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Prof.dr. J.T.L. Devreese werd op 20 maart 1937 te
Knesselare (Belgie) geboren. Hij studeerde natuurkunde aan de Katholieke Universiteit van Leuven en promoveerde In 1964 cum laude aan die univeristeit op
het proefschrift 'Bijdrage tot de theorie der Polaronen'.
Van oktober 1961 tot oktober 1966 was hij als theoretisch natuurkundige werkzaam bij het departement
fysica van de vaste stof van het Studiecentrum voor
Kernenergie in Mol, waaraan hij thans nog als wetenschappelijk adviseur verbonden is. Sinds 1966 doceerde
hij aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA)
waar hij werd benoemd tot gewoon hoogleraar in 1969.
Sinds 1972 is hij bovendien gewoon hoogleraar bij het
departement natuurkunde van de Universitaire Installing Antwerpen (UIA). Hij is daar tevens lid van de Raad
van Beheer. Sinds 1973 is hij bovendien wetenschappelijk verantwoordelijke voor Antwerpen van het project (ESIS) Electronic Structure in Solids, dat in samenwerking met de Universiteit van Luik wordt uitgevoerd.
Prof. Devreese onderhoudt vele internationale contacten
is lid van enige wetenschappelijke commissies, is (mede)redacteur van vier boeken en van een veertigtal artikelen in internationale vaktijdschriften. Voorts heeft hij
ruim 175 voordrachten gehouden in binnen en buitenland.

Dr. Dietert Fischer werd op II aprill919 in Hamburg geboren. Hij deed in 1951 doctoraal examen. In 1952 trad
hij in dienst van de Deutsche Philips in Hamburg.
Van 1955 tot 1962 was hij Ieider van de afdeling Applicatie Licht in Hamburg. In 1963 werd dr. Fischer Ieider
van de Armatuur-afdeling in Hamburg. Dit bleef hij
tot 1967. Een jaar later volgde zijn benoeming tot
Ieider van het lichttechnische laboratorium van Philips
in Aken. In 1971 kreeg hij de Ieiding van het Lighting
Design en Engineering Centre van Philips in Eindhoven.
Vanaf 1973 is dr. Fischer adjunctdirecteur van de
Hoofdindustriegroep Licht. In 1977 werd dr. Fischer
hoofdredacteur van The International Lighting Review.
Hij heeft veel gepubliceerd over lichttechniek.
Prof.dr. D. Fischer werd benoemd tot hoogleraar in de
verlichtingskunde in de afdelingen der Technische Na·
tuurkunde en der Elektrotechniek vanwege de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde.

Zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de
fysica van de vaste stof, in het bijzonder de theorie van
de vaste stof, geschiedde bij Koninklijk besluit nr.18 van
17 augustus 1977.
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