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Morgen, vrijdag 11 juli, zullen aan de TU/e de vlaggen halfstok hangen in verband met het overlijden

op vrijdag 4 juli van prof.dr.ir. Gerrit Vossers (1926-2014). Vossers was van 1971 tot 1976 rector
magnificus van de TU/e. De crematieplechtigheid heeft inmiddels in familiekring plaatsgevonden.

Professor Gerrit Vossers studeerde Scheepsbouw aan de Technische Hogeschool Delft, promoveerde daar bij

professor Timman, en was groepsleider aan wat nu het Marin is in Wageningen. Vossers en zijn medewerkers

entameerden onderzoek op het gebied van de stromingsakoestiek, cavitatie,  gasdynamica en later ook op het

gebied van windenergie.

In 1962 werd hij benoemd tot hoogleraar Stromingsleer aan de toen nog jonge onderafdeling der Technische

Natuurkunde van de Technische Hogeschool Eindhoven. In 1970 was hij voorzitter van diezelfde afdeling. Van

1971 tot 1976 was hij rector magnificus. Nadien was hij een aantal jaren voorzitter van de Europese Rectoren

Conferentie.

Gerrit Vossers was ook bestuurlijk buitengewoon actief. Zo was hij onder meer voorzitter van de naar hem

genoemde landelijke commissie, die het inrichten van de ontwerpersopleiding aan de technische universiteiten in

Nederland heeft voorbereid. Tevens was hij mede-initiatiefnemer van de oprichting van het JM Burgerscentrum,
de onderzoeksschool voor stromingsleer. Hij was daarnaast een veelgevraagd en succesvol bemiddelaar en

adviseur bij reorganisaties binnen het Nederlandse universitaire bestel.  In 1989 ging hij met emeritaat.

Professor Gerrit Vossers was een sterke persoonlijkheid,  zeer toegankelijk, altijd helder en duidelijk, in woord

en geschrift. Hij was een zeer erudiet man, vermaard om zijn leessnelheid en om zijn fabuleuze geheugen. Zijn

belangstelling was breed en zijn kennis groot. Hij was bij uitstek de geschikte persoon om rector te zijn van de

Eindhovense universiteit in een uitermate woelige periode, rond de invoering van grote hervormingen in de

universitaire bestuursstructuur.

Hij was erelid van het KIVI, bestuurslid van ZWO, en hij werd voor zijn vele verdiensten onderscheiden tot
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Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Wij gedenken hem met buitengewoon veel respect.

 

Namens de Technische Universiteit Eindhoven,

Rector magnificus prof.dr.ir. C.J. van Duijn

Prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen, decaan faculteit Technische Natuurkunde
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