
In Memoriam 

Franz Jellinek 

Zaterdag 24 Oktober 1992 
overleed professor Franz Jelli- 
nek, emeritus hoogleraar An- 
organische Chemie aan de RU 
Groningen. Franz Jellinek 
studeerde scheikunde in 
Utrecht; zijn promotieonder- 
zoek bij Bijvoet handelde over 
de Röntgenstructuurbepaling 
van chroomsulfiden en van 
een groot organisch molecuul, 
het natuurprodukt muscarine. 
Na zijn promotie, op 27 mei 
1957, volgde in 1958 zijn be- 
noeming tot lector in de Anor- 
ganische Chemie bij de vak- 
groep Algemene Chemie, An- 
organische en Fysische Che- 
mie van de RU Groningen en 
startte hij met de opbouw van 
een eigen laboratorium. Jelli- 
nek wilde onderzoek doen op 
twee deelgebieden van de An- 
organische Chemie, namelijk 
de chalcogeniden (sulfiden, 
seleniden en telluriden) van 
de overgangsmetalen, in aan- 
sluiting op zijn eigen baanbre- 
kend onderzoek bij Bijvoet 
over chroomsulfiden, en de 
coördinatiechemie, met name 
de organometaalchemie. Bij 
het onderzoek van de over- 
gangsmetaalchalkogeniden 
had, naast onderzoek van 
kristalstructuren, ook de Stu- 
die van de fysische eigen- 
schappen als de magnetische 
eigenschappen en de elektri- 
sche transporteigenschappen, 
zijn belangstelling. Hij wist 
een aantal jonge promovendi 
te interesseren voor zijn on- 
derzoekonderwerpen; zij na- 
men ook de opbouw van de la- 
boratoriumfaciliteiten voor 
him rekening. Met name 
Chris van Brüggen, de eerste 
vaste medewerker, had een 

groot aandeel in de opbouw 
van de fysische meetappara- 
tuur en een faciliteit als heli- 
umkoeling. Minze van de Ak- 
ker had een groot aandeel in 
de opzet van faciliteiten voor 
de coördinatie- en de organo- 
metaalchemie. 
Na zijn benoeming tot lector 
werkte Franz ongeveer een 
jaar in enkele laboratoria in 
het buitenland. In 1961 volg- 
de de benoeming tot hoogle- 
raar in Anorganische Chemie 
en kwam een vakgroep Anor- 
ganische Chemie tot stand. 
Een vijftal vaste medewerkers 
namen de dagelijkse zorg over 
voor de analytische Chemie, 
de organometaalchemie, de 
anorganische heterocyclische 
verbindingen en de vaste stof 
Chemie. Op initiatief van 
Franz Jellinek werd in 1968 
Cor Haas benoemd tot hoogle- 
raar, eveneens in de anorgani- 
sche Chemie, met als onder- 
zoekgebied de fysische eigen- 
schappen van vaste stoffen. 
In 1972 werd Henk de Liefde 
Meijer lector in organometaal- 
chemie. Vanaf die tijd hield 
Franz zieh zijdelings maar 
wel op stimulerende wijze be- 
zig met de organometaalche- 
mie. In een reeks van jaren 
had het onderzoek van Franz 
groot succès en werden, op 
het gebied van de organome- 

'taalchemie, de anorganische 
heterocycli en de vaste stof 
Chemie talrijke promoties be- 
geleid. Hij wist zijn onderzoe- 
konderwerpen uitstekend te 
kiezen, o.a structuren en ei- 
genschappen van binaire over- 
gangsmetaalchalcogeen ver- 
bindingen, van ternaire ver- 
bindingen als de alkalimetaal 
intercalaten van niobium- en 
tantaaldisulfiden, intercala- 
ten van postovergangsmeta- 
len, ternaire uraan en zirkoon 
verbindingen, de magnetische 

structuren van de koper- en 
zilverchroomsulfiden, de als 
gevolg van een z.g.n. lading- 
dichtheidsgolf gemoduleerde 
structuren van TaSz en TaSe2 
en de structuur van EuGnS-j, 
één van de eerst bekende ver- 
bindingen met een samenge- 
steld rooster. Hij maakte dui- 
delfjk dat koper in sulfiden 
éénwaardig is. Op het gebied 
van de organometaalchemie 
had de Chemie van de vroege 
overgangsmetalen zijn be- 
langstelling. Hij nam het ini- 
tiatief voor het oprichten van 
SON werkgemeenschappen 
voor vaste stof onderzoek en 
de organometaalchemie en 
was lid van het dagelijks be- 
stuur van de SON. 
Voor de subfaculteit schei- 
kunde in Groningen heeft hij 
zeer veel betekend. Vele jaren 
verzorgde hij het tweede-jaars 
college anorganische Chemie 
en doctoraalcolleges in de co- 
ördinatie- en organometaal- 
chemie, en de bouw van de 
vaste stof. Hij was hij enkele 
jaren decaan van de subfacul- 
teit. Samen met de fysicus Ad 
Dekker was hij oprichter van 
het Materials Science Center 
in Groningen; reeds in 1979 
voorzagen zij dat in de toe- 
komst een betere organisatie 
nodig zou worden om de voor 
de research benodigde finan- 
ciering te garanderen. Hij was 
een veel gevraagd spreker op 
internationale congressen 
waar hij opviel door zijn hu- 
mor; hij verbleef graag op bui- 
tenlandse laboratoria en om- 
gekeerd bood hij gastvrijheid 
aan buitenlandse onderzoe- 
kers. Hij had zitting in de re- 
dactie van internationale tijd- 
schriften, voor de vaste stof 
o.a. in ’Journal of Solid State 
Chemistry’, voor de organome- 
taalchemie in ’’Journal of Or- 
ganometallic Chemistry". 

In 1982 verslechterde zijn ge- 
zondheid en onderging hij een 
zware operatie, waardoor hij 
zieh minder met onderwijs, 
onderzoek en beheer kon be- 
zig houden. Eind 1986 besloot 
Franz vervroegd met emeri- 
taat te gaan. Zijn afscheid per 
1 januari 1987 viel samen met 
het vijfentwintig jarig bestaan 
van het laboratorium. Zijn 
Verdiensten voor de vaste stof 
Chemie werden gememoreerd 
met een speciaal nummer van 
’Journal of Solid State Chemi- 
stry’. Op het symposium dat 
ter gelegenheid van het af- 
scheid werd georganiseerd 
werden zijn wetenschappelijke 
Verdiensten door prof. J. Ree- 
dijk en prof. G.V. Subba Rao 
uit Madras (India) op indruk- 
wekkende wijze gememoreerd. 
Veel collega’s, oud-studenten 
en promovendi van het labora- 
torium hadden toen de gele- 
genheid het contact met 
Franz te hernieuwen. Zijn 

overlijden kwam toch onver- 
wacht. Groningen en che- 
misch Nederland heeft in hem 
de man verloren die geduren- 
de vele jaren grote invloed had 
op de ontwikkeling van de 
vaste stof- en de organome- 
taalchemie. • 
C.Haas, J.H. Teuben, G.A. 
Wiegers. 

POSTACADEMISCH 

ONDERWIJS 

NATUURWETENSCHAPPEN 

Anders leidinggeven 
-aan onderzoekers en andere professionals- 
2-daagse training, 4-5 februari 1993, Zeist 
Professionals, inhoudelijk deskundigen op een van de vele 
deelgebieden van technologie, techniek of natuurwetenschappen, 
groeien vaak door naar managementposities. Dan geven zij meestal 
leiding aan een groep professionals van het type waartoe zij zelf 
behoorden. Daarvoor zijn spéciale managementvaardigheden nodig; 
want omdat zij hun vak graag willen blijven uitoefenen blijken zij de 
professionals aan wie zij leiding geven nogal eens in de weg te staan. 
Deze training is speciaal ontwikkeld voor managers die leiding geven 
aan groepen waarin professionals ruim vertegenwoordigd zijn. Het 
gaat bijvb. om: researchmanagers, groepsleiders, hoogleraren, senior 
engineers, senior beleidsmedewerkers, hoofden van afdelingen. 

We will build the factory. We will give it its character, too. 

Mobil Plastics continues to evolve, not least in the Benelux. A few months ago we began constructing a 
brand-new grass-roots polypropylene films plant in Kerkrade, in Limburg. An enormous undertaking, 
but work is progressing well and even the laboratories are now beginning to take shape! 

All this means that the new company will provide an exciting work environment for a (m/f) 

Quality Control Supervisor 

Reporting to the QA Manager, the'QC Supervisor will be responsible for all tests, from raw materials to 
finished goods. One of the main tasks will be to set up a completely new laboratory, wich will operate in 
accordance with a ISO 9000 Quality System. 

What it takes: 
•v- a technical education to at least HBO level, preferably chemical engineering; 
•v- five years’ experience, including polymer-testing; 
❖ familiarity with ISO 9000 Quality Assurance Programs; 
•v- previous supervisory experience; 
•v- a knowledge of statistics. 

This position is a unique and exciting career opportunity for an energetic self-starter who is eager to learn and 
to take on the challenge of helping to develop a grass-roots plant. 

If this sounds like you, then please call Mrs. P. Sprooten, Employee Relations Department, for an application 
form at: 045/46.27.10. 

M©bil Plastics Europe Kerkrade B.V. 

Reometrie 
5-daagse cursus, 1-5 maart 1993, Enschede 

De cursus is bestemd voor hen die bij de produktie, verwerking en 
kwaliteits-controle van allerlei materialen te maken krijgen met de 
specifieke reologische eigenschappen van die materialen. De bedoelde 
materialen zijn suspensies van vaste deeltjes in vloeistof, emulsies van 
vloeistof in vloeistof en polymeeroplossingen, zoals die veelvuldig 
voorkomen in de olie-, chemische-, verf-, inkt-, voedingsmiddelen- en 
farmaceutische industrie. Verder is de cursus bestemd voor academici 
en HBO’ers die zieh voor het eerst met de reologie gaan bezighouden 
en snel een overzicht over de praktische reologie willen verwerven. 
Naast de theorie zal in deze cursus uitvoerig aandacht besteed worden 
aan prakticum en demonstraties van meetapparatuur. 

Chaos en voorspelbaarheid 
-tijdreeksen an fractalen met behulp van de computer- 
3-daagse cursus, 3-5 maart 1993, Groningen 
Zowel in industrie als wetenschappelijke instellingen, zowel in 
onderzoek als onderwijs, komt menigeen in aanraking met niet-lineaire 
dynamics an chaos. Voor velen zal een kennisrnaking mei deze nieuwe 
theorie en de computersimulaties interessant, tonend en betrekkelijk 
nieuw zijn, omdat in de meeste opleidingen van ingénieurs, fysici, 
biologen, chemici, e.d. (in elk geval tot voor kort) nog weinig plaats 
ingeruimd was voor deze onderwerpen. Belangstellenden hebben een 
academisch of HBO-niveau, en staan qua wiskundige ontwikkeling 
ongeveer op -of iets boven- het VWO-niveau. De cursist zal tijdens 
prakticumsessies kunnen experimenteren met simulatietechnieken. 

Inlichtingen en inschrijving 
Indien u een cursusfolder met meer informatie wenst te ontvangen, 
kunt u gebruik maken van onderstaande bon of contact opnemen met 
PAO-Natuurwetenschappen, Schipholweg 94, 2316 XD Leiden, Tel. 
071-214155, Fax 071-226549. 

kunt u mij informatie sturen over de PAÖN cursus: 

□ Anders leidinggeven 

□ Reometrie 

ü Chaos en voorspelbaarheid 

Naam  hr/mw 

Bedriif/instelling  

Adres  

Postcode Plaats  

Telefoon   

Kan ongefrankeerd worden verzonden aan: 
PAO-Natuurwetenschappen 
Antwoordnummer 10494 
2300 WB Leiden 
tel. 071-214155 
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