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Titel van het proefschrift: 
Finite geometry and friends: tilings in abelian groups and 

combinatorics in spherical buildings 

Curriculum vitae 

Eindige meetkunde, de studie van hoogst symmetrische en 
gestructureerde configuraties, heeft reeds zijn nut in vele takken van 
de fundamentele wiskunde bewezen. Hoewel men deze eindige 
structuren op zichzelf kan bestuderen, komen deze het best tot hun 
recht in uiteenlopende toepassingen in codeertheorie, extremale 
combinatoriek, computerwetenschappen enzoverder. In deze thesis 
dragen wij bij aan de kruisbestuiving van eindige meetkunde met twee 
andere onderwerpen in de algebra en de combinatoriek.  
 
Het eerste gaat over betegelingen van eindige abelse groepen, wat in 
essentie niet zo verschillend is van dagdagelijkse tegelwerken waarbij 
men met een vaste tegel een oppervlak probeert te bedekken zonder 
overlapping. Reeds 50 jaar geleden poogde men een classificatie van 
mogelijke tegels te ontwaren, maar botste men al snel op de limieten 
van de gekende technieken. Verschillende vermoedens werden 
geponeerd die het bestaan van zulke betegelingen relateerden aan 
algebraïsche voorwaarden of die stelden dat in bepaalde situaties 
enkel de voor hand de liggende betegelingen mogelijk zijn en er dus 
geen exotische exemplaren bestaan. Beide vermoedens zijn tot op de 
dag van vandaag nog steeds onbewezen, maar in de thesis wordt 
progressie geboekt door naar deze problemen te kijken met een 
meetkundige lens. Op deze manier zijn we onder andere in staat om 
de vermoedens te bevestigen voor kleine instanties of te ontkrachten 
in andere gevallen. 
  
Het tweede onderwerp bevindt zich in de extremale combinatoriek, 
waar we globale eigenschappen proberen afleiden aan de hand van 
lokale restricties. Een typisch voorbeeld hier zijn de EKR-problemen, 
genoemd naar de pioniers Erdős, Ko en Rado, waar we in een eindig 
universum van objecten op zoek gaan naar de grootste 
deelverzameling waarbij geen twee elementen “ver van mekaar 
liggen”, waarbij dit laatste context-afhankelijk gedefinieerd wordt. 
We veralgemenen eerder bestudeerde problemen en introduceren een 
nieuwe algebraïsche techniek die ons toelaat om deze en vroegere 
resultaten op een eenvoudige manier te (her)bewijzen en in een 
bredere context te plaatsen.  
 
Zoals wel vaker gebeurt in de wiskunde, roepen de behaalde resultaten 
in deze thesis meer vragen op dan ze beantwoorden. De 
interdisciplinaire invalshoek lijkt voor beide problemen nog niet zijn 
grenzen bereikt te hebben, en het potentieel is veelbelovend. Het 
achterliggende doel van de thesis is dan ook om een solide basis te 
geven voor verder onderzoek naar de wisselwerking tussen eindige 
meetkunde en voornoemde onderwerpen. 
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