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Op 5 juli neemt Richard Bleekrode afscheid van ons laboratorium. Hij is vele jaren als 
wetenschappelijk onderzoeker werkzaam geweest in de groep Gasontladingen, waarvan hij ten 
slotte ook groepsleider is geworden. Na een korte periode als Hoofd van Dienst van de BGK 
kreeg hij in september 1982 als Adjunct-Directeur de verantwoordelijkheid voor de 
Dienstensector. Ikzelf heb hem vooral in deze laatste hoedanigheid intensief leren kennen. 

Met veel zorg en inzet heeft hij zijn sector door moeilijke 
tijden geloodst. Acties tot niveauverhoging en efficiency-
verbetering, mobiliteits-stimulering, reorganisaties en 
afslankingen werden in zijn sector reeds gepraktiseerd lang 
voordat we van Centurion hadden gehoord. Bij al dit soort 
zaken werd door Richard een besluitvormingsproces 
gehanteerd dat wij hier op het lab kenschetsen als uiterst 
zorgvuldig. Hierbij deed hij ons soms wel eens denken aan 
een kunstschilder. 
Het creatieve proces van beginnen, doorhalen, veranderen, 
verbeteren, laten rijpen, weggooien, inspiratie opdoen, 
opnieuw beginnen en tot een goede afronding komen, hebben 
we vaak mogen meemaken. 
Hij heeft een grote aandacht voor zijn medewerkers. Hij kent 
vele mensen. Van alle directieleden is hij degene, die je het 

vaakst in de wandelgangen tegenkomt. 

Het toespreken en overtuigen van menigten is nooit Richard's sterkste punt geweest. Hij komt het best 
tot zijn recht kleine gezelschap en het bilaterale gesprek. 
Wij kennen hem daarbij in twee verschillende gedaanten: de vertrouwelijke vriend en de flinke 
adjunct. De overgang naar de verschijningsvorm lijkt soms nogal abrupt en is door sommigen ook wel 
eens verkeerd begrepen. 
Richard heeft altijd een goed besef gehad het researchwerk in het laboratorium. Hij kan zich nog iets 
voorstellen bij namen als Schrödinger en Boltzmann. Maar het lab is op weg een ander laboratorium te 
worden. Dat zal niet meer het lab voor Richard zijn. 

Richard, bedankt en het ga je goed! 


