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Prof. Dr. J. P. Wibaut. 25 jaar hoogleraar.

Laboratoriummededelingen
Dr. F. Th. van Voorst. Over de ontmengingstemperatuur

van vetten met aniline en de toepassing bij de zuiver-
heidscontröle van cacaovet.

A. Dekkers. Eenvoudige methode voor het verkleinen van
de maaswijdte van metalen draadzeven.

Uit Wetenschap en Techniek

Gas f a b r i c a 9 e: Fluïdisering bij de gaszuivering; gas-
waterverwijdering.

Con g r e s sen: Internationale conferentie over toepas-
singen van latex gehouden te Delft van 14 tot 16
Februari 1950.
Documentatiedag 1950.

Kun s t s tof fen: Dr. G. J. van Veersen. Lascursus
voor polyaethyleen. .
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Openbaar gemaakte octrooiaanvragen per 15 October
1949.
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Prof. Dr. J. P. WIBAUT
25 jaar hoogleraar *)

Foto Godlned de Groot

J. P. WlBAUT.

Heden. 11 Maart 1950. is het 25 jaar geleden.
dat Prof. Dr. J. P. Wibaut werd benoemd tot gewoon
hoogleraar in de organische scheikunde aan de
Gemeente Universiteit van Amsterdam als opvolger
van Prof. Dr. A. F. Holleman. die zijn ambt 5 jaar
voor de daartoe gestelde tijd had neergelegd. Wibaut
was geen vreemdeling aan de Amsterdamse Univer-
siteit. Hij volbracht aldaar zijn studie in de schei-
kunde. werd enkele jaren na zijn promotie als pri-
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vaat-docent toegelaten en in 1919. benoemd tot lector
,in de organische chemie aan die Universiteit. In de

25 jaar van zijn hoogleraarschap vooral heeft hij
naast zijn vele beslommeringen van universitaire en
andere aard met zijn leerlingen omvangrijk weten-
schappelijk werk tot stand gebracht. getuige de vele
organisch-chemische publicaties. die daarover in het
Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas - be-
houdens enkele uitzonderingen - zijn' verschenen en
de omstreeks 70 dissertaties. die op enkele uitzonde-
ringen na geheel onder zijn leiding werden bewerkt.
Ook de Nederlandse Chemische Vereniging heeft
veel aan hem te danken. Vaak heeft zij een beroep op
hem gedaan en nooit was dit beroep tevergeefs. in-
dien het enigszins in zijn vermogen' lag daar aan te
voldoen. En wij zijn overtuigd. dat dit zo zal blijven.
Wij wensen den zilveren hoog~eraar geluk met dezen
dag en spreken de hoop uit, dat hem ook in de toe-
komst de gezondheid en de werkkracht geschonken
mogen worden, die hem tot n'u toe in staat gesteld
hebben het vele en voortreffelijke werk te verrichten,
dat hij heeft verricht. '

1) Voor biografische bijzonderheden, zij verwezen naar Chem.
Weekblad 34, 739 (1937).
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