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Prof.dr. J.J.M. Beenakker: 1926-1998
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zoek van de toenmalige minister Pais

van 0 en W werkte hij mee aan het op-
* stellen van de nota Universiwzir On-

der..oek. Aan de Leidse Universiteit

tj onder meer die van decaan van de Fa-

bekleedde hij diverse bestuursfuncties.

culteit der Wiskunde en Natuurweten-
schappen,  en  van   1985  tot   1991   die
van Rector Magnificus. Na zijn emeri-

/                                       taat was hij nog gedurende drie jaar
voorzitter van het uitvoerend bestuur
van de Stichting FOM. Degenen die

In het vorige nummer kon nog net mededeling worden gedaan van het over- hem als bestuuider hebben meege-
lijden van Jan Beenakker, onder meer emeritus hoogleraar natuurkunde, maakt herinneren zich Beenakker als
oud-rector magnillcus van de Leidse Universiteit en oud-voorzitter van de iemand die razendsnel zijn stukken las.
Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie. Hieronder volgt een iets uit- dat ene belangrijke zinnetje aanwees.
gebreider artikel over deze markante fysicus. de eventuele gevolgen overzag en een

passende strategic ontwikkelde. Hij
Voor werkelijk grote mannen en vrou- schijnselen. te vergelijken met het had een heldere visie op universitair
wen geldt dat hun bekendste woorden Hall-effect. De vooruitgang die er in bestuur. maar was zeer terughoudend
en daden meestal niet eens hun belang- het vakgebied door dit werk is geboekt om die aan de organisatie op te drin-
rijkste zijn. Het is een klassieke uit- vindt zijn weerslag in de tweedelige gen. Er was al teveel visie in te korte
spraak, niaar ze is bij uitstek van toe- monografie Nonequilibritin, phetio- tijd op de academische wereld losgela-
passing op Jan Beenakker. inenct iii pc,lyatomic gases. die hij ten. "Rusl in de tent. zodat de mensen

Beenakker werd vooral bekend in, schreef met F.R.W. McCourt (Water- hun werk kunnen doen". dat was zijn
de internationale wereld van de weten- 100. Canada). W.E. Ktihler (Erlangen- nuchtere devies. In de democratische
schap als die briljante fysicus die met Nurnberg) en 1. Ku.<ter (Ljubljana). in besluitvorming was hij een meester in
zijn groep in Leiden baanbrekend werk 199 I    uitgebracht door Clarendon het bereiken van consensus. Mensen in
deed op het gebied van de kinetische Press. Oxford. hun waarde laten was daar 66n onder-
theorie van meeratotiiige moleculen. Op Wal kleinere, nationale schaal deel van, het onvermijdelijke doorhak-
En inderdaad: de ontwikkelingen op was Beenakkers betekenis voor de we- ken van knopen een ander: hij was
dit gebied zijn in een stroomversnel- tenschap wellicht minder bekend. mild zolang het kon, en krachtig zodra
ling geraakt door een coherent en maar niet minder belangrijk. Op ver- het moest.
breed scala aan slimme experinienten,
die informatie verschaffen over het
niet-ronde deel van de intermoleculai-
re potentiaal en die onder zijn leiding Bestuurlijke wijsheden van Jan Beenakker
werden uitgevoerd. Daartoe behoorden (verzameld en geapprecieerd door Hans Chang, directeur FOM)
onder meer optische experimenten
zoals gedepolariseerde Rayleigh- en
Ramanverstrooiing aan meeratomige Extern georilinteerd
gassen. Maar het bekendst is in dit ver- •   Het doet er niet toe wat ze zeggen, maar wat ze doen.
band de invloed van uitwendige mag- •    Huilen we voor- of nadat we geslagen worden?
netische of elektrische velden op de •   Een zwak bestuur laat ze allemaal door dezelfde hoepel springen.
transporteigenschappen van gassen, in •   We gaan verplicht piepen.
de literatuur aangeduid als het 'Senft-
leben-Beenakker' effect. Het is een Intern geori nteerd
klasse van verschijnselen die geba- •   Strategie is meer dan reageren op de situatie van het moment.
seerd zijn  op de precessie  van mole- •  Ik wil de wereld niet verbeteren, maar zo weinig mogelijk bloed laten
culen tussen opeenvolgende botsingen. vloeien.
Het niet-ronde karakter van de mole- •   Wie loopt er nu voor dit project, collectieve baby's bestaan niet.
culen veroorzaakt dan een verandering •   Dit besluit geeft niet meer vreugde, maar minder verdriet.
in het transport, en - bij een transver- •   Principes heb ik niet.
saal veld - geheel nieuwe transportver-
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Tenslotte de minst bekende. maar lof. maar eerlijk in zijn kritiek. Hij had daarran is het feit dat oud-promovendi
voor velen wellicht meeKI belangrijke een verk ontwikkeld sociaal gevoel. er somh een reis uit ,·erre buitenlanden
Jan Beenakker: de leider van de groep en kwam met name op voor de belan- vo  r over hadden om aanwezig te 7.ijn
Molecuulfysica in Leiden. Werden zijn gen van het niet-wetenschappelijk per- bij reunies ter ere van hun prc,motor.
verlegenheid en bescheidenheid door ,oneel. Als hij vond dat de inkoirtens- Op velen van hen - dit bleek ook weer
mensen die hem niet goed kenden verdeling in zijn omgeving onrecht- uit de reacties bij zijn overlijden -
soms ervaren als ontoegankelijkheid, \ aardig  was,  dan  prdiitte hij daar niet heeft Jan een grote invloed gehad.

met de leden van zijn groep ontwikkel- over: hij dEEd er wat aan, voor zover Jan Beenakker: een aimabel man.
de hij een buitengewoon hechte band. dat althans binnen zijn vermogen lag. een groot fysicu>, en een getalenteerd
Niet alleen was hij een inspirerend Het resultaat van dit alles was dat de bestuurder. Degenen die het voorrecht

promotor. flitsend en creatief in het 'leden' van de groep Beenakker. ook hadden hem wat beter te kennen. zul-
wetenschappelijk debat, ook was hij lang na hun vertrek naar andere oor- len met warmte aan hem terugdenken.
een wijze raadsman. een zorgzame den. een opmerkelijke band hielden
vader in de klassieke zin: gul met zijn met hun oude leermeester. Illustratie h) Hei·liwns

Van de secties

Het imago van de natuurkunde en de natuurkun-
digen
Studiedag van de sectie Natuurkunde & Maatschappij. vrijdag 16 oktober 1998

Sinds het natuurkunde-imago-onder- Programma
zoek onder iniddelbare scholieren 10.00 uur Opening door Kees Andriesse, voorzitter van de sectie Natuur-
van het Centrum voor Marketing kunde & Maatschappij
Analyse in 1997 woedt er een discus- 10.15 uur    De natuurktindigen door de bril van een buitenstaander
sie over het imagoprobleem van de Jo Groebel, Werkgroep massacommunicatie, Universiteit Utrecht
natuurkunde in de kolommen van het 11.00 uur Koffie
NTvN. Deze discussie vormde de 11.30 uur Hoek(/ktde scholier tegen de natiturkunde aan?
aanleiding voor de xectie Natuurkun- Harrie Eijkelhof, Centrum voor natuurkundedidactiek, Universiteit
de & Miatschappij de jaarlijkse stu- Utrecht
died:,g aan het iniagoprobleem te wij- 12.15 uur  Lunch

den. Want dat de natuurkunde en de 13.30 uur   Wat is de natiturkundige iii de beroepspraktijk waard?
natuurkundigen een imagoprobleem Martin Schuutmans, directeur Natuurkundig Laboratorium Phi-
hebben. staat buiten kijf (zie het arti- lips, Eindhoven
kel van Maurits Wijzenbeek hier- Harry Beckers & Hendrik Snijders, voorzitter & medewerker Ad-
naast). De aantrekkingskracht van de viesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, Den Haag
natuurkundigen is omgekeerd even- 15.00 uur   Thee
redig met hun wetenschappelijke sta- 15.30 uur Wordt het imago door topfysici en esoterisch onderzoek be-
tus. Tijdens de studiedag zullen de paald?
oorzaken van het negatieve imago Ton van Raan, Centrum voor bibliometrisch onderzoek, Univer-
ran de natuurkunde worden geanaly- siteit Leiden
seerd en suggesties worden gedaan Sander Bais, Instituut voor Theoretische Fysica, Universiteit
 oor imagoverbetering van Amsterdam

17.00 uur Sluiting
Na elke bijdrage is er een kwartier gelegenheid voor discussie.

Willent de Ruiter
Plaats: Artis Partycentrum, Plantage Middenlaan 41 A, Amsterdam.

tcretari. sectie N.ituurkunde & Ma:it-
0chappij. tel. 03() - 2537689. fax ()3() - De kosten bedragen f 40 voor zaalhuur, lunch, koffie en thee.
25376()1. e-mail w.deruiter@chem.uu.nl
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