beste Wim,
een liedje of toneelstukje zie ik niet helemaal zitten, maar ik wil toch graag mijn dank,
waardering en bewondering uitspreken voor wat je allemaal voor de wetenschap in het
algemeen, en voor de fysica en de KNAW in het bijzonder hebt betekend. Sinds jouw
terugkomst in Nederland begin jaren negentig was je altijd duidelijk aanwezig, met je
kritische vragen, opmerkingen en voorstellen om dingen anders te doen. Je energieke inzet
voor de rol van vrouwen in de wetenschap en vooral in de natuurkunde, waar dit een erg
ondergeschoven kindje was, heb ik altijd enorm gewaardeerd. Waar anderen praten, deed
jij dingen. En met succes. Zelf kijk ik met speciaal genoegen terug op enkele perioden waarin
we erg nauw samenwerkten, te beginnen met de heisessie voor het Sectorplan
Natuurkunde en later in het FOM bestuur, waar jij bij binnenkomst meteen slagvaardig
plannen voor een renovatie van Rijnhuizen omzette in plannen voor een geheel nieuw
instituut, een nieuwe missie en een verhuizing. Maar in al die dadendrang was je nooit
drammerig of dominerend. In tegendeel, je wist mensen in te zetten, over te halen en te
enthousiasmeren door argumenten, je geweldige inzet, en je charme en vriendelijke manier
van communiceren. Helaas zijn we aan samenwerken op het gebied van de natuurkunde,
met name op onze gedeelde passie vloeibare kristallen, nooit toegekomen, maar wie weet..
Ook de transitie naar het nieuwe NWO en daarna jouw eigen transitie naar de KNAW heb je
op onnavolgbare wijze gestalte gegeven. Dat het nieuwe NWO misschien toch te weinig van
de goede FOM genen heeft bewaard neem ik jou niet kwalijk. Wim, hoewel je een
bescheiden persoon bent, kun je met trots terugkijken op wat je voor de wetenschap en zijn
organisaties hebt betekend. Je hebt je stempel gezet op vele zaken en aspecten van de
wetenschapsorganisatie in Nederland, en met name ook op de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, waarvan je nu afscheid neemt als president en waar je zeer
toepasselijk wordt opgevolgd door een vrouw. Gelukkig blijf je lid voor het leven en hoop ik
je weer wat vaker op de Sectievergaderingen te zien waar je stem node werd gemist.
Het ga je goed,
Theo Rasing

