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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren,
Golven zijn overal om ons heen. Het is door middel van geluidsgolven dat u
mij hoort en het zijn de lichtgolven waardoor we elkaar kunnen zien.
Golven zijn verantwoordelijk voor de overdracht over grote afstanden van
signalen van radio, televisie en telefonie. Het GPS-systeem is op golven
gebaseerd. Golven verraden de snelheid van je auto. Golven zijn een bron
van sportief vermaak en zijn de dragers van catastrofale verstoringen van het
oppervlak van de oceanen. Zonder golven kunnen we niet bestaan. Wat is
een golf eigenlijk? Een bekend voorbeeld van een golf is de ‘wave’ in een sta-
dion. De golfmakers veren omhoog van hun plaats en geven deze beweging
met een kleine vertraging door aan hun buren. We herkennen de snelheid
van de golf en het transversale karakter: de beweging van de ‘deeltjes’ is
loodrecht op de voortplantingsrichting van de golf. Een bekende transversale
golf in de natuur is licht. In een longitudinale golf is de uitwijking van de
golfopwekker parallel aan de voortplantingsrichting van de golf. Een belang-
rijk voorbeeld is de geluidsgolf. Golven zijn zeer divers naar aard, frequentie
en voortplantingssnelheid. We zullen ons in het vervolg beperken tot
materiegolven, dat zijn golven die een verplaatsing van de materie tot gevolg
hebben. Een bijzonder voorbeeld daarvan is de schokgolf, een discontinu
golffront dat zich voortplant met een snelheid groter dan die van geluid. 
Het golffront ontstaat bijvoorbeeld door een gas in een zeer korte tijd
sprongsgewijs te versnellen. Wat is de functie van golven? Golven dragen
energie. De warmte van de zon is een triviaal voorbeeld. Maar ook een
materiegolf zoals geluid draagt energie. Met geluid kun je koelen en
verwarmen. Golven dragen impuls. Er zit kracht in golven. Dat kan nuttig
worden gebruikt, zoals bij de niersteenvergruizer. Golven dragen informatie
in letterlijke zin, in spraak, licht en telecommunicatie. Maar ook in indirecte
zin: licht en geluid verraden de snelheid van de zender of geven informatie
over de toestand van het golfdragende medium. Golven die ons passeren of
die ons bereiken dragen dus informatie over de materie waarin zij zich
voortplanten. Golven die ons gepasseerd zijn kunnen de toestand van de
materie hebben veranderd. Waarom vertel ik over golven en in het bijzonder
over materiegolven? Omdat deze golven een centraal verbindend thema zijn
geweest in mijn werk.



Het begon als volgt
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Het is nu bijna zesenveertig jaar geleden dat ik kennismaakte met de
toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven. Het was 1960, de nieuwe
Hogeschool begon aan haar vierde studiejaar en werd uitgebreid met
twee nieuwe opleidingen: Wiskunde en Technische natuurkunde. Ik had
in datzelfde jaar eindexamen HBS-B gedaan aan het Sint-Joriscollege in
deze stad. Ik had een werkelijk uitstekende natuurkundeleraar, 
drs. P.P. Bruna, die zijn ongelooflijke passie voor natuurkunde wist over
te brengen aan die leerlingen die daarvoor gevoelig waren. Daartoe
hoorde ook ik. Ik ging dan ook Technische natuurkunde studeren aan de
jonge Technische Hogeschool en behoor daarmee tot de eerste generatie.
Na een voorspoedig begin van mijn studie, een haperend vervolg en een
succesvolle eindspurt behaalde ik in november 1966 mijn diploma
natuurkundig ingenieur. Ik deed mijn afstudeeropdracht in de groep
Stromingsleer onder leiding van prof. G. Vossers en drs. K.L. Gronert en
kreeg de optie te blijven als promovendus. Snel daarna veranderde mijn
status omdat Karel Gronert, een buitengewoon geestrijk man, op zeer
jonge leeftijd kwam te overlijden. Ik volgde hem op als wetenschappelijk
medewerker en leidde sindsdien de sectie Gasdynamica van de groep.



Ontwikkeling van onderzoek
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Het onderzoek van de groep Stromingsleer ontwikkelde zich aanvankelijk
in drie richtingen. Ten eerste aero-akoestiek onder leiding van Leendert
Poldervaart met als centraal thema de geluidsproductie van sonische of
supersone vrij uitstromende luchtstromingen, gewoonlijk aangeduid als
vrijstralen. Mico Hirschberg heeft de aandacht later verlegd naar de aero-
akoestiek van interne stromingen, van muziek en van spraak. Het is een
zwaartepunt in het onderzoek van mijn groep, waarover ik echter van-
daag niet zal spreken. Het tweede thema, onder leiding van Paul
Smulders, betrof de responsie van luchtbellen op een stapvormige ver-
andering van de druk, een onderwerp dat nog steeds actueel is en van
belang voor zowel technologische als voor medische toepassingen. Het
derde thema was toepassing van schokbuizen voor fundamenteel onder-
zoek van thermische processen onder tamelijk extreme omstandigheden.
In de jaren zeventig veranderde het beeld. De leerstoelen Stromingsleer
van G. Vossers en Warmtetransport van D.A. de Vries werden samen-
gevoegd tot de vakgroep Transportfysica en een nieuwe theoretische leer-
stoel werd bezet door P.P.J.M. Schram. Eind jaren tachtig ontstonden
hieruit de groepen Werveldynamica onder leiding van G.J.F. van Heijst,
Heterogene Media van P.P.J.M. Schram en Gasdynamica en Aero-akoes-
tiek onder mijn leiding. Het onderwerp Heterogene Media is na het
emeritaat van Schram verdeeld over de beide andere groepen en zal in de
toekomst ongetwijfeld weer aan belang winnen.



Schokgolf en schokbuis
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In de inleiding is gemeld hoe een schokgolf kan ontstaan, namelijk door
een gas plotseling een snelheid te geven en daarbij te comprimeren. We
kunnen een schokgolf definiëren als een vrijwel discontinue verstoring in
dichtheid en snelheid, die zich supersoon voortplant. Dat schokgolven
bestaan vinden we nu vanzelfsprekend. Toch meende een zeer beroemd
fysicus, Lord Rayleigh, die in 1904 de Nobelprijs voor natuurkunde ont-
ving voor de ontdekking van argon, dat schokgolven niet kunnen bestaan.
Hij schreef dat in een brief aan zijn leermeester [1], de indertijd al zeer
gerenommeerde Sir George Stokes, die dat toen goedmoedig toegaf. En
zo vinden we in Lord Rayleigh’s beroemde boek ‘The Theory of Sound,’
[2] de volgende interessante passage:

“Het zou onjuist zijn in stilte voorbij te gaan aan een fout van Riemann en
anderen met betrekking tot de mogelijkheid van een discontinue beweging. 
Zij hielden het voor mogelijk dat een gas of een vloeistof uit twee discontinue
toestanden zou kunnen bestaan, gescheiden door een oppervlak.”

En dan volgt het foutieve bewijs dat zulks niet mogelijk is. Welnu, in
figuur 1 wordt een recent plaatje getoond van de interactie van een
zwakke schokgolf met een sterke startwervel [3], gemaakt met de techniek
van holografische interferometrie.

Rayleigh heeft zich dus vergist. Hieruit blijkt maar weer dat ook de groot-
ste fysici fouten kunnen maken en dat het verstandig is dat we ons in
onze wetenschappelijke zoektocht naar de waarheid enigszins bescheiden
opstellen. Overigens wordt ‘The Theory of Sound’, voor het eerst ver-
schenen in 1877, nog steeds herdrukt. De laatste editie is van 2003! 
Een dergelijke eer valt slechts weinig auteurs te beurt. Schokgolven zijn
vrijwel altijd compressiegolven. Het mooie van een schokgolf is dat het
meten van de schoksnelheid voldoende is om de gehele toestandssprong
over de schok nauwkeurig te kunnen voorspellen. En dat heeft geleid tot
een rijk spectrum aan toepassingen. Hoe maak je nu een schokgolf in de
praktijk? Wel, dat gaat met een schokbuis [4], zoals afgebeeld in figuur 2.
Een schokbuis bestaat uit twee compartimenten, gescheiden door een
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diafragma. Over het diafragma bestaat aanvankelijk een drukverschil dat,
afhankelijk van de toepassing, kan variëren van enkele bars tot honder-
den bars. Het diafragma wordt op zeker tijdstip plotseling verwijderd. Er
treedt dan ter plaatse drukvereffening op met als gevolg dat golven ont-
staan. Een schokgolf loopt in het gas van lage druk en een expansiegolf
in het gas van hoge druk. In het schokfront, de discontinuïteit, wordt het
gas gecomprimeerd, in temperatuur verhoogd en versneld. Bij een ge-
sloten buis zal de schokgolf aan het einde reflecteren waarbij het gas
opnieuw wordt samengedrukt en in temperatuur verhoogd. Op deze
wijze kan, zij het kortstondig, een toestand van hoge druk en tempera-
tuur worden bereikt. Een temperatuur tot twintigduizend graden Celsius
is daarbij betrekkelijk eenvoudig te realiseren. In het plaatje is ook het
resultaat te zien van een numerieke berekening van het golfpatroon en
van de verschillende golfinteracties. Schokbuizen zijn in mijn groep
gebruikt voor de bestudering van warmte- en diffusietransport in gassen
en plasma’s, voor golfvoortplanting in gas-dampmengsels met fase-over-
gang, voor golven in poreuze media en recent door dr. Jieheng Guo en

figuur 1. Een wervel

gevormd aan een

scherpe wig door een

plotseling startende

stroming ontmoet een

zwakke schokgolf. 

De schok is gevormd

doordat in het gas

aanwezige waterdamp

snel condenseert. 

De contourlijnen zijn

lijnen van constante

dichtheid. Dit voor-

beeld van holografi-

sche interferometrie is

gemaakt door Xisheng

Luo, Ad Holten en

Vincent Holten.

figuur 1
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dr. Bram Veefkind voor de pyrolyse van microscopische houtdeeltjes [5].
Pyrolyse is het chemische proces waarbij hout wordt omgezet in houts-
kool. Het onderwerp is van belang voor de toepassing van biomassa als
brandstof. Ik zal nu wat uitvoeriger stilstaan bij twee thema’s die in mijn
groep veel aandacht hebben gekregen: golfvoortplanting in poreuze
media en de nucleatiepulsbuis waarmee het ontstaan en de groei van
druppels kunnen worden bestudeerd. 

Schokbuis en de

golven die ontstaan 

in een plaats-tijd

diagram [4].

figuur 2



Golven in poreuze media
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In 1956 publiceerde M.A. Biot twee belangrijke artikelen over golfvoort-
planting in poreuze media [6,7]. Het is een onderwerp uit de aardweten-
schap, de geofysica, en van belang voor het begrijpen van golven in de
aardkorst, de seismiek, voor het doorgeven van trillingen bij heiwerk-
zaamheden in de civiele techniek, voor de exploratie van olievoorraden en
voor de winning van olie. Golfvoortplanting en -demping geven infor-
matie over de geologische formaties. Nu voorspelde Biot in 1956 op theo-
retische gronden dat in een poreus materiaal, gevuld met een porievloei-
stof zoals water of olie, twee typen compressiegolven zouden moeten
bestaan. Naast de normale tamelijk snelle compressiegolf bestaat nog een
tweede langzamere en meer gedempte compressiegolf, die vaak de twee-
de golf of de langzame golf wordt genoemd. Welnu, de tweede golf was
nooit experimenteel waargenomen en werd ook niet experimenteel waar-
genomen in de eerste 24 jaar na het verschijnen van de artikelen van
Biot. Het gevolg was dat Biots publicaties weinig aandacht kregen. We
zouden vandaag zeggen dat de citatiescore van de artikelen laag was.
Echter, in 1980 publiceerde T.J. Plona experimenteel werk [8] waarmee
het bestaan van de tweede golf onomstotelijk werd aangetoond. Plona
zond een hoogfrequente ultrageluidpuls op een poreuze plak, onderge-
dompeld in een vloeistof, en bepaalde het doorgelaten signaal als functie
van de invalshoek van de puls. De tweede golf is duidelijk waarneembaar.
Daarmee kwam het werk van Biot uit 1956 in de schijnwerpers en werd
in feite de nu algemeen geaccepteerde Biot-theorie voor golfvoortplanting
in poreuze media geboren. Medio tachtiger jaren werden op initiatief van
dr. Hans van der Kogel van het toenmalige Laboratorium voor
Grondmechanica (thans onderdeel van GeoDelft) experimenten uitge-
voerd in de verticale schokbuis van mijn groep. Met Jos van der Grinten
als enthousiaste student en promovendus werd een verzadigde poreuze
kolom in de tijd stapvormig belast door middel van schokgolfreflectie. 
De in de porievloeistof gemeten druk zou een stapvormig verloop in de
tijd moeten tonen indien er slechts één golftype zou bestaan en een in
twee delen opgesplitste verandering volgens de Biot-theorie. Welnu, dat
laatste was het geval zoals blijkt uit figuur 3, waarmee een tweede onaf-
hankelijke experimentele verificatie van de Biot-theorie een feit was [9].
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De tweede golf bevat informatie over de doorlaatbaarheid van het poreuze
materiaal en is onder andere van belang voor boorgatseismiek en voor
het begrijpen van golfreflecties. In mijn groep is door David Smeulders
onderzocht, zowel experimenteel als theoretisch, wat de invloed is van
kleine gasvormige insluitsels in het poreuze materiaal op de golfvoort-
planting. Het zwaartepunt van het onderzoek is in 1992 met David
Smeulders mee verhuisd naar Technische Aardwetenschappen in Delft.
Echter, twee Delftse promovendi, Kees Wisse en Gabriel Chao hebben
nadien onder de gemeenschappelijke supervisie van David en van mij de
mogelijkheden voor het gebruik van een schokbuis voor de studie van
golven in poreuze media succesvol uitgebreid tot oppervlaktegolven en
tot boorgatseismiek op laboratoriumschaal. Deze Delfts-Eindhovense
samenwerking werd door de Delftse rector, prof. J. Fokkema, tijdens de
jaarlijkse bijeenkomst van het J.M. Burgerscentrum in 2004, geken-
schetst als een voorbeeld voor de gewenste samenwerking van de tech-
nische universiteiten, waarvoor thans het organisatorisch raamwerk
gereed is.

Verificatie van de

tweegolvenstructuur

in een met vloeistof

verzadigde poreuze

kolom die veroorzaakt

wordt door schok-

reflectie [9].

figuur 3



Het ontstaan en de groei van druppels
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Aardgas bevat bij de winning niet alleen het waardevolle methaan, maar
ook waterdamp en zwaardere koolwaterstofverbindingen, die tot vloeistof-
vorming aanleiding zouden geven bij het gebruik of tijdens het transport.
Dat potentiële condensaat wordt dan ook door de aardgasindustrie zorg-
vuldig verwijderd. Echter, naarmate de druk in de aardgasreservoirs daalt,
worden de klassieke methoden van verwijdering, toevoeging van glycol
en reduceren van de temperatuur met een smoorproces, problematischer.
Bij het zoeken naar alternatieven stuitte men op het probleem dat theo-
retische en empirische kennis over het ontstaan van druppels in overver-
zadigd aardgas vrijwel volledig ontbrak. Omdat in mijn groep begin jaren
negentig experimenten werden uitgevoerd waarin nevels werden gemaakt
door middel van expansiegolven in een vochtig gas, ontstonden contacten
met de aardgasindustrie, zoals de NAM en Gasunie en met bedrijven die
werkten aan de ontwikkeling van alternatieve technieken voor conden-
saatscheiding, aanvankelijk Stork Product Engineering, later Twister
B.V.. Een van de succesvolle methoden voor experimenteel onderzoek
aan het ontstaan van druppels vanuit de dampfase zonder de tussen-
komst van vreemde stoffen, de zogenaamde homogene kernvorming of
nucleatie, is gebaseerd op het nucleatiepuls-principe. Het te onderzoeken
gas-dampmengsel wordt onderworpen aan een snelle expansie, bijvoor-
beeld doordat het volume van het reservoir met behulp van een bewegen-
de wand snel wordt vergroot. Het mengsel koelt daarbij af en wordt over-
verzadigd. Echter, de toestand wordt zo gekozen dat er nauwelijks sprake
is van spontane vorming van druppels. Vervolgens wordt gedurende een
korte tijdsperiode, de nucleatiepuls, het gas-dampmengsel iets verder
geëxpandeerd, dat wil zeggen op een toestand van grotere oververzadi-
ging gehouden. Die toestand wordt zo gekozen dat een sterke productie
van stabiele kernen optreedt gedurende de nucleatiepuls. Na afloop van
de puls keren we terug naar de toestand van minder hoge oververzadi-
ging, zodat de productie van kernen stopt. De gevormde kernen groeien
dan door, allemaal in hetzelfde tempo, zodat een wolk van vrijwel iden-
tieke druppels wordt verkregen. Met technieken gebaseerd op lichtver-
strooiing kunnen de eigenschappen van de wolk, druppelconcentratie en
druppelgrootte, zeer nauwkeurig worden vastgelegd. De vraag was nu:
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kan het nucleatiepuls-principe ook worden toegepast op gas-dampmeng-
sels van relatief hoge druk? De snelst mogelijke expansie van een gas
wordt, voor gegeven geometrie, verkregen door een expansiegolf te gene-
reren. Het voordeel van een golfbuis is bovendien dat geen problemen
ontstaan door afdichtingen en bewegende mechanische onderdelen. 
Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de nucleatiepulsbuis, waarvan
het basisidee ons was aangereikt in een artikel van F. Peters en B. Paikert
[10]. Dat idee is door ons, met dank aan mijn afstudeerstudent Pierre
Kriesels, sterk verbeterd en uitgewerkt [11]. De nucleatiepulsbuis is
geschetst in figuur 4.

De basisconfiguratie is die van een schokbuis, met als meetpositie een
vlak parallel aan en op korte afstand van de eindwand van de hogedruk-
sectie. Het te onderzoeken gas-dampmengsel wordt dus in de hogedruk-
sectie gebracht. De expansiegolf, die we al eerder hebben leren kennen,
reflecteert, waardoor het gas in een zo kort mogelijke tijdsspanne expan-
deert naar het gewenste niveau. De nucleatiepuls ontstaat omdat de buis
in de lagedruksectie is voorzien van een kort deel met een iets grotere
inwendige diameter. De schokgolf reageert op die verwijding door het
terugzenden van een mini-expansiegolfje en vervolgens op de ver-
nauwing door het genereren van een klein schokje dat het kleine
expansiegolfje achtervolgt. Deze twee golfjes markeren begin en einde
van de nucleatiepuls. Werkt het ook? Nou en of. Ik geef een voorbeeld in
figuur 5 [12] .

De nucleatiepulsbuis.

De configuratie en het

plaats-tijd diagram

van het ontstaan van

de nucleatiepuls.

figuur 4
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In het linkerplaatje is het theoretisch verloop getoond van de intensiteit van
een onder negentig graden verstrooide lichtgolf als functie van de dimen-
sieloos gemaakte druppelstraal. Het plaatje vertoont een aantal maxima en
minima, die een gevolg zijn van het golfkarakter van licht en die afhanke-
lijk zijn van de brekingsindex van de druppelvloeistof. In het rechterplaatje
is het signaal gegeven van een detector die het licht opvangt dat door de
wolk van groeiende druppels in de pulsbuis onder negentig graden wordt
verstrooid. De druppelgroei zorgt nu voor een tijdafhankelijk signaal. Het is
niet moeilijk vast te stellen dat beide plaatjes een sterke overeenkomst
vertonen en dat kan alleen als alle druppels van de wolk vrijwel even groot
zijn, en als de druppelstraal toeneemt met de wortel uit de tijd! Met de
puls-expansiebuis zijn reeds een groot aantal verschillende onderzoeken
uitgevoerd en gepubliceerd [13-16]. Maar, in de vrijwel oneindige parameter-
ruimte van druk, temperatuur en samenstelling, en met een uiterst gevoe-
lige wisselwerking van de deelnemende componenten is er nog veel werk te
doen, zowel voor het verkrijgen van noodzakelijke empirische gegevens als
voor het inspireren van theoretici en rekenaars. Daarbij, de fysica van
nucleatie is werkelijk fascinerend. Het gaat om de eigenschappen van kriti-
sche clusters, soms bestaande uit niet meer dan twintig tot dertig mole-
culen, die bepalend zijn voor de productiesnelheid van macroscopische
druppels. Een prachtig voorbeeld van mesoscopische transportfysica.

Voorbeeld van het theo-

retisch verloop van de

intensiteit van de door

een druppel onder

negentig graden ver-

strooide lichtgolf als

functie van de druppel-

straal (a). In het rechter-

plaatje is de waarge-

nomen intensiteit van

het door een druppel-

wolk verstrooide licht

weergegeven als functie

van de tijd (b) [12].

figuur 5
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Ostwald-rijping
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Bij de vorming van druppels uit de dampfase ontmoet men een interes-
sant verschijnsel dat voor het eerst beschreven is door een andere win-
naar van een Nobelprijs, Wilhelm Ostwald (Scheikunde, 1909). In een
nevel bestaande uit kleine druppels van verschillende grootte zullen de
kleinste druppels altijd verdampen en de grootste altijd groeien, zodat
tenslotte alleen de grootste druppels overblijven. Een dergelijk effect
treedt ook op bij kristallisatie en is onder meer van belang bij transport
van zout in poreuze media. Wat is de oorzaak van het verschijnsel dat
bekend staat als Ostwald-rijping? Een druppel verkeert in evenwicht met
zijn damp als de dampspanning een zekere waarde heeft, die we de ver-
zadigde dampspanning noemen. Echter, die verzadigde dampspanning
hangt af van de druppelgrootte en wel zo dat de waarde ervan groter
wordt naarmate de druppel kleiner is. In een wolk van druppels van
verschillende grootte zal de dampspanning na enige tijd neigen naar de
minimale waarde die past bij de grootste druppels. Voor de kleinere

Het verloop van

druppelstralen in de

tijd als gevolg van

Ostwald-rijping. Met

dank aan Vincent

Holten. 

figuur 6
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druppels is de damp dan echter onderverzadigd. Zij zullen dus ver-
dampen, terwijl de grootste druppels zullen groeien. We kunnen dat
proces gemakkelijk simuleren. Vincent Holten heeft dat gedaan voor een
wolk van dertien druppels. Het verloop van de druppelstralen in de tijd is
weergegeven in figuur 6.
Het aantal van dertien is niet volstrekt willekeurig gekozen. Mijn facul-
teit, bestaande uit dertien capaciteitsgroepen, heeft enige jaren geleden
gekozen voor een verdeling van de centrale financiële middelen over de
capaciteitsgroepen volgens een model waarin het succes op de externe
middelenmarkt een belangrijke factor is. Zowel bij de druppelwolk als bij
de faculteit is sprake van een eindige hoeveelheid die verdeeld wordt
volgens een zekere wetmatigheid. Bijgevolg is ook een facultaire Ostwald-
rijping niet denkbeeldig en is er een kans dat op den duur alleen de
grootste groep zal overleven. De analogie met de natuur leert overigens
dat zulks geen reden is tot overmatige vreugde. Immers ook de grootste
druppel zal tenslotte niet blijven bestaan en de moleculen zullen worden
verdeeld over een dunne laag aan de wand met een beperkte onderlinge
cohesie. We kunnen nog een andere les leren uit het voorbeeld van de
Ostwald-rijping. Mocht het door de faculteit Technische Natuurkunde
gevolgde model voor de verdeling van centrale middelen zich in brede
universitaire kring verspreiden dan wordt het bewust stimuleren van
‘focus’ en ‘massa’ in het universitaire landschap volstrekt overbodig.
Integendeel, dan wordt het tijd om kleine, productieve, flexibele en
inventieve kernen te stimuleren. Klein en krachtig wordt dan het nieuwe
adagium.



Andere golven
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We zijn al een beetje afgedwaald van de harde natuurkunde naar meer
maatschappelijke zaken. Het ligt voor de hand het golfbegrip als meta-
foor te gebruiken. De discussie over vierjarige of vijfjarige universitaire
studieduur is een in de tijd terugkerend golfverschijnsel. Bij de oprich-
ting van de Technische Hogeschool Eindhoven werd er indertijd sterk op
aangedrongen de opleiding vierjarig te maken. Door krachtige interventie
van de eerste rector, prof. H.B. Dorgelo, is dat toen niet doorgegaan. Pas
veel later, in het kader van de zogenaamde tweefasenstructuur is een
vierjarige studieduur ingevoerd, die aan de technische universiteiten
weer snel is vervangen door een vijfjarige cursus. Ook het baccalaureaat
is onderhevig geweest aan steeds opnieuw oplaaiende discussies. Het ziet
er nu naar uit dat de aloude baccalaureus, die in het Nederlands eigenlijk
kandidaat heet, gestoken in een nieuw jasje en in modieus Engels aan-
geduid als bachelor, het voorlopig wel zal volhouden. De democrati-
seringsgolf die over ons kwam eind jaren zestig, kan met recht en reden
aangeduid worden als een echte schokgolf. Toen die was voorbijge-
trokken was de universiteit veranderd. Het hoge niveau aan inspraak en
medezeggenschap dat toen werd ingevoerd, is liefst vijfentwintig jaar
gehandhaafd. Een gevolg was dat het universitaire stelsel overkritisch
gedempt leek met betrekking tot nieuwe initiatieven. Die demping werd
sterk verminderd door invoering van de wet Modernisering Universitair
Bestuur eind jaren negentig, wat leidde tot een nieuwe krachtdadige uni-
versitaire organisatie, die overigens ook niet helemaal zonder problemen
bleek. Ik ben er zeker van dat de golfbeweging met betrekking tot dit
thema nog lang niet is uitgedempt. Dat geldt ook voor andere zaken,
zoals het vormen van grote scholengemeenschappen en grote klassen in
het voortgezet onderwijs en het samenvoegen van hogere beroeps-
opleidingen tot mammoetorganisaties.



Technologie voor duurzame ontwikkeling
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Duurzame ontwikkeling heeft in de groepen Stromingsleer en Warmte-
overdracht, de latere groep Transportfysica, veel aandacht gehad. Mijn
collega Paul Smulders was een pionier op het gebied van toepassingen
van windenergie in ontwikkelingslanden. Veel van de huidige wind-
energie-experts in Nederland zijn door hem opgeleid. Dr. K. Krishna
Prasad plaatste de techniek van verbranding van biomassa in een weten-
schappelijk kader, ook weer in verband met het belang ervan voor toe-
passingen in ontwikkelingslanden. Dr. Bram Veefkind verplaatste zijn
onderzoek op het gebied van de verbranding van poederkool medio jaren
negentig van de faculteit Elektrotechniek naar mijn groep bij Technische
Natuurkunde, hetgeen leidde tot onderzoek naar pyrolyse en vergassing
van biomassadeeltjes. Ik ben blij dat delen van dit onderzoek zullen
worden voortgezet bij de faculteit Werktuigbouwkunde. 
Het belang van duurzame ontwikkeling is door de Technische
Universiteit Eindhoven tijdig onderkend door de instelling van een
Gemeenschappelijke Commissie ‘Technologie voor Duurzame
Ontwikkeling’ met daaraan gekoppeld het Centrum TDO onder de inspi-
rerende leiding van dr. Lex Lemmens. Door de commissie en het cen-
trum zijn met steun van het College van Bestuur tal van initiatieven ont-
plooid op het gebied van onderwijs, onderzoek, coördinatie, voorlichting,
verwerving van middelen en dat allemaal over vrijwel de gehele breedte
van de universiteit. Toen de nieuwe bachelor/masterstructuur werd in-
gevoerd, was er een goede infrastructuur beschikbaar voor het inrichten
van een nieuwe internationale MSc-opleiding: Sustainable Energy
Technology. Inmiddels is de opleiding onderdeel geworden van de
samenwerking tussen de drie technische universiteiten. Ik heb er hoge
verwachtingen van.



Dankwoord
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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren. Wie zo lange tijd met
zoveel plezier aan een instelling verbonden is geweest realiseert zich het
belang van een goede sociale omgeving, goede contacten met besturen en
diensten, maar vooral met directe collega’s, medewerkers, studenten,
gasten en promovendi. Ik dank het College van Bestuur, niet alleen voor
het in mij gestelde vertrouwen, maar in het bijzonder ook voor de visio-
naire aandacht voor de Technologie voor Duurzame Ontwikkeling. 
De opeenvolgende besturen van de faculteit Technische Natuurkunde
hebben mij alle ruimte geboden voor onderwijs en onderzoek in grote
mate van zelfstandigheid. Vaak heb ik of hebben mijn medewerkers een
beroep gedaan op het bureau van de faculteit en nooit tevergeefs. De
Gemeenschappelijke Technische Dienst en de facultaire werkplaats zijn
van onschatbare betekenis geweest voor al ons experimentele werk. Zij
verdienen zeer grote waardering. De beoefenaren van de stromingsleer in
Nederland zijn verenigd in de onderzoeksschool het J.M. Burgers-
centrum. Deze onderzoeksschool functioneert naar mijn mening werke-
lijk uitstekend en dat is zonder meer de verdienste van de beide weten-
schappelijk directeuren tot nu toe, prof. Ch. Hoogendoorn en 
prof. G. Ooms, en hun medewerkers. 

Van 1995 tot 2001 was ik in deeltijd verbonden aan de groepen
Stromingsleer en Thermische Werktuigbouwkunde van de Universiteit
Twente. Ik denk daar met genoegen aan terug. Ik dank mijn Twentse
collega’s en in het bijzonder ir. Eddy Bramer voor de soepele en vrucht-
bare samenwerking. De uitstekende relatie met de Universiteit Twente is
daarna gecontinueerd onder meer door de deeltijdpositie van 
prof. Harry Hoeijmakers in Eindhoven. Ik dank hem voor zijn vele bij-
dragen aan het werk van mijn groep en voor zijn enthousiasme voor de
compressibele stromingsleer.

Ik waardeer ook buitengewoon de vriendschap die ik heb ondervonden
van tal van buitenlandse collegae, waarvan ik hier met name noem: 
Hans Grönig, Paul Roth, Kazuyoshi Takayama, Can Delale, Franz Peters,
Wolfgang Merzkirch, Honza Hrubý en Jiming Yang. Vitaly Kalikmanov
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is als gast gekomen en heeft nadien in verschillende functies tot op
heden belangrijk bijgedragen aan onze kennis van de theorie van
nucleatie.

Er zijn tal van goede contacten geweest met bedrijven en instellingen. Ik
noem hier met name: STW, de N.V. Nederlandse Gasunie, Twister B.V.,
TNO-TPD, Philips Research, ASML en Océ.

Keer ik terug naar de eigen universiteit, dan dienen de langdurige en bij-
zonder goede banden met de faculteit Werktuigbouwkunde te worden
vermeld. Samenwerking is altijd gebaseerd op wederzijds respect en op
vriendschap. Van de vele vrienden bij Werktuigbouwkunde noem ik in
het bijzonder Anton van Steenhoven, met wie ik op tal van gebieden vaak
en met veel plezier heb samengewerkt. De colleges Humane Stromings-
leer, dus over de stromingsleer van het menselijke lichaam, heb ik de
laatste jaren met veel genoegen samen gegeven met Frans van de Vosse,
thans van de faculteit Biomedische Technologie. Dank Frans, voor de
samenwerking.

Mijn directe werkomgeving heeft bestaan uit de groepen Stromingsleer,
Transportfysica en Gasdynamica. Ik dank mijn leermeester, 
prof. Gerrit Vossers, voor zijn stimulerende voorbeeld en voor zijn
vertrouwen. Zijn opvolger, Gertjan van Heijst, heeft me alle ruimte
gegeven om mijn onderzoek voort te zetten en uit te bouwen. Ik ben hem
daarvoor zeer erkentelijk.
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De kwaliteit van experimenteel wetenschappelijk onderzoek staat of valt
met de kwaliteit van de technische staf. Ik heb het genoegen gehad dage-
lijks te mogen samenwerken met uitstekende technici, die daarbij steeds
belangrijke impulsen hebben gegeven aan de sfeer en het werkplezier
van de groep. Met het noemen van de twee medewerkers en vrienden
met wie ik het langst en het meest intensief heb samengewerkt, 
Harm Jager en Jan Willems, spreek ik tegelijkertijd mijn grote dank en
waardering uit aan al hun collega’s. Voor de sfeer van de groep is
natuurlijk ook bij voortduring een belangrijke rol weggelegd voor het
secretariaat. Met het uitspreken van mijn dank aan Marjan Pepers en
Brigitte van de Wijdeven dank ik ook al hun voorgangsters. Al meer dan
vijfentwintig jaar heb ik allerlei activiteiten op het gebied van onderwijs
en onderzoek gedeeld met Mico Hirschberg. Ik heb genoten van onze
samenwerking, van zijn veelzijdigheid, van zijn sprankelende ideeën en
van zijn vriendschap. Met hem dank ik alle medewerkers en collega’s.

Stagiaires en afstudeerders, zij waren met velen. Met ongelooflijk veel
plezier heb ik kleinere en grotere projecten met hen uitgevoerd. Nog
belangrijker waren en zijn de promovendi, vaak zeer getalenteerd en
tegelijkertijd de werkpaarden van het universitair wetenschappelijk
onderzoek. Ik dank hen voor hun inzet en voor de uitstekende samen-
werking in een zeer vriendschappelijke sfeer. 

Dan kom ik tenslotte bij de leden van mijn gezin, Noortje en Didier en
onze kleindochters Merle en Hanne, Marleen en Johan met onze klein-
zoon Mathijs, en natuurlijk mijn echtgenote Mathi. Zij allemaal, en
Mathi natuurlijk het allermeest, zij zijn en zij waren niet alleen de
natuurlijke pendant van de universiteit, maar tegelijkertijd ook heel veel
meer! 

De tweede Rector Magnificus van onze universiteit, prof. K. Posthumus
richtte zich bij de opening van het academisch jaar in 1961 tot zijn
gehoor met de in die tijd gebruikelijke uitvoerige aanhef, die eindigde
met ‘Zeer aanzienlijk gezelschap’. Met deze aanduiding wil ik graag
besluiten. Zeer aanzienlijk gezelschap, ik dank u voor uw aandacht.

Ik heb gezegd.



Referenties

21 Van golven die voorbijgaan

1 De briefwisseling tussen Lord Rayleigh en Sir George Stokes is onder
meer te vinden in:
P.A. Thompson, Compressible-Fluid Dynamics, Rensselaer
Polytechnic Institute, 1984.

2 R.W.S. Rayleigh, The Theory of Sound, Volumes I, II. De eerste druk
dateert uit 1877. De boeken worden herdrukt door Dover, UK.

3 X. Luo, Unsteady Flows with Phase Transition, Proefschrift
Technische Universiteit Eindhoven, 2004.

4 X. Luo, B. Prast, M.E.H. van Dongen, H.W.M. Hoeijmakers, J. Yang,
On phase transition in compressible flows: modelling and validation,
J. Fluid Mech., 548, 2006, 403-430.

5 J. Guo, Pyrolysis of Wood Powder and Gasification of Wood-derived
Char, Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven, 2004.

6 M.A. Biot, Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated
porous solid, Part I: Low frequency range, J. Acoust. Soc. Am., 28,
1956, 168-178.

7 M.A. Biot, Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated
porous solid, Part II: Higher frequency range, J. Acoust. Soc. Am.,
28, 1956, 178-191.

8 T.J. Plona, Observation of a second bulk compressional wave in a
porous medium at ultrasonic frequencies, Appl. Phys. Lett., 1980,
259-261.

9 J.G.M. van der Grinten, M.E.H. van Dongen, H. van der Kogel, 
A shock tube technique for studying pore-pressure propagation in a
dry and saturated porous medium. J. Appl. Phys., 58, 1985, 1937-
2942.

10 F. Peters, B. Paikert, Nucleation and growth rates of homogeneously
condensing water vapour in argon from shock tube experiments, 
Exp. Fluids, 7, 1989, 521-530.

11 K.N.H. Looijmans, P.C. Kriesels, M.E.H. van Dongen, Gasdynamic
aspects of a modified expansion-shock tube for nucleation and
condensation studies, Exp. Fluids, 15, 1993, 61-64.

12 K.N.H. Looijmans, M.E.H. van Dongen, A pulse-expansion wave tube
for nucleation at high pressures, Exp. Fluids, 23, 1997, 54-63.



22 prof.dr.ir. M.E.H. van Dongen

13 C.C.M. Luijten, P. Peeters, M.E.H. van Dongen, Nucleation at high
pressure I: Theoretical considerations, J. Chem. Phys., 111, 1999,
8524-8534.

14 C.C.M. Luijten, M.E.H. van Dongen, Nucleation at high pressure II:
Wave tube data and analysis, J. Chem. Phys., 111, 1999, 8535-8544.

15 P. Peeters, G. Pieterse, J. Hrubý, M.E.H. van Dongen, Multi-
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Prof.dr.ir. M.E.H. van Dongen is lange tijd verbonden geweest aan de
Technische Universiteit Eindhoven, sinds 1 juli 1998 als voltijds hoog-
leraar Experimentele Stromingsleer. Per 1 december 2005 eindigde zijn
dienstverband bij de faculteit Technische Natuurkunde.

Prof.dr.ir. M.E.H. (Rini) van Dongen deed in 1960 eindexamen HBS-b
aan het Sint Joriscollege te Eindhoven en ging aansluitend technische
natuurkunde studeren aan de THE. Hij studeerde af in 1966 in de groep
Stromingsleer en bleef in dezelfde groep werkzaam. Hij promoveerde in
1978 op het proefschrift ‘Thermal Diffusion Effects in Shock Tube
Boundary Layers’. In de tweede helft van 1992 was hij visiting professor
aan de Tohoku Universiteit, Sendai, Japan. Van 1995 tot 2001 was hij
deeltijdhoogleraar in de Grondslagen van de Milieutechnologie aan de
Universiteit Twente. In 1998 volgde zijn benoeming als hoogleraar in de
Experimentele Stromingsleer aan de TU/e.
Het onderzoek van prof.dr.ir. van Dongen is geconcentreerd geweest
rond fysische toepassingen van compressibele stromingen, zoals de
invloed van fase-overgang op golfvoortplanting, nucleatie en druppelgroei
in multi-component mengsels gerelateerd aan condensaatscheiding en
golfvoortplanting in poreuze media. Daarnaast was hij actief betrokken
bij onderzoek uitgevoerd aan de faculteiten Werktuigbouwkunde en
Biomedische Technologie van de TU/e op het gebied van de bio-
stromingsleer. Van 1999-2005 was hij voorzitter van de Gemeen-
schappelijke TU/e-commissie ‘Technologie voor Duurzame
Ontwikkeling’. 
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