
Hef Koninkiijk Instituut van Ingenieurs (KM) 
nodiqt een ieder uit voorstellen te doen 
voor kandidaten, die in aanmerking komen 
voor de 

KM-Speurwerlcprijs 1997 

Sinds 1954 wordt jaarlijks door het Klvl de 
Speurwerkprijs uitgereiktaan degenen 
(persoon, groep oforganisatie), die op een 
bepaald technisch-wetenschappelijk ge- 
bied het beste speurwerk uitvoerde(n) en 
door dit speurwerk bi jgedroeg(en) tot de 

ontplooiing en/of ontwikkeling van de 
technische wetenschappen. De prijs bestaat 
uit een verguld zilveren médaillé en een 
oorkonde. 

In 1997 wordt de Speurwerkprijs uitgereikt 
op het gebied Procestechnologie, gericht 
op duurzame ontwikkeling. 

• Voor de Speurwerkprijs komen in aan- 
merking één persoon, personen, onder- 
zoeksgroepen of organisaties die ôf zelf 
speurwerk hebben verricht àf een belang- 

rijke bïjdrage hebben geleverd aan het tot 
stand komen van dit speurwerk. 
• Principieel moet worden gesteld dat: 

- het speurwerk moet hebben geleid tot 
nieuwe wegen; 
- het speurwerk op wetenschappelijke 
basis is bestudeerd; 
- het speurwerk moet zi jn gericht op 
praktische toepassingen; 
- het speurwerk openbaar moet zijn. 

• Het te honoreren speurwerk moet zo mo- 
elijk vanuit Nederland zijn geïnitieerd en 
ij voorkeur in Nederland uitgevoerd. 

Voorstellen, voorzien van een duidelijke 
toelichting en Curriculum Vitae, dienen 
uiterlijk 31 joli 1 997 in hef bezit te zijn van 
de jury van de Speurwerkprijs 1997 
(mw. drs. M.A.C.H. Bergmans, 
Klvl, postbus 30424, 2500 GK Den Haag) 

Nadere informatie: ir. J. Naber 
(voorzitter jury, 0251 230273) of 
mw. drs. M. Bergmans, Klvl 
(secretaris jury, 070 391 98 13) • 

In memoriam prof .dr. Haaye Veldstra 

Gezichtsbepaler 

van het 

Leidse 

biochemisch 

onderzoek 

Prof. dr. Haaye Veldstra, 
emeritus hoogleraar Bio- 

chemie aan de Rijksuniver- 
siteit te Leiden, die maandag 
9 juni j.l. overleed, heeft zieh 
in zijn wetenschappelijke 
loopbaan weinig aangetrok- 
ken van een drang tot beper- 
king en specialisering. Ver- 
schillende malen heeft hij op 
het juiste moment initiatie- 
ven genomen die afweken 
van platgetreden paden. Zijn 
werkwijze, gekenmerkt door 
eenbredeblikeneennimmer 
aflatend optimisme, zowel 
kritiek als waardering uitlok- 
kend, heeft verstrekkende 
gevolgen gehad die voor het 
biochemische onderzoek in 
Leiden gezichtsbepalend zijn 
geweest. Het onmiskenbare 
succès dat Veldstra met deze 
aanpak heeft gehad, hangt Sa- 
men met het feit dat hem bij 
herhaling taken werden toe- 
vertrouwd waarbij een op- 
bouw vanaf de grond noodza- 
kelijk was. Hij bezat een per- 
soonlijke visie gericht op de 
grote lijnen van het weten- 
schappelijk onderzoek, het 
vermögen om zijn denkbeel- 

den op welsprekende wijze 
op anderen over te dragen 
en een vaak onstuimige 
‘pushing power’. 

Veldstra’s durf en onder- 
nemingszin komen in het bij- 
zonder tot uiting in het opzet- 
ten van het onderzoek van 
plantentumoren en planten- 
virussen. Agrobacterium tu- 
niefaciens, in Nederland een 
nauwelijks bekend studieob- 
ject, werd in het Leidse bio- 
chemisch laboratorium een 
favoriet van vele Studenten 
en promovendi die voor hen 
de weg opende tumoren te in- 
duceren bij de plant. Thans, 
vele jaren later, ontlenen mo- 
léculaire biologen over de 
hele wereld aan Agrobac- 
terium hun vector om trans- 
gene planten te genereren. 
Virussen hebben Veldstra 
reeds in oorlogstijd geïntri- 
geerd. In het laboratorium 
van de Amsterdamse Kinine- 
fabriek hield hij er zieh reeds 
mee bezig. Getuige zijn pu- 
blicaties was hij zieh reeds in 
een zeer vroeg stadium be- 
wust van het feit dat virus- 
deeltjes betrokken kunnen 
zijn bij het ontstaan van tu- 
moren. Uiteraard zocht hij 
het in de botanische hoek en 
begon hij in de oorlog 1940- 
1945 met de vermeerdering, 
isolatie en zuivering van het 
tabaksmozaiekvirus. Na de 
oorlog bestudeerde hij met 
zijn Leidse leerlingen het tur- 
nip yellow mosaic virus en vi- 
russen waarvan het genoom 

verdeeld is over meerdere 
deeltjes, zoals het alfalfamo- 
zaiek virus. Veldstra’s leer- 
lingen en medewerkers heb- 
ben de onderzoekingen van 
plantenvirussen en planten- 
tumoren tot belangrijke rich- 
tingen van research aan de 
Leidse Universiteit uitge- 
bouwd. 

Ondanks zijn voorkeur 
voor simpele botanische mo- 
delten heeft Veldstra niet ge- 
schroomd om ook dierlijke 
Systemen bij zijn onderzoek 
te betrekken. In een aantal 
dissertaties werd aandacht 
geschonken aan omzettingen 
van eenvoudige chemische 
verbindingen in het dierlijk 
organisme, de z.g. biotrans- 
formatie. Een reeks van pro- 
movendi zijn bij hem gepro- 
moveerd over neurochemi- 
sche onderwerpen. Velen 
van hen hebben als klinisch 
chemicus een werkkring ge- 
vonden. 

Naast deze wetenschappe- 
lijke activiteiten, ingegeven 
door een rijk geschakeerde 
belangstelling, en naast zijn 
onderwijstaak heeft Veldstra 
vele bestuurlijke functies ver- 
vuld. Binnen de Universiteit 
was hij actief zowel in de 
Subfaculteit Scheikunde als 
in het Praesidium van de 
Senaat. Daarbuiten trad hij 
op als voorzitter van de Na- 
tionale Raad voor het Land- 
bouwkundig Onderzoek in 
Nederland. Hij was lid van 
het Bestuur van de Stichting 
SON, later voorzitter. Ook 
de Landelijke Organisatie 
van de Kankerbestrijding en 
het Bestuur van het Neder- 
lands Kankerinstituut wisten 
van zijn bestuurlijke kwalitei- 
ten te profiteren. Als lid van 
de Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschap- 
pen verzette Veldstra veel 
werk. Op de période die ik sa- 
men met Veldstra op het Bio- 
chemisch Laboratorium te 
Leiden mocht doorbrengen 
zie ik met grote voldoening 
terug. Hij was een vriend, een 
ruimhartige collega, bemin- 
nelijk en trouw. • 

Leen Bosch 
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MENSEN 

Directiewisseltng binnen 
Janssen-Cilag Tilburg 
Met ingang van 1 juii 1997 
is drs. Leo Van Ginckel be- 
noernd tot Vice-President 
Internationale Janssen 
Strategische Marketing van 
Janssen Pharmaceutica 
N.V. te Beerse, België. 

Sinds 1990was Van Ginckel 
algemeen directeur van 
Janssen-Cilag te Tilburg. 
Daarnaast bekleedt hij di- 
verse bestuursposten bin- 
nen het farmaceutische be- 
drijfsleven, met name op 
hetvlak van research en in- 
novative geneesmiddelen. 
Zo is hit, behalve beste urs- 
lid, in de afgelopen période 
ook voorzitter van de 
Stichting Medisch Farma- 
ceutische research (MFR) 
geweesf. Tevens is hij be- 
stuurslid van de Stichting 
New Drug research. Sinds 
1992 is hij bestuurslid van 
Nefarma, de overkoepe- 
lende organisatie van het 
innovatieve farmaceutische 
bedrijfsleven, en in het af- 
gelopen jaarwas hij bo- 
vendien interim-voorzitter 
van Nefarma. 
Van Ginckel wordt opge- 
volgd door ir. Jaak Peeters. 
Hij heeft de Belgische natio- 

naliteit en is sinds 1986 
werkzaam bij Janssen- 
Cilag GmbH in Duitsland 
waar hij sinds 1992 een di- 
rectiefunctie bekleedt. 

Ing. Erik Roelink 
nieuwe voorzitler NIRIA 
Ing. ErikG.R. Roelink uit 
Nijkerk is gekozen tot 
algemeen voorzitter van de 
Nederlandse Ingenieurs- 
vereniging NIRIA. Roelink 
die 46 jaaroud is, behaal- 
de het ingenieursdiploma 
Elektrotechniek in 1975 
aan de HTS Vlissingen. Na 
zijn studie was hij werk- 
zaam in verschillende tech- 
nische en commerciële 
functies in de elektronica- 
en automatiseringsbran- 
che. Momenteel bekleedt 
hij een directiefunctie in het 
bedrijfsleven. 
Erik Roelink is voor NIRIA 
al in diverse bestuursfunc- 
ties werkzaam geweest, 
onder andere was hij voor- 
zitter van de regio 
Haarlem. Sinds 1990 is hij 
lid van het hoofdbestuur 
van NIRIA; van 1991 tot 
1997 was hij algemeen 
penningmeester. De leden- 
raad van NIRIA koos op 7 
juni jl. tevens twee andere 

bestuursleden, nl. ing. 
J.J.A. Bongers tot algemeen 
secretaris en drs. ing. 
H.E.J. Vliegen RA tot alge- 
meen penningmeester. 

De Nederlandse Inge- 
nieursvereniging NIRIA is 
de beroepsvereniging van 
20.000 HBO-ingénieurs. 
De belangrijkste activiteiten 
zijn belangenbehartiging, 
kennisoverdracht en 
vertegenwoordiging van en 
voor de HBO-ingenieur. De 
Ingenieur, het tijdschrift van 
de vereniging, wordt Sa- 
men met het Koninkiijk 
Instituut van Ingenieurs 
(Klvl) uitgegeven. Klvl is de 
beroepsvereniging voor 
TU-ingenieurs. Beide ver- 
eniainaen proberen door 
middefvan projecten als 
'Ingenieur voor de klas' het 
imago van techniek te ver- 
beteren. 

Bestuurswisseling 
bij de ONRI 
De ledenvergadering van 
de Orde van Nederlandse 
Raadgevende Ingenieurs 
ONRI heeft op 11 juni drie 
nieuwe bestuursleden ge- 
kozen: ir. R.G. Campen 
(51 ) van DHV Beheer, 

ir. G.J.C.C. Stevens (51 ) 
van Grontmij Advies & 
Techniek en ir. R. Th. van 
der Voort (56) van Kuiper 
Compagnons. Zij volgen de 
bestuursleden dr.ir. PJ. 
Huiswaard, ir. W.G.B. te 
Kamp en ir. D.A. van 
Valkenburg op, die aan het 
eind van hun tweede be- 
sfuurstermijn niet herkies- 
baarwaren. 
Ir. Campen volgt de heer 
Huiswaard op als voorzitter 
van de Afdeling Buitenland 
en tevens als vice-voorzifter 
van de ONRI. 
Ir. P. van Rangelrooij (49) 
is voor een tweede termijn 
van drie jaar herkozen als 
voorzitter van de ONRI. 
Eveneens werden herkozen 
voor een tweede termijn 
de bestuursleden 
ir. N.A. Amesz (48) en 
ir. J.A. Boon (47).# 

AGENDA 

Aankondigingen voor deze agenda moeten uiterlijk drie we- 
ken voor het plaatsvinden van het evenement (of het verlo- 
pen van de inzend- en/of aanmeldingstermijn) worden toege- 
zonden aan: 
Redactie Chemisch Weekblad, Rubriek Agenda, 
Postbus 34, 
2501 AG Den Haag 
Tel. 070-3045750 
E-mail: a.wulff@wkths.nl 

Bij voorkeur ontvangen wij agenda-berichten in de onder- 
staande beknopte vorm (en in het Nederlands). Uiteraard 
kunt u uitgebreidere folders en programma’s bijsluiten. 
Agendaberichten worden in principe één keer gratis ge- 
plaatst. 

MILIEU 
2 September 1997 
Symposium ‘Drie-luiktechnie- 
kendag - Thermische behan- 
deling van afvai en biomassa- 
Slibverwerkingstechnieken - 
Immobilisatietechnieken’, 
De Reehorst, Ede. 
Organisatie: Technotrans - 
Institute foor Technology 
Transfer. 
Inlichtingen: Technotrans, 
tel: 010-2341082, 
fax:010-2341172. 

VOEDING/VOEDSEL 
8-12 September 1997 
Congres/Expositie ‘22nd 
World congress and exhibition 
of the International Society for 
Fat Research’, Shangri-La 
Hotel, Kuala Lumpur, 
Maleisië. 
Organisatie: International 
Society for Fat Research. 
Inlichtingen: International 
Society for Fat Research, 
secretariat, 1997 World 
Congress, P.O.Box 
3489,Champaign, 
IL61826-3489USA, 
tel: 1-217-359-2344, 
fax:1-217-351-8091. 

FYSISCHE CHEMIE 
8-12 September 1997 
(full course van 5 dagen, en 
een gevorderden versie 
gedurende de laatste 21/2 dag) 
Cursus ‘Reological measure- 
ments - applications to poly- 
mers, suspensions and proces- 
sing’, Kath. Universiteit, 
Leuven, België. 
Organisatie: Postacademisch 
Onderwijs Natuurweten- 
schappen i.s.m. Belgian Group 
of Rheology, European 
Society of Rheology. 
Inlichtingen: Stichting 
Postacademisch Onderwijs 
Natuurwetenschappen, 
Schipholweg94, 
2316 XD Leiden, 
tel: 071-5214155, 
fax:071-5226549. 

ANALYSE 
12,16 en 19 September 1997 
Cursus ‘Statische technieken 
voor opzet en analyse van 
experimenten’, 
TU, Eindhoven. 
Organisatie: Stichting Post- 
academisch Onderwijs Na- 
tuurwetenschappen (PAON). 
Kosten: f 2350.-. Inclusief: kof- 
fie/thee, lunches en cursusma- 
teriaal. 
Inlichtingen: PAON, 
Schipholweg 94, 
2316 XD Leiden, 
tel: 071-5214155, 
fax:071-5226549. 
E-mail adres: office@paon.nl 

PROCESTECHNOLOGIE 
15-18 September 1997 
Cursus ‘Size reduction and 
classification of solids’,. 

Organisatie: The Center for 
Professional Advancement. 
Inlichtingen: The Center for 
Professional Advancement 
(inquiry code 806), 
Oudezijds Voorburgwal 316A, 
1012 GM Amsterdam, 
tel: 020-6382806, 
fax:020-6202136. 

ANALYSE 
15,16 en 17 September 1997 
Cursus ‘Principes en praktijk 
van de moderne HPLC (ni- 
veau 2)’, Bergen op Zoom. 
Organisatie: Chrompack 
Nederland. Kosten: f 1895.-, 
Inlichtingen: Corinne Thomas, 
Chrompack Nederland, 
tel: 0164-282801. 

ALGEMEEN 
17-20 September 1997 
Tentoonstelling ‘Leipziger 
Messe ’Innovation’, 
Leipzig, Duisland. 
Organisatie: Leipziger 
Messe GmbH. 
Inlichtingen: Leipziger Messe 
GmbH,Presse-und Öffentlich- 
keitsarbeit, Frau Heike 
Fischer, Messe-Allee 1, 
04356 Leipzig, Duitsland, 
tel: 0341-6788186, 
fax:0341-6788182. 
E-mail adres: inno@leipziger- 
messe.de 

MILIEU 
18 September 1997 
Congres ‘Het nationale afval- 
congres 1997’, Grand Hotel 
Krasnapolsky, Amsterdam. 
Organisatie: Euroforum. 
Kosten: fl 195.-. 
Inlichtingen: Euroforum, 
Ellen Wientjens- 
van den Bergh, 
tel: 040-2974813. 

MEDICAL CHEMISTRY 
18,25 September, 
2 Oktober 1997 
Cursus ‘Medische mycologie’,. 
Organisatie: Stichting Vovol. 
Inlichtingen: Ir. H.W. de Wolf, 
Stichting Vovol, 
Frankenslag 109, 
2582 HG Den Haag, 
tel: 070-3545441, 
fax:070-3584624. 

ANALYSE 
18 September 1997 
Themadag ‘HPLC met ECD 
voor klinisch chemische 
toepassingen (theoretisch en 
praktisch deel)’,. 
Organisatie: Waters Chroma- 
tography BV i.s.m. ANTEC 
Leyden. 
Inlichtingen: F. Ploeg, 
Waters Chromatography BV, 
tel: 076-5087200. 
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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. Edwin Kisman (KIZ, hoofd- 
redacteur, tst 5752, r.e.kisman 
@inter.nl.net), drs. Fridus Valkema 
(FVA, adjunct-hoofdredacteur, 
tst 5749 ), drs. Joost Melten (JME, 
organisatie & eindredactie, tst 5748), 
Arthur van Zuylen (AvZ, bladen- 
overzicht), Liesbeth Thomas, Henk 
van der Hoeff (opmaakredactie), 
Addy Wulff (bureauredactie), 
ing. John Meijer (JMR, stagiair), 
ir. Erika van Gennip (EVG, sta- 
giaire), Maijolein Schlarmann (MSC, 
stagiaire), drs. Anne Soldaat (ASO, 
stagiair), Nico Veenkamp 
(documentaire 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. 

Advertenties 
Personeelsad vertenties 
Corry Aref (tst 5759), Henny de 
Ruyter (verkoopleider). 
Productadvertenties 
Henny de Ruyter (verkoopleider). 
Herman Voois (international sales). 
Orderafdeling 
Ellen Brouwer (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 310,- en voor natuurlijke personen 
f 347,- (excl. btw) voor het kalen- 
derjaar 1997. Buitenland bedrijven 
f 424,-, natuurlijke personen f 424,-. 
Luchtpost f 500-. 
Losse nummers: f 7,-. 
Voor abonnementen dient men 
contact op te nemen met: Afdeling 
Klantenservice tel: 070-3045888 
Opzeggen van het abonnement kan 
uitsluitend schriftelijk geschieden. 

Mededelingen KNCV en 
adreswijzigingen KNCV-leden 
KNCV, Bumierstraat 1 
2596 HV Den Haag 
Tel. 070-3469406 
Fax. 070-3615197 
E-mail: kncv@kncv.nl 
Internet: http://www.kncv.nl 
Opzeggen van het KNCV- 
lidmaatschap dient schriftelijk 
te geschieden vöör 15 november 
voorafgaande aan het nieuwe 
verenigingsjaar. 
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verzendkosten) via 
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