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FYLAKRA 50Uit het foto-archief

^  Vermoedelijk gemaakt in 1968. In het voor-
jaar was een grote maquette (schaal 1:500)
van de Uithof in elkaar gefröbeld, zoals die er
in de toekomst uit zou gaan zien. De eerste
foto's dateren van april 1968 en het is heel
wel mogelijk dat de heer J.P. Hogeweg, van
1940 tot 1979 de faculteitsfotograaf, er als de
kippen bij is geweest om ook een foto van
het fysicacomplex op de maquette te maken,
zoals dat gedeeltelijk al bestond (met wat nu
het Caroline Bleeker Gebouw is, het latere
Ornstein Lab en het R. v.d. Graaff Lab) en
zoals dat er ooit uit zou zien. Geheel volgens
dit plan werd het LEF, Laboratorium voor
Experimentele Fysica, gebouwd (opening: 
6 juni 1974), maar curieus aan de foto is dat,
wat er uiteindelijk NIET is gekomen, zoals de
twee kleine gebouwen links op de plaats
waar nu het SRON-gebouw staat, of het
gebouw Voorkandidaats op de plek van
Aardwetenschappen, of gebouwtje (Theor.
Fysica) ten zuiden van het BBL, waar nu het
Minnaertgebouw staat met, o ironie, een ver-
dieping voor Theoretische Fysica!

Een tijdje geleden benaderde de

redactie van Fylakra mij met de vraag

of ik nog ergens wat foto's uit het

verleden had liggen, die als illustratie

konden dienen voor het 50-jarig

bestaan van Fylakra. Hallo: een paar

foto's uit een verzameling van enige

duizenden? Gelukkig bevindt zich op

mijn kamer een verzameling van

twintig kloeke 23-ringsbanden, met

daarin 73 fotoreportages, het zoge-

naamde Jaap Jasperse Archief.

Genoemd naar de man (tot mei 1992

hoofd Gebouwbeheer), die jarenlang

geduldig alle foto's van die reportages

in fotohoekjes schoof en in albums

opborg. Enige jaren geleden heb ik de

reportages op chronologische volgorde

geplaatst en hier en daar van com-

mentaar voorzien.

Ik besloot uit het JJ Archief een paar

foto's te lichten van mensen, die in

hun tijd min of meer een begrip

waren, maar ook van mensen, die ook

nu nog bekend zijn, maar bij wie de

tijd zijn werk heeft gedaan. Zo is deze

fotoreportage tot stand gekomen.
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<  Gemaakt op 3
november 1967 door
J.P. Hogeweg ter
gelegenheid van de
opening van ‘t Robert
van d er Graaff Lab.
Er was niet alleen
een officieel gedeelte
- er was ook een
feestelijk diner voor
staf en medewerkers.
De hartstochtelijke
danser op de voor-
grond is prof.dr.
Pieter Endt.

<  Eind 1973 vierde
Sjaan van Boggelen, een
befaamde koffiedame
van het Fysisch Lab.
haar 25-jarig jubileum en
die gebeurtenis werd
uiteraard door de heer
Hogeweg op de gevoeli-
ge plaat vastgelegd. In
het midden houdt prof.
Hans Smit (verbonden
aan het Fysisch Lab van
1931 tot 1976) ongetwij-
feld een prachtig ver-
haal.                           >

Prof. F.L.H.M. Stumpers beëindigde zijn car-
rière op 29 oktober 1981. Wie de foto heeft
gemaakt is onderwerp van enig onderzoek
geweest. Het was geen medewerker van
het OMI, want het inhuren van dat bedrijf
werd in 1981 kennelijk een kostbare zaak
bevonden. Vanaf 1982 werd er weer door
het OMI gefotografeerd. Ofschoon Pim
Ingenegeren in de jaren '80 van de vorige
eeuw regelmatig optrad als hoffotograaf, moeten we niet aan hem denken, want hij staat  ^
hier rechts afgebeeld; wie de andere heren zijn, weet ik niet. Na vergelijking met reportages,
waarvan de fotograaf wèl bekend is, denk ik dat de maker Theo Koch is geweest.
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^  Op 8 december 1980 nam de directeur
van het Fysisch Laboratorium, dr. W. Valk,
afscheid. Op 8 juni van het eraan vooraf-
gaande jaar was fotograaf Hogeweg met
pensioen gegaan en sedertdien werden de
reportages verzorgd door het OMI, het
Onderwijs Media Instituut, een instelling
die alweer jaren geleden werd opgedoekt.
In de heer rechts, die op het punt staat
mevrouw Valk de hand te schudden, her-
kennen we Jan Koenderink, die toch nog
even stiekem kijkt of de fotograaf wel bij
de les is.

^ Toen op 1 november 1987 het Sterrenkundig Instituut van "Sonnenborgh" naar De Uithof
verhuisde, namen de sterrenkundigen een eigen fotograaf mee en in de loop van 1988
begon die fotograaf reportages te maken voor de gehele (sub)faculteit Natuur- en
Sterrenkunde. Die voor Sterrenkunde niet meegerekend, werden het er tenslotte ruim 140. 
Deze prent is door mij gemaakt op 22 oktober 1986 (dus nog vóór de verhuizing), op ver-
zoek van het Sterrenkundig Instituut, tijdens een feest ter gelegenheid van het 25-jarig jubi-
leum van een drietal medewerkers. Hoewel dat plaats vond in de z.g. Conferentiezaal aan
het Servaasbolwerk, schepten een paar doorwinterde "receptietijgers" er genoegen in om
het met hun aanwezigheid op te luisteren: linksachter Gé Geijtenbeek (SIU), vervolgens
Frits Koek (van personeelszaken N&S) en tenslotte Piet Zeegers, die aanwezig was in zijn
functie van secretaris van de subfaculteit N&S.

Tekst Evert Landré

Foto’s uit het Jaap Jasperse archief
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Eveneens gemaakt
door J.P. Hogeweg
op 7 april 1971 ter
gelegenheid van
een tweetal
gedenkwaardige
momenten: het 
25-jarig bestaan
van FOM en het
50-jarig bestaan
van de Nederland-
se Natuurkundige
Vereniging. Tweede
van links staat een
man, die zich in
een andere functie
later nog wel eens
bij de faculteit zou

vertonen: Ger Klein. In 1971 bijzonder hoogleraar elektronica van de TH Delft en later, van
1973 tot september 1977, PvdA-staatssecretaris voor het hoger en wetenschappelijk onder-
wijs in het kabinet-Den Uyl. Rechts is volgens mij dr. H. Schamhardt. Was hij in die tijd niet
de eerste secretaris van de Rijksuniversiteit Utrecht volgens de in 1970 in werking getreden
Wet Universitair Bestuur?

J.P. Hogeweg maakte één van zijn laatste reportages, op 30 september 1977, van het
afscheid van het hoofd Interne Dienst, de heer C. van Bart. In de persoon met de witte trui
en prachtbaard herkennen we ons aller Nico Kuiper.


