Nou, Wim, nu zit het er toch voor je op!
Of ik je daar blij mee bent weet ik niet, maar in elk geval wens ik je veel geluk
met de volgende fase in je loopbaan. Misschien ga ik wat meer van je zien. Maar
misschien vind jij, of vindt men jou wel weer voor een andere klus ergens anders dan
aan het Lorentz.
Ik heb zwaar nagedacht wat ik nu voor aardigs kon doen om jou, met de andere
KNAW leden te laten weten hoezeer we je hebben gewaardeerd. Veel anders dan een
tekstje kan ik niet bedenken: ik ben toch meer een babbelbox dan een kunstenaar.
Wat ik te bieden heb is misschien een beetje saai, maar je vindt vast wel een moment
om het toch met plezier te consumeren.
Ik heb je hele loopbaan tot nu toe kunnen volgen, meestal op een afstandje, en kleine
onderdelen van nabij. Al in je tijd bij Bell Labs gaf je signalen dat je belangstelling
niet alleen wetenschappelijk was, maar dat je ook zeer gemotiveerd was om bij te
dragen aan de gemeenschap waar je deel van uitmaakte. Ik zag daar een klein stukje
van, toen ik er een keer op bezoek was vanuit Nederland. Je deed erg je best om
iedereen voor wij mijn praatje en mijn werk van belang kon zijn erbij te halen. In
principe misschien niets bijzonders, maar doordat het weinig uit te staan had met
je eigen werk, kostte het meer moeite dan gemiddeld, en maakte het duidelijk hoe
breed je kennis was van het werk dat in Bell Labs gedaan werd. Als ik me niet
vergis, heb je toen zelfs nog geprobeerd me aan een vrouw te helpen.
Terug in NL zag ik je inzet voor het instituut Lorentz, en ik zag die verbreden
naar de natuurkunde in Leiden, de FOM gemeenschap, de natuurkunde in NL en
de wereld. De inzet waarmee je het Lorentz Center uit de grond hebt gestampt en
lange tijd hebt gerund vind ik zeer indrukwekkend. Toen je de leiding van de FOM
overnam kon ik vanaf dat moment actviteiten en beweegredenen van die organisatie
met vertrouwen en zonder argwaan bezien. De zware dobber van de herinrichting
van ZWOen de onderbrenging van FOM daarin heb je met grote deskundigheid
uitgevoerd.
Dezelfde inzet en inzicht waren karakteristiek voor je wetenschappelijke werk. Ik
heb door de jaren heen veel van je geleerd over vakgebieden die soms naast de mijne
lagen en soms ermee overlapten. Ook daarin kreeg je veel voor elkaar, en liet je je
niet alleen leiden door je eigen nieuwsgierigheid, maar ook door het belang van de
onderzoeksgemeenschap. En je zette je enorm in voor de jonge wetenschappers die
van jou afhankelijk waren.
En dan de KNAW. Het was na deze indrukwekkende loopbaan geen verrassing dat
je verkozen werd tot president. Ik kan niet nalaten om nog even een lijstje te
maken van de eigenschappen die jou tot een uitzonderlijk president hebben gemaakt,
eigenschappen die je in je eerdere loopbaan al duidelijk had laten zien.
inzicht in wat nodig is in een organisatie, en om te voorspellen wat bepaalde beleidsbeslissingen tot gevolg hebben.
integriteit. Door je vele belangrijke functies kwam je nogal eens met dubbele petten te
zitten. Dat was nooit een probleem omdat iedereen weet dat je geen dubbele
agenda hebt, en je handelswijze aan je rol kunt aanpassen. Je zult nooit
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misbruik maken van onbedoelde mogelijkheden.
slimheid Je zult echter de mogelijkheden die je terecht toevallen ook niet laten liggen.
je hart zit op de goede plaats. Je onderscheid wat echt belangrijk is en je richt je op
wat goed is voor de mensen voor wie jou beslissingen belangrijk zijn.
bereidheid om je in te spannen voor de gemeenschap is buitengewoon groot, of misschien
is het beter te zeggen dat je bereid bent tot buitengewoon grote inspanning
voor het algemeen nut.
doorzetting svermogen om je te blijven inspannen als omstandigheden of onwilligen het
moeilijker maken om je doel te bereiken.
kundigheid om te doen en uit te zoeken wat goed en wat noodzakelijk is.
diplomatie. Ik geloof niet dat ik je ooit een sneer heb horen maken naar mensen die dat
eigenlijk wel verdienden.
Je kent me goed genoeg, Wim, om te weten dat ik deze dingen niet zal zeggen als
ik ze niet meen.
Ik vind je groots.
Bernard Nienhuis
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