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Bij het afscheid van Professor Dr. E. H. Buchner
Op de 15de Juni 1950 heeft Prof. Dr. E. H.

Buchner een afscheidscollege gegeven als afsluiting
van een veertigjarige periode van werkzaamheid aan
de Universiteit van Amsterdam, achtereenvolgens
als privaat-docent, als lector en als hoogleraar. Het
was op die dag juist 45 jaar geleden, dat Buchner
aan deze Universiteit de graad verwierf van doctor
in de scheikunde - met het praedicaat cum lau de- op een proef~chrift getiteld:

"Gedeeltelijke mengbaarheid van vloeistoffen bij
mengsels van koolzuur en een twee.de stof".

Foto Loopuit & Relchenfeld N.V., Amsterdam. .

Prof. Dr. E. H. BUCHNER.

De promotor was Prof. Or. H. W. Bakhuis Rooze-
boom, die helaas in 1907 overleed in de volle kracht
van zijn scheppende wetenschappelijke arbeid. Reeds

voor Buchners promotie was Professor Dr. C. A.
Lobry van Troostenburg de Bruyn, de hoogleraar
in de organische scheikunde, op 47-jarige leeftijd
gestorven.

In Buchners studietijd verkeerde de Amsterdamse
physisch-chemische school in volle bloei. Begaafde
jongere medewerkers schaarden zich onder de bezie-
lende leiding van Bakhuis Roozeboom; de theoretische
onderzoekingen van Van der Waals Sr. waren van
groot belang voor de ontwikkeling der phasenleer.

De invloed, welke deze grote leermeesters uitoefen-
den op iedereen, die het voorrecht had met hen in
aanraking te komen, is ook merkbaar in het levens-
werk van Buchner. Dit werk is gekenmerkt door liefde
voor de beoefening der wetenschap om haars zelfs
wil, door een wijde belangstelling en door een cri-
tisch onderzoek van de grondslagen van onze kennis,
hetzij van de experimentele gegevens of van de theo-
retische interpretatie.

Het is niet mijn taak hier een overzicht te geven
van Buchners wetenschappelijke onderzoekingen;
daartoe zijn anderen, die hieraan hebben medege-
werkt, meer bevoegd. Des te meer stel ik het op prijs
uitdrukking te kunnen geven aan mijn waardering
voor hetgeen Buchner heeft verricht voor het acade-
mische onderwijs. .

In zijn propaedeutische college gaf Buchner een
overzicht van het gehele gebied der anorganische en
der physische chemie. De studenten konden zich der-
halve een gedegen inzicht verwerven in de grondbe-
ginselen van deze wetenschappen. Daar de studie
na het candidaatsexamen meer gedifferentieerd is en

46 (I 950} CHEMISCH WEEKBLAD 413



in sommige opzichten ook gespecialiseerd, kan de be-
tekenis van een goed inleidend college nauwelijks
worden overschat.

De voorbereiding en het op peil houden van een
dergelijk college eist veel werk. o.a. een grondige
studie van de litteratuur. Het is zeer verheugend, dat
Buchner de hieraan bestede arbeid ook heeft neer-
gelegd in het voortreffelijke "Leerboek der Anorga-
nische chemie" van Holleman-Buchner, waarvan hij
sinds meer dan twee decennia een aantal edities heeft
bewerkt.

Behalve het propaedeutische onderwijs gaf Buchner
kolloïd-chemie voor candidaten. Vele van onze leer-
lingen hebben dit onderdeel van de physische chemie
als hoofdrichting of als nevenrichting gekozen.

De taak van een hoogleraar beperkt zich niet tot
het geven van onderwijs en het leiden van weten-
schappelijk onderzoek, doch omvat ook veel ander
werk in examen-commissies, Faculteitsvergaderingen
en wat dies meer zij.

. Buchner heeft deze plichten steeds met grote nauw-
gezetheid vervuld en door zijn helder en objectief
oordeel de goede gang van zaken bevorderd.

Naast deze universitaire functies is Buchner jaren-
lang een leidende figuur geweest in de V olksuniver-
siteit en in de Amsterdamse Chemische Kring; boven-

dien is hij lid van de Commissie voor anorganische
nomenclatuur der Union Internationale de Chimie
pure et appliquée.

Waarde collega Buchner, beste vriend, gij zult op
de dag van Uw afscheid van onze Universiteit met
gemengde gevoelens zijn vervuld. Gij kunt terug zien
op een leven van vruchtdragende arbeid in academisch
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, welke beide
gebieden aan Uw geestelijke werkzaamheid inhoud
hebben gegeven. Anderzijds moet gij aanvaarden,
dat deze periode is afgesloten. Uw vrienden kennen
echter Uw veelzijdige belangstelling voor schone lit-
teratuur. beeldende kunst en voor wijsgerig-historische
aspecten der natuurwetenschap. Het zal U in Uw
"otium cum dignitate" dan ook niet aan "gepaste
ontspanning" ontbreken.

Laat mij daarom U mogen danken voor alles, wat
gij voor de Amsterdamse Universiteit hebt gedaan en
bovenal voor de samenwerking en vriendschap, die
ons gedurende het beste deel van een mensenleven
heeft verbonden. Moge de nieuwe levensperiode, die
voor U aanvangt, voor U en Uw vrouw in alle op-
zichten gelukkig zijn.

J. P. Wibaut.
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Prof. Dr. E. H. Buchner als wetenschappelijk onderzoeker
en docent

Toen mij het verzoek gedaan werd, ter gelegen-
heid van het afscheid van Prof. Dr. E. H. Buchner
een artikel in het Chemisch Weekblad te schrijven,
aanvaardde ik dit gaarne. Enige jaren toch, had ik
het voorrecht zijn college-assistep.t te zijn, een ambt,
dat ruimschoots gelegenheid bood de docent te leren
kennen en waarderen.

Professor Buchner is bij uitstek een wetenschappe-
lijk werker, iemand die gaarne in zijn studeerkamer
vertoeft en zorgt op de hoogte te blijven van de litte-
ratuur. Dit alleen vergt al veel tijd, en wanneer daar-
naast eigen onderzoek wordt verricht èn er colleges
gegeven moeten worden, dan is het duidelijk dat er
door hem wel heel lange dagen gemaakt werden.

Wie echter ooit om een advies bij hem kwam, be-
merkte niets van gejaagdheid. Integendeel. in volko-
men rustige sfeer werd het gesprek gevoerd, onder
het motto dat ook die tijd goed besteed werd.

Zijn wetenschappelijke belangstelling blijkt uit tal-
rijke publicaties, waarvan hieronder een opsomming
gegeven wordt. Die belangstelling is zeer gevarieerd,
immers wij zien onderwerpen betrekking hebbend op
phasenleer, radioactiviteit, atoombouw, kolloïdchemie,
aanvankelijk in bonte afwisseling. Later wordt kenne-
lijk de kolloïdchemie favoriet en zijn het onderzoe-
kingen over lyotrope verschijnselen, en osmotische
druk, die de aandacht trekken. Als belangrijkste re-
sultaat van de eerstgenoemde onderzoekingen zou ik
willen noemen de quantitatieve verklaring van de lyo-
trope reeks, met gebruikmaking van de theorie der
hydratatie van ionen. Voor meting van osmotische
drukken werd een nieuwe, nauwkeurige techniek ont-.
wikkeld. volgens een compensatie methode.
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Sedert 1928 is het Or. Buchner die de nieuwe be-
werkingen van het bekende Leerboek der Anorgani-
sche Chemie van Prof. Dr. A. F. Holleman verzorgt.
Om zo iets goed te doen, zo dat steeds weer de
nieuwste inzichten er in worden verwerkt en het oor-
spronkelijke karakter van handig, overzichtelijk leer-
boek behouden blij ft, is zeker niet gemakkelijk, maar
Professor Buchner is er steeds in geslaagd en ver-
dient voor dit nuttige maar niet altijd aangename
werk stellig ons aller dank. Behalve zijn tijdschrift-
artikelen dient vermeld te worden zijn boek over
Vloeistof-vloeistof-evenwichten in het standaardwerk
"Die heterogenen Gleichgewichte" van Bakhuis Roo-
zeboom. Zijn werkjes "Moleculen en Atomen", ver-
schenen in de Wereldbibliotheek, en "Leer der Kol-
loieden" in de Servire reeks, zijn voorbeelden van een
verantwoorde popularisering van de wetenschap.

Naast zijn wetenschappelijke werk zou ik als zeer
belangrijk willen noemen de colleges, die Dr. Buchner
gaf. Ook hierin was hij volkomen up to date. Er wa-
ren dan het "grote" college. waar in hoofdzaak medi-
sche studenten de zaal vulden en verder de bijzondere
colleges voor de chemici. Die colleges zijn voor allen
die ze volgden van onschatbare waarde geweest. Uit-
muntend voorbereid, rustig voorgedragen, legden zij
een hechte basis voor de verdere studie. De behan-
delde onderwerpen op het algemene college. o.a.
ionenleer, beginselen der electrochemie, kolloïdchemie,
waren voor velen niet gemakkelijk. doch de heldere
betoogtrant maakte dat de gedachtegang steeds goed
te volgen was. Indien enigszins mogelijk moest ieder
verschijnsel op één of meer wijzen gedemonstreerd
worden:



De practica werden gegeven in het "houten ge-
bouw", waarvan Dr. Buchner de benedenverdieping
tot zijn beschikking had. Practisch ingericht en aan-
vankelijk voldoende, doch later door het steeds toe-
nemend aantal studenten te klein. Het was dan ook
een grote verbetering toen hem in 1940 een geheel
nieuw ingericht laboratorium ter beschikking werd
gesteld. Geregeld maakte Dr. Buchner zijn rondgang
op het practicum en interesseerde zich steeds voor het
werk, waarmee de studenten bezig waren. Van de
zijde der studenten werd die belangstelling niet steeds
op prijs gesteld, want me!! moest wel heel goed we-
ten, waarom men iets op een bepaalde wijze deed.
Achteraf beschouwd zou niemand het anders gewenst
hebben!

De ernstige student kon steeds op de volle mede-
werking van Dr. Buchner rekenen, maar wanneer op
het tentamen bleek, dat de ernst bij de studie ver te
zoeken was geweest, was ook de welwillendheid
verre en kon het voorkomen, dat het slachtoffer de
raad kreeg er maar mee uit te scheiden en liever "in
een strijkje te gaan zingen of zo"!

Nu Professor Buchner de universiteit gaat verlaten.
zullen zonder twijfel de gedachten van velen. die zich
zijn leerlingen mochten noemen. naar hem uitgaan
met de wens, dat hij zich, ontheven van de plichten
als hoogleraar, nog vele jaren moge wijden aan die
bezigheden, die hem persoonlijk het meest ter harte

gaan. L. M. Rientsma.

Bibliographie van Prof. Dr. E. H. Buchner
A. Dissertatie: Gedeeltelijke mengbaarheid van

vloeistoffen bij stelsels van koolzuur en eene
tweede stof. 1905.

B. Boeken: Die hetero genen Gleichgewichte vom
Standpunkte der Phasenlehre von Or. H. W.
Bakhuis Roozeboom, Zweites Heft: Systeme aus
zwei Komponenten, Zweiter Teil: Systeme mit
zwei flüssigen Phasen. 1918.
Leerboek der Chemie door Dr. A. F. Holleman,
eerste deel: Anorganische Chemie, 15e druk 1950.
(Uitgave J. B. W olters, Groningen).
Met Prof. Dr. A. J. Rutgers: Moleculen. atomen
en atoomkernen, 7e druk 1949. (Uitgave Wereld-
bibliotheek, Amsterdam).
De leer der kolloieden, 2e druk 1949. (Uitgave
N.V. Servire. 's-Gravenhage).

C. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het
Hoogleraarsambt: Vervloeiing van begrippen.
1946.

D. Dissertaties onder zijn leiding bewerkt:
P. van Campen: Onderzoekingen over osmose.
1930.
P. J. P. Samwel: Osmose en moleculairgewicht
van acetylcellulose. 1930.
U. J. Rutgers: Over het bestaan van verbindin-
gen tusschen siliciumdioxyde en water. 1931.
J. H. C. Merckel: Quantitatieve onderzoekingen
over lyotrope verschijnselen. 1934.
A. Voet: Kolloiedale oplossingen in geconcen-
treerde electrolyten. 1935.
H. E. Steutel: Osmotische druk en viscositeit van
nitrocelluloses. 1936.
S. M. Speelman: De invloed van alcoholen en
aceton op eiwitten. 1937.
D. J. Gerritsen: Het sulfurose-procédé. 1941.
A. Saduy: Bijdrage tot de kennis der lyotropie
bij eiwitten. 1941.
J. L. Ouweltjes: De invloed van zouten op het
gelatinegel. 1942.
M. P. Sillevis: Lyotrope reeksen en de invloed
van zouten op de oplosbaarheid van niet-electro-
lyten. 1946.
P. C. Nobel: De invloed van kationen op het ge-
latinegel. 1950.
A. H. H. van Royen: Het haptoglOl:>ine.Een bij-
drage tot de kennis der ::x-globulinen.1950.

J. F. van Elteren: Analyse en physisch-chemische
eigenschappen van nicotine-oplossingen. 1950.

E. Verhandelingen:
1901

Met E. Cohen: On Etard's Law of Solubility.
Proc. Acad. Sci. Amsterdam 3, 561. Verslag
Akad. Wetenschappen Amsterdam 9, 560.

1902

The transformation of diphenyliodonium iodide
and chloride and its velocity . Proc. Acad. Sci.
Amsterdam 5, 646. Verslag Akad. Wetenschap-
pen Amsterdam 11, 700.

1905

Met H. W. Bakhuis Roozeboom: Critical termin-
ating points in three-phase lines with solid phases
in binary systems which present two 1iquid
layers. Proc. Acad. Sci. Amsterdam 7, 556. Ver-
slag Akad. Wetenschappen Amsterdam 13, 531.
Iets ov.er de kritische temperatuur van oplossin-
gen in vloeibaar koolzuur. Chem. Weekblad 2,
691.

1906

Flüssige Kohlensäure als Lösungsmittel. Z. phy-
sik. Chem. 54, 665.
Die beschränkte Mischbarkeit von Flüssigkeiten:
das System Diphenylamin und Kohlensäure. Ibid.
56, 257.
Een mineraal. dat de ontlading van een electros-
coop vertraagt. Chem. Weekblad 3, 325.
The composition of Thorianite, and the Relative
Radio-activity of its Constituents. Proc. Roy. Soc.
London A 78. 385. Jahrb. Radioakt. u. Elek-.
tronik 3, 372.

1908

Zur Frage von den falschen Gleichgewichten. Z.
Elektrochem. 6, 63.

1909

Met B. J. Karsten: On the system hydrogen bro-
mide and bromine. Proc. Acad. Sci. Amsterdam
11, 504. Verslag Akad. Wetenschappen Amster-
dam 17, 500.

46 (1950) CHEMISCH WEEKBLAD 415



The radioactivity of rubidium compounds. Proc.
Acad. Sci. Amsterdam 12, 154. Verslag Akad.
Wetenschappen Amsterdam 18, 91.

1910

Investigation on the radium content of rocks J.
Proc. Acad. Sci. Amsterdam 13, 359. Verslag
Akad. Wetenschappen Amsterdam 19, 210.

1911

Investigation on the radium content of rocks 11.
Proc. Acad. Sci. Amsterdam 13, 818. Verslag
Akad. Wetenschappen Amsterdam 19, 939.

1912 .

Met A. Prins: Löslichkeit und Lösungswärme von
Chromtrioxyd in Wasser. Z. physik. Chem. 81,
113.
Investigations on the radium content of rocks 111.
Proc. Acad. Sci. Amsterdam 14, 1063. Verslag
Akad. Wetenschappen Amsterdam 20, 1044.
The radioactivity of rubidium and potassium
compounds 11. Proc. Acad. Sci. Amsterdam 15,
22. Verslag Akad. Wetenschappen Amsterdam
20, 1338.
Het onderzoek van radioactieve preparaten.
Pharm. Weekblad 49, 717, 732.

1913

Met 1. K. W olff: On the behaviour of gels
towards liquids and their vapours J. Proc. Acad.
Sci. Amsterdam 15, 1078. Verslag Akad. Weten~
schappen Amsterdam 21, 988.
Colloids and the phase rule. Proc. Acad. Sci.
Amsterdam 16, 60. Verslag Akad. Wetenschap~
pen Amsterdam 21, 1493.

. Der Radiumgehalt von Gesteinen. Jahrb. Radio~
akt. u. Elektronik 10. 516.

1914

Met 1. K. W olff: On the behaviour of gels
towards liquids and their vapours IJ. Proc. Acad.
Sci. Amsterdam 17, 92. Verslag Akad. Weten~
schappen Amsterdam 22, 1323. .
Met 1. K. W olff: Ober das von Schroedersche
Paradoxon. Z. physik. Chem. A 89, 271.
Kolloide und Phasenlehre. Kolloid~Z. 14, 2.
Een nieuwe methode ter verkrijging van radium~
stralen. Ned. Tijdschr. Geneesk. 58, 1e helft A,
717.

1915

The viscosity of coIioidal solutions. Proc. Acad.
Sci. Amsterdam 18, 170. Verslag Akad. W eten~
schappen Amsterdam 24, 267.
De achtste groep van het periodiek systeem.
Chem. Weekblad 12, 336.

1917

Bohr's atoommodel ,en de radioactieve verschijn~
selen. Handelingen 16e Ned. N at.~ en Geneesk.
Congres, 117.
Met A. Prins: Vapour pressures in the system:
carbondisulphide~methylalcohol. Proc. Acad. Sci.
Amsterdam 19, 1232. Verslag Akad. Weten~
schappen 25, 1370.
The boiling point line of the system hexane -
nitrobenzene. Proc. Acad. Sci. Amsterdam 20,
322. Verslag Akad. Wetenschappen Amsterdam
26, 388. .

416 CHEMISCH WEEKBLAD 46 (1950)

1919

Met J. Kalff: Von Weimarn's theorie over den
colloidalen toestand. Verslag Akad. W eten~
schappen Amsterdam 28, 145.
Het atoom van Bohr in de organische chemie.
Chem. Weekblad 16, 521.

1920

Met J. Kalff: La théorie de l' état colloidal de
Von Weimarn. Rec. tray. chim. 39, 135

1923

On myricyl alcohol "jellies". Rec. tray. chim. 42,
787.
Isotopen. Chem. Weekblad 20, 314...

1924

Met D. Kleyn: Recherches sur le système cyclo~
hexane~aniline. Rec. tray. chim. 43, 153.

1927

A vibrating soap jelly. Nature 120, 367.
The Hofmeister series. Rec. tray. chim. 46, 439.
Met D. Kleyn: The. floculation of agarsols
through salt mixtures. Proc. Acad. Sci. Amster~
dam 30. 740. Verslag Akacl. Wetenschappen
Amsterdam 36, 622.

1929

The behaviour of swollen gelatine in water va~
pour. Rec. tray. chim. 48, 1047.
Met J. R. Katz en P. J. P. Samwel: Monomole~
kulare Schichten von cyclischen Ketonen. Z.
physik. Chem. B. 5, 327.
Met A. H. H. van Royen: Bewegung von Flüs~
siçrkeiten und Tropfen in einem elektrischen
Felde. Kolloid~Z. 49, 249.

1930

Le tension de vapeur des gelées. Compt. rend.
191. 1323.
The Hofmeister series and the hydrogen ion
concentration. Rec. tray. chim. 49, 1150.
Met P. T. P. Samwel: Der osmotische Druck und
das Molekulargewicht von Acetylcellulose. Proc.
Acad. Sci. Amsterdam 33. 749.

1931

Met G. Postma: The salting out of gelatin sols
by salt mixtures. Proc. Acad. Sci. Amsterdam 34,
699.

1932

Met A. Voet en E. M. Bruins: Lyotrope Zahlen
und 10neneiÇlenschaften. Proc. Acad. Sci. Am~
sterdam 35. 563.
Met E. M. Bruins en J. H. C. Merckel: Lyotrope
Zahlen und Viskosität. Ibid. 35, 569.
The influence of salts on the viscosity of hydro~
philic colloids. Rec. tray. chim. 51. 619.

1933

Met H. E. Steutel: The osmotic pressure and the
viscosity of nitrocellulose solutions. Proc. Acaa.
Sci. Amsterdam 36, 671.
Met P. J. P. Samwel: The molecular weight of
acetocellulose and nitrocellulose. Trans. Faraday
Soc. 29, 32. .



1934

Quantitative Beziehungen in den lyotropen Rei~
h.en. Rec. tray. chim. 53, 288. '

1.936

Quantitative Beziehungen in den lyotropen Rei~
hen. Kolloid~Z. 75, 1.
Met C. S. Buchner~de Gruiter: Die lyotrope Kat~
ionenreihe bei hydrophilen Kolloiden. Kolloid~Z.
76, 173.

1940

Lyotropic effects of the tetramethylammonium~
salts. Rec. tray. chim. 59, 703.

1942

Lyotrope beïnvloeding. Chem. Weekblad 39,
402.

1943

Met B. Meylink: The lyotrQPic behaviour of bi~
valent cations. Rec. tray. chim. 62, 337.

1946

On swelling. Rec. tray. chim. 65, 616.
1950

The azide ion in the lyotropic series. Rec. tray.
chim. 69, 329.

P. Chr. Nobel.

De opleiding van Middelbare chemici in Nederland
door Joh. Hoekstra. 371.04: 5(492)

In Nederland is ten behoeve van onze totale industrialisatie en in het bijzonder ten behoeve
van onze chemische industrie nog een groot aantal scheikundigen met middelbare opleiding
nodig. Er wordt een schatting gemaakt van het benodigde aantal en een schema wordt gegeven
van het onderlinge verband der verschillende opleidingen. Aan deM.T.S. zal een nieuwe
richting naast de bestaande in de scheikundige afdeling moeten worden ingesteld.

De chemie in de industrie.

Er is in de laatste jaren en nog steeds heel wat te
doen over de opleiding van academische chemici in
Nederland. In de eerste plaats is hierbij gedacht aan
de chemici die in Delft worden opgeleid. Het staat
wel vast, dat in het kader van een grote industriali~
satie van Nederland een groot aantal chemici nodig
is, ook al omdat de chemische industrie, speciaal die
van grondstoffen, beschouwd kan worden als een,
misschien wel de, basis, waarop een gezonde in~
dustrialisatie moet zijn opgebouwd. Wanneer men bij
de chemische inäustrie ook de gehele metallurgische
industrie rekent, dan is dit zeker waar. Het zijn in
de eerste plaats de Russen, die deze waarheid bij hun
enorme industrialisatieplannen van de laatste twintig
jaren bewust hebben gerealiseerd. Doch ook de
Amerikaanse industrie die in onze tijd het voorbeeld
van een alzijdige industrialisatie op de grootste
schaal geeft. is op deze wijze opgebouwd. Een aantal
reusachtige chemische bedrijven. aangevuld met een
groot aantal middelgrote, welke meer speciale pro~
ducten voortbrengen. leveren de materialen. waar
de verdere industrie van uitgaat. Ook de voor
onze tijd meest typerende industrie, de metaalverwer-
kende, rust geheel op de pijlers van chemie en (che-
mische) metallurgie; de grootste industrie. te weten de
bouwindustrie, die veel ouder is dan de genoemde
pijlers, wordt er allengs meer en meer afhankelijk van
(beton. specie. metalen onderdelen, verf, bouwplaten.
isolatiemateriaal, plastieken, etc.), terwijl de land~
bouwer reeds ,dusdanig van afhangt. dat de wereld
ons zonder scheikunde niet meer zou kunnen voeden.

De chemicus en de industrie.

De scheikunde speelt in de industrie dus een, mis~
schien niet overal opvallende, doch essentiële en
steeds in betekenis toenemende rol. In de eerste
plaats zijn daarom, zoals reeds gezegd. chemische
ingenieurs, doctoren en doctorandi nodig. Waar~

schijnlijk zal echter elke chemicus die langere tijd in
de industrie werkzaam is het met schrijver van dit
artikel eens zijn, dat men bij het ontwikkelwerk in de
industriële richting een groter aantal middelbare
chemici nodig heeft dan academici. Men kan wel
zeggen, dat de verhouding tussen academische en
middelbare chemici bij het laboratorium~ en onder~
zoekingswerk des te meer naar de middelbare richting
verschuift hoe verder men van het zuivere weten~
schappelijke onderzoek verwijderd raakt.

Soorten chemisch werk en soorten chemici.

Hoe is nl. de opbouw van het chemische werk dat
voor voorbereiding en uitvoering ener industriële
activiteit moet worden verricht? Om te beginnen
kunnen we dit verdelen in het technisch commerciële
werk en het eigenlijke technische werk. Voor het
technisch commerciële werk is in Nederland wellicht
een vijfde van de in de industrie werkzame acade-
mische~chemici werkzaam. (Mij staan geen getallen
ten dienste om deze schatting te verifiëren; zij is mis~
schien te hoog). Over deze categorie hoeven wij niet
nader te spreken. Weliswaar hebben ook deze
academici een aantal medewerkers met althans ten
dele een chemische opleiding, doch ons zeer commer~
ciëel ingestelde land voorziet m.L ruimschoots in de
behoefte aan dergelijke middelbare krachten. Wij
beperken ons dus tot de academici en hun helpers die

'voor zuiver technisch chemisch werk zijn inge~
schakeld.

Deze categorie moet dan weer over verschillende
groepen verdeeld worden. Wij stellen voor hier drie
groepen te onderscheiden, nl. ten eerste: de research~
chemici. die dus nieuwe ideeën en de consequentie en
uitwerking daarvan als onderwerp hunner activiteiten
moeten hebben, ten tweede: de ontwikkeIchemici
welke de wegen zoeken om dergelijke nieuwe ideeën
te realiseren, en ten slotte de, derde groep: de in de
productie werkzame chemici, wier taak het is een
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