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Prof. Lyklema 

Ward Mosmuller 

Als het om leeftijden gaat blijken ron- 
de getallen bij uitstek geschikt om 
iemands carrière wat nader te belich- 
ten. Voor prof. dr. J. Lyklema gebeur- 
de dit op een wel heel bijzondere ma- 
nier. Hij kreeg vrijdag 23 november 
j.l. één van twee aan hem gewijde 
nummers van het gerenommeerde in- 

I jaar 

ternationale tijdschrift Colloids and 
Surfaces aangeboden. Het is niet 
vreemd dat Lyklema deze eer te beurt 
valt gezien zijn geweldige Staat van 
dienst. 

Fysische Chemie vemieuwd 
Lyklema is afkomstig uit de ’Utrecht- 
se school’, hij promoveerde in twee 
jaar tijd (!) onder leiding van prof. Th. 
Overbeek. In 1962 acccepteerde hij in 

Wageningen een leerstoel: hij werd 
aldaar ’Hoogleraar in de Chemie’."Er 
stond weliswaar een groot gebouw tot 
zijn beschikking, maar hij had nauwe- 
lijks personeel; inmiddels is de vak- 
groep al aardig uit zijn jasje aan het 
groeien", aldus Bert Bijsterbosch, die 
Lyklema enige maanden later van 
Utrecht naar Wageningen volgde en 
inmiddels zelf hoogleraar aan dezelf- 
de vakgroep is. 
Lyklema breidde het onderwijs aan de 
LU in zijn discipline flink uit. Hij 
vernieuwde het vrij algemene en ver- 
ouderde propadeuse-college Fysische 

VG Instruments 

zoekt voor haar snel 

groeiende afdeling 

Information 

Technology een 

VG Instruments data-acquisitie en dataverwerking zijn 
toonaangevend in de wereld van laboratorium automati- 
sering. De unieke reeks produkten omvat zowel PC- 
oplossingen, als Systemen werkend onder VAX/ VMS en 
HP/UX. 

PRODUCT SPECIALIST 

CHROMATOGRAFIE DATA SYSTEMEN 

werkgebied Benelux 
De man of vrouw die wij zoeken heeft een opleiding op 
HBO-niveau, met aantoonbare kennis van chromatografie 
en automatisering. Bekendheid met de Nederlandse labo- 
ratorium-wereld is een pré, verkoopervaring is een must. 
De juiste kandidaat beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden en heeft het vermögen relaties op labora- 
torium management-niveau op te bouwen. 

Vanaf 1 januari 1991 
heten wij FISONS 
Instruments B.V. en 
vertegenwoordigen 
wij naast het VG pro- 
duktenpakket ook 
ARL. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de 
heer J. de Bakker (02940-80484). 

Heeft u interesse? Schrijf dan uw sollicitatiebrief aan: 
VG Instruments B.V., Postbus 171, 1380 AD Weesp, t.a.v. 
de heer G.P. van der Laan. 

Het gemeentelijke wervmgs- 
en selectiebeleid is erop 
gerichtdat vrouwen, leden van 
etmsche mmderheden en 
mensen met een handicap op 
termijn even redig in het perso- 
neetsbestand vertegenwoor- 
digd zullen zijn. Thanshebben 
deze groepen nog een achter- 
stand. Daarom zal bij de selec- 
ts éérst worden nagegaan of 
er solhcitanten uit de doelgroe- 
pen zijn. die aan de gestelde 
eisen voldoen. 
Bij voldoende geschiktheid 
wordt de vacature door één 
van hen vervuld. 

HERHAALDE OPROEP 

De MILIEUDIENST heeft tot taak de voorbereiding en uitvoering 
van het gemeentelijk beleid op de terreinen van de milieuwet- 
geving, het bouw- en woningtoezicht, de stadsreiniging en de 
afvalverwerking. 
Bij de afdeling Afvalverwerking zijn o.a. de afvalwaterreinigings- 
installaties (AWRI’s) ondergebracht, waar rioolwater van de Til- 
burgse bevolking en afvalwater van de industrie wordt gezuiverd. 
ledereen betaalt hiervoorzijn bijdrage, zoals is geregeld in de Ver- 
ordening Afvalwaterzuiveringsbijdrage (A.Z.B.). De afdeling 
Belastingen van de Dienst Algemene Zaken verzorgt op basis van 
een aangiftebiljet de aanslag per bedrijf. 
Om te zorgen dat alle bedrijven de juiste bijdrage betalen is het 
nodig contrôle uit te oefenen op juistheid van de aangifte. Deze 
contrôles bestaan o.a. uit het natrekken van de aangiftegegevens 
en onderzoek ter plaatse. 
In dit kader is op de sectie Chemie & Technologie van de afdeling 
Afvalverwerking plaatsingsmogelijkheid voor een 

MEDEWERK(ST)ER A.Z.B. 

Functie-inhoud: 
- het opstellen en uitvoeren van 

controleprogramma's van 
bijdrageplichtige bedrijven; 

- het beoordelen van binnen- 
gekomen meet- en bemonste- 
ringsrapporten van bijdrage- 
plichtige bedrijven; 

- het opstellen van technologische 
adviezen voor het hoofd Belas- 
tingen en het hoofd Bezwaar- en 
Beroepschriften; 

- het controleren van gegevens 
van aangiftebiljetten o.m. door 
onderzoek ter plaatse. 

Functie-eisen: 
- een H.B.O.-opleiding b.v. H.T.S.- 

Chemlsche Techniek of gelijk- 
waardig in (milieu)technische 
richting; 

- belangstelling voor milieu wet- 
geving en fiscale zaken; 

- enige ervaring in boven- 
genoemde werkzaamheden; 

- goede contactuele eigen- 
schappen; 

- inzichtin automatische gegevens- 
verwerkmg; 

- ri/bewijs B. 

Salaris: 
Minimaal f 3476,- en maximaal 
f 4891,- bruto per maand 
(schaal 9), exclusief de inhouding 
van 1990. 
I.Z.A.-ziektekostenverzekering. 
Vakantietoelage 8%. 
Er is beperkte mogelijkheid tot 
kinderopvang. 

Informatie: 
Inlichtingen betreffende de functie 
medewerkfstjer A.Z.B. kuntuver- 
kri/gen bij de heer J. van Raak, 
groepsleider sectie Chemie & 
Technologie, tijdens kantooruren 
op telefoonnummer 013-55 39 87. 

Procedure: 
Sollicitaties, met vermelding va 
M 73, binnen een week te zende 
aan de directeur van de Milieu- 
dienst, d.t.v. het hoofd Personeei 
en Orgamsatiezaken, 
Stadhuisplem 130, 
5038 TC Tilburg. 

Chemie en introduceerde enkele nieu- 
we cursussen zoals Kolloidchemie, 
Thermodynamica, Grensvlakchemie 
en tenslotte Moléculaire Thermody- 
namica, een vak dat hij nog steeds op 
zijn humoristische en geëngageerde 
wijze doceert. Hij is bovendien een 
van de grondleggers van de studie- 
richting Moléculaire Wetenschappen. 
Deze richting vierde onlangs haar 
vierde lustrum en trekt inmiddels 
jaarlijks zo’n 80 Studenten. 
In zijn onderzoek zag hij steeds moge- 
lijkheden om toepassingen te vinden 
voor zijn eigen vakgebied in typisch 
Wageningse probleemstellingen, zoals 
Bodem- en Milieuwetenschappen en 
de Levensmiddelentechnologie, zon- 
der daarbij het onderzoek naar het 
fundamentele begrip van kolloiden te 
verwaarlozen. In de afgelopen 28 jaar 
heeft hij meer dan 200 publicaties op 
zijn naam staan en hij heeft in die 
période meer dan 30 promovendi be- 
geleid. En de internationale waarde- 
ring voor zijn onderzoek blijkt nog 
steeds uit de talrijke aanvragen voor 
het houden van voordrachten. Hij 
was en is nog steeds zowel op het 
nationale als op het internationale 
vlak zeer actief. Enkele voorbeelden: 
hij was (of is) lid van de Editorial 
Board van alle toonaangevende col- 
loidchemische tijdschriften, voorzit- 
ter van het Comité voor Kolloid- en 
Grensvlakchemie en hij was één van 
de oprichters van de International As- 

Prof. Lyklema, geëerd met twee aan 
hem gewijde Colloids and Surfaces . 

sociation of Colloid and Interface 
Sciences (IACIS), waarvoor hij nog 
steeds optreed als ’Newsletter editor’. 
In 1988 kreeg hij een eredoctoraat aan 
de universiteit van Leuven voor zijn 
prestaties in de Kolloidchemie, met 
name de toepassingen op het gebied 
van de landbouw. 
En nog steeds is Lyklema de fysische 
en kolloidchemie niet beu. Naast het 
voorzitterschap van de vakgroep do- 
ceert hij nog steeds en begeleidt hij 
momenteel zowel binnen als buiten 
de vakgroep nog 12 promovendi. 
Maar de grootste uitdaging vormt 
mogelijk een driedelig werk getiteld 
’Fundamentals of Interfacial and Col- 
loid Science’, dat hij met medewer- 
king van vele van zijn bevriende vak- 
genoten op dit moment aan het vol- 
tooien is. 
Een ding is duidelijk: Hans Lyklema 
is er nog lang niet aan toe om - zoals 
hij zelf wel eens gekscherend zegt - het 
geriatrische netwerk van wetenschap- 
pers binnen te treden. 

De ’Lyklema special’ 

Het zal je maar gebeuren! Je bent 
wetenschapper, een gewaardeerd we- 
tenschapper, en je wordt zestig jaar. 
Enkele bevriende vakgenoten hebben 
in het diepste geheim een surprise- 
party voor je op touw gezet. " Leuk, 
bijzonder attent van die vakgenoten, 
maar niet ècht bijzonder", hoor ik u 
denken. Wanneer aan de jarige bij die 
gelegenheid echter een speciaal aan 
hem gewijd nummer van een gere- 
nommeerd internationaal tijdschrift 
wordt aangeboden, dan zult u het met 
me eens zijn dat we met een bijzonder 
man te maken moeten hebben. De 
hoofdpersoon in dit geval is prof. dr. 
J. Lyklema, hoogleraar Fysische en 
Kolloidchemie aan de Landbouwuni- 
versiteit. 

Wereldtop 

Vrijdag 23 november j.l. werd Hans 
Lyklema 60 jaar. Ter gelegenheid van 
dit feit werden twee spéciale num- 
mers van Colloids and Surfaces aan 
hem gewijd. Dat Lyklema deze eer te 
beurt valt heeft ailes te maken met 
zijn grote betekenis voor het vakge- 
bied en met zijn grote internationale 
naam en faam. Volgens ingewijden 
neemt Nederland, samen met de Ver- 
enigde Staten en de Sovjet Unie, een 
zeer voorname plaats in op het gebied 
van de fysische en kolloidchemie. 
Aan het bereiken van die wereldtop 
heeft Lyklema een grote bijdrage gele- 
verd. 

Afgelopen vrijdag vond de feeste- 
lijke overhandiging van de eerste van 
twee ’Lyklema specials’ van Colloids 
and Surfaces plaats. Tijdens de plech- 
tigheid blikten een viertal sprekers te- 
rug op Lyklema’s opmerkelijke carriè- 
re. Ondermeer gaf Prof. dr. J. Over- 
beek acte de présence. Hij belichtte 
met name het wetenschappelijke deel 
van een carrière die in zijn eigen ’Van 
’t Hoff Laboratorium’ begon. In 1957 
rondde Lyklema daar onder Over- 
beeks leiding zijn promotie-onder- 
zoek af. Na zijn diensttijd bleef Lykle- 
ma nog enige tijd werkzaam in 
Utrecht. Maar nadat hij van 1961 tot 
1962 aan de UCLA als ’associate pro- 
fessor’ werkzaam was geweest accep- 
teerde hij in 1962 een leerstoel in 
Wageningen. En in ruim 28 jaar tijd is 
zijn eertijds zeer kleine groep uitge- 
groeid tot een vakgroep met ruim 
twintig stafleden (waaronder drie 
hoogleraren) en een ongeveer even 
groot aantal promovendi. 

Het was met name dr. Th. Tadros, 
de eerste buitenlandse medewerker 
van Lyklema, die als hoofdredacteur 
van Colloids en Surfaces het initiatief 
nam tot de ’specials’. Tezamen met 
prof. Bert Bijsterbosch en prof. Ge- 
rard Fleer, Lyklema’s huidige colle- 
ga’s, heeft hij vele (oud-) medewer- 
kers aangeschreven om een bijdrage 
te leveren tot een feestnummer; het 
werden er uiteindelijk twee! 

Toch benieuwd onder welke valse 
voorwendselen Lyklema nu uiteinde- 
lijk naar voor hem geheim gehouden 
feestelijke uitreiking is gelokt. 
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