In memoriam
Na een kort ziekbed is op 29 maart op 82-jarige leeftijd prof.dr. J.B. Alblas overleden. Prof.
Alblas was hoogleraar in de mechanica aan de faculteit Wiskunde en Informatica van de
TUE van 1958-1983.
Persoonlijk gaan mijn eerste herinneringen terug naar zijn colleges in de mechanica, die hij
opvallend enthousiast en uitdagend bracht. Hij was nog van een generatie waarin een
professor echt professor was, dus voor hem geen ‘meneer’ Alblas maar professor Alblas, of
anders gewoon Jan. Hij had een open geest en hield niet van tussenwegen, zeker als hij deze
als niet-optimaal of onoprecht ervoer. Dit leidde wel eens tot conflicten, want Alblas had zijn
sympathieën en antipathieën en stak zijn mening niet onder stoelen of banken.
Prof. Alblas heeft in de loop der jaren een grote naam in binnen- en buitenland opgebouwd.
Hij schreef een groot aantal artikelen (in de beginperiode veel samen met zijn vroegere
medewerker Max Kuipers) en bezocht vele congressen in het buitenland. Hij was in kringen
van de continuümmechanica ook internationaal een gekend man en heeft daar vele vrienden
gemaakt. Zijn speelse wetenschappelijke geest zocht naar nieuwe interactieve theorieën,
zoals thermo-elasticiteit en elektromagnetomechanica. Hij behoorde tot de grondleggers van
de algemene theorie voor dit soort wisselwerkingen. Op latere leeftijd ging zijn aandacht
weer terug naar zijn jeugdliefde: de quantummechanica.
Thuis waren zijn kamers tot de nok toe gevuldmet boeken, en niet alleen over fysica,
wiskunde en mechanica. Hij had grote belangstelling voor kunst, speciaal voor (klassieke)
muziek, en hij bezat allerhande verzamelwerken. In enkele jaren slaagde hij er in een grote
verzameling cd’s, vooral klassieke en operette muziek, op te zetten. Een paar maanden voor
zijn dood had hij nog, hiermee zijn vele jaren gespuide weerzin tegen computers
overwinnend, een pc gekocht. Het was wonderbaarlijk om te zien hoe snel hij dit, voor hem
nieuwe medium meester wist te worden.
Het heeft hem veel verdriet gedaan om al tijdens zijn leven afscheid te hebben moeten
nemen van twee van zijn medewerkers van het eerste uur: Theo Kock en Wim Kuijpers.
Wij herdenken Jan Alblas als een karakteristiek wetenschapper. Eigenzinnig, maar ook met
warme belangstelling voor de mensen die hij graag mocht. Wij wensen zijn vrouw Dien veel
sterkte toe bij het verlies van haar man met wie zij zovele jaren lief en leed heeft gedeeld.
Fons van de Ven, namens de faculteit W&I
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