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Dr. C.L.van Panthaleon baron van Eck
aanvaardde op 1 februari 1963 het ambt van gewoon hoogleraar in de afdeling
der Scheikundige Technologie, om onderwijs te geven in de algemene fysische
scheikunde, met een rede getiteld: 'De bomen en het bos'.
Dr. Constantijn Leopold van Panthaleon baron van Eck werd op 7 maart 1917
te Rotterdam geboren, bezocht aldaar en in 's-Gravenhage het lyceum en ving
in 1935 te Leiden de studie in de scheikunde aan. Na de sluiting der Leidse
universiteit door de bezetter in 1942 zette hij deze studie te Amsterdam voort
aan de Gemeentelijke Universiteit, totdat ook dit onmogelijk werd gemaakt.
In 1945 vatte hij te Leiden de studie wederom op, waarna hij in 1947 het
doctoraal examen in de wis- en natuurkunde aflegde. In 1958 promoveerde hij
tot doctor in de wis- en natuurkunde op een proefschrilt, getiteld: 'Hydration
and complex formation of ions in aqueous solution'.
Promotor was prof. dr. A .E.van Arkel, hoogleraar in de anorganische
scheikunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
lntussen was hij op 1 november 1947 in dienst getreden van de Bataafse
Petroleum Maatschappij N.V., waar hij als wetenschappelijk medewerker te
werk gesteld werd in het Koninklijke Shell Laboratorium te Amsterdam.
Hij verrichtte daar onderzoekingen in de afdelingen 'Fysische Scheidingsmethoden' en ' Katalyse Research'. ln1958 werd hij overgeplaatst naar het
centrale kantoor van de Bataafse Petroleum Maatschappij in 's-Gravenhage,
waar hij deel uitmaakte van de afdeling Public Relations. In deze functie
bemoeide hij zich met het verschaffen van wetenschappelijk-technische
informatie voor pers en publiciteit op i'n ternationaal niveau. In oktober 1961
werd hem door de minister van Onderwijs, Kunste"n en Wetenschappen opdracht
verleend, om tot en met 31 december 1961 in de afdeling der Scheiku·n dige
Technologie aan de Technische Hogeschool te Eindhoven onderwijs te geven
in de algemene en fysische scheikunde met de bepaling, dat hij gedurende dit
tijdvak de bevoegdheden van hoogleraar zou bezitten .
Prof. Pathaleon baron van Eck publiceerde in een aantal chemische vaktijdschriften en op een tweetal door hem ontwikkelde chemische werkwijzen werd
octrooi verleend .
Zijn benoeming tot gewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool
te Eindhoven geschiedde bij Koninklijk besluit van 4 oktober 1961.

Bron: Technische Hogeschool Eindhoven 1962-1963,
uitgegeven door de senaat in juli 1964
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