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In memoriam 

Prof.dr.ir. Cor MacLean 

Op 31 maart, tweede 
Paasdag, overleed 
Cor MacLean, eme- 

ritus-hoogleraar fysische Che- 
mie aan de Vrije Universiteit. 
Hoewel zijn overlijden voor 
velen niet onverwacht kon 
zijn, kwam het hard aan. Het 
is moeilijk wennen aan de ge- 
dachte dat deze innemende 
persoonlijkheid niet meer bij 
ons is. Zelf was hij rüstig on- 
der zijn naderende einde, in 
een haast vanzelfsprekend en 
onschokbaar vertrouwen op 
zijn Heer. 

De levensloop van MacLean 
wees heel lang niet in de rich- 
ting van een wetenschappe- 
lijke loopbaan: MULO, ba- 

nen bij verschillende bedrij- 
ven met daarnaast cursussen 
aan de Avond Handels- 
school. Daarna bereidde hij 
zieh tijdenszijn onderduikpe- 
riode voor op het Staatsexa- 
men HBS-B in 1945. Pas in 
1948, na een driejarige mili- 
taire diensttijd in Engeland 
kon hij beginnen aan de Stu- 
die Natuurkunde in Delft, 
waar hij vervolgens ook pro- 
moveerde in 1957, nadat hij 
reeds in 1954 in dienst was ge- 
treden bij het Koninklijke 
Shell Laboratorium in Am- 
sterdam. 
Op het Shell-lab werkte hij sa- 
men met E.L. Mackor, J.W. 
van der Waals, E. de Boer en 
K. Vrieze aan uiteenlopende 

onderwerpen op het gebied 
van NMR, waarvan wij hier 
slechts het klassiek geworden 
relaxatieonderzoek (samen 
met Mackor) noemen. 

Reeds voor zijn aanstelling 
aan de VU, als opvolger van 
prof. A. Weller, was Mac- 
Lean geboeid geraakt door 
de kort daarvoor ontdekte 
mogelijkheid moleculen le 
aligneren in de vloeibare fase 
door gebruik te maken van 
vioeibaar-kristallijne oplos- 
singen. De ‘vloeibaar kristal- 
NMR’ maakte nauwkeurige 
geometriebepalingen van 
moleculen mogelijk. Hoewel 
hij zulke metingen nuttig 
vond en er nooit misprijzend 
over deed, vond MacLean 

het na verloop van tijd toch 
teveel ‘data collecting’ om 
hem lang te kunnen boeien. 
Hij was al spoedig veel meer 
gemteresseerd in de oorza- 
ken van afwijkingen met de 
in gasfase bepaalde geome- 
trieën: anisotrope bijdragen 
aan 3-koppelingen en vibra- 
tie-effecten. 

Zijn grootste uitdaging 
eind jaren zestig was het uit- 
richten van polaire molecu- 
len in vloeistoffen met zeer 
Sterke elektrische velden. 
Samen met zijn toenmalige 
technisch medewerker C.W. 
Hilbers slaagde MacLean 
erin eerdere, maar niet over- 
tuigende metingen van A.D. 
Buckingham en K. Mac- 

Als de producten die u 

wilt analyseren hier niet bijstaan, 

kunt u ze zelf invullen. 

□ aardewerk 
□ aluminium 

□ baksteen 

□ baipennen 

□ benzine 

□ beschult 
□ beton 
□ bierviltjes 

□ brood 

□ cake 

□ chemicaliën 
□ chocola 
□ dakpannen 
□ drukinkt 

□ gassen 

□ gebak 

□ geneesmiddelen 

□ glas 
□ graan 
□ hondenvoer 

□ hout 

□ kalkzandsteen 
□ karton 

□ kattenvoer 

□ kerosine 

□ koffie 

□ kolen 
□ kunstmest 
□ lak 
□ leer 

□ leidingen 

□ lijm 

□ mastiek 

□ meubels 
□ mortel 
□ noten 

Û olie 

□ papier 
□ plastic 

□ rubber 

□ rijst 

□ soep 

□ speelgoed 
□ staal 
□ suiker 

□ tapijt 

□ tenten 

□ textiel 

□ tricot 
□ veevoer 
□ verf 

□ vernis 

□ verpakkingen 

□ vetten 
□ vlees 

□ wasmiddelen 

□ worst 

□ ijzer 

□ zeep 
□ zuivel 
□   
□   
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Brede expertise 
voor een snelie analyse 

Testen voor een procescontrole, onder- 
zoek van concurrerende producten, alle- 

daagse en bijzon-dere analyses - Saybolt 
haalt er uit wat er in zit. Als onafhankelijk 

laboratorium bepalen wij de che-mische 
samenstelling of de fysische eigenschappen 

van een groot aantal producten en vertalen die in 
betrouwbare informatie. Accuraat en uitzonderlijk 

snel: een spoedrapportage ligt binnen enkele uren bij 
u op tafel. Ons laboratorium in Vlaardingen Staat daar- 

voor continu stand by, 24 uur per dag, zeven dagen per 
week. Monsters halen wij desgevraagd zelf bij u op. En o.a. 

via de E-mail heeft u de resultaten à la minute in huis. Bel 
(010) 460 99 11 (dag en nacht) en Saybolt komt voor u in actie! 
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Lachlan te verbeteren door 
gebruik te maken van elek- 
trodialyse membranen en zo 
- door onderdrukking van 
elektrische geleidingseffec- 
ten - het oriëntatie-effect af- 
doende te demonstreren. De 
statistisch-mechanische in- 
terpretatie van de resultaten 
leidde tot een jarenlange 
vruchtbare samenwerking 
met M. Mandel in Leiden. 

Aan het eind van de jaren 
zeventig leidde MacLeans 
vasthoudendheid tot een 
nieuw ‘pièce de résistance’. 
Hij was tot de conclusie geko- 
men dat het mogelijk moest 
zijn moleculen met een grote 
anisotropie in de magneti- 
sche susceptibiliteit in een 
sterk magneetveld uit te rich- 
ten. In 1978 slaagde zijn pro- 
motiemedewerker J.A.B. 
Lohman er met steun van de 
firma Bruker als eerste in 
aligneringseffecten te laten 
zien in deuterium-spectra 
van fenantreen en trifeny- 
leen opgenomen met een 400 
MHz apparaat. Dit onder- 
zoek leidde later tot samen- 
werking met A.A. Bothner- 
By in Pittsburg, die al vroeg 
over een 600 MHz spectro- 
meter beschikte. Als afgelei- 
de van dit werk kon in een sa- 
menwerking met de groep 
van F. Bickelhaupt aan de 
VU het bewijs worden gele- 
verd dat in [5]metacyclofaan, 
ondanks de sterk gebogen 
benzeenring, het aromatisch 
karakter behouden blij ft. 

MacLean’s interesse was 
niet beperkt tot de Magne- 
tische Resonantie. Op het ge- 
bied van de optische spectro- 
scopie werkte hij intensief sa- 
men met zijn collega en me- 
dewerker van het eerste uur 

aan de VU, N.H. Velthorst. 
Hij gaf ook de aanzet tot de 
introductie van foto-elek- 
tronspectroscopie aan de 
VU; onderzoek dat vervol- 
gens door C.A. de Lange tot 
verdere ontwikkeling werd 
gebracht. Verder was Mac- 
Lean betrokken bij de intro- 
ductie van MRI in het VU 
ziekenhuis.Tijdens zijn hoog- 
leraarschap werd er regelma- 
tig een beroep gedaan op 
MacLean om te participeren 
in bestuurlijke taken. Dat 
was niet het soort werk dat hij 
graag deed; toch zou hij zieh 
nooit onttrekken aan deze ta- 
ken, maar zieh loyaal opstel- 
len door zieh er voor in te zet- 
ten. Zijn bijdragen voor 
scheikundig Nederland, via 
o.a. SON, Academische Raad 
en KNCV, mögen hier niet 
onvermeld blijven. MacLean 
was iemand met een veelzij- 
dige interesse. Na zijn emeri- 
tering begon hij aan het deel- 
tijdstudie Geschiedenis, niet 
op een vrijblijvende manier, 
zoals men gezien zijn leeftijd 
zou kunnen verwachten, 
maar zeer toegewijd. Zijn 
ziekte verhinderde hem niet 
alleen deze Studie af te ma- 
ken maar ook om door te 
gaan met een andere liefheb- 
berij, de bijenhouderij. Ja- 
rènlang was hij een enthou- 
siast imker. Hij was van me- 
ning dat er behal ve de weten- 
schappen nog heel veel ande- 
re en belangrijkere dingen in 
het leven zijn. Hij stond mid- 
den in de maatschappij en hij 
ontweek daarbij problemen 
en verantwoordelijkheden 
niet. Zijn betrokkenheid bij 
het vluchtelingenwerk, sa- 
men met zijn vrouw en kinde- 
ren, leidend tot de feitelijke 

Cor MacLean (1925-1997): 
wetenschapper, leermeester, 
collega en vriend. 

uitbreiding van het gezin, is 
hiervan een uiting. 

MacLean was behoudend 
en hechtte aan tradities, maar 
tegelijkertijd was hij zeer- 
ruimdenkend en had hij altijd 
volledig respect voor de op- 
vattingen van anderen. Dit 
was zijn sterkste karakter- 
trek: iedereen in zijn of haar 
waarde laten. 

Door Studenten werd hij 
als docent zeer gewaardeerd. 
Voor mondelinge tentamens 
nam hij alle tijd en het ge- 
sprek kwam daarbij geregeld 
op zaken die met de tenta-' 
menstof weinig te maken 
hadden. Niet alleen voor Stu- 
denten trouwens, maar voor 
iedereen stond hij altijd open. 

In MacLean verliezen wij 
een prominente wetenschap- 
per. maar belangrijker, een 
leermeester, een collega en 
een vriend. Hij was, zoals zijn 
gezin hem op de aankondi- 
ging van zijn overlijden zo 
treffend karakteriseerde, in 
leven en sterven een bijzon- 
der mens.# 

Jaap Bulthuis, 
Nel Veithorst 
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CALL FOR PROPOSALS 

De infrarood gebruikersfaciliteit 

FELIX 

De internationale vrije-elektronen faciliteit FELIX in Nederland levert 
intense (< 100 MW in sub-ps pulsen, continu-afstembare) straling in het 
verre infrarood van 100-2000 cm'1 (5-110 p.m), en wordt gebruikt voor 
(bio-)medisch, (bio-)chemisch en (bio-)fysisch wetenschappelijk onder- 
zoek. De huidige oproep voor proposals, met deadline 1 juni, betreft 
de période September 1997 t/m februari 1998. 

De voorstellen zullen worden beoordeeld door een Programma Advies 
Commissie, teneinde te körnen tot een prioriteitsvolgorde. Er zijn geen 
kosten verbonden aan het gebruik van FELIX voor onderzoek bedoeld 
voor publikatie in de vrij-toegankeiijke literatuur. 

Verdere informatie en richtlijnen voor het indienen van een voorstel zijn 
beschikbaar op INTERNET: 

(http://www.rijnh.nl/DEPARTMENTS/LASER/FELIX/felix.html) 

of verkrijgbaar bij Mevr. L M.P. van Veenendaal 

FOM-Instituut voor Plasmafysica e-mail: lauraw@rijnh.nl 
Postbus 1207, 3430 BE Nieuwegein fax: 030-60 31 204 
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