ir.H.W.Siotboom
aanvaardde op 13 november 1964 het ambt van buitengewoon hoogleraar in de
afdeling der Scheikundige Technologie, met een rede, getiteld: ' In de Maak'.
lr.Hendrik Willem Slotboom werd geboren op 3 augustus 1904 te Winterswljk,
volgde aldaar de h.b.s. en studeerde van 1921 tot 1926 aan de Technische
Hogeschool te Delft in de afdeling der Scheikundige Technologie, waarin hij
het ingenieursexamen met lot aflegde.
Na het volbrengen van zijn militaire dienstplicht trad hij in 1927 in dienst van
de N.V. Bataafse Petroleum Maatschappij waar hij in het laboratorium te
Amsterdam tewerk werd gesteld in de research-afdeling Chemische Industria.
In 1933 werden hem taken verleend op het gebied van de toepassing van
asfalt-bitumen, in het kader waarvan hij de contacten verzorgde tussen de
research- en verkoopinstanties van de Koninklijke Shell Groep enerzijds en de
industriele verbruikers van asfalt-bitumina in de verschillende Ianden van
Europa anderzijds. In 1946 promoveerde hij tot chef van de groep Asfaltbitumen en Paraffine, in welke functie hij tevens de contacten tussen de
onderzoek- en verkooporganisaties op het gebied van olie- en chemische
produkten coiirdineerde. In verband hiermee maakte hij verschillende studiereizen naar de Verenigde Staten van Amerika en naar het Caribische gebied.
Na zijn opneming in de researchleiding van het Laboratorium in 1948 volgde in
1950 zijn benoeming tot directeur daarvan. In 1958 werd hij benoemd tot Group
Research Coordinator van de Koninklijke Shell Groep te 's-Gravenhage.
lr. Slotboom is lid van de Raad van Beheer van Shell lnternationale Research
Maatschappij N.V. en Member of the Board of 'Shell' Research Ltd; hij is
voorts lid van het dagelijks bestuur der Nijverheidsorganisatie T .N.O., van het
bestuur van het Centraal Laboratorium van T .N.O., van de Raad van bestuur
der Stichting voo r Fundamenteel Onderzoek der Materia, van de Raad voor
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, van het bestuur der Stichting
Voorlichtingsinstituut 'Het Atoom' en van de Chemische Raad Nederland.
Tweemaal was hij gedurende enige jaren lid van het algemeen bestuur van de
Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging.
Zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool
te Eindhoven geschiedde bij Koninklijk besluit van 29 augustus 1963.

Bron: Technische Hogeschool Eindhoven 1964-1966,
uitgegeven door de senaat in 1967
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