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0.61.75 "F. E. C. Scheffer"

Afscheid van Prof. Dr. F. E. C. Scheffer
Het was een bonte schare van vele honderden
leerlingen. oud~leerlingen en vrienden. die zich op
Vrijdag 26 Juli j.1. naar de grote collegezaal van het
Scheikundig Laboratorium aan de Julianalaan te Delft
hadden begeven om aanwezig te zijn bij het laatste
college. dat Professor Dr. F. E. C. Scheffer als hoog~
leraar aan de Technische Hogeschool zou geven.
W dlicht hebben som migen gedacht dat Prof.
Scheffer zijn gehoor nog eens bezig zou houden met
moeilijke "vraagstukken uit de phasenleer; anderen
zullen zich de magistrale rede van 8 Januari van dit
jaar ter gelegenheid van de Dies van de ,T.H.
herinnerend en dus met belangstelling hebben uit~
gezien naar wat het thema van dit afscheidscollege
zou zijn.
Prof. Scheffer heeft ons allen verrast en is ook
daarin weer sterk zich zelf geweest: een gewoon
onderwerp uit de practijk van zijn werk. waarin hij
als adviseur bij het oplossen van een industrieel ge~
schil reeds lang geleden werd betrokken.
Maar hoe hebben alle aanwezigen genoten van de
wijze. waarop hij dit gehele probleem stelde. de oplos~
sing weer voor ons liet groeien en hoe zeer kwam
daarbij zijn voortreffelijke. systematische en nuchter
werkende wijze van onderzoek naar voren!
Zo sprak hij zijn vrienden en leerlingen toe. gemoedelijk en rustig. met veel humoristische opmerkingen. alles op een wijze. die hemzelf opnieuw
kenmerkte en de eenvoud van zijn persoon des te
dUidelijker deed uitkomen.
Is het niet begrijpelijk. dat in deze atmosfeer de
volgende toespraken werden gekenmerkt door hartelijkheid en getuigenis moèsten afleggen van grote
waardering voor alle gaven van hoofd en hart van de
scheidende hoogleraar?
Prof. Dr. W. G. Burgers sprak namens de afdeling

Scheikundige Technologie. de heer J. W. v. d-:Ende
namens de personeelsvereniging.
de heer C. H.
Dorgelo als voorzitter van het Technologisch Gezel~
schap. de heer Ir. J. H. Vermeulen namens de oud~
leerlingen en tenslotte Prof. Dr. G. Meyer als vriend
en collega.
Wat in alle toespraken naar voren kwam was een
herhaalde onderstreping van de wijze waarop Prof.
Scheffer zijn taak als hoogleraar gedurende de lange
periode van meer dan 35 jaar heeft opgevat en uit~
geoefend.
Was de heer Vermeulen zich bewust. dat hij in
zijn toespraak. waarin hij Prof. Sc heffer als vorser en
paedagoog tekende. een nieuwe formulering gaf van
artikel 1 van de oude Hoger Onderwijswet. waarin
naast zelfstandige beoefening der wetenschap. vorming
en voorbereiding van studenten voor maatschappelijke
functies als taak wordt gesteld?
Is het niet opmerkelijk dat iedere spreker Prof.
Scheffer schetste als een man. die in de ontvankelijke
leeftijdsperiode van jonge studenten in sterke mate
heeft bijgedragen aan karaktervorming en aan ont~
wikkeling van de persoonlijkheid? Hebben niet veel
ouderen. die hun studententijd al tientallen jaren
achter de rug hebben. zich dankbaar gerealiseerd hoe
veel Prof. Sc heffer ook lang na hun afstuderen voor
hen heeft betekend?
Niemand zal ontkennen. dat met Prof. Scheffer
een zeer markante persoonlijkheid het Hoger Onder~
wijs gaat verlaten. Markant ook in die zin. dat hij
school heeft gemaakt. Dat de bezoekers van heinde
en ver uit Nederland gekomen waren om dit college
bij te wonen. zegt genoeg.
Het onderwijs in het vak. dat Prof. Scheffer het
meest na aan het hart lag. de phasenleer. lijdt bij het
vertrek van Prof. Scheffer een gevoelig verlies. Er
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