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Emeritaat Gerard Renardel

door Jos Roerdink

Op 10 januari jl. sprak Gerard Renardel de
Lavalette zijn afscheidsrede "My Life in Logic"
uit. Hierbij een enigszins bewerkte versie van de
toespraak die ik bij deze gelegenheid heb ge
houden als directeur van het Bernoulli Instituut.

Gerard kwam naar Groningen als hoogleraar
Theoretische Informatica en Mathematische Lo
gica in oktober 1991. In dezelfde maand ver
scheen in de Universiteitskrant een artikel met de
titel "Informatica is zinkend schip". Daarin werd
gemeld dat de toenmalige vakgroepsvoorzitter,
prof. dr. W. Halang, net zijn ontslag had inge
diend bij de rector magnificus, en werd geciteerd

uit een interview in Puls, het blad voor Wiskun
de, Natuurkunde, Informatica en Sterrenkunde.
Volgens Halang was er van alles mis met de
Informatica in Groningen op dat moment: dalen
de studentenaantallen, weinig activiteit in onder
zoek, te theoretisch onderwijs, een slechte sfeer,
een passieve houding en een chronisch gebrek
aan competitie. Ikzelf arriveerde een klein jaar
later bij Informatica en dit artikel was het eerste
dat ik onder ogen kreeg over mijn nieuwe werk
omgeving. Een wel heel bijzonder "Welkom in
Groningen".

Sinds 1991 heeft de Informatica vele ups en
downs gekend. In 1996 was er een onderzoeks
visitatie met een vrij dramatische uitkomst. Op
advies van een externe commissie werd in 1998
het Instituut voor Wiskunde en Informatica (IWI)
opgericht met een selectieve toelating. De
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Redactioneel

In dit nieuwe nummer zoals
gebruikelijk als eerste aan
dacht voor de komende Ber
noullilezing op maandag 6
april: de droom van een Glo
bal Intelligent Machine komt
met de opkomst van het Inter
net of Things steeds dichter
bij. Hoe is dit te plaatsen in de
geschiedenis van slimme ma
chines en vooral hoe ziet de
toekomst eruit?
De inrichting van het informa
ticaonderwijs in de afgelopen
decennia wordt beschreven in
een verslag bij de afscheids
rede van Gerard Renardel.
Hierna komen twee nieuwko
mers aan het woord, gevolgd
door een interview met een
alumnus die het internationale
pad is opgegaan. Verder in dit
nummer uitgebreide aandacht
voor het Jan C. Willems Cen
ter for Systems and Control
dat diverse onderzoeksgroep
en aan de RuG verbindt. In het
vorige nummer van de Gazet
was al een verslag te lezen
over het boeiende geschiede
nisproject "Wiskundigen in
Groningen". In dit nummer is
het eerste artikel opgenomen
uit de driedelige serie over de
Groningse wiskunde in de
19de eeuw. Veel leesplezier!

www.math.rug.nl/bernoulli

Op maandag 6 april 2020 om 19:30 wordt de
Bernoulli lezing gehouden in de Aula van het
Academiegebouw, Broerstraat 5 te Groningen,
de toegang is gratis. Jos Roerdink zal een in
leiding verzorgen.

Abstract: The Machine Stops is a story from
1928 by Edward Morgan Forster about a Machi
ne that fully controls life on earth. The protago
nist of the story is a young man called Kuno. He
feels that there must be more to life than full
obedience to the rules of the Machine and he
rises up against it. Forster’s tale is one of several
similar stories that appeared in the first half of
the 19th century. Aldous Huxley’s Brave New
World (1932) is another famous example.

For good reasons Huxley set his story in the
year 2540, hundreds of years in the future.
However, things have changed. Right now, at
the beginning of the 21st century, the technology
needed to build one huge machine that comple
tely controls a society or even the world comes
into view.

The Internet has become the Internet of
Things and the Internet of Things is on its way
to become what I call the Global Intelligent Ma
chine (GIM). GIM has billions of sensors, a
complex network of intelligent brains that pro
cess and store information, and it can physically
intervene in nature. GIM is the culmination of
the history of machines; it is the machine that

will encompass all future machinery. Most of the
talk is on the history of GIM but we will not
avoid the future.

Teun Koetsier is a (re
tired) associate professor
at VU University in Am
sterdam. He is an inter
nationally respected his
torian and philosopher of
mathematics. In philoso
phy he published on
paradoxes and he is a
known expert on Lakatos’ philosophy of mathe
matics. In cooperation with Luc Bergmans he
edited the classic work Mathematics and the Di
vine, a historical study on the relation between
mathematics and religion.

He is particularly interested in the history
of the geometry of motion and the history of ma
chines. In 2019 he was named the winner of the
2019 EngineerHistorian Award of the American
Society of Mechanical Engineers (ASME) for his
book "The Ascent of GIM, the Global Intelligent
Machine, A history of production and informati
on machines" (Springer, 2019). In his home town
Laren NH he is well known as the author of two
important and popular books (in Dutch) on the
local history of the town in World War II, written
with Ineke Hilhorst and Elbert Roest.

Johann Bernoulli lezing 2020
The Ascent of the Global Intelligent Machine

Teun Koetsier (VU Amsterdam)
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commissie constateerde ook een gebrek aan
"Esprit de Corps", waar we toen specifiek
aandacht aan hebben besteed. Later verander
de de naam van het IWI in JBI: Johann
Bernoulli Instituut (voor Wiskunde en Infor
matica).

Andere problemen bij Informatica hadden
te maken met grote schommelingen in de stu
denteninstroom. Tegen het jaar 2000 was
deze gestegen naar ongeveer 60 eerstejaars,
daarna nam het weer snel af. Een nieuwe
crisis diende zich aan rond de onderwijs
visitatie in 2005. De instroom lag toen op 25,
het aantal onderzoekers in het IWI rond de 7,
en er waren problemen met de zelfstudie die
maar half af was. Op dat moment werden alle
hoogleraren Informatica ontboden bij de de
caan en vicedecaan. De boodschap was niet
mis te verstaan: zorgen dat de zaak onmiddel
lijk op de rails komt, of anders einde oefen
ing. Op dat moment heeft Gerard er zijn
schouders onder gezet als nieuwe opleidings
directeur Informatica, zelf heb ik me een tijd
afgezonderd om de zelfstudie op tijd af te
krijgen. Gelukkig verliep de visitatie voor
spoedig. Daarmee was de Informatica, al
thans voorlopig, gered.

De oprichting van het IWI heeft een direct
effect gehad op Gerard's onderzoeksgroep,
waarin veel stafleden hoofdzakelijk onder
wijs gaven. Deze stafleden werden niet in het
IWI maar in het Onderwijsinstituut geplaatst,
kregen een andere taak binnen de faculteit, of
vertrokken naar elders. Dit betekende dat
waar de groep van Gerard eerst de grootste
was binnen Informatica deze na verloop van
tijd de kleinste werd. Niettemin werkte
Gerard gestaag verder aan zijn onderzoek en
begeleidde hij diverse promovendi.

Het onderwijs was (en is) een grote passie
van Gerard. Hij heeft jarenlang onderwijs ge
geven voor studenten uit de Informatica, de
Kunstmatige Intelligentie en de Wiskunde.
Ook heeft hij een kleine 100 bachelor en
masterstudenten begeleid. Een groot deel van
Gerard's tijd ging zitten in de organisatie van
het onderwijs. Hij is in totaal bijna 15 jaar
(adjunct)opleidingsdirecteur geweest en heeft
ons in die periode succesvol door opeenvol
gende onderwijsvisitaties geleid.

Gerard is iemand die goed verbindingen
kan leggen met andere disciplines. Zo heeft
hij een centrale rol
gespeeld bij de op
komst van de
Kunstmatige Intelli
gentie in Groningen,
eerst bij de boven
bouwstudie Tech
nische Cognitiewe
tenschap (TCW) in
de jaren 90, later in
samenwerking met
onderzoekers van het
instituut voor Artifi

cial Intelligence and Cognitive Engineering
(ALICE) binnen de faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen (de naam van de fa
culteit is inmiddels veranderd in Faculty of
Science and Engineering), en recent nog bij
de samenvoeging van het JBI en ALICE tot
wat nu het Bernoulli Instituut heet.

Zelf kijk ik met veel genoegen terug op
goede samenwerking die ik met Gerard heb
gehad op het gebied van het onderwijs, onder
andere tijdens de 10 jaar dat ik voorzitter van
de curriculumcommissie Informatica ben ge
weest. Samen hebben we aan diverse curricu
lumveranderingen gewerkt. Achtereenvol
gens: de wijziging van de 4jarige naar de 5
jarige opleiding; de overgang naar het ba
chelormaster systeem; de invoering van de
brede bachelor (majorminor model); en de
invoering van de internationale bachelor in
2013 waarbij nu alle vakken in het Engels
worden gegeven. De internationalisering
heeft ook grote invloed gehad op onderzoeks
gebied, met name door het carrièrebeleid van
de Faculteit.

Terugkijkend naar het begin van de jaren
90 kunnen we constateren dat de tijden enorm
zijn veranderd. De instroom ligt dit jaar rond
de 200 en de tekenen wijzen erop dat die het
volgend jaar nog aanzienlijk hoger zal zijn.
Het onderzoek in de Informatica is van hoge
kwaliteit en sterk internationaal gericht. Het
aantal stafleden ligt rond de 20 en gaat verder
groeien door allerlei nieuwe initiatieven van
de universiteit en het ministerie van onder
wijs. De staf bij Informatica is steeds interna
tionaler geworden. Na het emeritaat van
Gerard zijn er nog maar drie stafleden bij In
formatica met een Nederlandse achtergrond.
Het aantal vrouwelijke stafleden neemt snel
toe. De teamgeest is heel goed. Informatica in
Groningen is betrokken bij veel nieuwe ont
wikkelingen op het gebied van data science
en kunstmatige intelligentie. Alle stafleden
doen volop mee aan competitie om onder
zoeksgelden. Het is inmiddels eerder zo dat
de competitie doorgeschoten is, iets wat men
zich ook landelijk is gaan realiseren, gezien
de discussies over een nieuwe manier van
"erkennen en waarderen" die door NWO, de
KNAW en de VSNU zijn gestart.

Iets wat Gerard en ik gemeen hebben is
dat we altijd op de fiets naar het werk komen.
Vanuit Haren is dat heen en terug zo'n 25 km.
Doe dat maal 4 (dagen per week), maal 40
(weken), maal 28 (jaar), en je komt ruim
boven de 100.000 km uit!

Samenvattend: Gerard is iemand die altijd
zeer toegewijd en loyaal is geweest binnen
het instituut, constructief, makkelijk in de
omgang, met oog voor de res publica, het
algemeen belang. Ik kijk met veel plezier
terug op de bijna 28 jaar dat wij collega's zijn
geweest. Gerard blijft nog een tijd bij ons als
honorair hoogleraar. Hij zit nog vol met
onderzoeksideeën, dus we zullen hem nog

Wiskundepromoties

14 January 2019
M. Shafiee Kamalabad,
Advanced nonhomogeneous
dynamic Bayesian network models
for statistical analyses of time
series data
Promotores: E.C. Wit;
M.A. Grzegorczyk

25 January 2019
W. Song, Matrixbased techniques
for (flow)transition studies
Promotores: A.E.P. Veldman;
H. Waalkens; F.W. Wubs

15 February 2019
D. Sun, Variants of the block
GMRES method for solving multi
shifted linear systems with
multiple righthand sides
simultaneously
Promotores: R.W.C.P. Verstappen;
B. Carpentieri

25 February 2019
M. Jozsa, Relationship between
Granger noncausality and
network graph of statespace
representations
Promotores: M.K. Camlibel;
M. Petreczky

22 March 2019
H.J.L. van der Heiden,
Modelling viscous effects in
offshore flow problems
Promotores: A.E.P. Veldman;
R. Luppes

Gerard Renardel
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regelmatig zien op het instituut. We wensen
hem het allerbeste!

Nieuwe medewerker Alden Waters

I view math as a
language that helps
us communicate sci
entific discoveries.
As a result I am
interested in mathe
matical analysis in
the context of partial
differential equa
tions describing the
physical phenomena

around us. Applications of my research in
clude control theory for heat equations, wave
packets for low regularity wave equations,
and parameter recovery for material struc
tures. More recently I have been interested in
scattering theory the recovery of a topologi
cal manifold from waves after they hit ob
stacles or materials. I am happy to be a mem
ber of the Bernoulli Institute and in my free
time I enjoy walks (when it's not the raining!)

Nieuwe medewerker Guanglian Li

Dr. Guanglian Li
was appointed as an
Assistant Professor
at the Bernoulli In
stitute for Mathe
matics, Computer
Science and Artifi
cial Intelligence in
July 2019 and she is
part of the research
center for Cognitive
Systems and Mate
rials (CogniGron) at
the University of Groningen. Her research
lies in numerical analysis, multiscale model
ing and analysis and highdimensional ap
proximation, with applications in porous me
dia, metamaterial and uncertainty quantifi
cation.

Dr. Li obtained her PhD from Texas A&M
University, College Station in May 2015 un
der the supervision of Prof. Yalchin Efendiev,
with a thesis titled Multiscale Model Reduc
tion for Highcontrast Flow Problems. She
was a Hausdorff postdoctoral fellow (June
2015 Jan. 2018) at the Cluster of Excellence:
Hausdorff Centre for Mathematics, Universi
ty of Bonn, Germany. Before moving to Gro
ningen, she was a Newton International Fel
low (Jan. 2018 June 2019) awarded by the
Royal Society based at Imperial College
London, United Kingdom.

Alumnus Phebo Wibbens

door George Huitema

Voor het jaarlijkse interview met een alumnus
hoefde ik dit jaar eens niet op de fiets te
klimmen. Gewoon skypen deze keer. Henk de
Snoo had me geattendeerd op alumnus Phebo
Wibbens die in zijn studietijd vrij actief was
geweest en na zijn afstuderen naar het buiten
land was gegaan. Genoeg reden om eens te
polsen hoe hij terug keek naar zijn studiejaren
en hoe zijn loopbaan verder was gelopen.
Contact was gauw gelegd en zo konden we
afgelopen december een skypesessie opzet
ten.
Hoe was jouw aanloop tot de studie?
Ik zat in Groningen op het Praedinius Gym
nasium, met heel veel plezier. Zowel wiskun
de als natuurkunde hadden daar sterk mijn
interesse. Kees van der Straaten was een
fantastische docent voor de wiskunde en Dick
Verel voor de natuurkunde. De fascinatie
voor getallen, formules en vergelijkingen had
ik al op de basisschool. Voor mij was de ge
makkelijkste keuze om zowel wis als natuur
kunde te gaan studeren. Over en weer had ik
vrijstellingen en kon ik de keuzeruimten op
vullen. Het kwam zo dan uit op 1.5 studie. Ik
deed Analyse bij Wiskunde en Hoge Energie
fysica bij Natuurkunde. Ik ben op 1 uitgebrei
de scriptie afgestudeerd bij Erik Thomas en
Mees de Roo op Distributietheorie en de toe
passingen in de Klassieke Natuurkunde en
Quantumveldentheorieën.
Was je verder nog actief?
Jazeker, de studies ging me gemakkelijk af en
daardoor had ik tijd om daarnaast vrij actief
te zijn. Zo speelde ik o.a. altviool in het stu
dentenorkest MIRA en deed bestuurswerk bij
de FMF (FysischMathematische Faculteits
vereniging). De leden van mijn bestuur
(19992000, Niels Maneschijn, Annemieke
Hendrickx, Hedwich Sijtsema en Daan Hein
Alsem, zie ik nog steeds en we hebben ook
nog wel gezellige etentjes met eerdere en la
tere besturen. Vanaf mijn tweede studiejaar
deed ik ook diverse studentenassistentschap
pen, o.a. bij Technische Bedrijfskunde en ook
vrij veel bij Biologie en Farmacie. In het
bijzonder coördineerde ik in het begin van het
studiejaar samen met Henk de Snoo alle
studentenassistentschappen zoals de indeling
van vakken en personen. Naast natuurlijk een
mooi bijbaantje heb ik onderwijs altijd met
heel veel plezier gedaan. Op een gegeven
moment was er een tekort aan capaciteit bij
de biologen en farmaceuten en heb ik zelfs de
hoorcolleges gegeven. De studietijd was ze
ker een van de meest actieve periodes in mijn
leven.
En hoe verliep het verder?
Naast de wis en natuurkunde heb ik ook
altijd interesse gehad voor het bedrijfsleven.
In de krant las ik zowel de wetenschapsbijla

commissie constateerde ook een gebrek aan
"Esprit de Corps", waar we toen specifiek
aandacht aan hebben besteed. Later verander
de de naam van het IWI in JBI: Johann
Bernoulli Instituut (voor Wiskunde en Infor
matica).

Andere problemen bij Informatica hadden
te maken met grote schommelingen in de stu
denteninstroom. Tegen het jaar 2000 was
deze gestegen naar ongeveer 60 eerstejaars,
daarna nam het weer snel af. Een nieuwe
crisis diende zich aan rond de onderwijs
visitatie in 2005. De instroom lag toen op 25,
het aantal onderzoekers in het IWI rond de 7,
en er waren problemen met de zelfstudie die
maar half af was. Op dat moment werden alle
hoogleraren Informatica ontboden bij de de
caan en vicedecaan. De boodschap was niet
mis te verstaan: zorgen dat de zaak onmiddel
lijk op de rails komt, of anders einde oefen
ing. Op dat moment heeft Gerard er zijn
schouders onder gezet als nieuwe opleidings
directeur Informatica, zelf heb ik me een tijd
afgezonderd om de zelfstudie op tijd af te
krijgen. Gelukkig verliep de visitatie voor
spoedig. Daarmee was de Informatica, al
thans voorlopig, gered.

De oprichting van het IWI heeft een direct
effect gehad op Gerard's onderzoeksgroep,
waarin veel stafleden hoofdzakelijk onder
wijs gaven. Deze stafleden werden niet in het
IWI maar in het Onderwijsinstituut geplaatst,
kregen een andere taak binnen de faculteit, of
vertrokken naar elders. Dit betekende dat
waar de groep van Gerard eerst de grootste
was binnen Informatica deze na verloop van
tijd de kleinste werd. Niettemin werkte
Gerard gestaag verder aan zijn onderzoek en
begeleidde hij diverse promovendi.

Het onderwijs was (en is) een grote passie
van Gerard. Hij heeft jarenlang onderwijs ge
geven voor studenten uit de Informatica, de
Kunstmatige Intelligentie en de Wiskunde.
Ook heeft hij een kleine 100 bachelor en
masterstudenten begeleid. Een groot deel van
Gerard's tijd ging zitten in de organisatie van
het onderwijs. Hij is in totaal bijna 15 jaar
(adjunct)opleidingsdirecteur geweest en heeft
ons in die periode succesvol door opeenvol
gende onderwijsvisitaties geleid.

Gerard is iemand die goed verbindingen
kan leggen met andere disciplines. Zo heeft
hij een centrale rol
gespeeld bij de op
komst van de
Kunstmatige Intelli
gentie in Groningen,
eerst bij de boven
bouwstudie Tech
nische Cognitiewe
tenschap (TCW) in
de jaren 90, later in
samenwerking met
onderzoekers van het
instituut voor Artifi

cial Intelligence and Cognitive Engineering
(ALICE) binnen de faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen (de naam van de fa
culteit is inmiddels veranderd in Faculty of
Science and Engineering), en recent nog bij
de samenvoeging van het JBI en ALICE tot
wat nu het Bernoulli Instituut heet.

Zelf kijk ik met veel genoegen terug op
goede samenwerking die ik met Gerard heb
gehad op het gebied van het onderwijs, onder
andere tijdens de 10 jaar dat ik voorzitter van
de curriculumcommissie Informatica ben ge
weest. Samen hebben we aan diverse curricu
lumveranderingen gewerkt. Achtereenvol
gens: de wijziging van de 4jarige naar de 5
jarige opleiding; de overgang naar het ba
chelormaster systeem; de invoering van de
brede bachelor (majorminor model); en de
invoering van de internationale bachelor in
2013 waarbij nu alle vakken in het Engels
worden gegeven. De internationalisering
heeft ook grote invloed gehad op onderzoeks
gebied, met name door het carrièrebeleid van
de Faculteit.

Terugkijkend naar het begin van de jaren
90 kunnen we constateren dat de tijden enorm
zijn veranderd. De instroom ligt dit jaar rond
de 200 en de tekenen wijzen erop dat die het
volgend jaar nog aanzienlijk hoger zal zijn.
Het onderzoek in de Informatica is van hoge
kwaliteit en sterk internationaal gericht. Het
aantal stafleden ligt rond de 20 en gaat verder
groeien door allerlei nieuwe initiatieven van
de universiteit en het ministerie van onder
wijs. De staf bij Informatica is steeds interna
tionaler geworden. Na het emeritaat van
Gerard zijn er nog maar drie stafleden bij In
formatica met een Nederlandse achtergrond.
Het aantal vrouwelijke stafleden neemt snel
toe. De teamgeest is heel goed. Informatica in
Groningen is betrokken bij veel nieuwe ont
wikkelingen op het gebied van data science
en kunstmatige intelligentie. Alle stafleden
doen volop mee aan competitie om onder
zoeksgelden. Het is inmiddels eerder zo dat
de competitie doorgeschoten is, iets wat men
zich ook landelijk is gaan realiseren, gezien
de discussies over een nieuwe manier van
"erkennen en waarderen" die door NWO, de
KNAW en de VSNU zijn gestart.

Iets wat Gerard en ik gemeen hebben is
dat we altijd op de fiets naar het werk komen.
Vanuit Haren is dat heen en terug zo'n 25 km.
Doe dat maal 4 (dagen per week), maal 40
(weken), maal 28 (jaar), en je komt ruim
boven de 100.000 km uit!

Samenvattend: Gerard is iemand die altijd
zeer toegewijd en loyaal is geweest binnen
het instituut, constructief, makkelijk in de
omgang, met oog voor de res publica, het
algemeen belang. Ik kijk met veel plezier
terug op de bijna 28 jaar dat wij collega's zijn
geweest. Gerard blijft nog een tijd bij ons als
honorair hoogleraar. Hij zit nog vol met
onderzoeksideeën, dus we zullen hem nog

Alden Waters

Guanglian Li

Wiskundepromoties

31 May 2019
R. Szabo, Inhomogeneous contact
process and percolation
Promotores: A.C.D. van Enter;
D. Rodrigues Valesin

21 June 2019
S. Baars, Numerical methods for
studying transition probabilities in
stochastic oceanclimate models
Promotores: R.W.C.P. Verstappen;
F.W. Wubs

13 September 2019
R. Reyes Báez, Virtual contraction
and passivity based control of
nonlinear mechanical systems
Promotores: A.J. van der Schaft;
B. Jayawardhana

23 September 2019
D.J. Nolte, Hemodynamic
analysis based on biofluid models
and MRI velocity measurements
Promotores: R.W.C.P. Verstappen;
A. Osses; C.A. Bertoglio
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ge als het economische nieuws. Dat waren
beide kanten die me fundamenteel interes
seerden. Hoe krijgen we het nu voor elkaar
om met die 10 miljard mensen hier alles te
organiseren. Na mijn afstuderen ben ik in de
Consulting gegaan. Ik had eerst wel een PhD
in toepassingen van de natuurkunde kunnen
doen, maar kijken in de praktijk hoe organi
saties werken sprak me eerst meer aan. Het
betrof veel analytisch werk, feitelijk en lo
gisch nadenken op basis van Excel spread
sheets.
Nadat ik 4 jaar als consultant bij Bain &
Company werkte werd het me teveel een ma
nagement baan, eerst was de verhouding ana
lyse versus management 70/30 en dat werd
nu meer het omgekeerde. Je was bijna al je
tijd als team met een klant bezig. Door een
partner die boeken schreef over strategie
deed ik erg interessant theoretisch onderzoek,
en kon hierop bij een Amerikaanse Business
School (Wharton School, Pennsylvania) een
promotie doen op het gebied van Business
Research. Dat was best een grote beslissing,
net getrouwd, twee jonge kinderen en dan
verhuizen. Na twee weken bleek wel dat het
perfect was voor mij en heb zo daar mijn
promotie afgerond. Momenteel werk ik bij de
Business School INSEAD in Fontainebleau
(Frankrijk) en ben hier Assistent Professor
Business Strategie.
Wat gebruik je vanuit je studie?
Al vrij snel tijdens mijn promotietijd was het
me duidelijk dat er voor organisaties veel te
winnen was als je wiskundige modellen ge
bruikte. Momenteel verdiep ik me net weer
uitgebreid in Markovprocessen. Ik gebruik
zelf veel timeseries statistics. Dat zit ook
weer heel direct tegen het waarschijnlijk
heidsdeel aan vanuit mijn afstudeeronder
zoek. Het aardige is dat je in het bedrijfskun
degebied steeds meer modellers ziet komen,
zoals de agentbased modelling. Ik pas eigen
lijk wiskunde als een natuurkundige toe. In
de wiskunde zoek je naar de puur wiskundige
formulering terwijl in de natuurkunde je
zoekt naar wat de essentiële mechanismen
zijn die een rol spelen in de wereld om ons
heen en hoe je dat kan vertalen naar een wis
kundig model. Wiskunde dus meer als taal
gebruiken dan extreem formeel. Ik kan mijn
huidig onderzoek samenvatten als met een
natuurkundig blik kijken naar de bedrijfskun
dewereld. In mijn bestuurstijd van de FMF
mocht ik graag zelf activiteiten organiseren,
nu ben ik meer op afstand en kijk ik graag
naar hoe dingen verlopen. De wiskunde, het
bezig zijn met formules, data en getallen
moet daarbij voor mij wel een belangrijke
component blijven. Mijn dubbele studie is zo
voor mij een perfecte combinatie geweest.
Hoe kijk je terug op de wiskunde en natuur
kunde opleiding?
Vanuit mijn eigen ervaring zou de toepassing
van het ene vak op het andere meer gepro

moot kunnen worden. Wat ik bijvoorbeeld
zelf een fantastische vak vond was Introduc
tie fenomenologische fysica door Hans Jor
dens, hoe kun je slim processen in de wereld
om ons heen vangen in wiskundige modellen.
Dat is een vak wat mij erg heeft gevormd.
Die manier van denken over de wereld
spreekt mij aan. Het voorbeeld dat mij erg
bijgebleven is: je krijgt duivenpoep op je
hoofd, en heb ik daarmee nu uitzonderlijke
pech gehad, zeg 1 of 2 keer in mijn leven?
Dat is trouwens ook iets wat je in consulting
doet, wat zijn de onderliggende processen en
hoe kunnen mensen met gelimiteerde kennis
hier iets zinnigs over zeggen.

Een ander iets wat
me steeds meer is
gaan dagen, is de
schoonheid en toe
pasbaarheid van sta
tistiek. Statistiek
had eerst voor mij
altijd iets softs, we
weten het niet pre
cies, het was een
vak dat je er maar
bij deed, nu zie ik
dat als een essenti

ële kunde. Ik heb het nog van Herold Dehling
gekregen, was trouwens een fantastische
docent. Hij kon het erg goed uitleggen. Erik
Thomas had dat ook, iemand die heel erg
breed dacht. Iemand trouwens tegen wie je U
zei. Bij het afstuderen werd dat persoonlijker
en zei hij laten we elkaar nu maar je en jij
noemen. Ik heb veel uren op zijn kamer door
gebracht om over wiskunde en distributie
theorie te praten. Hij was een heel zuivere
wetenschapper, ook met humor. En oh ja, hij
was dubbelhandig. Vanwege zijn gezondheid
zat hij vaak bij het college en ging dan
moeiteloos schrijvend van de ene hand door
op de andere.
Bètaopleidingen zijn weer groeiend, hoe kijk
jij daar tegen aan?
Bij consulting is het analytisch kunnen na
denken een sterke pré: bedrijfskundig denken
leer je er veel gemakkelijker bij, dan omge
keerd.

Het brede analytische nadenken over de
wereld is een enorm nuttige zaak. Ik kijk
vaak met een bril van wat is de orde van
grootte hier, wat zijn toepasbare statistische
modellen. Dat geeft je een onderbouwd in
zicht.
Concluderend?
In het werk dat ik nu doe vallen eigenlijk alle
onderdelen van mijn studie op zijn plaats:
wiskundig bezig maar op een toegepaste wij
ze als in de natuurkunde, en onderwijsgevend
met veel plezier. En pas het toe in een be
drijfskundige setting. Toen ik ging studeren
had ik nooit kunnen voorzien dat ik hier te
recht zou komen, maar ik ga elke dag met
heel veel plezier naar mijn werk. Dit zie ik

Phebo Wibbens

Nieuw uitgekomen boek
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Websites

Johan Bernoulli Instituut
www.rug.nl/research/bernoulli

Johan Bernoulli Stichting
www.math.rug.nl/bernoulli

Alumni Wiskunde RuG
(zie onder About the institute)

www.rug.nl/research/bernoulli

LinkedIn Groep:
Alumni Wiskunde en
Technische Wiskunde RuG

http://linkd.in/XEijsD

mezelf wel tot mijn pensioen doen. Dat had ik
nu niet bij consulting of bij natuurkunde. Als
ik trouwens nu zou gaan studeren zou ik de
quantum computing kant zijn opgegaan, een
buitengewone interessante en boeiende
combinatie van wiskunde, natuurkunde en
toepassing.
Dat kan ik me indenken. Hier moeten we het
echter bij laten. Bedankt voor het prettige in
terview, interessant om zo een alumnus uit te
horen die een internationaal pad is opgegaan.

The Jan C. Willems Center for
Systems and Control

By Jacquelien Scherpen with help of Arjan
van der Schaft

The Jan C. Willems Center for Systems and
Control unites the research groups Discrete
Technology and Production Automation
(DTPA), Smart Manufacturing Systems
(SMS), Optimization and Decision Systems
(ODS), all of the Engineering and Technology
Institute Groningen (ENTEG), with the re
search group Systems, Control and Applied
Analysis (SCAA) of the Bernoulli Institute for
Mathematics, Computer Science and Artificial
Intelligence (BI).
Many of you may
remember Jan C.
Willems (19392013),
a worldrenowned
professor in Systems
and Control in the
mathematics depart
ment in Groningen,
https://www.rug.nl/
sciencelinx/nieuws/
deerfenisvanjan
willems?lang=en.
The Center was named after him in 2014, dur
ing a session in his memory at the 21st Inter
national Symposium on Mathematical Theory
of Networks and Systems (MTNS), which
took place in Groningen and was organized by
the Center.

The Center was originally initiated as the
Groningen Center for Systems and Control
around 2010 with the goal to be recognizable
to the international Systems and Control re
search world as a place where high quality
research is done in the field, and where scien
tists of the various groups at the two institutes
collaborate to advance the field. Originally, in
2010 there were only two groups involved,
namely the DTPA group of ENTEG and the
SCAA group of BI. Soon after that the SMS
group was initiated, and very recently the
ODS group has commenced and joined the
Center. Starting with 6 faculty members in
2010, the Center currently consists of 13
faculty members, 5 at BI and 8 at ENTEG.
This is quite a difference from the early 70’s,
when Jan Willems established a research line

in the field at the University of Groningen. In
1977 Ruth Curtain (19412018) joined the
group. It took until the 90’s for Harry Trentel
man to move to the University of Groningen,
and it took another decade for others to join.
In particular, in 2005 Arjan van der Schaft
moved from Twente to Groningen, still at the
mathematics department. Both Harry and Ar
jan received their PhD degree under the super
vision of Jan. The research line at ENTEG
only started when I was hired in 2006.

The Center stimulates scientific interac
tion, as exemplified by many joint PhD pro
jects, and organizes seminars by international
guests who are visiting us for shorter or longer
periods. Furthermore, the Center is part of the
Dutch Institute of Systems and Control
(DISC), the national research school which
organizes courses for PhD students, the yearly
Benelux meeting on Systems and Control, and
winter and summer schools. The Center acti
vely participates in these activities. In fact, Jan
Willems was one of the founders of DISC (as
well as initiator of its precursor “Landelijk
Network Systeemen Regeltheorie”), showing
the strong connection the University of Gro
ningen always has had and still has with
DISC.

In the educational master programs of Ap
plied Mathematics, Industrial Engineering and
Management, and since 2019 also Mechanical
Engineering, tracks or specializations are or
ganized directly related to the Systems and
Control research. The people in the center are
aware of each others courses and programs,
and are open for each others students to fol
low their courses. This sometimes results in
class rooms with a mix of students of the
various programs. In some cases the courses
are being taught together, and since we colla
borate within the Center, the material for the
students is tailored to the background of the
students. Interaction between the students of
these programs is often a result of this. Cur
rently, at the Center we are working towards
expanding our educational programs.

The Systems and Control research in Gro
ningen is recognized for its long tradition in
mathematical systems theory and its strength
in nonlinear systems analysis and control,
multiphysics modeling of largescale sys
tems, mechatronic design, coordination con
trol of complex systems, control under com
munication constraints, model reduction
methods for control systems, distributed opti
mization, and game theoretic methods for
control. A few larger application areas can be
found in Smart Energy Systems and Smart
Industry. Systems and Control is an interdisci
plinary methodology, which functions as an
interface between various scientific disci
plines and engineering areas, and often as an
enabling technology. At the University of
Groningen it expands this integrating role
towards chemistry, physics, computer science,

ge als het economische nieuws. Dat waren
beide kanten die me fundamenteel interes
seerden. Hoe krijgen we het nu voor elkaar
om met die 10 miljard mensen hier alles te
organiseren. Na mijn afstuderen ben ik in de
Consulting gegaan. Ik had eerst wel een PhD
in toepassingen van de natuurkunde kunnen
doen, maar kijken in de praktijk hoe organi
saties werken sprak me eerst meer aan. Het
betrof veel analytisch werk, feitelijk en lo
gisch nadenken op basis van Excel spread
sheets.
Nadat ik 4 jaar als consultant bij Bain &
Company werkte werd het me teveel een ma
nagement baan, eerst was de verhouding ana
lyse versus management 70/30 en dat werd
nu meer het omgekeerde. Je was bijna al je
tijd als team met een klant bezig. Door een
partner die boeken schreef over strategie
deed ik erg interessant theoretisch onderzoek,
en kon hierop bij een Amerikaanse Business
School (Wharton School, Pennsylvania) een
promotie doen op het gebied van Business
Research. Dat was best een grote beslissing,
net getrouwd, twee jonge kinderen en dan
verhuizen. Na twee weken bleek wel dat het
perfect was voor mij en heb zo daar mijn
promotie afgerond. Momenteel werk ik bij de
Business School INSEAD in Fontainebleau
(Frankrijk) en ben hier Assistent Professor
Business Strategie.
Wat gebruik je vanuit je studie?
Al vrij snel tijdens mijn promotietijd was het
me duidelijk dat er voor organisaties veel te
winnen was als je wiskundige modellen ge
bruikte. Momenteel verdiep ik me net weer
uitgebreid in Markovprocessen. Ik gebruik
zelf veel timeseries statistics. Dat zit ook
weer heel direct tegen het waarschijnlijk
heidsdeel aan vanuit mijn afstudeeronder
zoek. Het aardige is dat je in het bedrijfskun
degebied steeds meer modellers ziet komen,
zoals de agentbased modelling. Ik pas eigen
lijk wiskunde als een natuurkundige toe. In
de wiskunde zoek je naar de puur wiskundige
formulering terwijl in de natuurkunde je
zoekt naar wat de essentiële mechanismen
zijn die een rol spelen in de wereld om ons
heen en hoe je dat kan vertalen naar een wis
kundig model. Wiskunde dus meer als taal
gebruiken dan extreem formeel. Ik kan mijn
huidig onderzoek samenvatten als met een
natuurkundig blik kijken naar de bedrijfskun
dewereld. In mijn bestuurstijd van de FMF
mocht ik graag zelf activiteiten organiseren,
nu ben ik meer op afstand en kijk ik graag
naar hoe dingen verlopen. De wiskunde, het
bezig zijn met formules, data en getallen
moet daarbij voor mij wel een belangrijke
component blijven. Mijn dubbele studie is zo
voor mij een perfecte combinatie geweest.
Hoe kijk je terug op de wiskunde en natuur
kunde opleiding?
Vanuit mijn eigen ervaring zou de toepassing
van het ene vak op het andere meer gepro

moot kunnen worden. Wat ik bijvoorbeeld
zelf een fantastische vak vond was Introduc
tie fenomenologische fysica door Hans Jor
dens, hoe kun je slim processen in de wereld
om ons heen vangen in wiskundige modellen.
Dat is een vak wat mij erg heeft gevormd.
Die manier van denken over de wereld
spreekt mij aan. Het voorbeeld dat mij erg
bijgebleven is: je krijgt duivenpoep op je
hoofd, en heb ik daarmee nu uitzonderlijke
pech gehad, zeg 1 of 2 keer in mijn leven?
Dat is trouwens ook iets wat je in consulting
doet, wat zijn de onderliggende processen en
hoe kunnen mensen met gelimiteerde kennis
hier iets zinnigs over zeggen.

Een ander iets wat
me steeds meer is
gaan dagen, is de
schoonheid en toe
pasbaarheid van sta
tistiek. Statistiek
had eerst voor mij
altijd iets softs, we
weten het niet pre
cies, het was een
vak dat je er maar
bij deed, nu zie ik
dat als een essenti

ële kunde. Ik heb het nog van Herold Dehling
gekregen, was trouwens een fantastische
docent. Hij kon het erg goed uitleggen. Erik
Thomas had dat ook, iemand die heel erg
breed dacht. Iemand trouwens tegen wie je U
zei. Bij het afstuderen werd dat persoonlijker
en zei hij laten we elkaar nu maar je en jij
noemen. Ik heb veel uren op zijn kamer door
gebracht om over wiskunde en distributie
theorie te praten. Hij was een heel zuivere
wetenschapper, ook met humor. En oh ja, hij
was dubbelhandig. Vanwege zijn gezondheid
zat hij vaak bij het college en ging dan
moeiteloos schrijvend van de ene hand door
op de andere.
Bètaopleidingen zijn weer groeiend, hoe kijk
jij daar tegen aan?
Bij consulting is het analytisch kunnen na
denken een sterke pré: bedrijfskundig denken
leer je er veel gemakkelijker bij, dan omge
keerd.

Het brede analytische nadenken over de
wereld is een enorm nuttige zaak. Ik kijk
vaak met een bril van wat is de orde van
grootte hier, wat zijn toepasbare statistische
modellen. Dat geeft je een onderbouwd in
zicht.
Concluderend?
In het werk dat ik nu doe vallen eigenlijk alle
onderdelen van mijn studie op zijn plaats:
wiskundig bezig maar op een toegepaste wij
ze als in de natuurkunde, en onderwijsgevend
met veel plezier. En pas het toe in een be
drijfskundige setting. Toen ik ging studeren
had ik nooit kunnen voorzien dat ik hier te
recht zou komen, maar ik ga elke dag met
heel veel plezier naar mijn werk. Dit zie ik

Jan C. Willems
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gericht, maar dat werd in 1843, bij gebrek aan
studenten, ook weer opgeheven. De wiskun
dehoogleraren vertrokken naar elders. Zo
kwamen Brugmans en Engelhart naar Gronin
gen en ging Jean Henri van Swinden (1746
1823) naar Amsterdam. Voor details zie
Boeles [4].

Globale ontwikkelingen. We merken op dat er
tot rond 1850 nauwelijks tot geen onderscheid
was tussen wiskunde en natuur of ster
renkunde. Ook moet gezegd worden dat veel
van het onderwijs bij de hoogleraar thuis
gegeven werd (en de studenten droegen bij
aan de stookkosten).

Het Natuurkundig Genootschap te Groningen.
Een belangrijke rol is gespeeld door het Na
tuurkundig Genootschap, Het is opgericht in
1801 onder meer door de studenten Theo
dorus van Swinderen (door Huizinga [9] lief
kozend ``het wonderkind Dorus'' genoemd)
(17841851) en Sibrandus Stratingh (1785
1841) en er waren ook rechten en medische
studenten bij betrokken. Zij waren hiertoe ge
ïnspireerd door de colleges en demonstraties
van de wiskundehoogleraar Jacob Baart de la
Faille (17571823) en ook op diens aandrin
gen. De activiteiten van het Genootschap be
stonden (en bestaan deels nog steeds) uit het
organiseren van voordrachten, zowel door de
leden als door genodigden, en het demonstre
ren van proeven.
De eerste helft van de 19e eeuw was een van
de bloeiperioden van het Genootschap, dat
vanaf 1976 het predicaat `koninklijk' voert.
Het Genootschap vormde een verbinding tus
sen de universiteit en het middelbaar onder
wijs, met name met de in 1864 opgerichte
Rijkshbs te Groningen. Voor details verwij
zen we naar [2, 6, 7, 8].

Het begin van de negentiende eeuw. De over
gang van de achttiende naar de negentiende
eeuw was nogal rumoerig en werd sterk ge
kenmerkt door de invloeden uit Frankrijk.
Zoals gezegd bespreken we hier de Groningse
wiskundigen Baart de la Faille en Brouwer.
Op te merken valt dat de wiskundigen graag
ook onderwijs in de natuurkunde geven waar
bij ook proeven gedemonstreerd worden. De
hoogleraren gaven hun colleges overwegend
thuis en waren beurtelings een jaartje rector.

Jacob Baart de la Faille (Den Haag, 1757 
Groningen, 1823) had als vader dr. Jacob
Baart de la Faille die wis en natuurkunde
(waaronder physica experimentalis) doceerde
aan een aantal instellingen en scholen en die
over een breed samengesteld instrumentenka
binet beschikte. De onderhavige Jacob had
dus een goede achtergrond om in Leiden,
Utrecht en Parijs te studeren in de wijsbegeer
te en de wis, natuur en sterrenkunde. Na eni
ge omzwervingen werd hij in 1789 benoemd
als hoogleraar te Groningen, waar hij de kort
daarvoor overleden Antonius Brugmans op
volgde.
Jacob I moet een begenadigd docent zijn ge
weest. Zoals gezegd waren het zijn colleges
en experimenten die Van Swinderen et al. er in
1801 mede toe geleid hebben het Natuurkun
dig Genootschap op te richten. Jacob I is lid
van het Genootschap geweest en heeft daar
diverse lezingen gegeven. Zijn zoon Jacob II
Baart de la Faille, hoogleraar geneeskunde,
speelde een prominente rol in het Genoot
schap, ook als bestuurslid.

Seerp Brouwer (Franeker, 1793  Leeuwarden,
1856) kwam uit een doopsgezinde dominees
familie. Vader Brouwer was lid van allerlei
geleerde genootschappen en curator van het
gymnasium. Seerp studeerde aan de Hoge
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artificial intelligence, biology, medicine, so
ciology, environmental psychology and eco
nomics.

The researchers at the Jan C. Willems Center
are proud that in the 2019 Academic Ranking
of World Universities (ARWU, or Shanghai
ranking), Systems and Control at the Univer
sity of Groningen is ranked number 15 inter
nationally. Through high quality research and
teaching, and through active participation in
national and international organizations we
hope to stay wellrecognized in the field, lo
cally, nationally and internationally. More in
formation about the Jan C. Willems Center
can be found at
http://www.math.rug.nl/gcsc/index.html

Groningse wiskundigen aan het
begin van de negentiende eeuw

door Henk Broer en Henk de Snoo

Dit is een eerste artikel uit een reeks van drie,
handelend over de Groningse wiskunde in de
negentiende eeuw.

Inleiding. Dit verhaal beslaat de periode tot
ca. 1830 en betreft voornamelijk de wiskun
digen Jacob Baart de la Faille (17571823) en
Seerp Brouwer (17931856). Later komen we
terug op het midden en einde van de 19e
eeuw, met daarin namen als Jan Willem Er
merins (17981869), Willem Adriaan Ensche
dé (18111899), Rudolf Adriaan Mees
(18441886) en Hendrik Jan Rink (1847
1883). In dit deel zal de sluiting van het
Atheneum van Franeker een belangrijke rol
spelen en ook de hervormingen van het mid
delbaar onderwijs die tot stand kwamen
onder Thorbecke. Nog later bespreken we het
einde van de negentiende eeuw en de
overgang naar de twintigste. Hierin zullen
voornamelijk Floris de Boer (18461908) en
Pieter Hendrik Schoute (18461913) aan de
orde komen. Schoute is de eerste wiskundige

na Johann Bernoulli die een duidelijk
internationale statuur heeft.
Voor meer details, waaronder de invloed van
de Hollandse Maatschappij der Wetenschap
pen, het Wiskundig Genootschap en de Ko
ninklijke Academie van Wetenschappen zij
verwezen naar [1, 3, 10] en naar de Bernoulli
website
www.math.rug.nl/bernoulli/Geschiedenis,
voor een beschrijving hiervan zie [5].

Beknopt overzicht over de zeventiende en
achttiende eeuw. De geschiedenis van de
Groningse wiskunde begint met Nicolaus
Mulerius (15641630), die vanaf 1614 onder
wijs gaf in de wis en sterrenkunde, maar ook
in de geneeskunde. Van degenen die na hem
kwamen is Johann Bernoulli (16671748)
veruit de belangrijkste, hij is een wiskundige
van grote internationale statuur, in contact
met al zijn geleerde tijdgenoten en lid van
vrijwel alle Europese academies.
De opvolgers van Bernoulli die we hier wil
len noemen zijn J.P. de Crosa (16631750),
N. Engelhard (16961765), A. Brugmans
(17321789) en F.A. Widder (17241784), die
allen moesten balanceren op het slappe koord
tussen de vijandige protestantse facties van
destijds. Pas Widder kreeg de gelegenheid
zich wat meer aan zuiver wis en natuurkun
dige onderwerpen te wijden.
Deze geloofstegenstelling stamt uit het
Twaalfjarig Bestand (16091621), waarin
binnen het protestantisme een vrijzinnige of
rekkelijke stroming in conflict was met een
rechtzinnige of precieze richting, die recht
streeks aansloot op de leer van Calvijn. Dit
conflict deed zich gelden tot ver in de 18e
eeuw. Vertegenwoordigers van het eerste uur
van deze beide richtingen waren respectieve
lijk Jacob Arminius (15601609) en Francis
cus Gomarus (15631641), waarbij de laatste
van 1618 tot zijn dood hoogleraar godge
leerdheid was te Groningen; hij ligt begraven
in de Martinikerk. De rekkelijken heten ook
wel arminianen of remonstranten en de pre
ciezen staan bekend als gomaristen of contra
remonstranten. Deze omstandigheden hadden
een duidelijke invloed op het academische
leven, dat immers als belangrijk doel had
protestantse dominees op te leiden. Zoals al
gemeld hadden hoogleraren in die tijd vaak
meerdere specialisaties, waaronder ook god
geleerdheid en velen waren zelfs bevoegd tot
het houden van preken.

Franeker. De Hogeschool van Franeker (of
Academie van Friesland) is gevestigd in
1585. Een van de wiskundigen van betekenis
was Adriaan Adriaansz. Metius (15711635).
Na een aanvankelijke bloei, vooral in de god
geleerdheid, raakte de hogeschool in verval
en werd in 1811, onder het bewind van Napo
leon, per decreet opgeheven. Als compensatie
werd in 1815 nog een (Rijks) Atheneum op

An artist’s impression of the solution to the bra
chistochrone problem of Johann Bernoulli. As Jan
Willems together with Hector Sussmann argued in
a paper of 2002, the brachistochrone problem can
be formulated as an optimal control problem, and
as such 1696 can be seen as the year of birth of
optimal control.
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studenten, ook weer opgeheven. De wiskun
dehoogleraren vertrokken naar elders. Zo
kwamen Brugmans en Engelhart naar Gronin
gen en ging Jean Henri van Swinden (1746
1823) naar Amsterdam. Voor details zie
Boeles [4].

Globale ontwikkelingen. We merken op dat er
tot rond 1850 nauwelijks tot geen onderscheid
was tussen wiskunde en natuur of ster
renkunde. Ook moet gezegd worden dat veel
van het onderwijs bij de hoogleraar thuis
gegeven werd (en de studenten droegen bij
aan de stookkosten).

Het Natuurkundig Genootschap te Groningen.
Een belangrijke rol is gespeeld door het Na
tuurkundig Genootschap, Het is opgericht in
1801 onder meer door de studenten Theo
dorus van Swinderen (door Huizinga [9] lief
kozend ``het wonderkind Dorus'' genoemd)
(17841851) en Sibrandus Stratingh (1785
1841) en er waren ook rechten en medische
studenten bij betrokken. Zij waren hiertoe ge
ïnspireerd door de colleges en demonstraties
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leden als door genodigden, en het demonstre
ren van proeven.
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de bloeiperioden van het Genootschap, dat
vanaf 1976 het predicaat `koninklijk' voert.
Het Genootschap vormde een verbinding tus
sen de universiteit en het middelbaar onder
wijs, met name met de in 1864 opgerichte
Rijkshbs te Groningen. Voor details verwij
zen we naar [2, 6, 7, 8].

Het begin van de negentiende eeuw. De over
gang van de achttiende naar de negentiende
eeuw was nogal rumoerig en werd sterk ge
kenmerkt door de invloeden uit Frankrijk.
Zoals gezegd bespreken we hier de Groningse
wiskundigen Baart de la Faille en Brouwer.
Op te merken valt dat de wiskundigen graag
ook onderwijs in de natuurkunde geven waar
bij ook proeven gedemonstreerd worden. De
hoogleraren gaven hun colleges overwegend
thuis en waren beurtelings een jaartje rector.

Jacob Baart de la Faille (Den Haag, 1757 
Groningen, 1823) had als vader dr. Jacob
Baart de la Faille die wis en natuurkunde
(waaronder physica experimentalis) doceerde
aan een aantal instellingen en scholen en die
over een breed samengesteld instrumentenka
binet beschikte. De onderhavige Jacob had
dus een goede achtergrond om in Leiden,
Utrecht en Parijs te studeren in de wijsbegeer
te en de wis, natuur en sterrenkunde. Na eni
ge omzwervingen werd hij in 1789 benoemd
als hoogleraar te Groningen, waar hij de kort
daarvoor overleden Antonius Brugmans op
volgde.
Jacob I moet een begenadigd docent zijn ge
weest. Zoals gezegd waren het zijn colleges
en experimenten die Van Swinderen et al. er in
1801 mede toe geleid hebben het Natuurkun
dig Genootschap op te richten. Jacob I is lid
van het Genootschap geweest en heeft daar
diverse lezingen gegeven. Zijn zoon Jacob II
Baart de la Faille, hoogleraar geneeskunde,
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schap, ook als bestuurslid.
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1856) kwam uit een doopsgezinde dominees
familie. Vader Brouwer was lid van allerlei
geleerde genootschappen en curator van het
gymnasium. Seerp studeerde aan de Hoge

artificial intelligence, biology, medicine, so
ciology, environmental psychology and eco
nomics.

The researchers at the Jan C. Willems Center
are proud that in the 2019 Academic Ranking
of World Universities (ARWU, or Shanghai
ranking), Systems and Control at the Univer
sity of Groningen is ranked number 15 inter
nationally. Through high quality research and
teaching, and through active participation in
national and international organizations we
hope to stay wellrecognized in the field, lo
cally, nationally and internationally. More in
formation about the Jan C. Willems Center
can be found at
http://www.math.rug.nl/gcsc/index.html

Groningse wiskundigen aan het
begin van de negentiende eeuw

door Henk Broer en Henk de Snoo

Dit is een eerste artikel uit een reeks van drie,
handelend over de Groningse wiskunde in de
negentiende eeuw.

Inleiding. Dit verhaal beslaat de periode tot
ca. 1830 en betreft voornamelijk de wiskun
digen Jacob Baart de la Faille (17571823) en
Seerp Brouwer (17931856). Later komen we
terug op het midden en einde van de 19e
eeuw, met daarin namen als Jan Willem Er
merins (17981869), Willem Adriaan Ensche
dé (18111899), Rudolf Adriaan Mees
(18441886) en Hendrik Jan Rink (1847
1883). In dit deel zal de sluiting van het
Atheneum van Franeker een belangrijke rol
spelen en ook de hervormingen van het mid
delbaar onderwijs die tot stand kwamen
onder Thorbecke. Nog later bespreken we het
einde van de negentiende eeuw en de
overgang naar de twintigste. Hierin zullen
voornamelijk Floris de Boer (18461908) en
Pieter Hendrik Schoute (18461913) aan de
orde komen. Schoute is de eerste wiskundige

na Johann Bernoulli die een duidelijk
internationale statuur heeft.
Voor meer details, waaronder de invloed van
de Hollandse Maatschappij der Wetenschap
pen, het Wiskundig Genootschap en de Ko
ninklijke Academie van Wetenschappen zij
verwezen naar [1, 3, 10] en naar de Bernoulli
website
www.math.rug.nl/bernoulli/Geschiedenis,
voor een beschrijving hiervan zie [5].

Beknopt overzicht over de zeventiende en
achttiende eeuw. De geschiedenis van de
Groningse wiskunde begint met Nicolaus
Mulerius (15641630), die vanaf 1614 onder
wijs gaf in de wis en sterrenkunde, maar ook
in de geneeskunde. Van degenen die na hem
kwamen is Johann Bernoulli (16671748)
veruit de belangrijkste, hij is een wiskundige
van grote internationale statuur, in contact
met al zijn geleerde tijdgenoten en lid van
vrijwel alle Europese academies.
De opvolgers van Bernoulli die we hier wil
len noemen zijn J.P. de Crosa (16631750),
N. Engelhard (16961765), A. Brugmans
(17321789) en F.A. Widder (17241784), die
allen moesten balanceren op het slappe koord
tussen de vijandige protestantse facties van
destijds. Pas Widder kreeg de gelegenheid
zich wat meer aan zuiver wis en natuurkun
dige onderwerpen te wijden.
Deze geloofstegenstelling stamt uit het
Twaalfjarig Bestand (16091621), waarin
binnen het protestantisme een vrijzinnige of
rekkelijke stroming in conflict was met een
rechtzinnige of precieze richting, die recht
streeks aansloot op de leer van Calvijn. Dit
conflict deed zich gelden tot ver in de 18e
eeuw. Vertegenwoordigers van het eerste uur
van deze beide richtingen waren respectieve
lijk Jacob Arminius (15601609) en Francis
cus Gomarus (15631641), waarbij de laatste
van 1618 tot zijn dood hoogleraar godge
leerdheid was te Groningen; hij ligt begraven
in de Martinikerk. De rekkelijken heten ook
wel arminianen of remonstranten en de pre
ciezen staan bekend als gomaristen of contra
remonstranten. Deze omstandigheden hadden
een duidelijke invloed op het academische
leven, dat immers als belangrijk doel had
protestantse dominees op te leiden. Zoals al
gemeld hadden hoogleraren in die tijd vaak
meerdere specialisaties, waaronder ook god
geleerdheid en velen waren zelfs bevoegd tot
het houden van preken.

Franeker. De Hogeschool van Franeker (of
Academie van Friesland) is gevestigd in
1585. Een van de wiskundigen van betekenis
was Adriaan Adriaansz. Metius (15711635).
Na een aanvankelijke bloei, vooral in de god
geleerdheid, raakte de hogeschool in verval
en werd in 1811, onder het bewind van Napo
leon, per decreet opgeheven. Als compensatie
werd in 1815 nog een (Rijks) Atheneum op

Jacob Baart de la Faille Seerp Brouwer

Ernst Wit

Per 1 Juli 2018 heeft Ernst Wit,
Hoogleraar Statistiek en Stochas
tiek, Groningen verlaten.
Hij is nu Professor of Statistics
and Data Science, aan de Univer
sita della Svizzera Italiana.
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school van Franeker en na de opheffing hier
van in 1811 vertrok hij naar Leiden, waar hij
zowel in de geneeskunde als in de verlos en
wiskunde als in de wijsbegeerte promoveer
de. Ook maakte hij uitstapjes naar de univer
siteiten van Göttingen, Heidelberg en
Tübingen.
Interessant zijn de militaire intermezzi in
Brouwer's carrière als Leids student. In 1813,
nog onder Napoleon, werd hij onvrijwillig in
gelijfd als lid van de Garde d'Honneur. Zo
verbleef hij enkele maanden in Duitsland en
was na de Völkerschlacht bij Leipzig bij
Hannau getuige van de terugtocht van het
Franse leger. Uiteindelijk ontsnapte hij met
enkele leeftijdsgenoten uit Mainz, waar nog
een Frans garnizoen had standgehouden en
kon veilig thuiskomen bij zijn ouders in
Leeuwarden. In 1815, na Napoleon's ont
snapping van Elba, werd Seerp sergeant ma
joor bij de vrijwillige jagers van de Leidse
studentenweerbaarheid en vertoefde als zoda
nig nog enige tijd aan de Franse grens: hij

was inmiddels een warm vaderlander ge
worden.
In 1817 keerde hij terug naar Leeuwarden als
geneesheer en wordt vermeld in het boek
over de voettocht van Dirk van Hogendorp en
Jacob van Lennep door Nederland [11]. Van
1823 tot 1835 was hij hoogleraar wis en na
tuurkunde te Groningen als opvolger van
Baart de la Faille. Tijdens de "Groninger
ziekte'' (een soort malaria) van 1826 liet hij
zich nogmaals inzetten als geneesheer.
Brouwer nam zelf ontslag in 1835, zonder
enige aanspraak op pensioen, en vestigde zich
opnieuw te Leeuwarden, ditmaal als huiska
mergeleerde. Van 1842 tot 1845 was hij lid
van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Slotwoord. Bij een volgende gelegenheid
komt de rest van de 19e eeuw aan de orde. De
auteurs danken Jan van Maanen en George
Huitema voor hun niet aflatende belangstel
ling.
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