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In Memoriam 

Hans Ottenheijm 

In het ziekenhuis in Sittard 
overleed op 6 Oktober j.l. 

op 75-jarige leeftijd Hans 
Ottenheijm, grondlegger van 
het fijnchemisch onderzoek 
bij DSM, een creatief chemi- 
cus en inspirator voor velen. 

Hans werd geboren in 
Gützenrath, in Duitsland, 
niet ver van Roermond. Hij 
studeerde Chemie in Göttin- 
gen en begon zijn loopbaan in 
1947 bij DSM, nota bene als 
uurloner: het toppunt van 
een flexibel contract. Al vlug 
kreeg hij de ruimte om een 
grote afdeling organische 
chemie op te zetten omdat 
het bedrijf naast de basische- 
mie expertise wilde opbou- 
wen in de fijnchemie. Hans 
zag het verband tussen de 
chemie van essentiële amino- 
zuren en het marktsegment 
van de voedingsmiddelen. 
Op een zeer creatie ve manier 
ontwierp hij in de période 
1956 -1966 een Synthese van 
L-lysine uit cyclohexanon via 
caprolactam, één van DSM’s 
basisproducten. Het procès 
werd snel ontwikkeld tot de 
schaal van een proeffabriek; 
tot grootschalige productie 
kwam het echter niet vanwe- 
ge beleidsmatige beslissin- 
gen, waarbij Hans zieh als 
pur-sang wetenschapper 
maar moeilijk kon neerleg- 
gen. Dat aminozuren en afge- 
leiden van aminozuren veel 

later het hart van de fijnehe- 
mische business van DSM 
zouden vormen, kon hij toen 
niet bevroeden. 

Met een kleine groep, 
waaronder Willy Boesten, 
ontwikkelde hij vervolgens, 
grotendeels op eigen initia- 
tief, in de période 1966 -1974 
een route naar aspartaam, 
een dipeptide methylester 
die tweehonderd maal zoeter 
is dan saccharose. Deze keer 
was het wel raak en vormde 
het onderzoek de ouverture 
voor een succesvolle com- 
merciële ontwikkeling. DSM 
is inmiddels een van de we- 
reldleiders geworden binnen 
dit gebied van de zoetstoffen. 

Na deze successen volgde 
een période als senior-advis- 
or, een functie die recht deed 
aan zijn creatieve geest en la- 
terale manier van denken. 
Velen die hiervoor openston- 
den heeft hij blijvend bein- 
vloed. 

Kenmerkend was de rol die 
hij toebedeelde aan serendi- 
piteit. A1 vroeg in zijn loop- 
baan ontwikkelde Hans zieh 
tot een visionair wetenschap- 
per en teleurstellingen, die 
inherent zijn aan pogingen 
tot het realiseren van een vi- 
sie, kon hij soms maar moei- 
lijk verwerken. Hij kon het 
zichzelf en zijn omgeving dan 
danig moeilijk maken. Naast 

visie bezat Hans ook een filo- 
sofische inslag. Deze eigen- 
schap en zijn gevoel voor hu- 
mor hebben hem geholpen 
een aantal tegenslagen in zijn 
persoonlijk leven te verwer- 
ken. Het meest genoot hij als 
hij anderen, vrienden, colle- 
ga’s en familieleden kon la- 
ten delen in zijn Bourgon- 
dische leefstijl; hij was Bour- 
gondiër in hart en nieren. 

Voor degenen die de liefde 
voor het vak met hem konden 
delen was hij een groot inspi- 
rator, en velen herinneren 
zieh Hans in dit opzicht. De 
laatste jaren genoot hij van de 
contacten die hij nog had in 
de wetenschap. Maar deze 
période stond vooral in het 
teken van de aandacht voor 
zijn vijf kinderen en een scha- 
re kleinkinderen. Op zater- 
dag 11 Oktober hebben ze 
hem de laatste eer bewezen. 
Afscheid werd genomen van 
een kleurrijk man, een le- 
vensgenieter, een Neder- 
lands chemicus die niet licht 
vergeten zal worden. • 

Prof.dr. Emmo Meijer 
(DSM), prof.dr. Harrij 
Ottenheijm 
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Aankondigingen voor deze 
agenda moeten uiterlijk 
drie weken voor het plaats- 
vinden van het evenement 
(of het verlopen van de in- 
zend- en/of aanmeldings- 
termijn) worden toegezon- 
den aan: 
Redact ie Chemisch 
Weekblad, Rubriek 
Agenda, 
Postbus 34, 
2501 AG Den Haag 
Tel. 070-3045750 
E-mail: a.wulff@wkths.nl 

Agendaberichten worden 
in principe één keer gratis 
geplaatst. 

ANALYSE 
4-26 no vember 1997 
Seminar ‘Instrumentation 
roadshow - featuring the latest 
developments: Industrial auto- 
mation, test & measurement', 
België, Luxemburg, Nederland. 
Organisatie: National 
Instruments. 
Inlichtingen: National 
Instruments, tel: 0348-433466. 
Internet:www.natinst.com/net 
herlands/. 

VEILIGHEID 
20 en 21 november 1997 
Studiedag ‘Training procès 
risicomanagement’, 
Luchthaven, Schiphol,. 
Organisatie: Brascamp 
VeiligheidsAdvies. 
Kosten: f 1200.-. 
Inlichtingen:, tel: 055-3011039, 
fax: 055-3011046. E-mail 
adres: brascamp@tref.nl 
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De Technische Universiteit 

Eindhoven ■ legt zieh toe op 

technisch-wetenschappelijk 

onderwijs en onderzoek van 

hoge kwaliteit ■ laat zieh lei- 

den door maatschappelijke 

behoeften ■ wil industriële 

ontwikkeling bevorderen én 

een meer duurzame wereld 

helpen bouwen ■ acht een 

multidisciplinaire aanpak 

daarvoor onmisbaar ■ kop- 

pelt technologie aan econo- 

mische, sociale en ecologi- 

sche aspecten ■ maakt 

techniek voor mensen 

Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Scheikundige 
Technologie 

AIO v/m voor onderzoek naar de miniaturisering 

van capillaire gaschromatografie 

De Faculteit Scheikundige Technologie verzorgt het 
onderwijs en onderzoek op de gebieden chemie, 
proceskunde en materiaalkunde. Zeven vakgroepen 
met 250 medewerkers en ruim 650 Studenten 
werken in toenemende mate samen met tal van 
chemische bedrijven, instituten en de overheid. Ook 
internationaal heeft de faculteit een open venster. 

De vakgroep Instrumentele Analyse houdt zieh 
bezig met het vakgebied Analytische Chemie. 
Het belangrijkste aandachtsgebied is de ontwikke- 
ling van chromatografische scheidingstechnieken, 
met name voor de toepassing bij milieu-analyse, 
procesbewaking en de karakterisering van materia- 
len. Bijzondere aandacht gaat uit naar de combina- 
tie van scheidingssystemen met geavanceerde 
monstervoorbereidingstechnieken en extreem 
krachtige karakteriseringstechnieken als massa- 
spectrometrie en vaste stof NMR. Binnen deze vak- 
groep is momenteel plaats voor een assistent in 
opleiding. 

uw taken 
Het onderzoek is gericht op de verdere miniaturise- 
ring van capillaire gaschromatografie. Doel is een 
zeer snelle analyse en verbetering van de detectie- 
grenzen. Uw onderzoek maakt deel uit van een 
onderzoek naar snellere chromatografische metho- 
den voor de continue monitoring van chemische 
processen en producten. Daarbij wordt gestreefd 
naar efficiëntere processturingen, een verminderde 
milieubelasting en een verbeterde productkwaliteit. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samen- 
werking met internationale universitaire en indus- 
triële partners. Als AIO evalueert en verbetert u 
bestaande technieken voor snelle gaschromato- 
grafie. Deze past u toe op het vervolgen van snelle 
(katalytisch-)chemische processen, die door de 
beperkte analysesnelheid van de huidige generatie 
chromatografische meetsystemen nog onvoldoende 
bestudeerd kunnen worden. Cruciaal in dit procès 

is de ontwikkeling van nieuwe monstervoorbehan- 
delings- en introductiesystemen. Verder past u de 
bestaande detectie- en gegevensverwerkende 
apparatuur aan en ontwikkelt u nieuwe kolom- 
systemen en multidimensionale technieken. Tot slot 
bestudeert u de toepassing van chemometrische 
technieken als een aanvullende méthode voor het 
bereiken van analysesnelheden, die toereikend zijn 
voor het volgen van reacties met tijdconstanten 
kleiner dan een seconde. Een groot deel van het 
onderzoek is toegespitst op specifieke processen 
uit de chemische procesindustrie. 

wat wij vragen en bieden 
Als afgestudeerde (analytisch) chemicus hebt u een 
sterke motivatie voor dit promotieonderzoek. U hebt 
bovendien affiniteit met multidisciplinair wetenschap- 
pelijk onderzoek. Vanwege de intensieve contacten 
met internationale partners zijn goede mondelinge 
en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden - ook in 
het Engels - noodzakelijk. 
Het betreft een aanstelling voor een période van 
maximaal vier jaar. Na circa een jaar vindt een 
evaluatie plaats. Het salaris bedraagt / 2.135,- 
bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot 
/ 3.812,- in het vierde jaar. 

Met het oog op het streven naar de opbouw van 
een evenwichtiger personeelsbestand worden 
vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. 

hoe u kunt reageren 
Meer informatie over deze functie kunt u krijgen bij 
prof.dr.ir. C.A. Cramers, telefoon 040-2473024 of 
dr.ir. J.G.M. Jansen, telefoon 040-2473017. 
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen een week 
richten aan de Technische Universiteit Eindhoven, 
ter attentie van de heer ir. L.J.W.C. de Kort, 
directeur beheer van de Faculteit Scheikundige 
Technologie, postbus 513, 5600 MB Eindhoven, 
onder vermelding van vacaturenummer V37338. 

Nieuwsorgaan van de Koninklijke 
Nederlandse Chemische Vereni- 
ging. Standpunten door de KNCV 
ingenomen zijn geplaatst in de 
rubriek KNCV. Opname van de 
overige berichten en artikelen 
geschiedt onder verantwoordelijk- 
heid van de redactie. Artikelen van 
redactieleden zijn ondertekend met 
hun initialen. 

Redactie 070-304.... 
Drs. Fridus Valkema (FVA, hoofd- 
redacteur, tst 5749 ), drs. Joost 
Meilen ( JME, eindredactie & orga- 
nisatie, tst 5748), Liesbeth Thomas, 
Henk van der Hoeff (opmaakredac- 
tie), Addy Wulff (bureauredactie), 
drs. ing. John Meijer (JMR, stagiair), 
ir. Erika van Gennip (EVG, sta- 
giaire), drs. Francis Voermans (FVO, 
stagiaire), drs. Maud Effting (MEF. 
stagiaire), Nico Veenkamp (docu- 
mentaire research) 

Redactieadviesraad 
drs. R. Arlman, 
prof. dr. H. van Bekkum, 
R.A.F. Ingelse, 
drs. G.H.W. Ipskamp, 
dr. F. Muller, 
dr. H.T. Kalff (voorzitter), 
dr. P. E. Metz, drs. L. Ploeg, 
ir. E.J. de Ryck van der Gracht, 
dr. K. Wiedhaup. 
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Personeelsadvertenties 
Corry Aref (tst 5759), Henny de 
Ruyter (verkoopleider). 
Productadvertenties 
Henny de Ruyter (verkoopleider). 
Herman Voois (international sales). 
Orderafdeling 
Sabrina Groen (tst 6114). 
Advertentietarieven op aanvraag. 

Alle advertentie-contracten worden 
afgesloten conform de Regelen voor 
het Advertentiewezen gedeponeerd 
bij de rechtbanken in Nederland. 
Een exemplaar van de Regelen 
voor het Advertentiewezen is op 
aanvraag verkrijgbaar bij de ROTA 
te Amsterdam, tel: 020-6649431. 

Abonnementen 
Abonnementsprijs voor Chemisch 
Weekblad in combinatie met 
Chemisch Magazine voor bedrijven 
f 325,- en voor natuurlijke personen 
f 360,- (excl. btw) voor het kalen- 
derjaar 1998. Buitenland bedrijven 
f 440,-, natuurlijke personen f 440,-. 
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Losse nummers: f 7,-. 
Voor abonnementen dient men 
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Opzeggen van het abonnement kan 
uitsluitend schriftelijk geschieden. 

4 
Mededelingen KNCV en 
adreswijzigingen KNCV-leden 
KNCV, Burnierstraat 1 
25% HV Den Haag 
Tel. 070-3469406 
Fax. 070-3615197 
E-mail: kncv@kncv.nl 
Internet: http://www.kncv.nl 
Opzeggen van het KNCV- 
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voorafgaande aan het nieuwe 
verenigingsjaar. 
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