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Gelieve gegevens voor deze agenda door te geven aan

onderstaand adres.

Please submit items for this calendar to the following

address.

Nieuw Archief voor Wiskunde,

Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden,

Postbus 9512, 2300 RA Leiden.

Email: naw@math.leidenuniv.nl

september 2000

18 september

❑ Afscheidcollege prof.dr. A.S. Troelstra

Het onderwerp van de afscheidsrede van Troelstra

is niet-wiskundig van aard. Belangstellenden, ook

van buiten de wiskunde, zijn van harte welkom.

plaats Aula Lutherse Kerk, Spui, Amsterdam

info http://www.illc.uva.nl

22 september

❑ Van Dantzig 2000 symposium

Sprekers: W.T. van Est, L. Bergmans, N.G. de

Bruijn, H.J. Smid, G. Alberts, W.R. van Zwet.

Met een afsluitend forum over de hedendaagse

maatschappelijke functie van wiskunde en statis-

tiek met Van Dantzig-laureaten.

plaats Aula Lutherse Kerk, Spui, Amsterdam

info Gerard Alberts, 020-5924231

24 september–7 oktober

❑ Nonlinear analysis and applications

Professor John Mallet-Paret (Brown University) will

be Kloosterman Professor at the Mathematical In-

stitute in Leiden during the Fall of 2000. The

conference programme will focus on the interface

between dynamical systems theory and nonlinear

analysis and specific problems in the sciences and

in engineering. Two workshops will be organised:

Topological methods in dynamical systems (25–

27 september) and Front propagation in periodic

media, 4–6 oktober.

plaats Lorentz Centre, Universiteit Leiden

info verduyn@math.leidenuniv.nl

tot en met 8 oktober

❑ Escher echt/virtueel

Omvangrijke zomeropstelling voor een breed pub-

liek van de grafiek en tekeningen van M.C. Escher

(1898-1972).

plaats Gemeentemuseum Den Haag

info http://www.gemeentemuseum.nl

❑ Cursussen CANdiensten

Mathematica algemeen: 29/30-8 en 20/21-12

S-PLUS algemeen: 12-9

S-PLUS programmeren: 13-9

Survivalanalyse: 21-9

Ruimtelijke statistiek: 29-9

Finan. modelleren met Mathematica: 12/13-10

Maple algemeen: 17/18-10

Longitudinale data-analyse: 26-10

Lineaire modellen: 16-11

Inleiding Mathematica: 29-11

info 020-5608450; info@candiensten.nl;

http://www.candiensten.nl

oktober 2000

5–6 oktober

❑ Statistics in the year 2000

8th Annual meeting of the Belgian Statistical So-

ciety.

plaats Herbeumont s/Semois, België

info http://www.stat.ucl.ac.be/BSS2000.html

vrijdagmiddag 6 oktober

❑ CWI in bedrijf

Het CWI informeert externe relaties over de nieuw-

ste ontwikkelingen. Thema: De nieuwe rol van

wiskunde en informatica in de biowetenschappen.

plaats CWI, Amsterdam

info http://www.cwi.nl/CWIiB

zondag 8 oktober

❑ Nationale Wetenschapsdag

Universiteiten en onderzoeksinstituten openen

hun deuren voor het grote publiek.

plaats heel Nederland

info http://www.weten.nl
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9–13 oktober

❑ Studiegroep Wiskunde met de Industrie

SWI2000 is bedoeld voor iedereen die actief bezig

wil zijn met het modelleren van problemen afkom-

stig uit de industriele praktijk. Tijdens de week

werken afstudeerders, aio’s, UD’s, hoogleraren en

wiskundigen uit de industrie succesvol samen.

plaats Universiteit Twente

info F.P.H. van Beckum, 053-4893414;

f.p.h.vanbeckum@math.utwente.nl

B.W. van de Fliert, 053-4893416;

b.w.vandefliert@math.utwente.nl

http://www.itw.nl

10 oktober

❑ De Nationale Doorsnee

In een grootschalig schoolproject wordt aan ruim

400.000 leerlingen de vraag gesteld: “Wie is de

gemiddelde leerling van Nederland?” Om dat te

bepalen doen zij klassikaal een statistisch onder-

zoek naar een aantal vastgestelde kenmerken. Op

basis van de uitkomsten van dit onderzoek doen

de leerlingen uitspraken en voorspellingen over de

gemiddelde leerling van Nederland. De ruim 3,6

miljoen verwachte gegevens worden op 10 oktober

2000 via Internet door het CBS binnengehaald,

verwerkt en geanalyseerd.

plaats alle Nederlandse middelbare scholen

info http://www.nationaledoorsnee.nl

18–19 oktober

❑ Analyse-conferentie ter ere van Ciprian Foias

Op 20 oktober verleent de Vrije Universiteit een

eredoctoraat aan Ciprian Foias. Dit wordt gevierd

met een analyse-conferentie in gebouwen van de

Vrije Universiteit. Op het programma staan on-

der andere oneindig dimensionale dynamische

systemen, niet-lineaire partiële differentiaalverge-

ljkingen en operatorentheorie.

plaats Vrije Universiteit Amsterdam

info http://www.cs.vu.nl/˜kaash/confoais.html of

kaash@cs.vu.nl. Belangstellenden zijn hartelijk

welkom. Aanmelding per email: carien@few.vu.nl

20 oktober

❑ Afscheidssymposium P.J. van der Houwen

Na een dienstverband van 36 jaar bij de SMC

en 25 jaar bij de UVA gaat prof. dr. P.J. van der

Houwen op 1 september met vervroegd pensioen.

CWI en UVA organiseren een afscheidssymposium

gevolgd door een receptie. Tijd: 11.00–17.00 uur.

Uitgenodigde sprekers: A.O.H. Axelsson (KUN),

C.T.H. Baker (Manchester), H. Brunner (Newfound-

land), B.P. Sommeijer (CWI), M.N. Spijker (UL) en

K. Strehmel (Halle).

plaats CWI, Amsterdam

info janv@cwi.nl

28 oktober

❑ 20ste Kubusdag

Jaarlijkse bijeenkomst van de Nederlandse Kubus

Klub (zie NAW maart 2000).

plaats Gildeschool, Venlo

info plaataf@casema.net (Joop van der Vaart)

november 2000

11 november

❑ Ars et Mathesis-dag 2000

Jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Ars et

Mathesis, onder andere gewijd aan Johann Sebas-

tiaan Bach.

plaats CSB-zalencentrum, Utrecht

info A.Goddijn@fi.uu.nl

13–15 november

❑ Stochastics Meeting Lunteren 2000

plaats Conferentieoord ‘De Blije Werelt’, Lunteren

info http://www.cs.vu.nl/˜degunst

17 en 18 november

❑ Lustrumcongres Nederlandse Vereniging van

Wiskundeleraren

Thema: ‘Wiskundeonderwijs over de grens’.

plaats Educatorium, Utrecht

info http:/www.nvvw.nl/

december 2000

18–20 december

❑ The 2000 Twente Conference on Lie Groups

plaats Universiteit Twente

info http://www.math.utwente.nl/˜lie

januari–maart 2001

2 en 3 februari

❑ Nationale Wiskunde Dagen 2001

plaats Congrescentrum de Leeuwenhorst,

Noordwijkerhout

info http://www.fi.uu.nl/nwd/nwd2001

16 maart

❑ Kangoeroe-wedstrijd

plaats middelbare-schoolklassen 1, 2, 3, 4

info http://www.win.tue.nl/˜marko/kangoeroe


