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Levensbericht door Carolina H. MacGillavry 

Edgar Leo Eichhorn 

14 juni 1923 - 23 juli 1986 

Edgar Leo Eichhorn, correspondent van de Afdeling Natuurkunde der Akademie, 
werd in 1923 geboren te Weltevreden als enig kind van oorspronkelijk Oostenrijks
Joodse ouders. Als zovelen in die tijd, hadden deze zich in het tolerante geestelijke 
klimaat van het toenmalige Nederlands Indië gevestigd, waar Edgar's vader een 
praktijk als röntgenoloog uitoefende. Zulke goed opgeleide specialisten uit Midden
Europa waren daar welkom, vooral als ze zich, zoals Dr. Eichhorn snel aanpasten 
aan hun nieuwe nationaliteit en de Nederlandse taal goed leerden beheersen. Zoon 
Edgar volgde aldaar zijn schoolopleiding en behaalde in 1941 zijn Gymnasium B di
ploma. Daarna trad hij in dienst bij de Koninklijke Nederlandse Marine; als zoda
nig maakte hij de tweede wereldoorlog mee in het zuidwestelijk gedeelte van de Stille 
Zuidzee en ten slotte in Australië. Hij ontkwam echter niet aan krijgsgevangen
schap. 

Na ontslag uit de Marine in 1947 ging Eichhorn scheikunde studeren, eerst twee 
jaar aan de TH in Delft, daarna aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1954 
het doctoraal examen aflegde. Zijn bijvak kristallografie had zijn bijzondere be
langstelling. Als zoveel jonge kristallografen in het begin der vijftiger jaren, toen de 
ontwikkeling van computers op gang kwam, was hij zich snel van de grote mogelijk
heden bewust voor kristalstructuur onderzoek, om het omvangrijke rekenwerk te 
automatiseren. ZÓ veel tijd bracht hij op het gastvrije Mathematisch centrum door, 
dat eens de beambte, die daar maandelijks de loonzakjes rondbracht (!) zich af
vroeg, waar dat voor de heer Eichhorn was. Deze belangstelling voor computers en 
programmering heeft zijn verdere loopbaan in hoge mate bepaald. 

Na zijn doctoraalexamen zette Eichhorn zijn kristallografische studies voort aan 
Amerikaanse universiteiten met behulp van Fellowships, aan de Pennsylvania State 
University onder R. Pepinsky, en het California Institute of Technology bij R. Co
rey en L. Pauling. Dit resulteerde in zijn promotie in 1956 aan zijn moeder
universiteit, de Universiteit van Amsterdam. Daarna keerde hij voorgoed terug naar 
de U.S.A.; in 1962 werd hij Amerikaans staatsburger. Hij bouwde in Amerika een 
snelle en imposante carrière op als raadgever en manager bij verschillende grote be
drijven, zoals de Burroughs Corporation en een groot Computercentrum, e.E.I.R. 

Inc. In 1965 kwam hij in dienst bij het Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Cali
fornia. Hij werkte in een heel scala van wetenschapsgebieden, zoals ballistiek 
(N ASA !), petrochemie, gebruik van computers in de vliegtuig- en raket-industrie. 
Tussen al die bedrijven door bleef Eichhorn belangstelling voor de kristallografie 
houden, zoals blijkt uit artikelen in Acta Crystallographica en diverse rapporten 
over kristallografische reken- en verfijningsmethoden. Hij was lange tijd lid van de 
Computing Commission van de International Union of Crystallography en bezocht 
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vaak congressen van die Union en wetenschappelijke bijeenkomsten van de Ameri
can Crystallographic Association. 

Van oktober 1975 tot zomer 1976 vervulde hij in opdracht van JPL (Jet Propul
sion Lab.) een speciale missie naar het NASA hoofdkwartier in Washington, O.C. 
in de afdeling Energieprogramma's, zoals Biomass en andere, gericht op conversie 
van zonne-energie. Het gezin, man, vrouwen twee jonge zoons, verhuisde van Cali
fornia naar Reston, Virginia. Aan dit verblijf kwam een abrupt einde, toen als oor
zaak van toenemende hoofdpijnen een hersentumor werd geconstateerd. Na over
haaste terugkeer naar Californië werd een grote hersenoperatie uitgevoerd. On
danks de zware belasting van de gebruikelijke chemische en fysische nabehandeling 
volgde een wonderbaarlijk snel herstel, zodat Eichhorn spoedig zijn werk bij JPL 
kon hervatten. 

In januari 1977 volgde een nieuwe klap: zoals bij veel bedrijven in de U.S. werden 
ook bij NASA, inclusief JPL, in die periode van recessie veel ouderen en hoger ge
plaatste stafleden ontslagen, waaronder ook Eichhorn. Als enige compensatie 
kregen deze J P L-ers gedurende drie maanden faciliteiten om sollicitaties e.d. voor te 
bereiden voor een nieuwe werkkring. Dit gelukte Eichhorn in mei 1977, bij een be
drijf voor optische instrumenten, camera's, lenzen e.d. Dit bedrijf werd echter korte 
tijd daarna naar Japan verplaatst. In verband met de opleiding van hun zoons zocht 
en vond Eichhorn nieuw werk in Minnesota, eerst bij Honeywell (meet- en regel
techniek), daarna bij FMC Northern Ordnance Division (ballistiek-vraagstukken 
i.v.b. maritieme kanonnen). Ook in deze latere banen bekleedde Eichhorn leidende 
functies hetgeen snel inwerken op velerlei gebied vereiste. 

Uit dit onvolledige overzicht blijkt Eichhorn's werkzaamheid op vele heel ver
schillende gebieden, zowel theoretisch als technisch. Hij vervulde deze taken met 
enorme energie, enthousiasme en nooit aflatende ijver. Hierdoor, en door zijn posi
tieve, optimistische levensinsteIling is het hem gelukt de zware crises van 1976-1977 
te boven te komen. Daartoe heeft in hoge mate bijgedragen de voortdurende en 
wijze steun van zijn vrouw Cootje, die op deze stormachtige levensweg de stabilise
rende factor is geweest. Zo is zij ook, onder alle wisselende omstandigheden, haar 
eigen vak, montessori onderwijzeres, blijven uitoefenen en heeft zij zo een, mis
schien bescheiden, maar constante bijdrage tot het gezinsinkomen geleverd. Ook de 
benoeming tot correspondent van de Akademie is naar mijn indruk voor Eichhorn 
een grote stimulans geweest. Hij heeft dit correspondentschap als een serieuze taak 
opgevat, enige malen suggesties dienaangaande aan de Vrije Sectie doen toekomen 
en daarover contacten gehad met zijn mede-correspondenten in de Verenigde Sta
ten, de mathematicus Luxemburg en de fysisch-chemicus Coppens. 

Hoewel Eichhorn's brieven steeds levendig, in goed Nederlands gesteld en fout
loos getypt bleven, bleek bij hun laatste bezoek aan Nederland, eind 1983, dat de 
hersen operatie wel sporen had achtergelaten. In 1986 openbaarde zich een, gelukkig 
snel verlopend recidief. Een verder leven als zware invalide, aan een rolstoel ge
kluisterd en met beschadigd spraakvermogen is hem bespaard. Het einde kwam op 
23 juli 1986, kort na zijn 63e verjaardag. 

E.L. Eichhorn blijft in mijn herinnering als een dynamisch mens, een bezeten on
derzoeker, maar bovenal als een trouwen toegewijd vriend van velen met wie hij 
heeft samengewerkt. 
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