Op 20 mei 1963 overleed jhr. dr. ir. E.J.J.M. de Roy van Zuydewijn, op 1 mei 1963
benoemd tot gewoon lector in de afdeling der Scheikundige Technologie om
onderwijs te geven in de Kunst-stoffentechnologie.
Door het overlijden van jhr. dr. ir. E.J.J.M. de Roy van Zuydewijn heeft de
afdeling der Scheikundige Technologie dit jaar een onverwacht en smartelijk
verlies geleden. Hij was met recht een ingenieur en een erkend expert op het
gebied der kunststoffentechnologie. Praktisch van installing met ee·n drang tot
realiseren. In enkele jare·n tijds heeft hij onze Technische Hogeschool verrijkt
met ee·n aantal semi-technische opstellingen voor he! spinnen van synthetische
vezels, die uniek zijn voor he! wetenschappelijke onderwijs hier te Iande.
Zijn grote ervaring en technisch inzicht hebben ons een kostbaar bezit
geschonken.
Jhr. Emile Jean Jules Marie de Roy van Zuydewijn werd op 25 januari 1908
te Bergen op Zoom geboren. In 1931 behaalde hij aan de Techn ische Hogsschool te Delft het diploma van scheikundig ingenieur, alwaar hij in 1936
promoveerde bij prof. dr. ir. Boeseken op een proefschrift getiteld : 'Onverzadigde sulfonen'.
Op 1 juni 1937 trad De Roy in dienst bij de N.V . Kunstzijde-spinnerij Nyma
te Nijmegen . Zijn eerste taak was he! oprichten van een octrooiafdeling,
daarna de oprichting van een research-afdeling en een proeffabriek en in 1942
een laboratorium voor bedrijfscontrole, waarna in 1951 zijn benoeming tot
onder-directeur volgde. Onder zijn Ieiding warden bij de N.V. Nyma onderzoekingen verricht, die hebben geleid tot verbetering van katoen- en rayongarens en in het bijzonder tot de ontwikkeling van nieuwe synthetische vezels.
Gedurende de jaren 1948- 1954 had De Roy zitting in de normalisatiecommissie
van het 'Bureau International des Fibres Synthetiques et Artificelles' (BISFA)
en was hij lid va-n het bestuur van de 'Nederlandse Vereniging voor Textielchemie' (NVTC).
Reeds in 1945 toonde De Roy belangstelling voor he! hoger onderwijs.
Hij doceerde aan de 'Tijdelijke Academia ' chemie voor eerstejaarsmedici en
-biologen .
Het laatste jaar va-n zijn Ieven gaf hij Ieiding aan het afstudeerwerk van 3
studenten van onze afdeling.
Slechts enkele dagen heeft hij mogen weten, dat in de annalen van ons
instituut zijn naam vermeld zal worden als die van de eerste lector aan de
Technische Hogeschool te Eindhoven. En dat met ere.
W . van Loon
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