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In 1989 werd door de toenmalige minister van Onder-
wijs en Wetenschappen de Verkenningscommissie Wis-
kunde ingesteld, die een rapport uit moest brengen over 
verleden, heden en toekomst van het onderzoek en on-
derwijs in de wiskunde in Nederland. Willem van Zwet 
maakte deel uit van de commissie. Het rapport Wiskunde 
in beweging verscheen in 1992. Een van de aanbevelin-
gen was: ‘Neem op Europees niveau het initiatief om te 
komen tot de oprichting van een Europees instituut voor 
fundamenteel en toegepast onderzoek in de statistiek, 
kansrekening en operations research.’ Van het laatste 
gebied werd met name het non-deterministische deel 
van operations research bedoeld, tegenwoordig meestal 
aangeduid met stochastische besliskunde, zoals de ver-
zameling van deze drie vakgebieden ook wel stochastiek 
wordt genoemd.

De argumentatie was kort samengevat: ‘Stochastiek 
is in potentie van groot belang voor onze complexe tech-
nologische maatschappij. De drie vakgebieden worden 
in Nederland weliswaar op hoog niveau beoefend, maar 
de omvang is te kleinschalig om een sterke maatschap-
pelijke impact te hebben. Dit is ook in veel andere eu-
ropese landen het geval; dit in tegenstelling tot de USA 
waar veel universiteiten over grote statistics departments 
beschikken.’

EURANDOM

Na de positieve reactie van de minister van O&W op het 
rapport ontwikkelde Willem van Zwet samen met Mike 
Keane en Jaap Wessels een concreet plan voor de oprich-
ting van EURANDOM. Het verhaal gaat dat het drietal 
bij een goed glas deze voorlopige naam ‘ontdekte’ als 
acronym van European Unit for Research and Analysis 
of Non-Deterministic Operational Models. In de praktijk 
is het een uitstekende merknaam gebleken met gemak-
kelijke associaties naar EU(ropa) en RANDOM. 

Het voorstel werd besproken en getoetst door een 
internationaal panel van experts en kreeg tevens de in-
stemming van de wiskunde-gemeenschap in Nederland.  

In 1995 werd het aangeboden aan de minister van O&W 
en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO). Overtuigd van de zinvolheid reser-
veerde NWO een startbudget en begon een behoefte-
onderzoek bij haar europese zusterinstellingen. Verder 
adviseerde NWO de minister een basisfinanciering voor 
5 jaar te reserveren uit een speciaal fonds voor interna-
tionale faciliteiten. Vervolgens werd voor de keuze van 
de vestigingsplaats een competitie uitgeschreven onder 
de Nederlandse universiteiten en het Centrum voor Wis-
kunde en Informatica, die gewonnen werd door de TU/e.
Eindhoven werd de vestigingsplaats van EURANDOM.

In 1998 was het zover, EURANDOM ging van start. 
Willem van Zwet was de eerste wetenschappelijk direc-
teur. Zonder twijfel is hier het spreekwoord ‘de aanhouder 
wint’ van toepassing, maar dan wel een aanhouder die het 
schaakspel bij ‘research funding’ zeer goed beheerst en 
over een uitgebreid netwerk in wetenschappelijke en amb-
telijke kringen beschikt. En, een noodzakelijke beginvoor-
waarde, een goed doortimmerd visionair voorstel had.

Vliegende start

Van begin af aan werd het onderzoek van EURANDOM 
georganiseerd in thematische programma’s rondom 
zorgvuldig gekozen onderwerpen, die op middellange 
termijn aangepast zouden worden. In een intensieve 
sessie van enkele dagen met de wetenschappelijke raad 
werden de keuzes gemaakt mede op basis van een reeks 
van voorstellen uit het vakgebied.

Gestart is met de volgende vijf programma’s: Ap-
plications of Statistics, Financial Stochastics, Interac-
ting Stochastic Systems, Complex Statistical Models en 
Stochastic Networks. Een tweetal jaar later is hier een 
zesde aan toegevoegd: Computational Molecular Bio-
logy. Voor elk programma werd een stuurgroep gevormd 
en een programmaleider/supervisor benoemd. Dankzij 
zijn indrukwekkende wetenschappelijke netwerk kon 
Willem van Zwet velen uit de top van de stochastic com-
munity – voornamelijk uit Europa of USA – betrekken bij 

Willem van Zwet
voortrekker van de stochastiek

EURANDOM; om ziting te nemen in de wetenschap-
pelijke raad, voor een programmastuurgroep of als pro-
grammaleider.

Vanuit de overtuiging dat het trainen van excellente 
junior researchers een van de belangrijkste bijdragen van 
EURANDOM aan de stochastiek zou zijn, werd gekozen 
voor een voltijdse wetenschappelijke staf van postdocs 
(basisomvang 20-25), slechts enkele promovendi (ca. 6) 
en de wetenschappelijk directeur. Tijdelijke contracten 
(veelal 2 jaar, wetenschappelijk directeur 5 jaar) zorgden 
voor een continue geleidelijke verandering in de samen-
stelling van de onderzoeksstaf en een verspreiding van 
de ontwikkelde expertise naar de instituten waar deze 
junior onderzoekers hun volgende baan vonden. De pro-
grammaleiders werden gedurende de looptijd van hun 
programma voor een dag in de week aan EURANDOM 
verbonden. Verder werd een uitgebreid visitor- en work-
shop-programma opgezet. 

Mede door de betrokkenheid van een groot aantal 
bekende namen in de stochastiek bleek het geen enkel 

probleem om bij de internationale werving van junior 
onderzoekers zeer hoge kwaliteit aan te trekken. Het-
zelfde gold voor visitors. EURANDOM maakte daarmee 
een vliegende start. 

Voor de inrichting van het instituut en de keuze van 
een (kleine) ondersteunende staf was zijn missive helder. 
Gastvrijheid, de zorg dat men zich thuis voelt, teamge-
voel ondanks de verschillende nationaliteiten en culturen 
staan voorop. Verder zo weinig mogelijk belemmeringen 
voor het onderzoek: denken, discussiëren en schrijven 
moet dag en nacht kunnen. Dat is goed gelukt. Zo orga-
niseerde de staf met hulp van postdocs en aio’s allerlei 
professionele en sociale activiteiten, een prima afwisse-
ling van het pittige mathematische werk. Maar achter de 
schermen gebeurde veel meer. Bezoekers roemden de 
service en vergeleken de sfeer al met het bubbelen van 
champagne of noemden EURANDOM het leukste insti-
tuut dat ze ooit bezocht hadden. 

In 2000 trad Willem van Zwet terug als wetenschap-
pelijk directeur. Daarna is deze functie achtereenvolgens 
vervuld door Frank den Hollander en Onno Boxma, die 
het instituut met verve geleid hebben; nu staat Remco 
van der Hofstad aan het roer.

Enkele getallen: 
Van de ruim 130 junior onderzoekers die bij EURAN-
DOM in dienst geweest zijn, heeft een derde een vaste 
positie bij een Nederlandse universiteit of industrie ge-
vonden. Elf zijn voltijds hoogleraar. 

Per jaar organiseerde EURANDOM circa 10 work-
shops met in totaal 400 deelnemers; per jaar bezochten 
gemiddeld 35 visitors EURANDOM gedurende in totaal 
80 weken. 

NWO stopte na 2007 met zijn basisfinanciering van 
EURANDOM, waarna het instituut zich geleidelijk con-
centreerde op workshops, visitors en speciale thema- 
maanden. Tegelijk was EURANDOM ook actief in de 
totstandkoming van het stochastiekcluster STAR, waar 
NWO clusterfinanciering voor ter beschikking stelde. En 
recent werd in het kader van het zwaartekrachtprogram-
ma van dit kabinet een programma Networks, waarin 
veel wetenschappers die aan EURANDOM gerelateerd 
waren of zijn, gehonoreerd met een forse subsidie voor 
tien jaar (22,7 miljoen euro). 

EURANDOM heeft inderdaad een grote impuls gege-
ven aan de stochastiek in Nederland en elders.

Chapeau , Willem!
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