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KNC V! Personalia 

Vergadering 
Raad van Overleg 
De eerstvolgende vergadering van de 
Raad van Overleg zal worden gehenden 
op zaterdag 8 november a.s. in een der 
zalen van het Jaarbeursrestaurant, Vre- 
denburg 43, te Utrecht. 
De agenda luidt: 
1. Opening; 2. Notulen; 3. Kandidaatstel- 
ling voor vacatures in het Bestuur der 

Ledenadministratie 

Nieuwe leden 

Aangenomen 

Het in het Chemisch Weekblad van vrij- 
dag 12 September 1969 voorgestelde lid 
no. 98a is thans aangenomen als gewoon 
lid der Koninklijke Nederlandse Chemi- 
sche Vereniging. 

Adresw ijzigingen 

Beijer, Dr. H., Noordstraat 44, „Broe- 
derhof”, Biervliet (Z.V1.), 01152-643. 

KNCV per 1 januari 1970; 4. Begroting 
1970, ramingen 1971 en 1972; 5. Toe- 
latingsbeleid KNCV; 6. Kringen; 7. Deel- 
name Secties aan manifestaties van de 
Vereniging; 8. Rondvraag; 9. Sluiting. 

Bespreking KNCV-Bestuur met 
Sectievertegenwoordigers 
Voorafgaande aan de vergadering van de 
Raad van Overleg zal het Bestuur der 

Boon, Drs. F., Van Vollenhovenlaan 238, 
Utrecht, 030-36067. 
Bos, Drs. E. S. Lutkenieuwstraat 1, Gro- 
ningen. 
Colpa, Prof. dr. J. P., Queens University, 
Dept, of Chemistry, Kingston, (Ont.), Ca- 
nada. 
Colpa-Boonstra, Mevr. dr. J. P., Queens 
University, Dept, of Chemistry, King- 
ston, (Ont.), Canada. 
Gorgels, J. P. C. M., (chem. kand.), 
Fransestraat 31, Nijmegen, 08800-25758. 
Herk jr., G. van, (chem. kand.), Gouds- 
bloemstraat 136, Amsterdam. 
Kattenberg, Drs. H. R., Dillenburgsin- 
gel 220, Vlaardingen, 010-352387. 

KNCV een bespreking hebben met ver- 
tegenwoordigers van de secties ter voor- 
bereiding van het zomercongres 1970. 
Tevens kunnen andere specifieke sectie- 
zaken aan de orde worden gesteld. 
Deze bespreking zal eveneens plaats vin- 
den in het Jaarbeursrestaurant te Utrecht 
en aanvangen om 11.30 uur. In een kör- 
te onderbreking voor het gebruiken van 
een eenvoudige koffiemaaltijd is voor- 
zien. 

Koopstra, J., (chem. kand.), Dr. Wiardi 
Beckmanlaan 91, Egmond aan Zee, 
02206-1665. 
Peuker, Drs. K. H., Broederplein 35, 
Zeist, 03404-12764. 
Schaafsma, Dr. S. E., Wilhelminastraat 
14, Beek (L), 04402-1314. 
Smid, Drs. J. K., Burg, van Dobben de 
Bruynstraat 27, Bodegraven, 01726-2504. 
Verduin, Drs. P. A., Taludweg 45, Hil- 
versum, 02150-46943. 
Visser, Dr. ir. J. P. Rubensplantsoen 29, 
Hillegom. 
Vries, Drs. G. J., Institut Chrétien Con- 
golais, Mbandaka PB 126, République 
Démocratique du Congo. 

Personalia 

In memoriam 
prof. dr. ir. J. Coops 
Op 11 juli 1969 overleed op 75-jarige 
leeftijd prof. Coops, emeritus-hoogleraar 
scheikunde van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. 
Na in Delft te zijn opgeleid tot schei- 
kundig ingénieur bij prof. Böeseken werd 
Jan Coops in 1918 assistent van prof. 
Verkade; in de daarop volgende produc- 
tieve période werd de grondslag gelegd 
voor later thermochemisch onderzoek. In 
1929 volgde zijn benoeming tot hoog- 
leraar in de scheikunde, als eerste ge- 
woon hoogleraar in de toen wettelijk ver- 
plicht geworden wis- en natuurkundige 
faculteit aan de Vrije Universiteit. In het 
met krappe geldmiddelen — verkregen 
uit vrijwillige bijdragen en giften — ge- 
bouwde laboratorium kwam in de loop 
van de jaren dertig het eigen onderzoek 
op gang. Research vond plaats op drie 
fronten: thermochemie, stereochemie en 
organische radicalen. Het werk werd 
aanvankelijk vooral gekenmerkt door de 
hoge eisen die prof. Coops aan de zui- 
verheid van de gebruikte preparaten en 

aan de nauwkeurigheid van de maatappa- 
ratuur. Hoewel dat vaak ondankbaar en 
tijdrovend werk betekende, had het toch 
didactische voordelen, omdat het bij ve- 
len va zijn leerlingen de critische zin 
heeft gescherpt en gevoel voor kwaliteit 
heeft ontwikkeld. 
In de loop der jaren leidde deze opzet 
tot gevarieerd werk met als hoofdmotief: 
bindingsenergieën in organische molecu- 
len en activeringsenergieën van organi- 
sche readies, waarop nieuwer onderzoek, 
zoals dat van G. J. Hoytink, kon worden 
geënt. 
Vermelding verdient de rol die prof. 
Coops speelde bij het verzamelen van 
betrouwbare fysische gegevens van schei- 
kundige verbindingen, hetgeen in later 
jaren o.m. geleid heeft tot de oprich- 
ting van het Centraal Instituut voor fy- 
sich-chemische constanten. 
Vooral het thermochemische werk en de 
activiteit op het gebied van fysisch-che- 
mische constanten gaf aanleiding tot le- 
vendige internationale contacten; speciaal 
na de oorlog groeiden de relaties van 
prof. Coops en zijn leerlingen met colle- 
ga’s in binnen- en buitenland. 

Het onderwijs heeft bij prof. Coops 
steeds centraal gestaan. In de dertiger 
jaren stond hij voor de bovenmenselijke 
taak om als enige docent de verschillen- 
de onderdelen van de scheikunde voor 
een groeiend aantal Studenten te doceren. 
Begaafd als hij was, slaagde hij er vaak 
in de stof op een geheel eigen wijze te 
presenteren ook wanneer hij een onder- 
werp behandelde, zoals b.v. de fasen- 
leer. In de naoorlogse jaren vergde de 
snelle groei van de subfaculteit een groot 
deel van zijn aandacht. Naarmate de we- 
tenschappelijke staf zieh uitbreidde kon 
toen ook het research-programma worden 
verbreed. 
Vanaf de oprichting in 1925 en nog vele 
jaren daarna was prof. Coops bestuurs- 
lid, van 1946—1949 voorzitter, van de 
sectie organische chemie van de Ko- 
ninklijke Nederlandse Chemische Vereni- 
ging. Het voorzitterschap van het alge- 
meen bestuur van de KNCV vervulde hij 
van 1947—1950. 
De meest opvalllend bijdrage van prof. 
Coops als chemicus vormt zonder twij- 
fel het feit dat hij er in geslaagd is het 
Scheikundig Laboratorium van de V.U. 
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uit het niet op te bouwen. Bouwen was 
trouwens helemaal één van zijn Sterke 
kanten, en niet alleen het bouwen van 
apparatuur voor onderzoek. Zijn labo- 
ratorium aan de Lairessestraat in Am- 
sterdam gold jarenlang als het modernste 
van Nederland. In dit verband verdient 
ook vermelding het grote aandeel van 
prof. Coops in de vormgeving van de 
nieuwbouw van de faculteit voor wis- 
kunde en natuurwetenschappen van de 
V.U. in Buitenveldert. Zijn technische 
vernuft, practische zin en gevoel voor ef- 
ficiëncy kregen op vele plaatsen gestalte 
in de reeds voltooide nieuwbouw en ook 
in de plannen voor het nog te realiseren 
gebouw voor de chemie. Ook na zijn 
emeritaat is hij aan deze bouwactiviteiten 
zijn beste krachten blijven geven. 

Een apart hoofdstuk in het leven van 
prof. Coops vormt zijn illegale werk in 

de tweede wereldoorlog, waaruit ook veel 
Studenten, ondergedoken of niet, voor- 
deel hebben getrokken. Zijn sterk spre- 
kend rechtsgevoel vormde de basis van 
zijn handelen, en met rigoreuze toewij- 
ding nam hij deel aan het verzet. In no- 
vember 1943 werd hij, op weg naar En- 
geland, door de Gestapo gearresteerd. 
Na anderhalf jaar in gevangenissen te 
hebben doorgebracht keerde hij zomer 
1945 uiterlijk ongeschokt tot zijn werk 
terug. 
Ian Coops was iemand die zijn eigen weg 
ging, vaak met een solitaire trek, critisch 
tegenover anderen en tegenover zichzelf. 
Enerzijds kon hij terughoudend en be- 
scheiden zijn, anderzijds weer vastbeslo- 
ten en doortastend. Hij kon evengoed 
luisteren als spreken en hij beschikte over 
een opvallend gedetailleerde opmerk- 
zaamheid voor mensen en dingen. Hij 
spaarde zieh nooit als hij zieh inzette 

voor een doel dat hij zieh had gesteld; dat 
hij niet altijd bereikte wat hij wilde kon 
hij moeilijk verwerken. 
Al zij toegegeven dat prof. Coops voor 
sommigen een gesloten boek bleef, voor 
vele anderen was hij de vertrouwde fi- 
guur die uit christelijke bewogenheid 
hielp waar dat nodig was. Zijn hulpvaar- 
digheid bleek niet alleen uit de inspire- 
rende belangstelling voor het werk van 
zijn leerlingen en voor hun toekomst. 
Ook velen buiten zijn directe omgeving 
en buiten de universitaire kring hebben 
met name onder moeilijke omstandighe- 
den in prof. Coops een vaderlijk bewogen 
raadsman gevonden, tegenover wie men 
geheel open kon zijn. Zijn vele leerlin- 
gen bewaren aan deze markante leer- 
meester een onuitwisbare en dankbare 
herinnering. 

K. van Nes 
L. Minnema 

Vergaderingen 

Secties 

V etchemie 

Vetten 

27 september-I Oktober 1970: Chicago. 
10th ISF Congress van de International 
Society for Fat Research en 44th Fall 
Meeting van de American Oil Chemists’ 
Society. 
(Zie Chem. Weekblad 36, pag. 42). 

Na aan alle verplichtingen te hebben vol- 
daan, heeft de organisatiecommissie 
„ISF-congress 1968” (Rotterdam, 16-21 
September 1968) het batige saldo aan de 
Sectie voor Vetchemie en Wasmiddelen 
ter beschikking gesteld ten behoeve van 
deelnemers uit Nederland aan het lOde 
ISF-congres, dat in 1970 in Chicago zal 
worden gehouden. 
Een ieder, die geünteresseerd is in een 
bijdrage uit het „Chicago-fonds” van 
de Sectie, wordt verzocht zieh schrifte- 
lijk op te geven bij het secretariaat, Po- 
pulierenlaan la, Bosch en Duin (post 
Bilthoven). Daar het bedrag, dat voor dit 
doel kan worden aangewend, beperkt 
is, zal eventueel door het bestuur van 
de Sectie uit de aanmeldingen een keuze 
worden gemaakt. 
Bij het genoemde secretariaat zijn nog in- 

schrijfformulieren voor het ISF-congres 
1970 verkrijgbaar. 

Inlichtingen: 
Secretariaat van de Sectie voor Vetche- 
mie en Wasmiddelen, Populierenlaan la, 
Bosch en Duin (post Bilthoven). 

Najaarsvergadering 

6 november 1969: Vlaardingen, Unile- 
ver Research Laboratorium, Olivier van 
Noortlaan 120. Najaarsvergadering van 
de Sectie voor Vetchemie en wasmidde- 
len; aanvang 9.45 h. 

Programma: 
9.45 Ontvangst door Prof. Dr. J. Bol- 

dingh. 
10.00 Drs. J. H. M. Weenen: Enzymen 

in wasmiddelen. 
10.45 Dr. S. Troost: Invloed van deter- 

gentia op de kristallisatie van na- 
triumtrifosfaat. 

11.20 Pauze. 
11.30 Dr. M. Knoester: Kristallisatie 

van zuivere verzadigde triglyceri- 
den. 

12.10 Ir. C. Pool: Een afscheidingsme- 
thode van vetkristallen uit boter 
en margarine en enige toepassin- 
gen. 

13.00 Lunch aangeboden door Unile- 
ver. 

14.00 Huishoudelijke vergadering. 

14.30 Rondleiding door de nieuwe af- 
delingen van het laboratorium. 

16.00-16.30. Samenkomst in de foyer, 
thee en sluiting. 
Zij die aan de Sectiebijeenkomst willen 
deelnemen, kunnen zieh opgeven bij de 
Secretaris, uiterlijk 3 november a.s. In 
verband met de organisatie van de lunch 
wordt men verzocht tevens te vermelden 
of men al dan niet aan de maaltijd wil 
aanzitten. 
Inlichtingen: 
Secretaris van de Sectie: Drs. H. J. Vos, 
Populierenlaan la, Bosch en Duin (post 
Bilthoven). 

Geochemie 

Mariene geochemie 

21 november 1969: Leiden, College- 
zaal van het Geologisch en Mineralo- 
gisch Instituut, Rijksuniversiteit, Garen- 
markt 1 B; aanvang 14.00 h. 
4de Wetenschappelijke bijeenkomst van 
de Geochemische Kring met thema „Ma- 
riene geochemie”. 
Programma: 
Mevrouw Dr. M. Brongersma-Sanders, 
(Leiden): De associatie bitumen-zout; 
een actualistisch model. 
Pauze. 
Drs. A. J. van Bennekom (NIZO, den 


