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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren,

Eenvoud en theorie
Op 18 april 1975 heb ik mijn intreerede gehouden bij de aanvaarding 
van het ambt van gewoon lector in de Fysische Transportverschijnselen, 
ongeveer twee en een half jaar na de ingangsdatum van de benoeming. 
Dat was een lange tussenperiode. Om daar een traditie van te 
maken, ben ik ook vandaag, bijna negen jaar na mijn vervroegde 
uitdiensttreding, rijkelijk laat met mijn afscheidsrede. Dat heeft echter 
ook wel een iets diepere zin. Bij mijn benoeming werd mij verzekerd, dat 
mijn dienstverband, indien ik daarvoor zou kiezen, tot mijn zeventigste 
verjaardag zou duren. Welnu, daarom en omdat mijn pensioenjaren 
besteed werden en nog steeds worden aan wetenschappelijke en 
programmatische activiteiten, hetgeen voor een deelperiode geleid 
heeft tot een benoeming tot onbezoldigd hoogleraar, leek het mij een 
goed idee om mijn afscheidsrede kort na mijn zeventigste verjaardag te 
houden.

In mijn intreerede ging het onder meer over natuurkunde als 
wereldbeeld. Ik heb toen Einstein geciteerd, die in Mein Weltbild [1] 
daarover geschreven heeft. Hij kwam tot de conclusie, dat het fysische 
wereldbeeld terecht de pretentie heeft algemeen geldig te zijn, maar 
dat de complexiteit van de gehele natuur het onmogelijk maakt alle 
processen te deduceren vanuit de algemene wetten van de natuurkunde. 
Het is daarom nodig af te zien van volledigheid. Maar dit is het gevolg 
van de beperkingen van de menselijke geest en heeft geen principiële 
betekenis. In mijn intreerede heb ik deze zienswijze onder kritiek 
gesteld. Anders dan in mijn intreerede wil ik nu de nadruk leggen op de 
tegenpool van de complexiteit van de natuur, namelijk de eenvoud van 
de theoretische natuurkunde, althans van de uitgangspunten daarvan. 
Natuurlijk is veel wiskunde nodig om vanuit die uitgangspunten 
vergelijkingen af te leiden en uitkomsten te berekenen, die vergeleken 
kunnen worden met experimentele resultaten. Maar ook wiskunde 
is in wezen eenvoudig, in de zin van helder en precies. Naarmate 

Inleiding
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men complexere processen wil ontleden wordt ook de theoretisch 
natuurkundige beschrijving complexer. Deze blijft echter toch 
eenvoudig, omdat de verbindingslijnen met de uitgangsprincipes helder 
en duidelijk blijven. Er is sprake van complexe eenvoud.
In de loop der jaren heb ik die eenvoud steeds nagestreefd. Ik wil 
graag precies begrijpen wat een theorie inhoudt, hoe zij voortvloeit 
uit basisprincipes en waarop zij precies toepasbaar is. Van moeilijke 
gedachtesprongen en lacunes in de logische opbouw houd ik 
niet. Natuurlijk speelt intuïtie een belangrijke rol, maar alleen als 
inspiratiebron van exacte theorievorming. 

Levensloop
Voordat ik serieuze zaken als wetenschappelijk onderzoek aansnijd, wil 
ik u iets vertellen over mijn leven. Misschien zal dit een deel van het 
geachte gehoor niet bijzonder interesseren, maar een ander deel van het 
gehoor is wellicht niet geïnteresseerd, wanneer meer wetenschappelijk 
getinte onderwerpen aan de orde komen. Hopelijk overlappen die delen 
niet, zodat de slaap eerlijk verdeeld wordt.
Ik ben heel wat keren in mijn leven verhuisd. Geboren in Edegem bij 
Antwerpen woonde ik enkele jaren in achtereenvolgens Turnhout en 
Den Haag. In 1942 kwam ik op 8-jarige leeftijd in Spanbroek terecht, 
een dorp in de West-Friese kop van Noord-Holland. Mijn vader was daar 
huisarts. Het was een boerendorp en daardoor hebben wij geen honger 
hoeven te lijden in de hongerwinter 1944-1945. Wel kwamen toen 
dagelijks lange rijen mensen uit de grote steden langs om voedsel bij de 
boeren te halen. Velen deden ook ons huis aan en kregen dan brood en 
beleg van mijn moeder. 
Het verzet was sterk in West Friesland. Mijn oudste vier broers namen 
er deel aan. Op een weiland minder dan één kilometer van ons huis 
af werden regelmatig wapens voor de binnenlandse strijdkrachten 
afgeworpen door de RAF. Die binnenlandse strijdkrachten werden 
gewoonlijk ‘de illegale’ genoemd, merkwaardig omdat het woord 
‘illegaal’ tegenwoordig hoofdzakelijk negatieve associaties oproept, maar 
toen een geuzennaam was. Zo nu en dan kwamen met de wapens ook 
leuke dingen mee zoals whisky en chocolade. Die whisky heb ik helaas 
nooit geproefd, de chocola wel.
Ik heb in Spanbroek op de lagere school gezeten, in de 4de, 5de en 6de 
klas. Een klasgenoot heette Siempie de Boer. Hij kon niet zo goed leren, 
maar muntte wel uit door initiatief en daadkracht. Enkele dagen na de 

bevrijding op 5 mei 1945 gingen hij, enkele andere jongens en ik de 
enorme schuur binnen van onze schuinachterburen, die ook fervente 
‘illegalen’ waren. Wij konden ongehinderd naar binnen, niemand was 
aanwezig, en ontdekten, dat daar een enorme voorraad wapens lag 
opgeslagen, voornamelijk stenguns. Siempie de Boer pakte een stengun 
op, laadde, richtte op de achterdeur en schoot. Ik kwam enigszins 
bibberend de schuur weer uit. Gelukkig had niemand achter die 
schuurdeur gestaan en gelukkig hebben mijn ouders dit verhaal nooit 
gehoord.
Na de lagere school volgde het lyceum in Alkmaar. Mijn kinderen en 
kleinkinderen hebben vaak gehoord hoe zwaar dat was, in het bijzonder 
de tocht heen en terug. Eerst drie kilometer fietsen naar het station in 
Obdam, dan 20 minuten in de trein naar Alkmaar en tenslotte ruim 
twee kilometer lopen van het station naar het Petrus Canisius Lyceum. 
Mijn kinderen en kleinkinderen horen zeker tot de categorie, die dit 
deel van mijn betoog beter slapend kan doorbrengen. Na de onderbouw 
ging ik naar het gymnasium. Ik kreeg onder meer les van de leraar 
Latijn Arnold. Hij had een merkwaardig gevoel voor humor. Het meer 
van Genève heette voor hem het meer van jenever. Op een goede dag 
was een jongen, een behoorlijk eigenwijze jongen, voortdurend aan het 
kletsen in de les. Arnold riep naar hem: “vieux putin”, waarop de jongen 
zei: “Meneer, dat moet ‘vieille putin’ zijn.” “Hoe zo”, antwoordde Arnold, 
“ben jij dan vrouwelijk?”
De natuurkundelessen in Alkmaar hebben mij zeer geïnspireerd. 
De leraar, Vlas geheten, toonde bijzonder aardige experimenten, die 
vaak uiterst verrassend overkwamen. Zo herinner ik me, dat een 
pingpongballetje rustig op en neer danste in een luchtstroom uit een 
pijp, die onder een bepaalde hoek met de verticaal gehouden werd. Ik 
begreep daar toen geen snars van en nu nog steeds niet eigenlijk. 
In 1949 verhuisden wij naar Bergen op Zoom, waar mijn vader een 
huisartsenpraktijk had overgenomen. Ik ging daar naar klas gymnasium 
5 van het Moller Lyceum. Het leuke van het gymnasium daar was, dat 
het een nieuwe richting van het lyceum was. De klas bestond uit 4 bèta’s 
en 2 alfa’s. Daardoor was het contact met de leraren zeer intensief. De 
leraar Natuurkunde was een zeer flegmatieke persoonlijkheid. Hij gaf 
lang niet zo goed les als de heer Vlas, maar zijn naam maakte alles goed. 
Hij heette namelijk Hamilton. Een echte Hamiltoniaan ben ik er niet 
door geworden. Merkwaardigerwijze was zijn gebrekkige manier van les 
geven juist een prikkel om overal achter te willen komen.
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Na het eindexamen gingen alle 4 bèta’s naar de Technische Hogeschool 
Delft, van wie mijn vriend Chris van Opdorp en ik om Natuurkunde te 
studeren.
In Delft ben ik bij Ralph de Laer Kronig afgestudeerd. In het vierde 
jaar vond hij het een beetje te gek, dat ik alleen maar theorie zou doen. 
Daarom werd ik toen voor een half jaar uitgeleend om met een bestaand 
apparaat aan kernspinresonantie te meten. Ik moest daarvoor een 
blokspanning aanleggen, maar elke keer dat ik bijna het benodigde 
voltage bereikte, sprong er een buis. Transistors bestonden toen nog niet. 
Dat experiment was bijna letterlijk een Sisyphus karwei. Het theoretische 
afstudeerwerk had met het Zeeman-effect te maken en was wel leuk. 
Na de Delftse studie kwam ik terecht bij de vliegtuigenfabriek Fokker, 
afdeling Boordsystemen. Het interessantste wat ik daar in een periode 
van ongeveer twee jaar heb gedaan, is een studie over de excitatie van 
mechanische constructies door ruissignalen. Zulke excitaties werden 
gebruikt om de kwaliteit van lijmverbindingen in constructies zoals 
vleugels te controleren. In het elektrische circuit vinden niet-lineaire 
transformaties plaats, bijvoorbeeld gelijkrichting, die tot laagfrequente 
schommelingen leiden en de nauwkeurigheid van de bepaling van de 
impedantie ongunstig beïnvloeden. Dat maakte de theoretische analyse 
van de ruis belangrijk en het was ook boeiend. 
In 1958 heb ik kennis gemaakt met de Plasmafysica. Via TNO kwam 
ik terecht op het FOM- Instituut voor Plasmafysica te Jutphaas, 
tegenwoordig deel van de gemeente Nieuwegein. 
De theoretische groep onder leiding van H. Brinkman werd, na een 
beginperiode in barakken, gehuisvest in het kasteel zelf. Een uitstekende 
plek voor bezinning op theoretische problemen. De theoretische 
Plasmafysica stond vooral in het teken van evenwichten, stabiliteit en 
instabiliteiten. In 1958 begon ook mijn samenwerking met Ties Weenink, 
die daarna altijd heeft voortgeduurd. 
Na Jutphaas trad ik in dienst bij Euratom en werd te werk gesteld in het 
Institut für Plasmaphysik in Garching bij München. Daar hield ik mij 
voornamelijk bezig met kinetische theorie en dat leidde onder meer tot 
mijn promotie in 1964 bij Nico van Kampen in Utrecht. Mijn vrouw 
Ineke en ik woonden toen in Baldham bij München en daar werd ons 
gezin uitgebreid met 2 kinderen, zodat het kindertal op 5 kwam. 
Eind 1965 vertrok het hele gezin naar de Verenigde Staten, waar ik een 
half jaar als research associate gewerkt heb in Los Angeles bij UCLA 
en vervolgens een jaar in Berkeley, waar we onze zoon Alexander erbij 

kregen, die slechts 2 dagen heeft geleefd. 
Aan de samenwerking op het gebied van plasmagolven en 
stabiliteitstheorie met groepsleider Allan Kaufmann en vooral 
met Ron Davidson, die daar toen ook een jaar verbleef, bewaar ik 
uitstekende herinneringen. Bovendien was het buitengewoon prettig 
de vriendschappelijke contacten met Hugh en Sanne DeWitt, die ik 
reeds in Duitsland had leren kennen, uitgebreid voort te zetten. De 
samenwerking met Hugh heeft sindsdien altijd voortgeduurd, niet alleen 
op de gebieden van natuurkundig onderzoek, waar wij ons mee bezig 
hielden, maar vooral ook in verband met ons gemeenschappelijk streven 
naar vrede en onze strijd tegen de kernbewapening. 
Naast de fysica heeft de politiek mij zeer geboeid in Berkeley. Toen we 
daar in 1966 arriveerden, speelde zich daar op en rond de campus de 
studentenstrijd af, die wereldberoemd is geworden. Dat was de Free 
Speech Movement, die ontstaan was naar aanleiding van pogingen 
van het universiteitsbestuur om al te radicale, door de studenten 
uitgenodigde sprekers van de campus te weren. Ik was zeer verbaasd dat 
in de Verenigde Staten, waar men zich er steeds op beroemt de grootste 
en beste democratie ter wereld te zijn, zulke beperkingen van de vrije 
meningsuiting konden worden opgelegd. Althans, dat daar pogingen 
toe werden gedaan, want de studenten accepteerden dat natuurlijk niet 
en bleven naar hun goeddunken bijeenkomsten organiseren. Het zal 
duidelijk zijn, dat ik aan de kant van de studenten stond. Ik was het niet 
alleen met de Free Speech Movement als zodanig eens, maar ook met 
vele standpunten en acties betreffende onder meer de oorlog in Vietnam. 
In feite heeft Berkeley een belangrijke ontwikkeling in mijn politieke 
denken betekend.
In 1967 werd ik benoemd tot Associate Professor aan de Universiteit 
van Rochester, in de faculteit Mechanical and Aerospace Sciences. 
Rochester is een stad in de staat New York niet ver van de Canadese 
grens. Ik werkte daar vooral samen met collega Al Simon. Kinetische 
plasmatheorie en zwak niet-lineaire effecten voerden de boventoon. 
Mijn onderzoek naar de kinetische vergelijking voor plasma’s in een 
sterk magnetisch veld leidde tot een publicatie [2]. Mijn onderwijstaak 
in Rochester was uitgebreid en betrof vooral colleges in Statistische 
mechanica, Stromingsleer, Plasmafysica en Toegepaste wiskunde.
Mijn politieke interesse werd nog intenser en uitte zich in deelname aan 
velerlei acties, vooral acties gericht tegen de Amerikaanse inmenging in 
Vietnam. Ik werd onder meer medevoorzitter van de lokale afdeling van 
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een organisatie genaamd ‘Clergy and Laity Concerned about Vietnam’. 
De andere voorzitter was een dominee van de Episcopaalse Kerk. We 
hadden een medewerkster in dienst en dat was een non: Margaret Hall. 
Indien ik zeg ‘in dienst’, dan impliceert dat een salaris. Dat was er ook 
in principe, maar het arme meisje moest soms lang wachten voor het 
uitbetaald werd, want de financiële situatie van onze club was belazerd, 
zoals gewoonlijk het geval is met dergelijke clubs. Na verloop van tijd 
veranderde de naam van de gehele landelijke organisatie in ‘Clergy 
and Laity Concerned’, omdat wij ons allemaal realiseerden, dat er meer 
zaken waren ‘to be concerned about’ dan Vietnam. Het zal duidelijk zijn 
dat de Kerken, althans een progressief deel daarvan, een belangrijke rol 
speelden in het actief streven naar gerechtigheid en vrede. Ook binnen 
de universiteit speelde politiek een rol. Het bestuur, in het bijzonder 
de kanselier Wallis, was zeer rechts, terwijl sommige faculteiten, 
vooral de geschiedenisfaculteit, links georiënteerd waren. Dat leidde 
soms tot conflicten, bijvoorbeeld over de benoeming van Genovese tot 
hoogleraar in de geschiedenisfaculteit. Genovese was hoogleraar aan de 
Rutgers Universiteit in New Jersey en hij was een marxist, die openlijk 
gezegd had wat Vietnam betreft aan de kant van de Vietcong te staan. 
Het bestuur van University of Rochester verzette zich heftig tegen het 
voornemen van de geschiedenisfaculteit hem te benoemen. Dit leidde 
tot een strijd, die meer dan anderhalf jaar geduurd heeft, maar die 
uiteindelijk door de historici werd gewonnen. Zij benoemden hem toen 
ook maar meteen tot decaan. De studenten hielden zich in de strijd 
uiteraard niet afzijdig, met name de organisatie SDS, ‘Students for a 
Democratic Society’, was zeer actief.
Ik hoop niet de indruk te hebben gewekt, dat de benoeming van 
Genovese voornamelijk een politieke zaak was. Hij werd benoemd om 
zijn internationale faam als expert in de geschiedenis van de slavernij. 
Rochester bestond niet alleen uit wetenschap en politiek, maar bood 
ook velerlei leuke aspecten. Ik denk aan uitstapjes met het gezin naar de 
Fingerlakes en naar de boerderij van de ouders van Ron Davidson, met 
wie ik in Berkeley had samengewerkt, in Ontario, Canada. 
In 1972 werd ik benoemd tot lector aan de Technische Hogeschool 
Eindhoven. Later werden lectoren collectief bevorderd tot hoogleraren A. 
Mijn kinderen hebben mij daarna vaak Pais-professor genoemd, naar de 
minister van onderwijs die dit op zijn geweten had. 
 

Mijn wetenschappelijk leven is grotendeels gewijd geweest aan 
statistische fysica, kinetische theorie, plasmafysica en stromingsleer. 
Mijn onderwijstaak in Eindhoven sloot daar goed bij aan. Ik begeleidde 
stagiaires, afstudeerders en promovendi en verzorgde daarnaast colleges 
in Fysische transportverschijnselen, Thermische verschijnselen, 
Brownbeweging en Irreversibele thermodynamica. Tot ongeveer 
1986 betrof mijn onderzoek gewone gassen en plasma’s, zij het sinds 
ongeveer 1980 met een nadruk op de niet-ideale eigenschappen 
daarvan ten gevolge van, bijvoorbeeld, hoge dichtheden. Na 1986 nam 
de complexiteit van het onderzoek toe doordat het geconcentreerd 
werd op gassen en vloeistoffen met mesoscopische vaste deeltjes 
daarin. Normaliter bestaan media uit moleculen of atomen, maar 
in zogenaamde suspensies bevinden zich ook veel grotere deeltjes, 
die uit veel atomen bestaan en toch klein zijn in vergelijking met de 
afmetingen van het gas of de vloeistof, het macroscopische systeem. 
Men dient te denken aan bolletjes met een diameter in de orde van 
een micrometer, een duizendste deel van een millimeter.Vandaar de 
naam mesoscopisch: het midden tussen het macroscopische systeem 
en de microscopische moleculen. Er bestaan legio voorbeelden van 
suspensies, stoffen uit het dagelijkse leven, zoals melk en mayonaise. De 
mesoscopische deeltjes worden meestal colloïdale deeltjes genoemd. De 
theorie probeert suspensies te beschrijven op een soortgelijke wijze als 
gassen en vloeistoffen, dus met partiële differentiaalvergelijkingen voor 
macroscopische grootheden zoals stromingssnelheid, massadichtheid, 
druk en temperatuur. Maar daarbij moet natuurlijk rekening worden 
gehouden met het gedrag van de colloïdale deeltjes, hun interactie 
met de stroming en met elkaar. In het proefschrift van Herman 
Clercx [3] (1991) is dit programma uitgevoerd. Het is een schijnbaar 
ingewikkeld geheel, maar toch eenvoudig, want herleidbaar tot heldere 
basisprincipes. Het gaat om de bewegingsvergelijkingen voor de zuivere 
vloeistof, de randvoorwaarden op het oppervlak van elk colloïdaal deeltje 
en middelingsprocessen. In principe allemaal zeer eenvoudig, maar 
niettemin zien de mathematische vergelijkingen er ingewikkeld uit. 
Ze zijn dat echter niet, want lineair. Omdat er vele colloïdale deeltjes 

Onderwijs en onderzoek in Eindhoven
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zijn, is in eerste aanleg ook het stelsel vergelijkingen zeer uitgebreid. 
Reductie wordt bereikt door classificatie. Een mathematische ordening, 
die direct samenhangt met een fysische, namelijk de multipliciteit van 
de hydrodynamische wisselwerkingen tussen de colloïdale deeltjes: 
binair, ternair, etc. Hydrodynamische wisselwerking vindt plaats via 
de vloeistofstroming. Een colloïdaal deeltje beïnvloedt de stroming 
en de daardoor optredende verandering van de stromingssnelheid 
leidt tot krachten, die op andere colloïdale deeltjes in de buurt worden 
uitgeoefend. Het blijkt mogelijk via middeling met behulp van 
verdelingsfuncties voor de deeltjes te komen tot stromingsvergelijkingen 
voor suspensies, en de transportcoëfficiënten daarin, zoals de effectieve 
viscositeit, te berekenen als functie van de volumefractie van de 
colloïdale deeltjes. Voor kleine volumefracties was daar al eerder 
veel onderzoek naar gedaan. De eerste publicatie staat op naam van 
Einstein [4]. Daarin wordt de effectieve viscositeit tot in eerste orde 
van de volumefractie berekend, in die orde spelen hydrodynamische 
wisselwerkingen nog geen rol, het gaat dan alleen om de aanwezigheid 
van de colloïdale deeltjes als zodanig. Een aardig detail is het feit, dat 
enkele jaren na het artikel van Einstein in 1906 de experimentele fysicus 
Bacelin, een leerling van Perrin, liet weten, dat de gemeten effectieve 
viscositeit bij kleine volumefractie groter was dan de theoretische 
waarde van Einstein. Het bleek, dat Einstein een rekenfout had gemaakt. 
Hij liet het opnieuw berekenen door een student en in 1911 werd de 
juiste numerieke waarde van de coëfficiënt van de eerste orde term 
gepubliceerd: 5/2 in plaats van de foute waarde 1 uit 1906. Zo blijkt, dat 
het maken van fouten ook de besten onder ons niet bespaard blijft. 
In het proefschrift van Herman Clercx worden methoden ontwikkeld om 
de transportcoëfficiënten, behalve de effectieve viscositeit ook zelfdiffusie 
en sedimentatie, ook bij zeer hoge volumefracties te berekenen. De 
resultaten blijken goed overeen te komen met eerder uitgevoerde 
metingen en numerieke simulaties.

Tot nu toe heb ik het alleen gehad over vloeibare suspensies, bestaande 
uit elektrisch neutrale deeltjes. Indien de colloïdale deeltjes elektrisch 
geladen zijn, spreekt men wel van colloïdale plasma’s. Het blijkt, dat 
onder bepaalde omstandigheden suspensies, meestal colloïdale plasma’s, 
kunnen kristalliseren. In de natuur komt dit voor bij opalen en bij 
sommige virussen, met name het tabak mozaïek virus. 
In het laboratorium kunnen colloïdale kristallen gemaakt worden. 

Twee promoties zijn aan zulke gecompliceerde experimenten gewijd 
geweest: Jos Derksen [5] (1991) en Marc Hoppenbrouwers [6] (1998). 
Het experimentele onderzoek stond onder leiding van collega Willem 
van de Water, die lang geleden ook mijn eerste afstudeerder was. Een 
belangrijk aspect van dit onderzoek betreft golven. De Brownbeweging 
van de colloïdale deeltjes is de bron van deze kristalgolven. Verstrooiing 
van licht is het diagnostische middel om de eigenschappen van de 
kristalgolven en daarmee ook van het kristal zelf te leren kennen.
De bestudering van colloïdale kristallen is mede zo interessant 
door de analogie met atomaire kristallen, waarin natuurlijk ook 
golfverschijnselen optreden. Maar de afmetingen zijn een factor duizend 
groter. Daarom is diagnostiek met zichtbaar licht mogelijk, terwijl men 
voor atomaire kristallen Röntgenstraling nodig heeft.
Inmiddels was ook een theoretisch onderzoek op gang gekomen, dat zou 
uitmonden in het proefschrift van Johannes Hofman [7] (1999). Hierin 
wordt de basistheorie van Herman Clercx aangepast aan de situatie van 
colloïdale kristallen van hoge dichtheid. Enerzijds zijn hoge dichtheden 
een complicerende factor, maar anderzijds maken de symmetrie-
eigenschappen van kristallen het mogelijk collectieve coördinaten in 
te voeren, die de eenvoud weer herstellen. In het proefschrift worden 
transporteigenschappen berekend zoals sedimentatie, effectieve 
viscositeit, weerstandskrachten en transporteigenschappen, die met 
rotaties van de kristaldeeltjes samenhangen. De overeenstemming met 
resultaten van experimenten en numerieke simulaties was verbluffend.

Een belangrijke ontwikkeling, die het onderzoek zeer gunstig heeft 
beïnvloed, is de samenwerking geweest met collegae in Midden- en 
Oost-Europa, die mogelijk werd gemaakt door de financiële steun van 
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
en INTAS, een organisatie van de Europese Unie en de republieken 
van de voormalige Sovjet-Unie. In de tachtiger jaren betrof het fysici 
in de DDR, met name van de universiteiten in Greifswald en Rostock. 
In dit verband dient de naam van mijn vriend Wolf Kraeft genoemd 
te worden, die er vaak in slaagde het ijzeren gordijn open te breken 
om Eindhoven te bezoeken. In die tijd ging het vooral om de eerder 
genoemde niet-ideale plasma’s. In het daarop volgende decennium 
kwam een uiterst vruchtbare samenwerking tot stand met fysici in 
Rusland en de Oekraïne, in het bijzonder met Sergej Trigger en zijn 
groep van het Instituut voor Hoge Temperaturen in Moskou, Alexej 
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Sitenko, Anatoly Zagorodny, Iwan Yakimenko van het Instituut voor 
Theoretische Fysica in Kiev, Yuri Chutov van de Universiteit Kiev 
en Oleg Gerasimov van de Universiteit Odessa. De senioren in deze 
samenwerking waren de befaamde fysici Yuri Klimontovich, Semen 
Moiseev en Alexej Sitenko. Zij zijn allen in 2002 overleden, laten 
weliswaar een omvangrijk en invloedrijk oeuvre achter, maar ook een 
leegte na de vele wetenschappelijke en vriendschappelijke contacten. Een 
trieste bijzonderheid bij het overlijden van Sitenko is dat dit gebeurde 
op de dag vóór zijn 75ste verjaardag, waarvoor het instituut in Kiev een 
feestelijk symposium had voorbereid. 
Ik kom later nog terug op andere aspecten van deze 
samenwerkingsverbanden, maar nu wil ik de samenhang met de 
voortgang van het onderzoek schetsen. De problematiek van de 
kristalgolven werd behandeld in een tweetal artikelen, mede geschreven 
door respectievelijk Zasenko, Sitenko en de groep van Trigger. Het 
eerste artikel [8] gaat over transversale golven in dunne lagen, het 
tweede [9] over de demping van longitudinale golven. De analyses zijn 
betrouwbaar en de vergelijking met de experimentele resultaten van 
Derksen en Hoppenbrouwers levert veel inzicht op, maar geen volledige 
overeenstemming. Vermoedelijk heeft het gebrek aan overeenstemming 
te maken met de interpretatie van de experimentele resultaten. 
Veel werk in de samenwerkingsverbanden met zowel Moskou als Kiev 
en Odessa is besteed aan de voorwaarden waaronder kristallisatie 
optreedt, en aan Brownbeweging. 

Stoffige plasma’s
Omstreeks 1996 verschoof de aandacht naar de zogenaamde stoffige 
plasma’s. Veel collegae, die hieraan werken, houden niet van deze naam 
en spreken liever over complexe plasma’s. Stoffige plasma’s kunnen 
ongetwijfeld complex genoemd worden, maar niet alle complexe 
plasma’s zijn stoffige plasma’s. Daarom geef ik er de voorkeur aan de 
benaming ‘stoffig’ te behouden. Stoffige plasma’s lijken op colloïdale 
plasma’s, maar er bestaan belangrijke verschillen. Een stoffig plasma 
bestaat uit een gewoon plasma, waarvan de eigenschappen vooral 
bepaald worden door elektronen, ionen en eventueel neutrale atomen, 
en de stofdeeltjes. De stofdeeltjes zijn gewoonlijk negatief elektrisch 
geladen, de lading is relatief groot en kan oplopen tot duizenden 
elementaire ladingen.
Het opzetten van de statistische fysica en de kinetische theorie voor 

zulke systemen betekent een zeer interessante uitdaging, die in onze 
samenwerkingsverbanden enthousiast is aanvaard. Vooral Trigger, 
Zagorodny, Ignatov, Chutov en ik hebben zich op deze materie gestort. 
Ook hier begint het met de eenvoud van de basisprincipes. 
Voor gewone plasma’s was reeds lang het formalisme van Klimontovich 
[10] bekend. Dit gaat uit van de klassieke bewegingsvergelijkingen voor 
elektronen en ionen, die echter verwerkt worden in een partiële differen-
tiaalvergelijking voor de microscopische dichtheden van de deeltjes in de 
6-dimensionale ruimte met 3 positie- en 3 snelheidscoördinaten.
Deze microscopische verdelingsfunctie is extreem singulier, want 
bestaande uit een product over alle deeltjes van Dirac deltafuncties, 
die eenvoudigweg aangeven, dat elk deeltje te vinden is op de baan, 
waar het hoort. De Klimontovich-vergelijking is een heerlijk startpunt 
voor de statistische theorie. Via middelingen en het invoeren van 
asymptotische randvoorwaarden is het mogelijk een kinetische theorie af 
te leiden, die de grondslag vormt voor de berekening van alle relevante 
macroscopische eigenschappen van het plasma.
In het geval van de stoffige plasma’s ligt het voor de hand dit procédé 
uit te breiden door ook de stofdeeltjes erin op te nemen. Daar ligt echter 
een adder onder het gras. De elektrische lading van een stofdeeltje is 
geen constante, maar kan voortdurend veranderen door de absorptie van 
elektronen en ionen uit de gewone plasmacomponenten. Daarom dient 
de lading van elk deeltje, naast de positie- en snelheidscoördinaten, als 
een nieuwe dynamische variabele te worden beschouwd, zoals reeds was 
opgemerkt door Tsytovich [11]. De microscopische verdelingsfunctie en 
de Klimontovich-vergelijking dienen hiertoe te worden gegeneraliseerd. 
Op grond van deze overwegingen is het ons mogelijk gebleken een 
kinetische theorie voor stoffige plasma’s af te leiden en vele eigenschappen 
te berekenen [12, 13, 14]. In evenwicht wordt voor de snelheid de 
gebruikelijke Maxwell-verdeling gevonden, voor de lading daarmee analoog 
de Gibbs-verdeling. Daarin treden echter effectieve temperaturen op, die 
aanzienlijk verschillen van de temperatuur van het achtergrondplasma. 
Het blijkt met name, dat de stofdeeltjes in het algemeen veel warmer 
zijn dan de elektronen en ionen, maar ook dat dit effect gematigd wordt 
door verhoging van de dichtheid van de neutrale deeltjes in het plasma. 
De hoge effectieve temperatuur heeft natuurlijk met de absorptie van 
plasmadeeltjes te maken en het verklaart minstens kwalitatief 
verscheidene experimentele resultaten, zoals het waargenomen smelten 
van stofkristallen bij verlaging van de gasdruk [15, 16]. 
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Zoals U begrijpt: analoog aan de colloïdale kristallen kent men ook 
kristallen van plasma stofdeeltjes. 
De vraag doet zich voor of de lading van de stofdeeltjes de enige nieuwe 
dynamische variabele is. De absorptie van elektronen en ionen kan 
wellicht ook de massa veranderen. In het algemeen moet men dat 
inderdaad verwachten. Niettemin zijn situaties, waarin de lading wel en 
de massa niet verandert, zeer wel mogelijk. Dit is met name het geval 
wanneer een ion wordt ingevangen, op het oppervlak van het stofdeeltje 
recombineert met een elektron en vervolgens als neutraal atoom 
terugkeert naar het omringende plasma. De massa is dan niet veranderd, 
indien althans de massa van het elektron wordt verwaarloosd.
Maar in het algemeen dient ook de massa als nieuwe dynamische 
variabele te worden ingevoerd. Ook daarvoor is een theorie opgezet 
[17,18], zij het voorlopig voor een vereenvoudigde situatie, waarin het 
omringende plasma vervangen is door een neutraal gas. Tenslotte 
bieden ook de inwendige energie [19] en het draaimoment [20] van de 
stofdeeltjes zich aan als nieuwe dynamische variabelen. Helaas laat de 
beschikbare tijd niet toe hier nader op in te gaan. 
Het bindende element van al deze onderzoekingen ligt in de eenvoud en 
doorzichtigheid van het Klimontovich [9] formalisme, dat zich leent voor 
directe uitbreiding en zo de grondslag vormt voor de statistische fysica, 
de kinetische theorie en de stromingsleer van complexe systemen als 
stoffige plasma’s.
 
Granulaire systemen
Intussen was collega GertJan van Heijst zeer geïnteresseerd geraakt 
in zogenaamde granulaire systemen, systemen bestaande uit alleen 
maar mesoscopische of zelfs macroscopische deeltjes, bijvoorbeeld 
zandhopen. Ook in dit verband was samenwerking met Oekraïners 
zeer aan de orde. Tanya Krasnopolskaya uit Kiev was een regelmatige 
en zeer geziene gast. In de samenwerking werden ook Sergej Trigger 
en ik betrokken. Systemen als zandhopen lijken wellicht een triviaal 
onderwerp van fysisch onderzoek, maar zijn integendeel fascinerend 
door onverwachte eigenschappen zoals lawines, ontmenging in geval 
van meer dan één soort deeltjes en het zogenaamde Maxwell duiveltje. 
De laatstgenoemde eigenschap verdient toelichting. Indien deeltjes zich 
bevinden in een aantal verticale compartimenten waarvan de bodem 
sterk trilt, dan zullen de deeltjes voortdurend over de scheidingswanden 
springen en zal de verdeling over de compartimenten, indien de trilling 

sterk genoeg is, uniform zijn. Wanneer de trilling veel zwakker wordt, 
dan verzamelen de deeltjes zich merkwaardigerwijze in één van de 
compartimenten. Het lijkt alsof een duiveltje de deeltjes daarin jaagt, 
in werkelijkheid is het verschijnsel een gevolg van het niet-elastische 
karakter van de botsingen tussen de deeltjes. Maxwell had zo’n duiveltje 
bedacht voor de moleculen van een gas, het duiveltje zou dan de entropie 
van het gas doen afnemen, in strijd met de tweede hoofdwet van de 
thermodynamica. 
Soms gedraagt een granulair systeem zich als een vaste stof, soms als 
een vloeistof of zelfs als een gas. Een voorbeeld van het eerste gedrag 
betreft de drukverdeling in een statische zandhoop, die door ons 
werd bestudeerd [21]. In experimenten [22] is aangetoond, dat deze 
merkwaardige afwijkingen vertoont van wat men van een normale vaste 
stof zou verwachten, met name een lokaal putje in de drukverdeling. 
Een voorbeeld van het gedrag als gas is de relaxatie van een granulair 
systeem van lage dichtheid onder invloed van de zwaartekracht [23]. 
Door de zwaartekracht te variëren hopen wij de overgang van gas naar 
een dicht granulair systeem te kunnen beschrijven. Later heeft ook Oleg 
Gerasimov uit Odessa tot ons theoretisch onderzoek van granulaire 
systemen bijgedragen [24]. In de samenwerking met hem werd de 
statistische fysica van granulaire systemen benadrukt, onder meer met 
betrekking tot de eerder genoemde ontmenging.

Het geschetste onderzoek betreft dat van de laatste 20 jaren en een 
groot deel daarvan vond plaats in de laatste 9 jaren, toen ik daar vrij 
van verplichtingen in onderwijs en bestuur veel tijd aan kon besteden. 
Behalve aan het wetenschappelijk onderzoek zelf besteedde ik ook veel 
tijd aan de coördinatie van de samenwerkingsprogramma’s.
Een reden te meer om nu pas mijn afscheidsrede te houden.

Wetenschapsbeoefening in internationale samenwerking
Ik heb steeds groot belang gehecht aan internationale samenwerking. 
Natuurkunde is een exacte wetenschap, die door fysici van de meest 
uiteenlopende landen en achtergronden op dezelfde wijze wordt 
beoefend. Natuurlijk verschillen in het algemeen individuele inspiraties, 
intuïties en werkwijzen sterk, maar de wijze van denken, redeneren 
en conclusies trekken wordt gekenmerkt door een door iedereen als 
zodanig ervaren objectiviteit. Daarom kunnen fysici uit alle landen altijd 
zonder problemen hun ideeën uitwisselen, daarbij geholpen door twee 
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universele talen: wiskunde en Engels, d.w.z gebroken Engels. Etniciteit 
en religie, bijvoorbeeld, zijn volslagen irrelevant in dit kader.
Op grond hiervan heb ik het altijd een goed idee gevonden mijn 
wetenschapsbeoefening en vredesactiviteiten met elkaar te verbinden. 
Niet inhoudelijk in de zin, dat mijn wetenschappelijk onderzoek zou 
leiden tot conclusies met betrekking tot vredesvraagstukken. Daar is 
geen sprake van. Met geen mogelijkheid kan ik een verband leggen 
tussen, bijvoorbeeld, de Liouville-vergelijking en conflictpreventie. 
Nee, de verbinding heb ik gezocht in de gemakkelijke internationale 
communicatie tussen fysici en de verwachting, dat van goede 
verstandhoudingen op basisniveau een zekere invloed naar het politieke 
niveau uitgaat. Gedurende de koude oorlog leek mij dat een middel om 
de betrekkingen tussen Oost en West te helpen verbeteren. Daarom 
heb ik in de tachtiger jaren veel contact en samenwerking gezocht en 
gevonden met fysici van de DDR (met name de Universiteiten van 
Greifswald en Rostock) en vanaf 1989 met fysici van de (voormalige) 
Sovjetunie (met name universiteiten en researchinstituten in 
Moskou, Kiev en Odessa). Ik ben in mijn verwachtingen zeker niet 
bedrogen uitgekomen. De wetenschappelijke samenwerking heeft 
altijd mede geleid tot goede verstandhoudingen en vele persoonlijke 
vriendschappen. De bijdrage hiervan tot de wereldvrede is natuurlijk 
moeilijk te peilen en zeer bescheiden van aard. Maar vele van dergelijke 
bijdragen zouden een groot gewicht in de schaal kunnen leggen. 

Mijn motivatie om bezig te zijn met vredesvraagstukken komt voort uit 
de overtuiging, dat een menswaardig bestaan op ethische grondslagen 
berust en dat echte politiek daar de uitwerking van moet zijn in het 
maatschappelijk bestel op nationaal en internationaal niveau. Ook 
hier gaat het mijns inziens om het inzichtelijk en helder maken van 
complexe situaties vanuit eenvoudige principes. Daarom heb ik in de 
periode dat ik in de Verenigde Staten woonde en werkte (eind 1965 tot 
medio 1972) deel genomen aan de beweging tegen de Amerikaanse 
inmenging in Vietnam, onder meer als medevoorzitter van de afdeling 
Rochester van de kerkelijke organisatie ‘Clergy and Laity Concerned 
About Vietnam’. Ik heb dat reeds eerder vermeld. In Eindhoven ben ik 
van 1973 tot 1978 voorzitter geweest van de Eindhovense Studentenkerk. 
Uit die periode stamt mijn vriendschap met Nico Bakker, die toen 
predikant was in de ESK. Ook ben ik lange tijd voorzitter geweest 
van de Vredesraad, die onder meer de Eindhovense deelname aan de 
Vredesweken organiseerde, evenals de protesten en demonstraties 
tegen de voorgenomen plaatsing van kruisraketten in Nederland en 
de door het IKV georganiseerde volkspetitie hieromtrent. Verder was 
ik negen jaar lang secretaris van het Wetenschappelijk Bureau van 
de Pacifistisch Socialistische Partij. In deze functies heb ik behalve 
organisatorische ook diverse inhoudelijke bijdragen geleverd in de 
vorm van artikelen in Vredesweekfolders, dagbladen en het tijdschrift 
Socialistisch Perspectief. Na de oprichting van de Bestuurscommissie 
Vredescentrum TU/e zijn dergelijke bijdragen vooral in de Nieuwsbrief 
van de BCVC, later VredesTerts Periodiek genoemd, terecht gekomen. 
De Bestuurscommissie Vredescentrum is op 14 april 1988 door 
het College van Bestuur ingesteld om te waarborgen dat binnen de 
Technische Universiteit Eindhoven op structurele wijze aandacht wordt 
geschonken aan de vraagstukken van techniek, vrede en veiligheid. 
Ik heb aan de wieg van de BCVC gestaan en ben daar sindsdien lid 
respectievelijk adviseur van geweest. In feite was aan de wieg een lange 
zwangerschap voorafgegaan, waarin ruwweg twee achterbannen vanuit 
twee verschillende invalshoeken de doeleinden van het Vredescentrum 
benaderden. De ene achterban legde de nadruk op de positieve vrede, 

Motivatie
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de na te streven idealen en de coöperatie nodig om die te bereiken. 
De andere achterban wilde vooral de complexe realiteit analyseren 
en methoden vinden om misstanden uit de weg te ruimen. Men kan 
zich daarbij niet verlaten op de informatie van de politieke en militaire 
beleidsmakers. Het is nodig om contra-expertise op te bouwen, 
bijvoorbeeld om zowel de nucleaire bewapeningswedloop als de 
mogelijkheden van ontwapeningsstappen in kaart te brengen. These en 
antithese waren de idealistische dromers en de realisten. Wanneer we 
nu, na ruim 15 jaar, de balans opmaken, dan kunnen we constateren, dat 
een synthese heeft plaats gevonden: de analyse van de complexe realiteit 
en de eenvoud van de idealen zijn aan elkaar gekoppeld en vormen een 
onverbrekelijke eenheid. Dat blijkt uit de aard van de activiteiten, vooral 
het college ‘Techniek, Vrede en Veiligheid’ en de trimestersymposia. 

Ethiek en mensenrechten
Een interessant voorbeeld van het bovenstaande is wellicht een recente 
discussie naar aanleiding van een van onze lunchlezingen. 
Gesteld werd, dat ethiek en internationaal recht op gespannen voet 
kunnen staan. Het internationaal recht is voor een groot deel verankerd 
in het Handvest van de Verenigde Naties en daardoor leunt het zwaar 
op het principe van de soevereiniteit van nationale staten. Ingrijpen in 
situaties waarin mensenrechten worden geschonden binnen een staat, 
wordt door de regels van het internationaal recht daarom moeilijk of 
onmogelijk gemaakt. Daarom zouden afwijkingen van het internationaal 
recht ethisch verantwoord kunnen zijn. De inval in Irak, bijvoorbeeld, 
was in strijd met het internationaal recht, want niet gesanctioneerd 
door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, maar volgens de 
voorstanders gerechtvaardigd omdat de oorlog een eind maakte aan een 
wreed en gewelddadig regiem. 
Deze redenering is mijns inziens uiterst gevaarlijk en misleidend. 
De regels van het internationaal recht zijn gebaseerd op een 
gemeenschappelijke visie op mensenrechten en daardoor eenduidig, de 
ethiek van verschillende actoren in de internationale verhoudingen is 
helaas allerminst eenduidig. Het toepassen van ethische overwegingen 
is geen objectieve aangelegenheid: de beoordeling van welke situaties 
getolereerd zouden kunnen worden en welke niet, hangt in hoge mate 
af van de politieke instelling van de beoordelaar en van zijn militaire 
sterkte. Bovendien is de ethische beoordeling niet te scheiden van 
de politieke en militaire belangen van de staat of de staten van de 

beoordelaars. In het geval van Irak, bijvoorbeeld, ging het zeker niet 
alleen om de eliminatie van een vreselijke dictator, maar natuurlijk 
ook om de controle over de productie en verkoop van olie en over 
de machtsverdeling in het Midden-Oosten. Een zowel ethische als 
juridische grond voor de oorlog tegen Irak bestond uit de veronderstelde 
aanwezigheid van massavernietigingswapens. De Veiligheidsraad 
wilde terecht niet ingrijpen voordat die aanwezigheid door de 
wapeninspecteurs zou zijn vast gesteld. De VS en Groot-Brittannië 
weigerden daarop te wachten en begonnen een illegale oorlog. 
Het zou zeker toe te juichen zijn, indien mensenrechten beter beveiligd 
zouden kunnen worden en schendingen ervan niet als binnenlandse 
aangelegenheden eindeloos zouden kunnen worden voortgezet. De 
enige weg om dit te bereiken loopt langs de Verenigde Naties. Niet 
omdat de VN ideaal functioneren, verre van dat. Bureaucratie en 
politieke onenigheden tussen staten dreigen vaak de VN te verlammen. 
Maar dit neemt niet weg, dat er eenvoudigweg geen ander orgaan 
bestaat waaraan een wereldwijd gezag kan worden toegekend. Alleen 
door de VN gesanctioneerd (economisch of militair) ingrijpen kan 
aan de verdenking van motivatie door nationale eigenbelangen 
ontkomen. Daarom dient het internationaal recht strikt gehandhaafd 
te worden. Een betere beveiliging van mensenrechten binnen staten 
zou mogelijk moeten worden door een hierop gerichte aanpassing van 
het Handvest van de VN met volstrekt heldere en eenduidige regels. 
Ook andere hervormingen van de VN dienen te worden nagestreefd, 
met name betreffende de samenstelling van de Veiligheidsraad en de 
vertegenwoordiging van de internationale gemeenschap in de VN in 
het algemeen. Het gaat te ver om in het kader van dit stuk daar nader 
op in te gaan. Maar totdat de regels zijn aangepast, zullen we het 
moeten doen met de regels zoals ze nu zijn. Ook hier geldt weer, dat in 
de complexiteit van de mondiale verhoudingen eenvoud de grondslag 
moet zijn van het streven naar een betere wereld. Ik denk, dat mijn 
opvattingen geheel in overeenstemming zijn met wat secretaris-generaal 
Kofi Annan hierover gezegd heeft in de Algemene Vergadering van de 
VN in september 2003. 
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Dames en heren,
Ik hoop, dat U enig inzicht hebt gekregen in mijn activiteiten in de 
verschillende perioden van mijn leven, vooral in de Eindhovense 
periode. Ik kijk met vreugde terug op het werk, dat ik in deze universiteit 
heb mogen verrichten. Ik dank alle medewerkers van de faculteit 
Technische natuurkunde, in het bijzonder die van de capaciteitsgroepen 
Werveldynamica en Gasdynamica voor de plezierige samenwerking, die 
ik heb mogen ondervinden. Met name GertJan van Heijst en Rini van 
Dongen dank ik voor de steun, die zij mij geboden hebben, ook na de 
formele beëindiging van mijn dienstverband.
Ik hoop de samenwerking nog lange tijd voort te zetten.
Het was ook heel bijzonder weer te kunnen samenwerken met mijn 
oude vriend David Montgomery, die lange tijd als gasthoogleraar in de 
capaciteitsgroep Werveldynamica gefunctioneerd heeft. 
Het College van Bestuur dank ik voor de vrije armslag, die zij mij 
gunnen gedurende mijn emeritaat en het College voor Promoties voor 
de gelegenheid om vandaag mijn afscheidsrede te houden.
Ik kijk ook met vreugde terug op de samenwerking met vele mensen 
in en vooral buiten deze universiteit op het gebied van kerkelijke 
en vredesactiviteiten. Het zijn er te veel om persoonlijk te noemen, 
maar ik maak een uitzondering voor mijn eerder genoemde vriend 
Hugh DeWitt. Het gaat verder om mensen van de Bestuurscommissie 
Vredescentrum van de TU/e, de Eindhovense Studentenkerk, de 
vroegere Vredesraad en zijn opvolger Adviesraad Vrede van de Stichting 
MOVE, de politieke partijen ter linkerzijde en het comité Oecumenische 
Thema-avonden van de Raad van Kerken Eindhoven. 

Mijn activiteiten zouden onmogelijk zijn geweest zonder de natuurlijke 
achterban van mijn gezin. Ik ben Ineke dankbaar, omdat zij altijd een 
volstrekt betrouwbare en standvastige toeverlaat voor mij is geweest. 
Mijn kinderen Jef, Rineke, Arthur, Penny, Pieter, Kinny en Willemijn 
hebben er veel toe bijgedragen, dat thuis komen steeds een weldaad 
betekende. Daarvoor mijn dank, die ik ook wil uitbreiden naar alle 
schoondochters en schoonzonen en de grote schare kleinkinderen. 

Ik wil ze nu niet allemaal bij name noemen, maar ik maak wel een 
uitzondering voor Christine, de weduwe van mijn zoon Pieter, die na 
de tragedie op een bewonderenswaardige wijze de draad van haar leven 
opnieuw heeft weten op te pakken. 

I mentioned already my co-operation with many physicists from the 
former German Democratic Republic and the former Soviet-Union and 
I mentioned some names. This co-operation has been very fruitful, the 
scientific achievements of my colleagues have been impressive.
I commemorate with great respect and sadness Yuri Klimontovich, 
Semen Moiseev and Alexej Sitenko all three of them outstanding 
physicists. The co-operation did not only lead to scientific results, but 
also to friendship.
I thank Wolf Kraeft, Dietrich Kremp, Sergej Trigger, Anatoly Zagorodny, 
Iwan Yakimenko, Yuri Chutov, Oleg Gerasimov, Sasha Ignatov, Volodja 
Zasenko and Alexander Dubinov very much indeed. I apologize for the 
incompleteness of this list of names, many more people were involved in 
our co-operation. I hope to continue this co-operation for a long time.

Dankwoord
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