
Polak, Dr. James Joseph. - Chemicus, Adj. Directeur
der Alg. Kunstzijde Unie. - Geb. te Rotterdam, 31 Aug.
1884. - Vader: Marcus Polak, Arts; Moeder: Engeltje de
Jongh. - Geh. met Tetta van der Goot, eveneens doctor in
de Chemie. -
Kinderen: El-
la Tetta, geb.
6 Juli 1913,
geh. met Al-
bert Jan Hen-
drik van Hei-
bergen te Ba-
tavia; Marius
Erans, geb. 12
Juni 1916; Me-
ta, geb. 9 No-
vember 1921. —
Dr. P. bezocht
het Gymnasi-
um in zijn ge-
boortestad en
liet zich na het
behalen van
het einddiplo-
ma als student
in de Chemie
aan de Univer-
siteit te Am-
sterdam in-
schrijven, waar
hij tevens pro-
moveerde op een proefschrift over de Sulfoneering van
Benzolsulfozuur. - Hij was gedurende korten tijd als as-
sistent bij Prof. Helleman werkzaam en kwam in 1909 als
hoofdassistent op het Rijksbureau tot onderzoek van
Handelswaren te Leiden. Éenigen tijd later werd hij be-
vorderd tot afdeelingschef en vier jaren daarna werd hij
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aangesteld als Directeur van den Gem. Keuringsdienst te
Hilversum. Vervolgens trad hij in dienst bij de Philips-
fabrieken, waar Dr. P. de leiding van het Scheikundig
Laboratorium op zich nam, terwijl hij na verloop van tijd
bevorderd werd tot Alg. procuratiehouder. In Aug. 1925
ging Dr. P. over naar de E.N.K.A. om, alvorens zijn hui-
dig ambt te aanvaarden, gedurende vijf jaren als chef-
chemicus aldaar werkzaam te zijn. - Dr. P. vervult tal
van belangrijke neven-functies. Hij is lid der Comm. van
Advies inzake Chemische en aanverwante vraagstukken,
behoorende tot het Dept. van Defensie, Directeur der N.V.
„Research"; lid van de Chemische vereen, en oud-leeraar
in het wetenschappelijk speuren aan de Politieschool te
Hilversum. Voorts voerde Dr. P. tijdens den oorlog de al-
geheele leiding der levensmiddelendistributie te Hilver-
sum. — Van zijn hand verschenen diverse tijdschriftartike-
len. - In den loop der jaren maakte Dr. P. tal van reizen
naar het buitenland o.a. naar Amerika, Engeland, Frank-
rijk, Spanje, Tsjecho-Slowakije, Oostenrijk, Italië en
Zweden. — Zijn beperkten vrijen tijd wijdt hij gaarne aan
fotografie en aan muziek. - Velperweg 66, Arnhem.


