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De reünie van 13 februari

Op vrijdagmiddag 13 februari 2004 is er voor de derde keer een
reünie gehouden van oud-studenten wiskunde en bedrijfs- en in-
dustriële statistiek van de UvA (de eerste twee vonden plaats in
november 1996 en in maart 2000). De bijeenkomst werd geor-
ganiseerd door het Korteweg-de Vries Instituut en gehouden in
eigen huis in het wiskundegebouw (gebouw Euclides). Het pro-
gramma begon met vier korte voordrachten. Henk Pijls (KdV) be-
handelde het tot stilstand brengen van een slinger en de wiskunde
daarachter. Alexander van Helm, werkzaam bij PinkRoccade, gaf
een wiskundige blik op data modellering. Carla van den Oudenrijn
liet zien wat het werk van een statistisch consultant bij Philips
Semiconductors inhoudt. En Geertje Hek (KdV) beschreef het
wiskundig onderzoek om patronen te verklaren die in de natuur
voorkomen, zoals bijvoorbeeld in het zand op het strand of op de
vacht van een zebra. Toen was het tijd voor de borrel. Voor de
oud-studenten bood dit de mogelijkheid nog eens te spreken met
docenten uit hun studietijd, en herinneringen op te halen met hun
medestudenten van toen. Voor de docenten was het leerzaam te
vernemen waar hun oud-studenten terecht gekomen waren, en welke
rol de wiskunde/statistiek in hun werk speelt. Voor vele alumni was
het ook leuk weer eens in de collegezaal te zitten en te luisteren naar
voordrachten die nu eens een keertje niets met het dagelijks werk
van doen hadden.
Er waren ongeveer 45 personen (alumni, oud-docenten en docen-
ten van de wiskundeopleiding) op de bijeenkomst, minder dan op
de twee vorige terugkomdagen en nu opvallend weinig jongste-
generatie-afgestudeerden. Om kwart over zeven verliet de laat-
ste reünist gebouw Euclides. Uit de opgevangen reacties blijkt
dat we mogen spreken van een geslaagde middag! Een door Jan
Martin Jansen gemaakte fotoserie van de middag is te bekijken op
http://staff.science.uva.nl/ depaepe/alumnidag/alumnidag.html
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