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Op vrijdag 8 december 2000 nam de vakgroep Informatica afscheid van professor Coen Bron.
Op verzoek van onze voorzitter, prof Nikolay Petkov, heeft Wim Hesselink namens de vakgroep bij dit afscheid Coen Bron toegesproken. Het verzoek iemand bij zijn afscheid toe te
spreken werd tot op heden meestal aan hemzelf gedaan, maar dat had nu duidelijk practische
bezwaren.
Even terzijde, de term vakgroep is bij de invoering van
de MUB afgeschaft en de toen
ingevoerde basiseenheid Informatica is inmiddels in vier delen opgesplitst, ik gebruik het
woord vakgroep hier om de
gezamenlijke staf aan te duiden die bij de informaticaopleiding betrokken is.
Een gelegenheid als deze vroeg
om wat geschiedenis, maar
omdat het een lange geschiedenis betreft, heb ik het niet uitputtend willen behandelen.

nog lang door in zijn eigen
Oberon compiler, in het proefschrift over hergebruik en typering in Modula-3, en mogelijk in het feit dat we onze
eerstejaars informaticastudenten tegenwoordig programmeren leren in de programmeertaal Modula-3.
Er waren tijden, dat de vakgroep
gezamenlijk
onder
Coen’s bezielende leiding ging
zeilen, hoewel er natuurlijk
ook landrotten zoals ondergetekende waren, die dan niet
meegingen en van mening waren dat er thuis tentamens
nagekeken moesten worden.
Coen heeft in de loop der jaren
zijn steentjes bijgedragen aan
de cohesie van de vakgroep:
hij heeft tenminste tweemaal
in Assen de hele vakgroep met
partners en al ontvangen. We
zijn één keer naar zijn huis geﬁetst, hoewel ik niet meer weet
hoe we teruggekomen zijn.

Op 1 september 1983 werd
Coen aangesteld als eerste
hoogleraar bij de vakgroep. De
opleiding Informatica in Groningen was het jaar daarvoor
van start gegaan. Op het moment van zijn aanstelling bestond de vaste staf van de vakgroep uit 4 wp-ers (waaronder
mensen van het eerste uur als
John van Meurs en Eelco Dijkstra) en 3 wetenschappelijk asHet hooglerarenbestand van
sistenten.
de vakgroep, tussen 1984 en
Coen Bron had uit Twente 1990 aangevuld met Jan van
het Modulair Pascal project de Snepscheut en Roland Backmee naar Groningen genomen. house, is later weer uitgebreid
Na een paar jaar is het pro- met Gerard Renardel, Nikolay
ject gestopt, maar het werkte Petkov en Ben Spaanenburg.

Coen’s eigen leerstoel is vanwege zijn vertrek omgedoopt
tot Software Engineering en is
nu bezet door Jan Bosch (zie artikel elders in dit blad). Ik heb
de indruk, dat het afscheid van
deze abstracte leerstoel Coen
niet zwaar valt.
In een conceptbijlage van het
leerstoelenbeleid, dat uiteindelijk niet door de censuur gekomen is, dacht ik het volgende
gelezen te hebben:
“Het afvloeien van hoogleraren onder medeneming van hun
stroeve en afgeschreven leerstoelen zal de beweeglijkheid en het
draagvlak van de leerstoelen en
daarmee de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs dat daarop
plaats vindt, aanzienlijk bevorderen.”
Deze uitspraak letterlijk nemend heeft de afdeling aan
Coen de stoel geschonken,
waarop hij de laatste jaren op
het instituut gezeten had. Misschien dat, mijmerend in deze
stoel, nog een aantal goede herinneringen aan de vakgroep
Informatica zal blijven bewaren.

