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WIE IS WIE? 
  
Die vraag werd in 2005 en 2007 beantwoord door één van de deelnemers, n.l. drs. Kees de Jager, die een 
paar maanden na de conferentie bij de eveneens aanwezige prof. M.G.J. Minnaert zou promoveren. Niet 
alle namen stonden nog in Kees’ geheugen, maar van de ongeveer 41 deelnemers wist hij er nog 23 !  
 
Achteraan steken vijf mannen met kop en schouders boven de rest uit: geheel rechts (met donker colbert) 
de latere Utrechtse hoogleraar Kees Zwaan (in 1999 op 70-jarige leeftijd overleden). Links van hem 
Maarten Schmidt (Leiden). 
 
Vervolgens nemen we twee rijen tegelijk (dus niet de twee voorste). Geheel links-boven staat een 
onbekende blonde heer; rechtsonder hem staat Hugo van Woerden (Leiden), daarnaast prof. Minnaert, X, 
? Eckhart, David Koelbloed (A’dam), Lodewijk Woltjer (Leiden), Lex Muller*) (Leiden), X, C. van 
Houten (Leiden), X, Joop Damen Sterck (Utrecht), vóór hem Lukas Plaut (Groningen), P.Th. Oosterhoff 
(Leiden), X, J. Borgman (Utrecht?), X, X en de twee rechts zijn prof. Herman Zanstra (A’dam) en Jaap 
Houtgast (Utrecht). In deze rijen zijn de twee dames links, en de heren links van hen, evenals de heer met 
stropdag rechts van de dames (d.i. de X tussen Minnaert en Eckhart). 
 
In de tweede rij zien we links (met zonnebril) Ernst Raimond (Leiden?), Henk van de Hulst (Leiden), Ans 
Werker (de latere echtgenote van Aad Fokker, Leiden), X, M. Veltman, X, X (staand, met vóór haar) 
K.K. Kwee (Leiden). 
 
Voorste rij: in het midden, in kleermakerszit, Aad Fokker (Leiden), links van hem Kees de Jager 
(Utrecht), rechts van Aad: André Muller (Leiden), X. 
 

 

___________________________ 
*) ook bekend als ir. C.A. Muller, die in het voorgaande jaar 1951 te Kootwijk met een 7,5 m. Würzburg-antenne de 
21-cm-straling van de Melkweg waarnam, waarvoor Oort en Van de Hulst het theoretische fundament hadden 
gelegd. 


