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TEN GELEIDE 

Als Voorzitter der Nederlandse Chemische Vereniging in het jubileum
jaar 1953 valt mij het voorrecht ten dee! een woord ten geleide aan dit zo 
bijzondere nummer van het Chemisch Weekblad mede te geven. Dat er ter 
gelegenheid van het 50-jarige bestaan onzer Vereniging een bijzonder 
nummer van het Chemisch Weekblad zou verschijnen , van het blad, dat, bij 
de oprichting der Vereniging ontstaan, al die jaren wat er in de Vereniging 
leefde en geschiedde heeft geboekstaafd , sprak zo vanzelf, dat er van een 
initiatief nemen in dezen, van welke zijde oak, in feite niet gesproken kan 
warden. Dit stand voor iedereen van tevoren vast. Aan de Redactiecommissie 
van het Weekblad komt echter de eer toe aan dit nummer de vorm en inhoud 
te hebben gegeven , waarmede het ans wordt aangeboden. Het past mij haar 
hiervoor een woord van dank en hulde te brengen. Deze dank en hulde gaan 
echter niet minder uit naar de schrijvers van de vij f bijdragen , die tezamen de 
inhoud van dit jubileumnummer vormen. 

Het komt mij voor dat het een gelukkige gedachte is geweest, naast de 
geschiedenis der Vereniging van de afgelopen 50 jaar, een tweetal voor de 
ontwikkeling der chemie in Nederland hoogst belangrijke onderwerpen als 
.. Chemische opleiding" en ,.Research in Nederland voor 50 jaar en thans" 
te belichten, terwijl bovendien een overzicht wordt gegeven van bijdragen , die 
Nederlandse chemici in dit 50-jarige tijdperk aan de chemische wetenschap 
in het algemeen hebben geleverd . En even gelukkig acht ik de gedachte deze 
serie onderwerpen te doen besluiten met een overzicht van de ontwikkeling -
sinds het begin van deze eeuw - der chemische industrie in Nederland , die , 
zoals in deze bijdrage telkens weer tot uiting komt, zo nauw met die der 
chemische wetenschap verbonden is. 

Het schrijven van enkele van deze artikelen moet eigenlijk warden geacht 
niet meer tot de normaal menselijke taken te behoren. De verscheidenheid der 
aspecten is zo groat , dat niemand meer in staat is ze alle met even grate 
objectiviteit te overzien. De laatste artikelen zijn derhalve niet te beschouwen 
als bijdragen tot een objectieve geschiedschrijving, <loch veeleer als de visie, 
die de schrijvers momenteel op hun onderwerpen hebben. 

Straks, op 3 October a.s., zal het eveneens 50 jaar geleden zijn, dat het 
eerste nummer van het Chemisch Weekblad het licht zag , waarmee dus een 
ander jubileumjaar zal intreden. Het is mij bekend, dat de Redactiecommissie 
plannen heeft voorbereid in dat jaar in een reeks van bijdragen , door des
kundigen geschreven, de ontwikkeling van de voornaamste onderdelen der 
chemische wetenschap en die van de chemie van ta! van chemische industrieen 
in de afgelopen 50 jaar, te doen schetsen. 

Ik sluit daarom met de wens, dat het de Redactie gegeven moge zijn hare 
plannen op even gelukkige wijze tot uitvoering te brengen als bij dit jubileum
nummer ter ere van het 50-jarige bestaan der Nederlandse Chemische Ver
eniging is geschied. 

Juli 1953. 
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lnleiding. 

Hij, die tot taak heeft de geschiedenis der Neder
landse Chemische Vereniging van de oprichting af 
tot heden te boek te stellen, vindt, wat de eerste 
25 jaren van het bestaan der Vereniging betreft, deze 
taak in wezen reeds vervuld , wanneer hij in het 
Chemisch Weekblad van 1928 op blz. 321 e.v. het 
ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan verschenen 
jubileumnummer opslaat. Daarin tech hebben behalve 
de Hoofdredacteur van het Chemisch Weekblad, 
Dr. W. P . Jorissen, en <liens langj arige mede
redacteur, Dr. L. Th. Reicher, bijna alle toen nog in 
!even zijnde oud-voorzitters benevens de toenmalige 
voorzitter, voorts drie van de zes oud-secretarissen 
en de toenmalige secretaris, het ontstaan en de lot
gevallen der N ederlandse Chemische Vereniging, 
ieder aan de hand van eigen herinneringen, in een 
helder licht gesteld. Maar ook na deze eerste 25 jaar 
- trouwens ook voordien - vindt men van lustrum 
tot lustrum de voornaamste lotgevallen der Ver
eniging vermeld in de redevoeringen der voorzitters, 
gehouden op de algemene vergaderingen, waarop een 
lustrum werd herdacht, aangevuld door artikelen in 
het Chemisch W eekblad, geschreven ter ere van zulk 
een Iustrum. De geschiedenis der Vereniging in de 
afgelopen 50 jaar ligt dus, zij het als een feuilleton 
in vervolgen, in grate trekken vast. Oat hier deze 
geschiedenis opnieuw op papier wordt gesteld moge 
verontschuldigd worden door de overweging , dat het 
zijn nut heeft de verspreid liggende gegevens aldus 
in een, naar schrijver hoopt, overzichtelijk geheel 
samen te vatten. Op volledigheid mag dit overzicht, 
hoe uitvoerig dit ook lijkt, geen aanspraak maken, 
daarvoor is de ontwikkeling der Vereniging te groot 
en zijn de werkzaamheden te veelvuldig en te veel
zijdig geweest. 

De oprichting. 

Uitvoerige beschrijvingen van de oprichting der 
Vereniging zijn door Ir. H. Baucke 1 ) , secretaris van 
1908 t/m 1910, aan de hand van aantekeningen van 
Dr. W. P. Jorissen, ter gelegenheid van het eerste 
lustrum in 1908, en door Dr. L. Th. Reicher 2) bij 
het 25-jarige jubileum gegeven, terwijl Jorissen boven
dien zijn persoonlijke herinneringen, aan het ontstaan 
der Vereniging verbonden , nog eens heeft opgehaald 
in het Chemisch Weekblad van 11 April van dit jaar, 
blz. 253. Hier moge derhalve warden volstaan met 
een iets kortere schets dezer oprichting en haar voor
geschiedenis, gedeeltelijk ontleend aan deze artikelen. 

Op 15 April 1903 kw amen te 's-Gravenhage, op 
initiatief van Dr. Jorissen, Dr. L. Th. Reicher en 
Ir. ]. Rutten, een aantal chemici ender voorzitterschap 
van eerstgenoemde bijeen en besloten tot oprichting 
van een Algemene N ederlandse Chemische Vereni
ging. Zeals van zelf spreekt, was er aan deze daad 
het een en ander voorafgegaan. Reeds einde 1898 
begin 1899 hadden de heren Jorissen en Rutten 
samen overlegd over de wenselijkheid, het nut en 
de mogelijkheid van een vereniging van Nederlandse 
chemici. Het resultaat van dit overleg was echter 
niet de oprichting van een dergelijke vereniging, 
doch een scheikundig jaarboekje ender redactie van 
beide heren, B. A. van Ketel, ap., Dr. L. Th. Reicher 
en H. C. Prinsen Geerligs. De eerste druk, be
vattende o.a. een lijst van chemische fabrieken in 
Nederland en van adressen van Nederlandse chemici, 
vcrscheen begin 1899, de tweede in 1901. De derde 
druk - inmiddels was Dr. A. ] . ] . Van de Velde 
te Gent tot de redactie toegetreden - verscheen 
in gewijzigde en meer uitgebreide vorm - a.a. was 
ook een lijst van Belgische chemici opgenomen -
in 1902. De gedaclite tot oprichting van een 
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vereniging bleef rusten tot in Mei van dat jaar in 
het Tijdschrift voor toegepaste Scheikunde en Hy
giene, dat onder redactie van Reicher en Jorissen zijn 
zesde jaargang beleefde, op biz. 268 door de Redactie 
een brief van Van de Velde werd gepubliceerd , 
waarin deze een !ans brak voor de oprichting van een 
.,Verbond voor de belangen der toegepaste schei
kunde en hygiene". Deze publicatie bracht terstond 
een aantal pennen in beweging. Rutten opende de rij 
met een brief aan de Redactie van het genoemde tijd
schrift (Juni-nummer, biz. 315), waarin hij het be
trekken der hygiene bij het gebied , dat het voor
gestelde Verbond zou bestrijken , afwees, aangezien 
men in Nederland reeds een .,Congres voor openbare 
gezondheidsregeling" bezat, welk .. Congres", feitelijk 
een Vereniging, jaarlijks vergaderingen organiseerde 
ter behandeling van, de hygiene betreffende , onder
werpen. Hij betuigde echter adhaesie aan een plan 
tot oprichting van een Vereniging van Nederlandse 
en Belgische scheikundigen. In een naschrift op deze 
brief wees Van de Velde er op, dat in Belgie reeds 
sedert 15 jaren een scheikundige vereniging bestond . 
namelijk de ,,Association beige de chimistes". 

In het Augustusnummer (biz. 3 79) dringt A. 
Vosmaer, technoloog, er ernstig op aan geen afzon
derlijke vereniging op te richten, maar een Vakafdeling 
van het Kon. Instituut van Ingenieurs, welk idee 
echter weinig aanhang schijnt te hebben gevonden. 
F. L. van Maanden, chem. cand., te Utrecht, wees te 
zelfder plaatse op het nut, dat een Vereniging zou 
kunnen hebben behalve door het houden van weten
schappelijke vergaderingen door het bevorderen van 
de kennis der scheikunde onder leken ( populaire 
voordrachten) en door het tegengaan van de stief
moederlijke bedeling van de scheikunde op gymnasia 
en andere inrichtingen van onderwijs. Op beide inge
zonden stukken volgt dan een korte uiteenzetting van 
de hand van Rutten over doe! en werking van de te 
stichten vereniging. Hij wijst er op, dat een Ver
eniging .. o.a. ten goede zal komen aan de chemische 
nijverheid , die in ons land nog tot ontwikkeling moet 
warden gebracht", dat een tijdschrift zal moeten 
warden uitgegeven, dat chemische leesgezelschappen 
moeten warden opgericht, dat een permanent advie
zenbureau zou kunnen warden gesticht, enz. Ook de 
maatschappelijke belangen der !eden zouden eveneens 
behartigd kunnen warden ( financiele steun voor be
paalde wetenschappelijke doelen, uit de weg ruimen 
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van misstanden, collectieve verzekering tegen be
roepsongevallen). Deze uiteenzetting werd enige tijd 
later op biz. 65 e.v., van jaargang 6, in een door 
Jorissen, Reicher en Rutten ondertekend artikel uit
gebreid en nader toegelicht. De hierin opgesomde 
doelstellingen warden later behoudens enkele uit
zonderingen teruggevonden in de Statuten der Ver
eniging. Op het artikel, dat zij voor publicatie aan 
alle hoogleraren in de scheikunde en de pharmacie in 
Nederland met verzoek om commentaar hadden toc
gezonden, volgt een aantal door deze gegeven ui t
spraken , waaruit blijkt , dat er in het algemeen sym
pathie voor het plan bestond. 

De initiatiefnemers hoopten, dat een oprichtings
vergadering reeds in de Kerstvacantie van 1902 zou 
kunnen plaats vinden; het werd echter, zoa ls vermeld, 
15 April 1903 voordat het hiertoe kwam. Op deze 
vergadering werd een voorlopig Bestuur aangewezen, 
dat op een enige tijd later plaats vindende bestuurs
vergadering een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris 
en penningmeester uit zijn midden aanwees en aldus 
de volgende samenstelling had: 

Voorzitter: Prof. Dr. Ernst Cohen. 
Ondervoorzitter: 
Secretaris: 
Penningmeester: 
Leden: 

Dr. W. P. J orissen. 
J. Rutten, T. 
Mej. Alida Grutterink, ap. 
H. Baucke, T.; J. J. Hofman, ap.; 
Dr. L. Th. Reicher, Prof. Dr. F. A. 
H. Schreinemakers; A. Vosmaer, T. 

Een circulaire, vermeldende de oprichting der Ver
eniging, de namen der !eden van het voorlopige Be
stuur , het doe! en de middelen, waardoor zij het doe! 
zou trachten te bereiken, en de wijze waarop het 
lidmaatschap kon warden verkregen, werd aan de 
N ederlandse chemici hier te Ian de en in de vreemde 
toegezonden. Zij werd bovendien afgedrukt in het 
Tijdschrift voor toegepaste scheikunde en hygiene, 
vol. 6, biz. 287. 

De eerste algemene vergadering vond op 4 Juli 
1903 in het van 't Hoff-laboratorium te Utrecht plaats. 
De naam der Vereniging werd hier gewijzigd in die 
van .. Nederlandsche Chemische Vereeniging" en het 
voorlopige Bestuur tot definitief Bestuur benoemd. 

Doel en middelen ter bereiking van het doel. 
Na een uitvoerige discussie werd in deze eerste 

algemene vergadering, waarvan het programma ook 



een wetenschappelijke voordracht van Prof. Dr. P. 
van R.omburgh en demonstraties door Prof. Dr. Ernst 
Cohen vermeldde, als doe! en middelen ter bereiking 
van het doe! in artikel 3 der Statuten het vo!Hende 
vastgelegd. 

Art. 3. 
De Vereeniging stelt zich ten doe] de belangen van hare !eden 

te behartigen en hare belangstelling te wijden aan den bloei 
en de ontwikkeling der Chemie en der Nederlandsche en Neder
landsch-Indische chemische en aanverwante Nijverheid. 

Zij tracbt dit doel langs wettigen weg te bereiken door de 
volgende middelen: 

I 0 • het houden v an vergaderingen ter bespreking van theore
tische en technisch-chemischc onderwerpen en van de 
belangen van de Vereeniging en hare Leden; 

2 °. het uitg even, doen uitgeven of het steunen van de uitgave 
van een Tijdscbrift , dat het officieele orgaan der V er
eeniging zal worden; 

3 ° . bet sticbten van een bureau voor consultatie; 
1 °. het, zoo mogelijk, vormen van afdeelingen met daaraan 

verbonden leesgezelschappen ; 
5 °. te trachten haren invloed bij de Regeering aan te wenden 

in zaken, die de Vereeniging of de belangen harer !eden 
betreffen; 

6 °. bet, zoo mogelijk, afsluiten van contracten met een of 
meer maatschappijen, waardoor de Leden zullen kunnen 
toetreden tot eene gemeenschappelijke !evens-, werkkracht
en ongevallenverzekering ; 

7°. het geldelijk steunen van chemisch onderzoek; 
8 °. het uitschrijven van excursies ; 
9°. het, zoo noodig, v aststellen van onderzoekingsmethoden 

en van een tarief van onderzoekingen; 
10°. het bevorderen van vacantie-cursussen; 
11 °. het samenwerken met andere lichamen of vereenigingen . 

waar zij in dezelfde richting werken; 
12 °. alle verdere wettige en gepaste middelen. 

Van deze 12 middelen ter bereiking van het gestelde 
doe! zijn er- en merkwaardigerwijze onder deze 
juist enkele , w aarop men voor en tijdens de oprichting 
en kort daarna sterk de nadruk legde - die nimmer 
of slechts zeer gedeeltelijk tot uitvoering zijn ge
komen. Wij willen die hier even kort bespreken om 
later de andere , die we! tot resultaten - en vaak 
heel belangrijke - hebben geleid meer uitvoerig te 
behandelen. 

Het ten 3° genoemde middel. het stichten van een 
bureau van consultatie, waarvan de taak door 
Jorissen , R.eicher en Rutten als volgt was om
schreven: ,.o.a. kunnen arbeidscontracten door dit 
bureau warden onderzocht en kunnen de jongeren 
onder ons daar hun steun vinden bij het zoeken naar 
een betrekking. terwijl w ij verwachten, dat de Che
mische Nijverheid evenzoo haar wetenschappelijk 
onderlegde arbeidskrachten door tussenkomst van het 
Bureau zal betrekken" heeft blijkbaar van het begin 
af weinig meer de aandacht gehad . .Tot de oprichting 
van zulk een consultatiebureau is het nimmer ge
komen. Men zie hierover wat Prof. Dr. A. F. 
Holleman in zijn rede als voorzitter bij de herdenking 
van het eerste Ju strum der Vereniging zegt 3). De 
eerst in 1924 gestichte z.g. Chemische Arbeidsbeurs 
heeft tot zekere hoogte de daaraan toegedachte werk
zaamheden op zich genomen. 

Ook het ten 6° genoemde middel , het afsluiten van 
een contract of contracten voor een gemeenschappe
lijke !evens-. werkkracht- en ongevallenverzekering is 
uit gebrek aan belangstelling niet tot ontplooiing ge
komen. W el werd hiervoor een Commissie ingesteld , 
bestaande uit de heren Hofman , Boisse vain en 
H ondius Boldingh, welke een rapport 4 ) uitbracht, 
waarin zij tot de conclusie kwam , dat alleen een 
collectieve verzekering tegen ongelukken kans van 

slagen had, doch dat clan ook hiervoor met een der 
grootste maatschappijen op verzekeringsgebied bij 
voldoende deelneming een aantrekkelijk contract ge
sloten kon warden; we! kwam het zelfs tot afsluiting 
van een contract met .. De nieuwe eerste Nederland
sche", maar tot een daadwerkelijke verzekering van 
vele !eden op grond van dit contract kwam het niet. 
In onze tijd van het vliegtuig kan men een glimlach 
niet onderdrukken, als men in het rapport der Com
missie leest , dat de jaarpremie van f 24.- met 
f 6.- wordt verhoogd voor wielrijders. In 1906 legde 
de Commissie na volbrachte taak hare functie neer. 
De overeenkomst met ,.De nieuwe eerste Neder
landsche" bleef bestaan, hetgeen in 1919 blijkt uit een 
mededeling 4a ) van de Commissie ter behartiging van 
de economische belangen der chemici , waarin op 
deze ongevallenverzekering weer de aandacht wordt 
gevestigd. Nu echter is het risico, verbonden aan 
wielrijden in de premie inbegrepen, maar autorijders 
betalen een 20 % hogere premie en motorwielrijders 
zijn eveneens een extra premie verschuldigd. Nadien 
verneemt men hiervan niets meer. 

Het ten 7° genoemde middel. het steunen van 
chemisch onderzoek, werd al spoedig overbodig geacht , 
aangezien hierin door andere lichamen blijkbaar in 
voldoende mate werd voorzien. Ook in latere jaren is 
dit steunen van onderzoekingen niet geschied tenzij 
men hiertoe rekenen wil de financiele steun in de 
j aren 1943 t/ m 1951 aan de Commissie voor Physische 
Constanten en in de jaren 1949 t/ m 1950 aan de 
Commissie ter bevordering van het Wetenschappelijk 
chemisch onderzoek door jonge Nederlandse chemici . 
In beide gevallen werd echter deze steun met zeer 
bepaalde oogmerken verleend en niet zuiver en alleen 
om zekere wetenschappelijke onderzoekingen mogelijk 
te maken. De in artikel 3 bedoelde steun is steeds 
aan daarvoor in het !even geroepen fondsen en instel
lingen als het van 't Hoff- fond s, het Hoogewerff
fonds. de Hollandsche Maatschappij der Weten
schappen te Haarlem en het Provinciaal Utrechts 
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen over
gelaten. 

Het uitschrijven van excursies, het ten 8° ge
noemde middel. voor zover niet verbonden aan de 
algemene vergaderingen, is ook hoogst zelden voor
gekomen, ofschoon hiertoe in latere jaren nog ernstige 
pogingen zijn gedaan . 

Alie andere in deze eerste Statuten vermelde mid
delen ter bereiking van het gestelde doe! hebben 
echter in de 50 jaar van het bestaan der Vereniging 
ruimschoots aandacht genoten, hetgeen uit het hier 
samengestelde overzicht nog nader zal blijken. De 
Koninklijke goedkeuring op deze Statuten werd op 
22 Augustus 1903 verkregen. Nadien werden zij 
achtmaal herzien en geleidelijk aan in eenvoudiger 
vorm gebracht. 

Alvorens nu in te gaan op de andere punten van 
art. 3, moge de groei der Vereniging en de ont
wikkeling der organisatie warden geschetst. 

Gr o e i de r Veren i gin g. 0 n t w i k k e 1 in g 
d e r o r g a n i s a t i e. 

A. De leden. 
De !eden in het algemeen. 

In J uni 1903 werd een eerste lijst van !eden, be
vattende 113 namen , gepubliceerd, in Augustus daar-
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op gevolgd door een tweede lijst van 36 namen 5 ). 

In de loop van dit jaar traden nog 22 leden toe, zodat 
op 1 J anuari 1904 het aantal leden, dat gerekend 
kan worden van de oprichting af lid te zijn geweest, 
171 bedroeg. Voorgedragen voor het lidmaatschap 
per 1 Januari 1904 waren 12 candidaat-leden. Het 
eerste voile verenigingsjaar ging dus in met 183 leden. 

In tabel I is het aantal !eden per 1 J anuari van elk 
verenigingsjaar opgenomen, verdeeld over 10 kolom
men; elke kolom vertegenwoordigt een tijdvak van 
5 jaar. 

De tijden van economische depressie en econo
mische opgang van Nederland weerspiegelen zich in 
grote trekken in deze tabel naast de over het gehele 
tijdperk genomen phenomenale groei der Vereniging. 
Na een kalme, doch gestadige stijging ziet men in de 
jaren van Wereldoorlog I ( kolom III) een stilstand 
in het ledenaantal. gevolgd door een snelle stijging 
van 1918 tot 1922, j aren van grote activiteit , zowel 
in de maatschappij als in de Vereniging, die echter 
door de in 1922 intredende malaise tot staan wordt 
gebracht. Omstreeks 1925 treedt clan een econo
misch herstel in, dat een hernieuwde stijging van het 
ledental met zich brengt. Dan volgt in het najaar 
van 1929 de ernstige economische crisis in Amerika , 
die zich al spoedig tot Europa uitstrekt. Tot 1931 
handhaaft zich nog de stijging in het ledental, dank 
zij een sterke propaganda, maar clan volgen de jaren 
van grote werkloosheid, ook voor de chemici, met 
als gevolg een daling van het aantal !eden. Eerst in 
1934 begint langzamerhand de kentering te komen, 
de werkloosheid neemt, zij het langzaam, af. Het 
ledental begint weer toe te nemen en zelfs in niet 
onbelangrijke mate tot in 1939 Wereldoorlog II uit
breekt, in 1940 gevolgd door de bezetting van Neder
land. Het ledental gaat weer een veel geringere 
stijging vertonen, die in feite meer schijn clan werke
lijkheid en eigenlijk een daling is, aangezien zowel de 
namen onzer Joodse !eden, voor zover zij zelf niet 
verzochten deze van de lijst af te voeren, als die onzer 
!eden buiten Nederland, met wie alle contact ver
broken was, in de ledenlijst werden gehandhaafd. 
De bevrijding in 1945 luidt een nieuw tijdperk in. De 
economische activiteit neemt in snel tempo toe, de 
universiteiten en hogescholen trekken aantallen 
studenten tot zich als nooit te voren en dit alles weer
spiegelt zich tot 1953 in een sterke stijging van het 
aantal leden van niet minder clan bijna 1200. Gezien de 
noodzaak tot sterkere industrialisatie van Nederland , 
welke, naar te verwachten is, de behoefte aan chemici 
nog zal doen toenemen , mag een verdere stijging van 
het ledental worden verwacht. 

Al stemt deze sterke groei der Vereniging sinds 
hare oprichting tot een zekere tevredenheid, geheel 
voldaan mag men toch niet zijn. Nog een niet te ver
waarlozen gedeelte der academisch gevormde chemici 
staat buiten de Vereniging. Hoe groot dit aantal is , 
is moeilijk te schatten , doch het bedraagt zeker ver-

scheidene honderdtallen. Het merendeel is enige jaren 
lid der Vereniging geweest, doch heeft, hetzij uit een 
gebrek aan gevoel voor de imponderabilia met daar
naast de mening niet voldoende prof ijt te hebben van 
de ponderabilia , hetzij vaak uit financiele over
wegingen, het lidmaatschap weer opgezegd. Het 
ware te wensen, dat ook deze buitenstaanders tot het 
besef van de noodzaak van een krachtige Nederlandse 
Chemische Vereniging kwamen, zodat eenmaal het 
ideaal zou worden bereikt, dat niet-leden onder de 
academisch gevormde chemici tot de zeer grote uit
zonderingen zouden behoren. 

De ereleden . 

Reeds in het eerste ontwerp-Statuten was in de 
mogelijkheid tot benoeming van ereleden voorzien. De 
benoeming kan geschieden op grond van buitengewone 
verdienste voor de wetenschap of voor de Ned. Chem. 
Vereniging in het bijzonder. Tabel II geeft een op
somming van de ereleden, het jaar hunner benoeming, 
dat van hun overlijden en hun nationaliteit. 

Oorspronkelijk bezaten de ereleden geen stemrecht. 
Hierin werd bij de tweede Statutenwijzing ( 1913) 
verandering gebracht. 

De buitengewone [eden. 

Tot en met 1921 treft men noch in de Statuten, 
noch in het Huishoudelijk Reglement der Vereniging. 
een omschrijving aan van de eisen, waaraan men 
moest voldoen ten einde als lid der Vereniging te 
kunnen worden toegelaten. Van het begin af was er 
slechts de bepaling , dat men door 2 leden moest 
worden voorgesteld en dat tegen een candidaat
stelling binnen een bepaalde termijn bezwaren konden 
worden ingebracht. In de ledenlijsten v66r 1922 treft 
men clan ook naast die der afgestudeerden reeds ta! 
van namen van studenten in de scheikunde, zowel der 
Universiteiten als van de Technische Hogeschool. aan. 

Op de Algemene Vergadering van 28 December 
1921 werd hierin wijziging gebracht en werden de 
!eden gesplitst in gewone en buitengewone !eden. 
Voor de eerste categorie werd bepaald, dat zij een 
academische studie moesten hebben volbracht of met 
deze categorie gelijkgesteld konden worden, terwijl 
voor de tweede categorie werd bepaald: ,.Buitengewone 
leden kunnen worden zij, die zich klaarblijkelijk voor
bereiden voor een der posities voor het gewone lid
maatschap vereischt". De contributie werd voor beide 
categorieen op het zelfde bedrag gesteld, nl. op f 15 
jaarlijks of f 300 ineens. Niettegenstaande deze ge
lijkheid van lasten werd aan de buitengewone leden 
het stemrecht onthouden. Eerst op de Algemene Ver
gadering van 28 December 1935 werd de contributie 
van de buitengewone leden tot f 10 teruggebracht. 
Op dit bedrag is zij tot nu toe gebleven behoudens 
in de jaren 1944 en 1945, waarin zij f 7.50 en in de 
jaren 1947 en 1948, waarin zij f 14.-bedroeg. Het 
aantal buitengewone !eden bedroeg in 1922 194 of 

Tabel I. 

I 
1904 183 
1905 225 
1906 290 
1907 322 
1908 357 

II 
1909 383 
1910 398 
1911 425 
1912 500 
1913 520 

575 
609 
600 
600 

III 
1911 
1915 
1916 
1917 
191 8 ca. 650 

IV 
1919 711 
1920 841 
1921 1062 
1922 1104 
1923 1126 

Aantal !eden op 1 Januari. 

v VI 
1924 1114 1929 1380 
1925 1106 1930 1478 
1926 11 80 1931 1572 
1927 1292 1932 1563 
1928 1328 1933 1504 

De onderste reeks geeft de toestand aan het begin der lustrumjaren weer. 
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VII 
1934 154 1 
1935 1606 
1936 1666 
1937 1760 
1938 1973 

VIII 
1939 2057 
1940 2090 
1941 2135 
1942 2150 
1943 2260 

IX 
1944 2300 
1945 2301 
1946 2338 
1947 2439 
1948 2573 

x 
1949 273c 
1950 2833 
1951 3000 
1952 3201 
1953 3470 



Tab e 1 II. 

Ereleden Jaar van 
benoeming 

Jaar va n 
overlijden 

Prof. Dr. J. H. van ' t Hoff 
Prof. Dr. J. M. van Bemmelen 
Prof. Dr. Svante A. Arrhenius 
Dr. W. A. van Dorp 
Prof. Dr. A. P. N. Franchimont 
Prof. Dr. J. D. van der Waals Sr. 
Prof. Dr. H. A. Lorentz 
Dr. F . G. Waller 
Prof. Dr. S. Hoogewerff 
Dr. E. Solvay 
Prof. Dr. E . Cohen 

Prof. Dr. H. R. Kruyt 
Prof. Dr. A. F. Holleman 
Dr. W. P. Jorissen 
Ir. J. Rutten 
Dr. G. L. Voerman 
Prof. Dr. F . Swarts 
Prof. Dr. Niels Bjerrum 
Prof. Dr. Fritz Haber 
Prof. Dr. R. Wilstatter 
Prof. Dr. G. Barger 
Prof. Dr. F . G. Donnan 
Prof. Dr. Henry le Chatelier 
Prof. Dr. P. Sabatier 
Prof. Dr. Riko Majuna 
Prof. Dr. A. Wegscheider 
Prof. Dr. M. Gomberg 
Prof. Dr. Ame Pictet 
Prof. Dr. N. Schoorl 
Ir. A. Slingervoet Ramondt 
Dr. P. Meerburg 
Prof. Dr. P. Debye 
Dr. J. J. van Laar 
Mr. Drs. J. Alingh Prins 
Prof. Dr. Arne Tiselius 
Prof. Dr. A. J. J. Van de Velde 
Prof. Dr. H. J. Backer 

17.2 % , op 1 J anuari 1953 977 of 28.2 % van het 
totaal. De instelling van het instituut der buiten
gewone leden hield verband met de plannen tot op
neming der bestaande Chemische Kringen als Af
delingen der Vereniging, waarover later meer. 

De huisgenootleden. 

Deze categorie moge hier volledigheidshalve even 
worden vermeld. Uit eenzelfde huisgezin kunnen zij, 
die overigens aan alle eisen voor het lidmaatschap 
voldoen ,zich als huisgenootlid in laten schrijven mits 
een der huisgenoten gewoon lid der Vereniging is. 
Huisgenootleden ontvangen geen publicaties en be
zitten geen stemrecht. Deze categorie werd met 
ingang van 1933 ingesteld. Het aantal dezer was 
begrijpelijkerwijs steeds betrekkelijk gering en be
droeg op 1 J anuari 1953 29. 

De geassocieerde [eden. 

In 1934 wendde het Koninklijk Instituut van In
genieurs zich tot de Vereniging met het voorstel tot 
het sluiten van een overeenkomst van associatie, 
daarin bestaande, dat leden der Ned. Chem. Ver
eniging lid zouden kunnen worden van het Kon. 
Instituut tegen de helft der normale contributie en 
omgekeerd ]eden van het Instituut eveneens tegen de 
helft der normale contributie lid van de Ned. Chem. 
Vereniging zouden kunnen zijn. Deze ,,geassocieerd 
lid" genoemde ]eden zouden alle rechten der gewone 
]eden bezitten behalve het actieve en passieve stem
recht. De overeenkomst kwam eind 1935 tot stand 

1908 
1908 
1909 
1912 
191 2 
1912 
1912 
1912 
1913 
191 8 
1918 

1921 
1925 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1946 
1953 
1953 
1953 

1911 
1911 
1927 
1914 
1919 
1923 
1928 
1935 
1934 
1922 
1944 

( vermoedelijk) 

1946 
1950 
1940 

1934 
1942 
1939 

1936 
1941 

onbekend 
1935 
1947 
1937 
1942 
1945 
1940 

1938 

Nederland 

Zweden 
Nederland 

Belgie 
N ederland 

Belgie 
Denemarken 
Duitsland 

Schotland 
Eng eland 
Frankrijk 

" Japan 
Oostenrijk 
Amerika 
Zwitserland 
Nederland 

" Zweden 
Belgie 
Nederland 

en werd na de daarvoor vereiste w1iz1gmg der 
Statuten in het najaar van 1936 gepubliceerd 6). Een 
zelfde overeenkomst werd in 194 7 aangegaan met de 
Vlaamse Chemische Vereniging , in 1948 met de 
Societe Chimique de Belgique en in 1950 met de 
Indonesische Chemische Vereniging. in welke ver
eniging de groep Ned.-Indie der Ned. Chem. Ver
eniging , welke groep zich in het begin van de 
oorlogs jaren onder de naam ,, Ned. Chem. Vereniging 
in Ned. Indie" had gevormd, na de souvereiniteits
overdracht had omgezet. Wij komen hierop nog 
nader terug. 

Het aantal geassocieerde ]eden, afkomstig van het 
Kon. Instituut en van de Societe Chimique de Bel
gique, is steeds zeer gering gebleven. Groter was het 
aantal van de Vlaamse Chemische Vereniging, het 
grootst begrijpelijkerwijs dat van de Indonesische 
Chemische Vereniging. aangezien behoudens enkele 
uitzonderingen al onze Indische ]eden zich als ge
associeerd lid lieten inschrijven. 

Omgekeerd maakten vele onzer !eden (in 1951 was 
dit getal tot 169 gestegen) gebruik van de gelegen
heid als geassocieerd lid toe te treden tot het Kon. 
Instituut van Ingenieurs; geassocieerd lid van de 
Belgische verenigingen werden slechts enkelen, ter
wijl uit de aard der zaak, daar de Indonesische Che
mische Vereniging aan in Nederland wonende 
chemici niets te bieden had, niemand als geassocieerd 
lid dezer vereniging toetrad . 

In 1951 zegde het Kon. Instituut de overeenkomst 
op . Zij werd vervangen door een overeenkomst, 
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waarbij bepaald werd, dat zij, die van beide lichamen 
lid waren, 15 % reductie op de normale contributie 
van elke verenig ing zouden genieten. 

B. De donateurs. 

Van meet af aan werd de mogelijkheid geopend 
donateurs , die behoudens het stemrecht alle rechten 
der !eden zouden bezitten, aan de Vereniging te 
binden. Hun minimum-bijdrage werd op f 15.- per 
jaar gesteld. Niettegenstaande dit !age bedrag , bleef 
het aantal dezer donateurs jarenlang zeer beperkt. 
Bij de Statutenwijziging van 1913 werd een tweede 
soort donateurs geschapen, nl. ..leden-donateurs", in 
feite gewone !eden, die om de Vereniging financieel 
te steunen een hoger bedrag clan de normale contri
butie betaalden met hetzelfde minimum van f 15.-
als de donateurs . Bij de Statutenwijziging van 1919 
werd deze categorie weer afgeschaft. Hun aantal had 
zich in deze jaren bewogen tussen 19 in de aanvanH 
en 12 in 1919. Terugkomende op de donateurs , blijkt 
het, dat deze categorie voor de eerste maal is opge
nomen in de ledenlijst van 1912 ten getale van 8; dit 
aantal was in 1919 nog slechts tot 12 gestegen. Van 
dit moment af treedt een snelle stijging in; eind 1922 
bedraagt het aantal 46, eind 1924 zelfs 57, welk aantal 
nog tot 60 stijgt in 1929. Wat was hiervan de 
oorzaak? In 1918 ontstond er een nauwer contact clan 
ooit te voren tussen de Ned. Chemische Vereniging 
en de Nederlandse chemische industrie. Wei had de 
Ned. Chemische Vereniging bij de oprichting in 1903, 
zoals wij boven zagen, reeds in hare Statuten opge
nomen , dat zij naast de behartiging van de belangen 
harer !eden belangstelling zou wijden aan de bloei en 
de ontwikkeling der Chemie en der Nederlandse en 
Nederlands-lndische chemische en aanverwante Nij 
verheid, <loch behoudens enkele incidentele afspraken 
met de Ned. Maatschappij voor Nijverheid waren 
practische pogingen om die bloei te bevorderen over 
het geheel achterwege gebleven. Op de Algemene 
Vergadering van 3-4 April 1918 te Deventer opende 
de voorzitter, Prof. Dr. H. R. Kruyt, echter de ver
gadering met een rede, getiteld: .,Samenwerking van 
wetenschap en industrie" . Belangrijke gebeurtenissen 
volgden hierop in snel tempo. Contact werd ver
kregen met Dr. F . G. Waller van de Kon. Ned. Gist
en Spiritusfabriek te Delft, door wiens bemoeiingen 
in hoofdzaak een aantal industriele bedrijven een be
drag van f 22500, in 1919 gevolgd door een tweede 
bedrag van f 4000, ter beschikking van de Ned. 
Chem. Vereniging stelde om in een tijdperk van 
5 jaar te worden besteed voor de uitbreiding van de 
werkzaamheden der Vereniging. De Vereniging van 
de Ned. Chemische lndustrie werd opgericht, en 
Prof. Kruyt werd in zijn kwaliteit van voorzitter der 
Ned. Chem. Vereniging buitengewoon lid van het 
Bestuur van eerstgenoemde vereniging. Een nauwe 
samenwerking van beide verenigingen kwam tot 
stand. Een en ander uitte zich ook in een snelle 
stijging van het aantal donateurs. De van 1922 tot 
1930 optredende verdere stijging was voor een groot 
gedeelte te danken aan een intensieve propaganda 
van het Algemeen Bestuur. 

Dan treedt na 1930, evenals bii het verloop van het 
ledental , de invloed van de economische wereldcrisis 
naar voren. Het aantal donateurs daalt tot de oude 
waarde ( 54 a 56) en blij ft daarop vrij constant tot 
1941. De wereldoorlog II is uitgebroken en Nederland 
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is bezet. Mirabile dictu ziet men tegen de verwachting 
in het aantal donateurs een duidelijke stijging onder
gaan. De chemische bedrijven beleggen hun gelden, 
zoals men dat toentertijd noemde, in research en 
blijven in overeenstemming hiermede, zelfs in stijgend 
aantal, de Ned. Chemische Vereniging steunen. Bij de 
bevrijding bedroeg het aantal 68. Sindsdien steeg het 
nog in geringe mate, zodat het momenteel 76 bedraagt. 

De Nederlandse Chemische Vereniging is aan hare 
donateurs grate dank verschuldigd. Zij hebben het 
haar mede mogelijk gemaakt in de loop der jaren veel 
te bereiken , wat strekte tot nut zowel voor de be
oefening der chemie als voor de chemische industrie 
in Nederland. Hun belangstelling voor de werk
zaamheden der Vereniging kwam nog eens op 
bijzondere wijze tot uiting, toen enige tijd na de be
vrijding (in 1947) de Ned. Chem. Vereniging wegens 
de sterk gestegen lonen en prijzen een beroep moest 
doen, zowel op hare !eden ter verhoging van de 
contributie, als op hare donateurs ter verhoging van 
hunne donatie. Behoudens enkele uitzonderingen 
werd spontaan aan dit beroep gevolg gegeven. 

C. De Commissies. 

Naarmate de werkzaamheden der Vereniging zich 
ontplooiden werden Commissies ter verwezenlijking 
van bepaalde doeleinden in het !even geroepen. Dit 
waren tijdelijke Commissies, zoals de ongevallenver
zekeringscommissie, waarover hier boven reeds werd 
gesproken, die na het volbrengen van hare taak weer 
werden ontbonden, of permanente Commissies, die na 
hare instelling hare taak tot op de huidige dag zouden 
blijven vervullen, tenzij later bleek dat zij door ver
anderde omstandigheden overbodig waren geworden 
en werden opgeheven. Reeds op de eerste algemene 
vergadering van 4 Juli 1903 werd een Commissie voor 
de voorbereiding van plannen tot het aankwelcen van 
meer belanqstelling voor de geschiedenis der Chemie 
(van der Horn van den Bos, Hoitsema, Ernst Cohen) 
ingesteld. Uit deze Commissie groeide onze ook nu 
nog bestaande Historische Commissie met de door 
haar verzorgde Historische Bibliotheek. Deze biblio
theek, bestaande uit op de geschiedenis der chemie in 
Nederland betrekking hebbende werken van oudere 
datum ( merendeels van v66r 1865), bevond zich tot 
medio 1908 ten huize van het lid der Commissie 
Dr. van der Horn van den Bos, werd in dat jaar 
overgebracht naar het van 't Hoff-laboratorium te 
Utrecht en in 1947 in bruikleen afgestaan aan het 
Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurweten
schappen te Leiden. De laatst verschenen catalogus 
der bibliotheek is afgedrukt in Chemisch W eekblad 
45, 206, 825 ( 1949). 

Op die eerste Algemene Vergadering van 4 Juli 
1903 werd eveneens een Commissie ingesteld, die tot 
taak verkreeg het catalogiseren van werken op che
misch gebied, in ons land aanwezig. Dit was dus de 
latere Bibliotheelccommissie, op welker werkzaam
heden wij bij de bespreking van de publicaties der 
Vereniging nog terugkomen. 

Op de Algemene Vergadering van 16 Juli 1904 
volgde de instelling van een Commissie ter opstelling 
van een tarief voor onderzoekingen ter voldoening 
aan doelstelling ten 9e in art. 3 der Statuten. Op d€' 
Alg. Vergadering van 3 April 1907 werd het door 



haar opgestelde tarief goedgekeurd en de Commissie 
gedechargeerd. Het tarief werd gepubliceerd, behalve 
als on twerp in Chem. Weekblad 3, 429 ( 1906), in 
Chemisch Jaarboekje 1907-1908. In 1915 werd de 
tarief scommissie onder de naam van Commissie tot 
herziening van het Tarief voor chemische arbeid op
nieuw in het !even geroepen. Het laatste, door haar 
in samenwerking met de Vereniging van Raad
gevende Scheikundigen, Oirecteuren van particuliere 
laboratoria, herziene Tarief voor chemische en 
physisch-mecanische onderzoekingen verscheen in 
1951. 

Dan volgt in 1908 een contact met de Ned. Maat
schappij ter bevordering der Pharmacie, waaruit 
naast een samenwerking op het gebied der vacantie
cursussen een gezamenlijke Commissie voor om de 
twee jaar te houden Conferenties over voedings
middelscheikunde ontstaat. Deze gemengde Commis
sie bleef bestaan tot in de eerste helft van 1942 de 
Ned. Mij. t.b .d . Pharmacie door de bezettende over
heid werd opgeheven. Ten einde te voorkomen, dat 
door de Apothekerskamer, die inmiddels op order van 
diezelfde overheid was ingesteld, getracht zou worden 
de !eden van de Ned. Mij. t.b.d. Pharmacie in deze 
Commissie te vervangen door !eden van die Kamer, 
werd in de Alg. Vergadering van 23 Juli 1942 te 
Utrecht artikel 33 van het Huishoudelijk Reglement, 
handelend over de Conferentie over Voedingsmiddel
scheikunde, vervallen verklaard. De in dat jaar te 
houden Conferentie werd als symposium der Ned. 
Chem. Vereniging op 24 Juli 1942, aansluitend aan 
de Algemene Vergadering, te Utrecht gehouden. Het 
werk werd voortgezet door de in 1943 ingestelde 
Sectie voor Voedingsleer. 

In 1912 werden in verband met besluiten van de 
Conseil de !'Association Internationale des Societes 
Chimiques, tot welk lichaam de Ned. Chem. Ver
eniging was toegetreden, een Commissie lJOOr de 
anorganische en een voor de organische nomenclatuur 
ingesteld. Deze beide Commissies zijn tot op de 
huidige dag blijven bestaan. Zij werden in 1920 bij 
de instelling van de Chemische Raad, die Nederland 
in de in 1919 opgerichte Union internationale de 
Chimie vertegenwoordigde, als subcommissies hier
aan toegevoegd. Bij de inste!Ilng werden tot !eden van 
de anorganische nomenclatuurcommissie benoemd 
Prof. Hoogewerff, Dr. Jorissen en Prof. Reinders, 
van de organische nomenclatuurcommissie, Prof. 
Boese!cen, Dr. W. A. van Dorp, Prof. Franchimont. 
Prof. Holleman en Prof. van Romburgh. Oat Dr. 
Jorissen in de internationale anorganische nomen
clatuurcommissie en Prof. Holleman, later opgevolgd 
door Prof. Ver!cade, in die der organische nomen
clatuurcommissie in de loop der jaren een vooraan
staande rol hebben vervuld , mag van algemene be
kendheid worden geacht. 

In 1913 voegt zich bij de bestaande commissies een 
Klachtencommissie, waarin zitting nemen Prof. 
Hoogewerff, Prof. Hondius Bolding en Dr. Voerman. 
Deze Commissie werd in 1921, omdat zij nooit iets 
te doen had gehad , en omdat zij bovendien door de 
instelling van een Commissie voor Economische Be
langen overbodig geworden was, weer opgeheven . 

Ernstige critiek op het bij Kon. Besluit van 18 Maart 

1912 vastgestelde Reglement betreffende optreden 
als gemachtigde voor den Octrooiraad, zowel in de 
IngenieurS) als in het Chem. Weekblad9), leidde in 
samenwerking met het Kon. Instituut van Ingenieurs 
en de Vereniging van Delftse Ingenieurs tot een 
Commissie voor de wijziging van het ,,Octrooi
gemachtigden-Reglement". Deze Commissie, waarin 
namens de Vereniging Prof. Dr. S. Hoogewerff, Dr. 
G. C. A. van Dorp en J. Rutten zitting hadden en 
welke op 10 October 1913 door de voorzitter der 
Ned. Chem. Vereniging werd gelnstalleerd, bracht 
een uitvoerig rapport 10) uit in 1914. Door het kort 
daarop overlijden van de Secretaris der Commissie 
Ir. J. C. Boot trad vertraging in de verdere afwerking 
dezer actie in, zodat eerst in J uni 1916 de voorgestelde 
wijzigingen aan de Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel werden voorgelegd. Deze wees echter 
op 20 Juli daaraanvolgend de voorstellen van de 
hand 11). 

Einde 1913 werd nog tezamen met de Maatschappij 
van Nijverheid een Commissie in het !even geroepen 
voor het te werk stellen van studenten in de schei
!cundir:re technologie als volontair in chemise he f abrie
ken. De Afdeling voor scheikundige Technologie der 
Technische Hogeschool had nl. tot de Maatschappij 
voor Nijverheid een schrijven gericht, waarin de 
medewerking der Maatschappij werd ingeroepen een 
dergelijke werkzaamheid als volontair in de vacanties 
voor a.s. scheikundige ingenieurs te verwezenlijken. 
De Ned. Chem. Vereniging sloot zich hierbij aan en 
achtte ditzelfde bovendien ook van belang voor a.s. 
doctorandi en doctoren in de scheikunde, die een 
positie in de chemische industrie ambieerden. Vee! 
resultaat hebben de werkzaamheden der Commissie, 
voor zover na te gaan, niet gehad. De chemische 
industrie in Nederland was nog zeer beperkt en men 
was o.a. uit een oogpunt van geheimhouding niet 
bijzonder op volontairs qesteld. Behoudens een enkele 
uitzondering bleken alleen gas- en suikerfabrieken 
volontairs op te willen nemen. In een uitvoerig 
rapport 12) dezer Commissie, waarin de Ned. Chem. 
Vereniging werd vertegenwoordigd door Prof. Dr. 
G. Hondius Boldingh en Dr. A. ter Horst, werden 
de bevindingen van de door haar gehouden enquetes 
vastgelegd en kwam zij tot de conclusie, dat aan a.s. 
studenten voor scheikundig ingenieur te adviseren 
ware nog voor de aanvang hunner studie een tijd als 
volontair in een machinefabriek - deze fabrieken 
hadden zich merendeels we! bereid verklaard volon
tairs te ontvangen - te gaan werken en eerst enige 
maanden later in een gas- of suikerfabriek. In welke 
mate aan dit advies gevolg is gegeven, is moeilijk na 
te gaan. 

In 1915 werd tezamen met de Ned. Maatschappij 
t.b.d. Pharmacie een Commissie voor een onder
zoe!c naar de wijze, waarop het toezicht op de keuring 
van !evens- en genotmiddelen in grotere en kleinere 
plaatsen gereqeld dient te warden, ingesteld. Voor de 
Ned. Chem. Vereniging namen daarin Dr. F. H. van 
der Laan en Dr. P.A. Meerburg zitting. Deze Com
missie, waarvan de heer M. P. H. Bloemen, Secre
taris van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen 
te Amsterdam, tot voorzitter werd benoemd, heeft. 
voor zover na te gaan, nimmer rapport uitgebracht , 
hetgeen wel verband gehouden zal hebben met een 
in 1918 door de Regering ingediend W etsvoorstel-
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Keuringsdiensten met als gevolg in 1919 de aan
neming van de ,,Warenwet". 

Vervolgens werd op de Algemene Vergadering van 
28 December 1916 te 's-Gravenhage een Enquete
commissie voor een onderzoek naar de salariering van 
ambtelijke, academisch gevormde scheilcundigen inge
steld. Naar het oordeel van het Algemeen Bestuur 
behoorde het salaris van deze chemici niet lager te 
zijn clan dat van andere academisch gevormden, zeals 
medici. Tot voorzitter der Commissie werd gekozen 
Prof. Dr. W. Reinders. Deze Commissie verzamelde 
per circulaire aan de leden de vereiste inlichtingen , 
<loch kwam na enkele maanden tot de conclusie, dat 
de gegevens alreeds weer verouderd waren. Ten slotte 
bracht zij rapport uit in begin 1919. Merkwaardiger
wijze wordt van de inhoud van dit rapport op de 
daarop volgende Algemene Vergadering van 24 April 
1919 niets medegedeeld - het rapport is, voor zover 
na te gaan, ook niet gepubliceerd -, maar wordt 
volstaan met de Commissie ender dankzegging te 
dechargeren. Op dezelfde vergadering werd echter 
in de plaats van deze Commissie, die een beperkt doel 
had, een Commissie ingesteld, die tot taak kreeg de 
economische positie der chemici in het algemeen te 
behartigen. 

Nadat op de Algemene vergadering van 28 Decem
ber 1916 door Dr. D. J. Hissink gewezen was op de 
wenselijkheid van opleiding van analysten en door 
Dr. H. J. Prins op die van assistenten {laboranten) 
in de chemische industrie, werd in de Algemene Ver
gadering van 14 Juli 1917 een Commissie ingesteld 
tot regeling van de opleiding van chemisch hulp
personeel. bestaande uit Prof. Dr. N. Schoorl, Ir. H. 
Baucke en Dr. B. R. de Bruyn. Dit geschiedde in 
overleg en samenwerking met de Ned. Maatschappij 
ter bevordering der Pharmacie, die aan de Commissie 
de apothekers J. L. J. M. Maas en J. W . de Waal 
toevoegde. Op de Algemene Vergadering van 28 
December van hetzelfde j aar we rd het voorstel 13) 
dezer Commissie over te gaan tot de instelling van 
een analystexamen en van een examencommissie aan
genomen. Tevens werd besloten zich te onthouden 
van directe bemoeienis met de opleiding der candi
daten en deze aan het particulier initiatief over te 

laten. Dit zelfde standpunt wordt ook nog heden ten 
dage ingenomen. 

Als voorzitter der eerste examencommissie trad 
Prof. Schoorl op. Met de ins telling van het 
analystexamen werd een weg betreden die in de loop 
der jaren tot uitermate belangrijke resultaten zou 
leiden in het belang van het werk der laboratoria van 
verschillende wetenschappelijke richtingen, der be
drij fslaboratoria en der klinische laboratoria, in 
Nederland. De geschiedenis van het Analystexamen 
over de jaren 1918-1942, dus over de eerste 25 jaar, 
is door Dr. J. van der Lee 14) in 1942, in het Chemisch 
Weekblad, beschreven. Krijgt men uit dit overzicht 
een indruk van de grote ontwikkeling van dit examen 
in die jaren, ook na 1942 is deze ontwikkeling steeds 
crescendo gegaan. Enkele feiten uit die eerste 25 jaar 
mogen hier nog aangestipt warden. 

In 1920 werd het analystexamen gesplitst in een 
eerste en een tweede gedeelte. 

In 1925 werd het Klinische analystexamen, dat 
reeds gedurende een paar jaren van andere zijde werd 
afgenomen, onder de auspicien der Vereniging ge
steld. Van dit jaar af werden tot de dag van heden 
deze examens door haar af genomen. Het eerste ge
deelte van het chemische analystexamen diende afge
legd te warden om tot het klinische examen te worden 
toegelaten. 

In 1928 werden een derde examen en diploma , in
gesteld voor analysten, werkzaam op meer weten
schappelijk gerichte laboratoria, aan de twee be
staande toegevoegd ( Analystexamen II B). In dat
zelf de jaar werd de algemene leiding der drie examens 
opgedragen aan een daartoe ingestelde Centrale 
Commissie voor het Analystexamen en hiermee de 
organisatie geschapen , die ook heden nog de werk
zaamheden leidt. De dagelijkse leiding werd in de 
handen van een Bureau dezer Centrale Commissie, 
bestaande uit de voorzitter, de secretaris en een derde 
lid, gelegd. De administratie berustte bij de secretaris 
der Commissie. 

Op 1 J anuari 1939 werd de volledige administratie 
bij het Secretariaat der Vereniging ondergebracht. 

Ook na 1942 bleef, zeals reeds opgemerkt, en zelfs 
nog in de eerste oorlogsjaren, het analystexamen 
groeien, zowel wat de richtingen , waarin examen 

Tab e I III. 

Analystexamen eerste 
qedeelte 

Jaar 

t/m 
1942 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Aantal 
deel

nemers 

6385 

871 
796 
273 
714 
862 

1059 
1251 
1491 
1552 
1608 

1943 t/mJ 10477 
19s2 I 

Totaal . . 16862 

Aantal 
uitgereikte 
diploma's 

483 
332 
150 
298 
390 
554 
560 
758 
682 
740 

4947 
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Analystexamen IIA 

Aantal 
deelnemers 

1602 

136 
18 

129 
81 
94 

117 
145 
173 
231 
233 

1357 

2959 

Aantal 
uitgereikte 
diploma's 

89 
12 

101 
62 
66 
83 
93 

108 
162 
148 

924 

Analystt>xamen IIB 

Aantal 
deelnemers 

90 

12 
16 
4 

21 
25 
21 
36 
49 
49 
85 

318 

408 

Aantal 
uitgereikte 
diploma 's 

4 
8 
2 

14 
18 
II 
16 
31 
21 
43 

168 



werd afgenomen als wat het aantal aan de verschil
lende examens deelnemende candidaten betreft. 

Over het eerste kan het volgende worden vermeld. 
In 1943 werden tezamen met de Bond voor 

Materialenkennis de Materiaallaborantexamens (later 
Materiaalanalystexamens genoemd) ingesteld voor 
hen, die werkzaam waren op laboratoria, waar phy
sisch-mechanisch onderzoek werd verricht (II D), 
tevens werd een z.g. gemengd analystexamen inge
steld voor hen , die gedeeltelijk chemisch, gedeeltelijk 
physisch-mechanisch werkzaam waren (II E). De 
administratie dezer examens werd t/ m 1949 door het 
Secretariaat der Vereniging gevoerd, daarna door het 
e1gen Bureau van de Bond voor Materialenkennis. 

In 1945 volgde in samenwerking met de Kon. 
N ederlandse Botanische Vereniging de ins telling van 
de Botanische Analystexamens, waarvan de admini
stratie eveneens op het Secretariaat der Vereniging 
wordt gevoerd . 

De omvang, en vooral de toeneming van het aantal 

Tab e 1 IV. 

Klinisch Analys texamen (II C) 

Jaar I Aantal 
deelnemers 

t/m 1942 / 991 

1943 145 
1944 183 
1945 113 
1946 195 
1947 178 
1948 173 
1949 192 
1950 192 
1951 232 
1952 238 

1943 t/m 1841 
1952 

Totaal 2832 

Aantal 
uit\jereikte 
diploma's 

71 
82 
88 

135 
92 

100 
115 
126 
167 
157 

1133 

-

Botanisch 
Analystexamen (II F) 

I 

deelnemers 
Aantal I 

-
-

1 
0 
2 
1 
8 
7 
7 

10 

36 

36 

Aantal 
uitgereikte 
diploma's 

-
-

1 
0 
2 
1 
7 
7 
7 

10 

35 

35 

deelnemers en geslaagden in de laatste 10 jaar aan 
al deze examens, moge uit een tweetal tabellen blijken. 

Wanneer wij deze cijfers bekijken, behoeft het 
verder geen betoog , welk een groot belang voor de 
chemie , de chemische industrie en het klinische 
onderzoek in Nederland de N ederlandse Chemische 
Vereniging met de instelling en het afnemen dezer 
examens heeft gediend en blijft dienen. 

Ten slotte moge worden vermeld , dat met mede
werking der Ned. Chem. Vereniging enkele jaren na 
de oorlog gelijksoortige examens door de Ned. Chem. 
Vereniging in Ned. Indie (later Indonesische Che
mische Vereniging) zijn ingesteld en dat sinds 1950 
ook de Analystexamens in de Ned. Antillen en sinds 
1952 in Suriname onder de auspicien van de Centrale 
Commissie worden afgenomen. 

Op de Alg. Vergadering van 13 Juli 1918 werd de 
Financiele Commissie in het !even geroepen in ver
band met het beheer van het kapitaal. dat de Che
mische industrie ten behoeve van het werk der Ver
eniging had bijeen gebracht. Zij was bij de instelling 
bedoeld als adviescommissie. Eerst enige jaren later 
werd aan haar het beheer van het kapitaal der Ver
eniging opgedragen. 

Op diezelf de vergadering werd een Regelings
commissie voor Vacantiecursussen ingesteld, waaraan 
voor de eerste maal dee! uitmaakten Prof. Schoorl, 
het lid van het Alg . Bestuur R. van H asselt en Dr. 
W. P. A. Jonker . Ook de Ned. Maatschappij ter 
bevordering der Pharmacie benoemde vertegenwoor
digers in deze Commissie, die dus van meet af aan 
een Commissie der beide verenigingen was . .Tai van 
vacantiecursussen zijn in de loop der jaren door deze 
Commissie georganiseerd. Evenals de Commissie voor 
de Conferentie over Voedingsmiddelscheikunde werd 
zij na de opheffing der Maatschappij in de loop van 
1942 opgeheven, doch na de bevrijding weer als ge
zamenlijke Commissie ingesteld. 

De in begin 1918 bekend geworden plannen der 
Regering tot reorganisatie der Gymnasia voerden 
voorts op die J uli-vergadering der Vereniging tot een 
voorstel van het Algemeen Bestuur over te gaan tot de 
instelling van een Commissie voor Onderwijszaken. 
Eerst in 1919 echter , op de Algemene Vergadering 
van 24 April, volgde de benoeming van !eden dezer 
Commissie, sindsdien bekend a ls ,,Onderwijscommis
sie" . Tai van adviezen op onderwijsgebied, uitge
bracht aan het Algemeen Bestuur, die requesten van 
de Vereniging aan de desbetreffende autoriteiten ten 
gevolge hadden, zijn in de loop der jaren van deze 
Onderwijscommissie uitgegaan. Herhaaldelijk hebben 
!eden der Commissie dee! uitgemaakt van Commissies, 
die samengesteld waren op verzoek van de Inspectie 
van het M.O. en V.H.O. ten einde haar van advies 
te dienen over de eindexameneisen voor schei- en 
natuurkunde der scholen voor Middelbaar en Voor
bereidend Hoger Onderwijs. De jaarverslagen der 
Commissie sinds 191 8 tot heden zijn daar ten bewijze. 

Zoals boven reeds kort vermeld, werd in het jaar 
1919 de Enquetecommissie betreff ende de salariering 
van academisch gevormde ambtelijke chemici gede
chargeerd en in haar plaats werd op de April
vergadering de Commissie ter behartiging van de 
economische belangen der chemici in het !even ge
roepen. J. Hudig trad als voorzitter, Dr. G. J. van 
Meurs als secretaris op . Aan ieder der !eden der 
Commissie, zes in getal, werd de zorg voor de be
langen van bepaalde categorieen van chemici opge
dragen. De Commissie trad in het algemeen niet 
zelfstandig naar buiten op, maar verzocht het Alge
meen Bestuur in elk voorkomend geval de vereiste 
stappen te nemen. 

Getuige de vele adressen door het Algemeen Be
stuur, ,,de Commissie ter Behartiging der economische 
Belangen der Chemici gehoord" , al vrij spoedig, meest 
aan regerings- en gemeentelijke instanties, verzonden 
en betrekking hebbende op de salariering van schei
kundigen, de grootte van vacaties en vergoedingen 
voor reis- en verblijfkosten, kon men deze Commissie 
niet van gebrek aan activiteit beschuldigen. Ook werd 
een enquete ingesteld naar de positie der chemici, 
werkzaam in de industrie. Voor deze chemici werd 
een concept-contract opgemaakt, dat ter beoordeling 
aan de Vereniging van de Nederlandse Chemische 
Industrie werd toegezonden. Na gezamenlijk overleg 
kwam men tot overeenstemming over de tekst van 
een ,,Leidraad 15) voor de samenstelling van een 
contract voor academisch gevormde en daarmede ge
lijkgestelde chemici in de particuliere industrie". 

Een kwestie , die eveneens de grote belangstelling der 
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Commissie trok, was die van de samenwerkin\:j tussen 
alle intellectuelen in Nederland. Zij bevorderde daad
werkelijk de oprichting van een dergelijk Verbond, 
<loch het succes bleef ten slotte uit. In 1923 nam in 
verband met de ingetreden depressie op economisch 
gebied de werkzaamheid der commissie aanmerkelijk 
af. Dit voerde in 1924 zelfs tot het besluit het aantal 
!eden der Commissie tot 4 te verminderen, aan\:jezien 
bij het weinige werk, dat haar gebleven was, dit 
aantal voldoende was, en op de Algemene Ver
gadering van 28 December 1926 kwam het tot op
heffing der Commissie, die inmiddels tot 2 !eden was 
ingekrompen en geen werk meer verrichte. Haar taak 
werd door het Algemeen Bestuur overgenomen. Eerst 
vele jaren later zou een soortgelijke Commissie, <loch 
in gewijzigde vorm, herrijzen. Doch hierover later 
(biz. 533). 

Tegelijk met de Onderwijscommissie en de Econo
mische Commissie was ook een Cammissie inzake de 
baekverkapingen van averleden !eden der Ned. Chem. 
V ereniging ingesteld. Zij bestond uit slechts 2 !eden, 
nl. de Redacteur van het Chemisch Weekblad en de 
secretaris der Bibliotheekcommissie. In deze vorm is 
de Commissie tot op de huidige dag gehandhaafd. 
Meermalen is hare medewerking ingeroepen of haar 
advies gevraagd. Dit komt ook nu nog voor. 

In de zomervergadering van 1920 te Haarlem werd 
een Cammissie vaar Octroaibelangen ingesteld, waar
van de taak was, zoals haar reglement vermeldt, de 
belangen van het octrooiwezen op chemisch gebied in 
het oog te houden en, zo nodig , de Vereniging te 
adviseren tot het aanwenden van haar invloed op 
wetgevend en reglementerend gebied. Zij zou ook ge
consulteerd kunnen worden door !eden der Vereni
ging omtrent wezen en strekking der octrooiwet en 
andere, op octrooigebied betrekking hebbende zaken, 
waarbij werkzaamheden die op het gebied van de 
octrooibezorger lagen, moesten worden vermeden. 
Ook zou op haar een beroep gedaan kunnen worden 
om als scheidsrechter op te treden bij geschillen of 
advies te geven omtrent berechting van een geschil. 
Voorzitter werd Ir . van H asselt, secretaris Ir . Danker 
Duyvis. De Commissie was zeer actief. bestudeerde 
verschillende vraagstukken van wetgeving en wets
uitvoering , bewoog het Chemisch Weekblad tot het 
opnemen van uittreksels van Ned. Octrooien, gaf 
vingerWIJZlllgen voor het naslaan van octrooi
litteratuur, stelde een lijst samen van de adressen der 
octrooi-administraties in de verschillende landen, de 
prijzen der octrooischriften en de wijze, waarop deze 
te verkrijgen waren. Zelfs het Internationale Bureau 
voor de lndustriele Eigendom te Bern beschikte niet 
over deze gegevens. De Commissie diende voorts van 
advies bij het opstellen door de Commissie ter be
hartiging der economische belangen van de Leidraad , 
hierboven onder de werkzaamheden dezer Commissie 
besproken. Voorts behandelde zij de positie van de 
minvermogende uitvinder. Men leze over een en ander 
de verslagen 16) van het eerste jaar van haar bestaan. 
Merkwaardigerwij ze schijnt op dit drukke begin enige 
tijd van rust gevolgd te zijn; men zoekt in 1923 tever
geefs naar een levensteken dezer Commiss'.e. Dit is 
echter slechts schijn, want in April 1924 volgde een 
Verslag over 1923-1924, waaruit blijkt , dat de Com
missie verschillende onderwerpen in studie had ge
nomen. Hiertoe behoorde o.a. het vraagstuk van de 
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wetenschappelijke eigendom, waarover kort daarna 
een uitvoerig rapport li) van de Secretaris der Com
missie, Ir. F. Danker Duyvis, ter discussie werd 
gesteld onder de titel ,,De wetenschappelijke eigen
dom en de financiele beloning van wetenschappelijke 
arbeid''. 

De Commissie constateerde ook, dat zij inmiddels 
voldoende georienteerd was om zich nu beschikbaar 
te stellen vragen om inlichtingen op octrooigebied te 
beantwoorden. In 1926 stelde zij op verzoek van het 
Algemeen Bestuur in verband met voorgenomen 
wijziging van de Octrooiwet een rapport 18) op, be
helzende de desiderata der Commissie, welk rapport 
aan de Voorzitter van de Octrooiraad voorgelegd 
zou warden. Nadien beperkte zich de werkzaamheid 
der Commissie tot het beantwoorden van vragen der 
!eden, het een enkele maal de aandacht vestigen op 
een of andere wijziging van de bepalingen inzake 
Octrooien of het uitbrengen van een advies aan het 
Algemeen Bestuur. De werkzaamheid daalt clan ver
volgens tot vrijwel nihil en in 1942 werd de Com
missie opgeheven, omdat er sinds lange tijd gebleken 
was geen behoefte meer aan te bestaan. 

Een Commissie van groot belang, ofschoon van 
zeer tijdelijke aard , was de Commissie van advies voar 
de beste wijze van uitgaaf der publicaties, welke in 
1922 werd benoemd en kortheidshalve de naam Tijd
schriftencammissie verkreeg. Voorzitter werd Prof. 
Dr. P. van Romburgh, secretaris Ir. B. Wigersma. 
De werkzaamheden dezer Commissie warden onder 
het hoofd ,, Publicaties" nader besproken (biz. 547). 

Op de wintervergadering van 1925, hield Ir. J. 
Straub een uitvoerige beschouwing over het op 30 
J uni 1923 uitgebrachte ,,Rapport van de Staatscom
missie met opdracht te onderzoeken door wel!ce 
maatregelen het toegepast natuurwetenschappelijk 
anderzoek hier te Lande in hager mate kan rvorden 
dienstbaar gemaakt aan het algemeen belang''. (Com
missie-Went). 

Als resultaat van de hierop gevolgde discussie werd 
besloten een Cornmissie inzake het rapport- Went te 
benoemen met opdracht een prae-advies op te stellen 
over dit rapport en over de door Ir. Straub hieraan 
gewijde beschouwingen. Na enkele weken reeds 
bracht deze , uit 14 leden bestaande Commissie, haar 
prae-advies 20) uit, waarin zij zich in een zestal 
stellingen in grote trekken accoord verklaarde met het 
beschrijvende dee! van het Rapport-Went en, of
schoon er op wijzende, dat niet mocht worden ge
concludeerd, dat niet ta! van diensten, op zich zelf 
beschouwd, uitstekend functionneerden, erkende dat 
door het Rapport een aanta l misstanden in de be
staande organisatie van het toegepast-natuurweten
schappelijk onderzoek hier te lande werden aange
wezen, en dat daaruit ook de wenselijkheid volgde te 
streven naar maatregelen, die aan de gestelde idealen 
bevorderlijk kunnen zijn, resp. de genoemde mis
standen kunnen verhinderen of wegnemen. 

Zander a lle detailpunten van de voorstellen van 
het Rapport-Went te onderschrijven, was de Com
missie, behoudens een enkele restrictie, van mening, 
dat inderdaad instelling van een autonoom comite tot 
beheer van verschillende takken van overheids
bemoeiing op het gebied van het toegepast natuur
wetenschappelijk onderzoek wenselijk was. 

Het Algemeen Bestuur stelde op basis van deze 



conclusie een ontwerp-motie 21 ) op, die op de Alge
mene Vergadering van 8 April 1926 te Utrecht met 
grate meerderheid van stemmen werd aangenomen. 
Deze uitspraak werd door het Algemeen Bestuur ter 
kennis van H.M. de Koningin en verschillende 
autoriteiten gebracht. In 1930 verscheen de wet, 
waarbij een .. Nederlandse Centrale Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek" werd 
ingesteld. 

Een Commissie, die als permanent bedoeld was. 
doch slechts een korte levensduur kreeg, was de op 
de zomervergadering van 1929 te Maastricht inge
stelde Commissie voor Excursies. De pogingen dezer 
Commissie tot het organiseren van excursies naar het 
buitenland !eden alle schipbreuk op een totaal gebrek 
aan belangstelling van de zijde der !eden. De Com
missie werd op eigen verzoek op de zomervergaderinrr 
van 1931 te Haarlem clan ook weer opgeheven. 

Een Commissie van enigszins bijzondere aard was 
de in 1932 ingestelde z. g. Schilderijen-Commissie, die 
tot taak kreeg plannen te ontwerpen voor een chemi
sche voorlichting van kunstschilders. De grand hiertoe 
was voorbereid door een artikel 22 ) van Dr. Ir. A. M. 
de Wild in drie plaatselijke Haarlemse bladen, ge
titeld .. Chemie van schilderijen. Welke kleuren ge
bruikte Frans Hals?' ', geschreven in verband met de 
in 1931 te Haarlem te houden zomervergadering, 
waarbij een bezoek aan het Frans Hals-museum op 
het programma stand, en door een taf el re de aan het 
officiele diner dier vergadering van de heer G. D. 
Gratama, directeur van dat Museum. Deze, van 
mening zijnde, dat de schilders van heden zich meer 
aan de scheikunde, dat is aan de kennis van hun 
materialen, gelegen laten liggen, betoogde, dat het 
hard nodig was aan de Academie van Beeldende 
Kunsten in Amsterdam een docent aan te stellen in 
de practische scheikunde, toegepast op de schilder
kunst. Het Algemeen Bestuur benoemde in deze 
Commissie de heren Ir. L. N. M. de W eerd, Ir. M. J. 
Schoen en Dr. Ir. A. M. de Wild. Zij verzamelde 
ta! van gegevens in binnen- en buitenland, bracht 
enkele korte tussentijdse verslagen uit over hare werk
zaamheid en besloot deze in 1933 met een uitvoerig 
rapport aan het Algemeen Bestuur, met hieruit voort
vloeiende voorstellen (zie Chem. Weekblad 1934 , 
biz. 294). Het Algemeen Bestuur bracht dit rapport 
onder de aandacht der bevoegde instanties, d.w.z. van 
de directeuren der onderwijsinstellingen voor beel
dende kunsten en via deze van regeringsinstanties. 
Het rapport werd , voor zover na te gaan, nimmer 
gepubliceerd. Voor het laatst hoorden wij er openlijk 
van in een toespraak 23) van de voorzitter der Ned. 
Chem. Vereniging in December 1935 ter gelegenheid 
van een ontvangst van de Vereniging door de Amster
damse Chemische Kring in het Rijksmuseum te 
Amsterdam, waarin hij verwees naar het fraaie 
rapport der Schilderijencommissie. Uit de notulen der 
vergaderingen van het Algemeen Bestuur blijkt nog, 
dat in 1935 bericht werd ontvangen van het Ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dat dit 
sympathiek stand ten opzichte van het streven der 
Commissie, doch dat de tijd niet toeliet hiervoor 
gelden uit te trekken; voorts dat het Algemeen Be
stuur nog zou trachten contact te leggen met de Ver
eniging van Ned. beeldende Kunstenaars .. De Brug' '. 
The rest is silence. 

Een Commissie, die door het Algemeen Bestuur in 
1929 werd ingesteld, de Propagandacommissie, had 
haar ontstaan te danken aan een suggestie van Dr. 
Jorissen, die, daarin gesteund door de Redactie
commissie van het Chemisch Weekblad en het Recueil , 
verzocht had een localiteit te huren voor het Redactie
bureau. Hierbij kwam van zelf de reeds meermalen 
geuite wens naar een z.g. Chemiehuis weer naar voren. 
Voor verwezenlijking van dergelijke wensen was 
echter een grate versterking der financiele positie der 
Vereniging een eerste eis. Zelfs de uitgave voor een 
localiteit voor het Redactiebureu baarde reeds enige 
zorg. De Propagandacommissie kreeg tot opdracht de 
gehele financiele positie der Vereniging aan een 
onderzoek te onderwerpen, te trachten donateurs te 
winnen, gelden voor de Vereniging als reserve
kapitaal bijeen te brengen en na te gaan in hoeverre 
een Chemiehuis tot de uitvoerbare wensen kon warden 
gerekend . Het is duidelijk dat deze Commissie, in
gesteld aan het begin van een der ergste economische 
crises, die de wereld heeft gekend. de wind niet 
mee had. Groot zijn de resultaten blijkbaar ook niet 
geweest . Wei gelukte het de bijdrage van de Ver
eniging van de Ned . Chem. lndustrie aanmerkelijk 
verhoogd te krijgen, doch de toezegging gold slechts 
voor een jaar ( 1931). Ook werd een beperkt aantal 
donateurs aangeworven. Plannen, vertegenwoordigers 
in verschillende plaatsen aan te stellen ter werving 
van !eden en donateurs , waartoe een circulaire tot de 
Chemische Kringen werd gericht, hadden geen resul
taat. Schriftelijke rapporten zijn er, voor zover na te 
gaan, door de Commissie niet uitgebracht. Het is 
duidelijk , dat de Commissie grotendeels haar doe! 
heeft gemist. In 1936 blijkt zij met s tille trom uit de 
lijst der Commissies te zijn verdwenen. 

Dit kan in geen geval gezegd worden van de 
Commissie, die vervolgens onze aandacht vraagt , de 
Commissie , die in de grate crisis in de dertiger jaren, 
toen de werkloosheid, ook onder de chemici, grate af
metingen aannam, menigeen tot steun geweest is en 
voor ledigheid en achteruitgang heeft behoed, de 
Commissie voor Tewerkstelling en Crisisfonds. De 
stoot hiertoe werd gegeven door een tweetal artikelen 
in het Chemisch Weekblad van 15 April 1933 24 ), het 
speciale nummer, dat aan de herdenking van het 
30-jarige bestaan der Vereniging was gewijd. In een 
pakkend betoog, getiteld .,Tewerkstelling van chemici 
aan onderzoekingen van algemeen belang. een taak 
voor de Nederlandse Chemische Vereniging, een taak 
voor de Ned. Centrale Organisatie, een taak voor de 
Overheid", pleitte Ir . Jan Straub voor een tewerk
stelling van de werkloze chemici bij overheidslabora
toria ( Universitaire laboratoria, Rijkslandbouwpraef
stations , Keuringsdiensten enz.). terwijl Dr. Jorissen 
wees op het grate aanta l der scheikunde studerenden, 
zowel aan de Universiteiten als aan de Technische 
Hogeschool, dat in de naaste toekomst het aantal 
werkloze chemici niet onbelangrijk dreigde te ver
hogen. Ook hij pleitte voor het scheppen van werk
gelegenheid. Het Algemeen Bestuur stelde voor dit 
belang vervolgens een Bestuurscommissie in, be
staande uit de heren Ir. J. Straub, Dr. C. A. Lohry de 
Bruyn, en Ir. H . W. Mauser. Deze Commissie richtte 
een oproep tot de led en der Vereniging . die daarop 
binnen korte tijd f 3000.- bijeenbrachten , waaraan 
de Ned. Chem. Vereniging nog in 1933 hetzelfde 
bedrag toevoegde; bovendien werd op de begroting 

49 ( 1953) CHEMISCH WEEKBLAD 529 



voor 1934 een tweede bedrag van f 4000.- gebracht 
en door de algemene vergadering goedgekeurd , zodat 
in 1934 beschikt werd over een Crisisfonds van 
f 10 000.-. Reeds in 1933 was het gelukt een 9-tal 
werkloze chemici te werk te stellen, zij het slechts 
tegen geen of geringe vergoeding van kosten of met 
een geringe toelage. De Commissie werd uitgebreid 
tot een 20-tal !eden en de Bestuurscommissie vormde 
daarvan het Bureau. Nog in 1933 trad schrijver dezes 
tot dit Bureau toe, terwijl de voorzitter der Vereniging 
het voorzitterschap op zich nam. Op 1 J anuari 1936 
droeg hij dit voorzitterschap over aan Dr. Lohry de 
Bruyn, die deze functie ook nu nog bekleedt. In 
October 1934 trad in verband met het onderbrengen 
bij de Commissie van de tot die tijd door Dr. Jorissen 
verzorgde Chemische Arbeidsbeurs laatstgenoemde 
tot het Bureau toe, terwijl in Maart 1936 overleg met 
de Vereniging van de Ned . Chem. Industrie leidde 
tot toevoeging aan het Bureau der Commissie van de 
Secretaris dier Vereniging , Ir. D. J. Akkerman. Media 
1936 trad Dr. Jan Smit uit de Commissie. Sindsdien 
bleef de samenstelling ongewijzigd. 

Tot en met 1935 beperkten zich de werkzaam
heden 25) der Commissie tot het verschaff en van 
nuttige arbeid op wetenschappelijk of meer technisch 
gebied aan pas afgestudeerde chemici door hen als 
volontair te plaatsen bij die laboratoria, die daartoe 
plaatsen beschikbaar stelden. Aan het beroep der 
Commissie op de laboratoria gaven vele van deze ge
hoor. ledere, als volontair geplaatste chemicus stand 
daarbij onder toezicht van een der !eden der uit
gebreide Commissie, tevens als waarborg, dat de 
volontairs geen plaatsen innamen, die normaal door 
een betaalde kracht dienden te warden bezet. Sinds 
medio 1934 geschiedde deze plaatsing bovendien in 
nauwe samenwerking met het door de Regering ge
stichte Fonds voor Werkverruiming voor Academisch 
Gevormden. Bij deze tewerkstellingen werden, zo 
nodig, noodzakelijke kosten , zoals reis- of labora
toriumkosten, vergoed. Deze vergoedingen werden 
voor !eden der Vereniging voor de ene helft gedragen 
door het Crisisfonds der Ned. Chem. Vereniging, 
voor de andere helft door het bovengenoemde Fonds 
der Regering, terwijl dit de voile kosten droeg voor 
niet-leden der Vereniging. Indien noodzakelijk, kon 
naast vergoeding van kosten nog een bescheiden bij
drage in hun levensonderhoud warden toegekend. 

In de loop der jaren werden door de Commissie 
aldus 86 personen te werk gesteld. Aan toelagen en 
bijkomende kosten werd aan deze een bedrag van 
ca. f 33 700.- uitgekeerd, waarvan ca. f 18 400.
ten laste van het Crisisfonds der Vereniging kwam. 

Begin 1936 breidden de werkzaamheden der Com
missie zich niet onbelangrijk uit door een tot stand 
gekomen samenwerking met het Oepartement van 
Sociale zaken. Deze samenwerking had ten doe! 
oudere, werkloos geworden en daardoor in slechte 
financiele toestand geraakte chemici aan tijdelijke, be
taalde werkzaamheden te helpen. Deze tewerkstelling 
droeg het stempel ,,werkverschaffing". Het Departe
ment stelde hiervoor een Commissie in, de z.g. 
Commissie voor W ( erkverschaffing) en S ( teunver
lening) aan werkloze chemici. Voorts werd de morele 
steun en medewerking van de Vereniging van de 
Ned. Chem. Industrie verkregen. Het centrale punt 
vormde weer het Bureau der Commissie T. en C., 
dat op 1 September 1936 naar het Secretariaat der 
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Vereniging te 's-Gravenhage werd overgebracht na 
sinds de oprichting der Commissie in de Keurings
dienst van Waren onder de dagelijkse leiding van 
Ir. Straub gevestigd te zijn geweest. De dagelijkse 
leiding ging nu tevens over op de secretaris der Ned . 
Chem. Vereniging. Zowel werkloze oudere chemici 
als werkgevers (laboratoria van Universiteiten en 
Hogescholen, Keuringsdiensten , Proefstations , Con
trolestations en ook industriele ondernemingen) 
moesten hunne aanvraag , resp. hun aanbod, enerzijds 
om tewerkstelling in werkverschaffing , anderzijds om 
aanstelling van een werkloos chemicus , bij de Com
missie indienen, welke na bevredigende uitslag van 
een degelijk onderzoek een voorstel indiende bij de 
Commissie W. en S. De kosten van zulk een tewerk
stelling in werkverschaffing werden gedragen zowel 
door het Departement als door de werkgever, in be
paalde verhouding , terwijl het Crisis fonds der Ver
eniging steeds l 2Yz % van het salaris, dat van f 9.
tot f 34.- per week varieerde al naar gelang der 
particuliere omstandigheden van de tewerkgestelde, 
bijdroeg . Ook al deze tewerkgestelden kregen een 
toezichthoudend lid der Commissie toegewezen , die 
ook hierbij te waken had, dat de tewerkgestelde niet 
de plaats innam van normaal voor de instelling of het 
bedrij f benodigde krachten . 

In de loop van de tijd werden aldus 16 personen in 
werkverschaffing geplaatst . Het bedrag , dat hieraan 
door het Crisisfonds ten koste werd gelegd, was ca. 
f 2700.-. Ter aanvulling van het Crisisfonds 
suppleerde de Ned. Chem. Vereniging sinds 1934, 
in welk jaar f 4000.- werd bijgedragen, jaarlijks een 
bedrag van f 3000.-, welk bedrag in 1938, als gevolg 
van de dalende werkloosheid, teruggebracht kon 
warden tot f 1500.-, in 1940 verder verminderd werd 
tot f 1000.- en in 1942 geheel kwa m te vervallen. In 
totaal stortte de Ned. Chem. Vereniging f 21 000.
in het Crisisfonds. 

Oat na de gebeurtenissen van Mei 1940 langzamer
hand de werkzaamheid der Commissie vrijwel geheel 
stil kwam te liggen, is begrijpelijk, aangezien nadien 
en vooral na 1942 niemand meer als werkzoekende 
te boek kon staan op straffe van tewerkstelling door 
de bezetters, hetzij hier, hetzij buiten Nederland. Ook 
na de bevrijding bleven de werkzaamheden der Com
missie tot een minimum beperkt. Het Bureau werd 
echter tot op de huidige dag in dezelfde samenstelling 
gehandhaafd om, zodra het onverhoopt weer nodig 
mocht zijn, zijn taak weer in voile omvan)l op te 
vatten. Het Crisisfonds ten bedrage van f 9629.87 
vindt men jaarlijks op de financiele balans der Ver
eniging vermeld. 

De Chemische Arbeidsbeurs, hierboven reeds ter
loops vermeld, werd in 1924, zij het nog niet onder 
deze naam, in samenwerking met de Vereniging voor 
de Ned . Chem. lndustrie , ingesteld . Zij stelde zich 
tot doe! werkzoekenden en werkgevers op chemisch 
gebied tot elkaar te brengen. Ofschoon zij nimmer 
de plaats heeft @ekregen, die men haar bij de instelling 
had toegedacht, nl. die van de instantie, waarvan 
zowel alle werknemers als alle werkgevers te alien 
tijde gebruik zouden maken, heeft zij toch in de loop 
der jaren menige werkzoekende en werkgever tot 
elkaar gebracht, niet het minst door de te harer be
schikking staande rubrieken in het Chemisch Week
blad ,,Gevraagde betrekkingen" en .. Aangeboden be
trekkingen". De top van de jaarlijks aantallen bij de 



Chemische Arbeidsbeurs ingeschrevenen viel in 1935, 
toen 216 werkzoekenden, van wie 174 academisch 
gevormden, ingeschreven stonden. 

Coming events cast their shadows before. In de 
dertiger jaren, na de overneming van de macht door 
de nationaalsocialisten in Duitsland, en, reeds vroeger, 
door de fascisten in Italie, begint de vrees voor een 
tweede wereldoorlog over de wereld te varen. N eder
land blijft daar niet vrij van. Allerwege duiken 
vredesacties op. Op de zomervergadering van 1934 
te Leiden houdt de voorzitter, Dr. Jan Smit, een 
rede 2G), van meer clan een zijde aangevochten, 
waarin hij, niet als voorzitter, maar als particulier, 
uiting geeft aan zijn vrees en bezorgdheid voor de 
dreigingen dier dagen en een hartstochtelijk beroep 
doet op alle chemici zich te onthouden van elke mede
werking aan arbeid, die de oorlogsindustrieen zou 
kunnen bevorderen. Kort daarop richtten zich de 
.. J ongeren Vredesactie" en de ,,Studenten V redes
actie" in gelijkluidende brieven, mede ondertekend 
door een groat aantal predikanten, medici, architecten 
en letterkundigen, tot de Ned. Chem. Vereniging met 
het verzoek a) het Nederlandse volk een overzicht te 
verschaffen van hetgeen omtrent de middelen der 
chemische oorlogvoering momenteel bekend was, 
b) haar oordeel te geven over de technische en econo
mische mogelijkheid het Nederlandse volk zo te orga
niseren en van zodanige hulpmiddelen te voorzien, dat 
de grate massa der burgerbevolking beveiligd zou zijn 
tegen een aanval met chemische strijdmiddelen, c) 
haar oordeel te geven over de mogelijkheid, dat er 
chemische strijdmi'ddelen bestaan , welke niet zijn ge
publiceerd, of dat er in de toekomst nieuwe chemische 
strijdmiddelen zullen warden samengesteld ,waartegen 
de thans in gebruik zijnde gasmaskers geen beveiliging 
zullen kunnen bieden. Het Algemeen Bestuur was van 
mening, dat de punten a) enc) niet voor beantwoor
ding vatbaar waren - deze werden later, nl. op 
het 20 en 21 November 1936 te Leiden gehouden 
Symposium over Chemie en Luchtbescherming 27 ), zo 
goed mogelijk beantwoord -, doch dat punt b) een 
nader onderzoek wettigde. Het Algemeen Bestuur 
werd diensvolgens op de zomervergadering van 1935 
te Groningen gemachtigd hiervoor een Commissie te 
benoemen. Deze Commissie, bekend onder de naam 
van Oorlogsgassencommissie, bestaande uit Dr. J. H. 
de Boer, Dr. A. J. P. Hoogeveen, Dr. J. Kalfl, secre
taris, Dr. C. A. Lobry de Bruyn, Prof. Dr. Jan Smit, 
voorzitter, Drs. P. Soels en Prof. Dr. J. P. Wibaut, 
waaraan later nog Ir. K. I. Hondius werd toegevoegd 
en welke grate medewerking ondervond van Kapt. 
J. H. van Riesen, bracht op basis van de door ieder 
harer ]eden over omlijnde onderwerpen opgestelde 
rapporten in 1937 een uitvoerig rapport 28) uit. Dit 
rapport bevat 12 conclusies, die met uitzondering van 
die, handelende over het gebruik van oorlogsgassen 
en bacteriologische strijdmiddelen, in de tweede 
wereldoorlog hare vreselijke bevestiging hebben ge
vonden. 

Inmiddels was in 1936, dus nog voor de verschijning 
van het rapport der Oorlogsgassencommissie, bij het 
Algemeen Bestuur de gedachte gerezen tot het houden 
van een Symposium over Chemie en Luchtbescher
ming, teneinde dit vraagstuk van alle zijden door de 
meest deskundigen te doen belichten, zij het dat uit de 
aard der zaak op de chemische strijd- en bestrijdings-

middelen hierbij bijzondere nadruk zou warden ge
legd. Dit Symposium 29) werd op 20 en 21 November 
1936 te Leiden gehouden. Aan het slot van deze 
bijeenkomst werd op grand van de gehouden voor
drachten en de gevoerde discussies een zestal conclusies 
opgesteld, waarvan de laatste o.a. de volgende zin
snede bevatte: .. Voor het organiseren en coordineren 
van de medewerking van chemici bij de vraagstukken 
inzake chemie en luchtbescherming is het gewenst , 
dat door de Ned. Chemische Vereniging een 
permanente commissie wordt ingesteld, die onder meer 
tot taak heeft het contact met andere algemene in
stanties op dit gebied te onderhouden" . 

Het gevolg van het aanvaarden van deze conclusie 
was de instelling van een Commissie voor Chemie en 
Luchtbescherming. Een door deze Commissie inge
stelde enquete 30 ) wees uit, dat 524 ]eden der Ned. 
Chem. Vereniging bereid waren hunne medewerking 
te verlenen aan werkzaamheden ter bescherming tegen 
aanvallen uit de lucht. Van deze waren 64 reeds in
geschakeld bij luchtbeschermingsdiensten. De 524 
leden woonden in 105 gemeenten en waren werkzaam 
op 188 laboratoria, waarover de beschikking zou 
kunnen warden verkregen voor het verrichten van 
bepaalde onderzoekingen, de luchtbescherming be
treffende. Verzamelstaten van alle verkregen ge
gevens werden aan de Inspectie van de bescherming 
der bevolking tegen luchtaanvallen verstrekt , die de 
gegevens doorzond aan de burgemeesters der 105 ge
meenten. Door 32 dezer gemeenten werd vervolgens 
opgave verzocht van de niet dienstplichtige !eden, die 
zich tot medewerking bereid hadden verklaard en in 
de betrokken gemeente woonachtig waren. Een paging 
een coordinatie tot stand te brengen tussen al 
degenen, die zich met onderzoek van oorlogsgassen 
bezig hielden, mislukte. Na 1938 namen de werkzaam
heden der Commissie in sterke mate af. Hierin kwam 
geen wijziging, zodat op de zomervergadering van 
1941 te Wageningen de Commissie werd opgeheven, 
aangezien er geen behoefte meer aan bleek te bestaan. 
In November van datzelfde jaar richtte de Rijks
inspectie voor de bescherming van de burgerbevolking 
tegen luchtaanvallen tot de Ned. Chem. Vereniging 
en tot de Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 
een verzoek medewerking te verlenen bij een nadere 
organisatie van de gasdienst. Aangezien het hier een 
belang van de burgerbevolking betrof, besloot het 
Algemeen Bestuur die medewerking. zo mogelijk, te 
verlenen en richtte zich daartoe tot degenen, die in 
1937 hunne medewerking toezegden. Slechts 94 dezer 
verklaarden zich nog steeds bereid, zij het onder 
zeker voorbehoud. Dit resultaat werd te weinig be
vredigend geacht om verdere stappen te ondernemen. 

Op de wintervergadering van 1936 in Amsterdam 
werd behalve de zo juist besproken Commissie ook 
een Commissie voor de normalisatie van Analyse
voorschriften ingesteld. Aanleiding hiertoe was de 
gebleken wenselijkheid van samenwerking tussen de 
Ned. Chem. Vereniging en het Normalisatiebureau 
voor die gevallen, waarin dit Bureau de normalisatie 
van scheikundige onderzoekingsmethodes wenste aan 
te vatten. De Commissie, voorbereid door een kleine 
commissie, bestaande uit Dr. C. A. Lobry de Bruyn, 
van wie het initiatief was uitgegaan , Prof. Dr. Ir . 
C. J. van Nieuwenburg en Dr. G. L. Voerman , kreeg 
tot taak het N ormalisatiebureau van voorlichting te 
dienen bij het vaststellen van voorschriften voor 
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chemische analyses. Deze Commissie beperkte hare 
werkzaamheden niet tot samenwerking met het Nor
malisatiebureau, doch verleende medewerking aan alle 
fnstanties, die analysemethodes wensten te normali
seren. Zij nam bijv. deel aan de werkzaamheden van 
een door de Ned. Vereniging van Gieterijtechnici 
ingestelde commissie voor normalisatie van ijzer
analysemethodes. T ezamen met Commissie T 7 voor 
de normalisatie van bindmiddelen van het Normali
satiebureau werden de voorontwerpen betreffende 
het chemische onderzoek van cement en kalk bewerkt 
benevens ook de critiek op deze voorontwerpen, zij 
verleende hare medewerking aan het Centraal 
lnstituut voor Materiaalonderzoek bij de ontwerp
analysevoorschriften voor het onderzoek van Ketel
water, stelde op verzoek van het Centraal Normali
satiebureau ontwerp-voorschriften op voor de be
paling van antimoon en tin in loodmetaal en laag
gelegeerd lood en gaf op verzoek van hetzelfde 
Bureau haar oordeel over een uit te geven normaal
blad .. Keuringsvoorschriften voor de Vertinning van 
koperen, stalen en gietijzeren voorwerpen, speciaal 
wat betreft het chemisch onderzoek". Hetzelfde ge
schiedde met een voorontwerp betreff ende de be
paling van het vetgehalte van mechanisch behandelde 
melk, ondermelk en wei en met een voorontwerp be
treff ende Keuringsvoorschriften voor thermische ver
zinking van staaldraad en staalplaat. 

In de jaren na de bevrijding bleek, dat de Com
missie overbodig ging worden wegens de grote 
activiteit van verschillende instanties, die elk op eigen 
gebied door commissies van deskundigen op hun 
speciale gebied analysevo0rschriften deden opstellen. 
Zij werd clan ook op eigen verzoek op de zomer
vergadering van 1948 te Hilversum opgeheven. 

Op de wintervergadering van 1937 te Amsterdam, 
werd naar aanleiding van een verzoek terzake van 
Dr. ]. Th. G . Overbeek besloten een Commissie inzake 
psychotechnisch onderzoek van academisch gevorm
den in te stellen. Het hoe !anger hoe meer stellen van 
de eis door werkgevers bij aanstelling van academisch 
gevormden zich aan een psychotechnisch onderzoek 
te onderwerpen had in brede kring enig onbehagen 
gewekt, omdat men er niet van overtuigd was, dat op 
dit niveau onaanvechtbare resultaten te verkrijgen 
waren. De Commissie, bestaancfe uit Prof. Dr. E. 
Cohen, voorzitter, Dr. T. van der Linden, secretaris , 
Dr. J. H. de Boer, Ir. G. ]. L. Caviet, Ir. G . A. M . 
Heim, Prof. Dr. P. Roels en Dr. H. J. Slijper, won 
inlichtingen in bij een 8-tal instituten op psycho
technisch gebied, van welke er echter slechts 2 acade
misch gevormde chemici bleken te hebben onderzocht, 
en bracht in December 1938 een rapport 31) uit, waar
in zij tot de conclusie kwam, dat er tot op dat 
moment nog geen op wetenschappelijke gronden ge
baseerde methodiek van psychotechnisch onderzoek 
van academisch gevormde chemici en physici bestond. 
Op grond hiervan meende de Commissie te mogen 
vaststellen, dat het psychotechnisch onderzoek in zijn 
toenmalige vormen niet in staat was op objectieve 
wijze te beslissen over het al clan niet bekwaam zijn 
van academisch gevormde chemici voor betrekkingen 
als die van research-chemicus e.d. 

Voorts sprak de Commissie de mening uit, dat, 
aangezien aan de uitkomsten van psychotechnisch 
onderzoek van academisch gevormde chemici en 
physici door de voornaamste werkgevers in Neder-
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land geen invloed werd toegekend bij het beoordelen 
der candidaten - behoudens in enkele, zeer speciale: 
gevallen - er voor sollicitanten haars inziens geen 
overwegende bezwaren behoefden te bestaan om 
mede te werken aan de proefnemingen der werkgevers 
en zich aan een psychotechnisch onderzoek te onder
werpen. 

De Commissie werd hierna ontbonden. 

Op de zomervergadering van 1940 te Utrecht werd 
door Drs. P. H . E. Tattje de aandacht gevestigd op 
de noodzaak maatregelen te nemen ten einde aan de 
dreigende werkloosheid van de chemicus tijdig tege
moet te komen en tezamen met de Vereniging van de 
Ned. Chem. Industrie er naar te streven , dat nieuwe 
procede 's worden bestudeerd en plannen beraamd om 
de chemische industrie, nu Nederland bezet was, niet 
alleen voor verval te behoeden, maar zo mogelijk uit 
te breiden. Hij opperde de instelling hiervoor van een 
Actief Comite in de geest van de vroegere Commissie 
voor economische belangen. Als gevolg van dit 
pleidooi werd door het Algemeen Bestuur een Com
missie ad hoc ingesteld, met de opdracht maatregelen 
te beramen tot werkverruiming voor chemici. De 
Commissie bestond uit Drs . Tattje zelf en de heren 
Dr. W. Gaade, Dr. C. Koningsberger, Dr. A. ]. 
Staverman en Dr. E. J. W. Verwey . In April 1941 
bracht deze Commissie, in de wandeling bekend als 
de Commissie-Tattje, rapport uit. De Commissie had 
er van afgezien zich met de practische zijde van het 
vraagstuk der tewerkstelling van werkloze chemici 
bezig te houden , aangezien dit door de Commissie 
Tewerkstelling en Crisisfonds op intensieve wijze 
reeds geschiedde. Zij zag ook geen heil onder de 
sinds de bezetting in Nederland heersende toestanden 
zich incidenteel bezig te houden met de materiele en 
financiele positie der chemici. Zij had zich echter af
gevraagd, wat organisatorisch nog kon worden onder
nomen met het oogmerk de industriele research te 
bevorderen en meende de beantwoording van deze 
vraag te moeten zoeken in de vereniging van tal van 
instellingen en laboratoria, die naast en onafhankelijk 
van elkaar onderzoekingen voor de industrie ver
richten, tot een grote centrale research-instantie, een 
overkapping van de bestaande instanties, toegerust 
met de bevoegdheid deze samen te voegen, uit te 
breiden of op te heff en. Zij zag als meest doel
treffende organisatievorm van dit lichaam die, waarbij 
het zou worden opgezet als een afzonderlijke afdeling 
van het Departement van Economische Zaken. 

Besprekingen van de Commissie met het Algemeen 
Bestuur leidden tot de aanvaarding van een plan van 
dit Bestuur in de allereerste plaats een onderzoek in 
te stellen naar de behoefte aan chemische voorlichting 
bij de kleine en middelgrote industrie in Nederland . 
Het Algemeen Bestuur diende daarom op de Alge
mene Vergadering van Juli 1941 te Wageningen een 
voorstel in iemand met een onderzoek naar de 
mogelijkheid van werkverruiming, d.w.z. plaatsing 
van meer chemici in de industrie , te belasten onder 
leiding van een in te stellen Commissie, te benoemen 
door het Algemeen Bestuur, aan welke echter een 
meer algemene taak zou worden gegeven , nl. in het 
algemeen de maatschappelijke belangen der chemici te 
bezien en wegen ter verbetering aan te geven. Het 
voorstel werd aangenomen en in feite was hiermede 
de vroegere Commissie voor economische belangen, nu 
echter onder de naam van ,,Commissie voor Maat-



schappelijke Belangen", weer in het leven geroepen. 
Zij kreeg de volgende samenstelling : Prof. Dr. Ernst 
Cohen, voorzitter; Ir. E. L. Masthofl, secretaris, 
Dr. Ir. R. Houwink, Dr. J. Rinse, Dr. H . B. J. 
Schurink en Dr. A . J. Staverman . In verband met de 
door de bezetter genomen maatregelen tegen onze 
Joodse landgenoten kon Prof. Cohen echter al spoedig 
niet meer openlijk als lid en voorzitter der Commissie 
optreden, maar hij bleef nog geruime tijd de drijvende 
kracht - terwijl Dr. Houwink in naam als voorzitter 
optrad - en had een zeer groot aandeel in het tot 
stand komen van de rapporten der Commissie over de 
titulatuur der doctorandi en over de duur der studie 
in de scheikunde aan de Universiteiten , onderwerpen, 
die naast het onderzoek naar de mogelijkheden der 
werkverruiming reeds in 1941 in studie waren ge
nomen. Aanleiding tot het bestuderen van deze vraag
stukken waren een aantal ingezonden stukken in het 
Chemisch Weekblad, getiteld: .. De positie van den 
chemicus en zijn beroep" (P. J. van der Lee 32)) , 
.. lr.-drs en Dr.lr.-Dr." (H. C. J. de Decker 33)), 
.. Chemici en hun opleiding hier te lande" (J. A. de 
Bruyn Jr. en eveneens J. J. Hansma 33)), ,.De 
doctorandus- en ingenieurstitel" ( G. Elsen 34)), .. De 
maatschappelijke positie van den chemic us" ( 21 jongere 
Utrechtse chemici 35)), waarin gewezen werd op de 
noodzaak meer waardering te wekken voor het beroep 
van de academisch gevormde chemicus in het alge
meen, op de vaak in het maatschappelijke !even door 
onkunde plaats vindende discriminatie van de docto
randus tegenover de ingenieur en op de te lange 
studieduur aan Universiteiten en Hogescholen. 

Het onderzoek naar werkverruiming bij de middel
grote en kleinere industrieen werd , na korte tijd in 
handen geweest te zijn van de secretaris der Com
missie, opgedragen aan Prof. Dr. Jan Smit, die door 
de bezettende macht als hoogleraar was ontslagen. 
Hij werd dientengevolge aan de Commissie toege
voegd. Medio 1942 werd rapport 36) uitgebracht over 
dit onderzoek, dat geen ongunstige aspecten hood. 
De heersende omstandigheden, zich vooral ook uitende 
in een hoe !anger hoe grater gebrek aan grondstoffen, 
waren grote bezwaren voor eventuele aanstelling van 
nieuwe krachten. De verslechterende economische 
positie leidde er tenslotte toe , dat dit onderzoek in 
November van hetzelfde jaar moest worden stopgezet. 

Over de titulatuur der doctorandi bracht de Com
missie in December 1941 een rapport 37 ) met uit
voerige toelichting uit, waarin zij op grond van hare 
studie het voorstel deed, dat de Ned. Chem. Ver
eniging den .. doctorandi" aanbeveelt van het bezit 
van die graad te doen blijken door zich aan te dienen 
als Ors. X , chem. (resp. Ors. X , phys. en Ors. X . 
pharm.) . Oit voorstel. overgenomen door het Alge
meen Bestuur, werd op de wintervergadering van 
1941 te Amsterdam aangenomen. 

Het onderzoek der Commissie naar de duur van 
de studie in de scheikunde aan de Universiteiten -
met die der scheikundige ingenieurs bemoeide zij zich 
niet, aangezien aan de Technische Hogeschool een 
af zonderlijke Commissie voor het onderzoek naar de 
duur der ingenieursstudie was ingesteld - werd neer
gelegd in een begin 1942 aan het Algemeen Bestuur 
uitgebracht rapport, dat dit Bestuur aanleiding gaf 
zich in Mei van dat jaar met een rondschrijven 38) te 
richten tot de hoogleraren en lectoren in de 
scheikunde aan de Nederlandse Universiteiten. In dit 

schrijven waren de aanleiding tot het onderzoek, de 
resultaten der Commissie en de conclusies, waartoe 
het onderzoek had geleid, uiteengezet. Het onderzoek 
had uitgewezen, dat de gemiddelde studieduur onge
veer 8 jaar bedroeg, waaraan de promotie gemiddeld 
nog eens 3 jaar toevoegde. Op grond hiervan werd 
de medewerking van hoogleraren en lectoren inge
roepen om te komen tot een gemiddelde van 6 jaar, 
hetgeen betekende, dat het doctoraalexamen na 5 jaar 
afgelegd zou moeten kunnen worden. 

Het resultaat van deze actie was , dat op de zomer
vergadering medegedeeld kon worden, dat behoudens 
een enkele uitzondering alle hoogleraren en lectoren 
zich met de strekking van het rondschrijven konden 
verenigen en een tweetal Universiteiten reeds maat
regelen hadden getroffen om de duur der studie terug 
te brengen tot 5Yz a 6 jaar. 

lnmiddels had de Commissie ook in studie genomen 
- l'histoire se repete ( zie biz. 525) - de vraag in 
hoeverre het gewenst was voor studenten in de schei
kunde aan de N ederlandse Universiteiten de gelegen
heid te openen in de vacantie practisch te werken in 
chemische bedrijven (niet alleen in de daaraan ver
bonden laboratoria) . Zij kwam tot de conclusie, dat 
de opleiding hiertoe niet de vereiste basis legde. 
Alleen wanneer dat gepaard kon gaan met onder
richt in de chemische technologie aan de Universi
teiten, zou dit voor bepaalde groepen nuttig geacht 
kunnen worden. Zij stelde daarom voor het daarheen 
te leiden , dat aan de Universiteiten het vak .. chemi
sche technologie" als keuzebijvak zou worden inge
voerd zoals dat tot zekere hoogte in Leiden en 
Groningen reeds het geval was. De toen heersende 
omstandigheden - 1942 - deden het Algemeen Be
stuur echter van stappen in dezen afzien. 

In 1943 wendde zich een aantal jongere chemici 
tot het Algemeen Bestuur met wensen, de ideele en 
materiele belangen van de chemicus rakende. Op ver
zoek van het Bestuur besprak de Commissie de aan 
de orde gestelde kwesties met een vijftal dezer jongere 
!eden. Een der naar voren gebrachte wensen was, dat 
de Ned. Chem. Vereniging een uitspraak zou doen 
omtrent het aanvangssalaris , waarop een beginnend 
academisch gevormd chemicus aanspraak zou mogen 
maken. Na een door de Commissie ingestelde kleine 
enquete onder een 30-tal grote en .middel-grote che
mische bedrijven, particuliere laboratoria , octrooi
bureaux e.d., en een tiental professoren kwam zij tot 
de uitspraak, dat tot een aanvangssalaris van f 3300.
voor gepromoveerden en f 3000.- voor doctorandi 
en scheikundige ingenieurs als norm kon worden ge
adviseerd. Deze uitspraak werd door het Algemeen 
Bestuur gepubliceerd in Circulaire no. 5 van April 
1944 (het Chem. Weekblad was in Mei 1943 ge
staakt). 

Hierna volgt een reeks van jaren, waarin de Com
missie als zodanig bleef gehandhaaf cl , doch geen 
onderwerpen in studie nam tot in 1951 in brede kring , 
niet alleen onder de chemici , maar algemeen onder 
het hogere, leiding gevende personeel , de bezorgdheid 
tot uiting kwam over de zeer verslechterde materiele 
en daarmede tevens de ideele positie. N aar aanleiding 
hiervan droeg het Algemeen Bestuur aan de Com
missie voor Maatschappelijke Belangen, na deze te 
hebben gereorganiseerd en te hebben uitgebreid , op 
een onderzoek in te stellen naar de materiele positie 
van de chemicus. De Commissie schreef daartoe in 
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l 952 een anonieme enquete uit onder de !eden der 
Vereniging, waarop een bevredigend aantal ant
woorden in kwam. 

De verkregen gegevens werden nader bewerkt door 
het Centraalbureau voor de Statistiek. Bij de afsluiting 
van dit overzicht was het rapport der Commissie 
echter nog niet verschenen, zodat nader bericht over 
de resultaten achterwege moet blijven. 

Een Commissie, die tot bijzonder belangrijke resul
taten zou leiden, was ook de Commissie voor Physische 
Constanten, waarvan op de Algemene Vergadering 
van 13 December 1941 te Amsterdam de instelling 
werd medegedeeld. Aanleiding hiertoe was een publi
catie 39) in het Chemisch Weekblad van W. J. van 
Weerden over de zeer onvoldoende wijze , waarop in 
de litteratuur de physische constanten van organische 
stoffen werden vermeld en het gebrek aan uniformiteit 
bij de bepaling dezer constanten. Schrijver betoogde 
de wenselijkheid van een Centraal Instituut, dat tot 

· taak zou hebben de physische cons tan ten van be
staande en nieuwbereide organische verbindingen met 
gestandaardiseerde methodes te bepalen. In een 

· artikel 40) , eveneens in het Chem. Weekblad van 
1941 , sloten J. Verheus en J. Smittenberg zich bij dit 
betoog aan , daaraan nog verdere beschouwingen toe
voegende. Zij wezen er ook op, dat een Centraal 
Instituut een kostbaar iets zou zijn en opperden de 
mogelijkheid deze bepalingen door verschillende 
researchinstanties in Nederland tezamen te doen ver
richten. Zij brachten voorts het idee naar voren, dat 
een Commissie van de Ned. Chem. Vereniging het 
geheel in studie zou nemen en daarover adviseren. 
Het Algemeen Bestuur gaf aan deze suggestie ge
hoor en stelde een Commissie in , waarin de vier grote 
Universiteiten en de Technische Hogeschool ver
tegenwoordigd waren door een aan elke Universiteit 
en aan de Technische Hogeschool afgestudeerde. De 
Commissie kreeg de volgende samenstelling: Prof. Dr. 
J. P. Wibaut (Gem. Un. Amsterdam), voorzitter, 
Dr. Ir. J. Smittenberg (Techn. Hogeschool), secre
taris , Dr. J. Th. G. Overbeek (Un. Utrecht), Dr. 
J. M. Stevels (Un. Leiden) en Dr. W. J. van 
W eerden (Un. Groningen). 

Deze Commissie bracht in Mei 1943 een uitvoerig 
rapport uit, waarvan de conclusie en de daaruit voort
vloeiende voorstellen op biz. 3 t/m 6 van Circulaire 1 
van Juli 1943 zijn vermeld . ( Het volledige rapport 
verscheen in September van datzelfde jaar als aparte 
uitgave). Conclusies en voorstellen werden op voor
stel van het Algemeen Bestuur door de Algemene 
Vergadering van 22 Juli 1943 aanvaard ( zie Circu
laire no. 2 van September 1943) en de Commissie 
werd door een crediet van f 2000.- in staat gesteld 
hare experimentele werkzaamheden aan te vangen. 
Onder de voorstellen was ook het instellen van een 
onderzoek inzake de mogelijkheid tot stichting van 
een Centraal Instituut voor physische constanten. De 
oorlogsomstandigheden beletten ~cht~r hieraan voor
lopig gevolg te geven. De werkzaamheden der Com
missie bleven de volgende jaren beperkt, de kosten 
w~rden geheel door de Ned. Chem. Vereniging ge
drag:en, waarbij laborato!:'iumfaciliteit~n door de Vrije 
Unive_rsiteit en door de B.P.M. werden verleend. Zij 
was de enige, die haar werkzaamheden de gehele 
bezetting door kon voortzetten. Na de bevrijding 

·werden echter terstond de v~~rbereidingen tot het op-
richten van een Centraal Instituut aangevangen en op 
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9 Mei 1947 werd bij notariele acte de Stichting 
Centraal lnstituut voor Physisch-chemische Constan
ten ( C.I.P .C.) in het !even geroepen. De Stich ting 
kreeg een Curatorium, bestaande uit vertegenwoor
digers uit wetenschappelijke en industriele kringen , 
als toezicht houdend lichaam, en een Bestuur, dat met 
de uitvoering der werkzaamheden werd belast . De 
Commissie voor Physische Constanten werd in haar 
geheel voor de eerste maal als Bestuur der Stichting 
aangewezen. Het zou te ver voeren hier een overzicht 
te geven van de verschillende belangrijke onder
zoekingen, die eerst door de Commissie voor Phy
sische Constanten, daarna door het Centraal lnstituut , 
zijn verricht. Men zij hiertoe verwezen naar de ver
schillende verslagen 41) in het Chemisch Weekblad . 
Vermeld moge alleen nog worden, dat de Commissie 
via de Union Internationale de Chimie pure et 
appliquee ook internationale contacten op haar gebied 
leg de. 

Een artikel van Ernst Cohen 42 ) in het Chemisch 
Weekblad over ,,Het houden van natuurwetenschap
pelijke voordrachten", was aanleiding tot de instelling 
in het voorjaar van 1942 van een Commissie voor 
V oordrachtstechniek, later in verband met uitbreiding 
van haar werkgebied omgedoopt in Commissie uoor 
Voordracht en Publicatie. Deze Commissie, waarin 
voor de eerste maal werden benoemd Dr. Ir. R. 
Houwink, voorzitter-secretaris, Dr. H. Gerding en 
Dr. C. P. A. Kappelmeier, stelde zich ten doe! het 
peil van voordrachten op vergaderingen en congres
sen op natuurwetenschappelijk terrein op te voeren 43) . 
Ter bereiking van dit doe! publiceerde 44 ) zij in Juli 
1942 ,,Algemene wenken voor sprekers bij het houden 
van voordrachten" en stelde zij de gelegenheid open 
aan sprekers op sectievergaderingen en symposia zich 
op discrete wijze te doen beoordelen. Hiervan is een 
veelvuldig gebruik gemaakt en dit heeft zijn nuttig 
effect zeker niet gemist. Bovendien organiseerde zij 
cursussen in voordrachtstechniek. In hetzelfde jaar 
1942 deed zij een tweede publicatie 45) verschijnen , 
getiteld ,,Richtlijnen bij het samenstellen van publi
caties op natuurwetenschappelijk gebied". Beide 
publicaties tezamen werden in de vorm van een kleine 
brochure onder de titel ,,Wenken voor sprekers en 
voor schrijvers bij voordrachten en publicaties op 
natuurwetenschappelijk gebied" in de handel ver
krijgbaar gesteld . Het werk van de Commissie voor 
Voordrachtstechniek trok ook in buiten de Vereni
ging gelegen kringen de aandacht en wekte op tot 
navolging. Dit leidde ten slotte in 1946 tot de ins tel
ling van een Centrale Commissie voor voordrachts
technielc, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
Ned. Chem. Vereniging, het Kon. lnstituut van In
s:renieurs, de Bond voor Materialenkennis, de Ned . 
Dierkundige Vereniging en de Ned . Natuurkundige 
Vereniging. Als voorzitter trad op Dr. Ir. R. Houwin!c . 
Het Centrale Cbmite verzorgde van die tijd af de 
cursussen en de uitgave der brochure ,,Wenken voor 
sprekers en voor schrijvers" . 

Op initiatief van de Commissie voor Physische 
Constanten werd in de eerste helft van 1944 een 
aantal deskundigen uit verschillende gebieden der 
natuurwetenschap door het Algemeen Bestuur tot een 
bespreking uitgenodigd ten einde te komen tot een 
ontwerp voor een eenvoudige polarisatiemicroscoop. 
Deze verzarneling van deskundigen, kortheidshalve 



,,De Microscoopcommissie" genoemd, stelde een reeks 
eisen op, waaraan een dergelijk microscoop, geschikt 
voor studenten in de chemie, physica , pharmacie, 
botanie etc., zou moeten voldoen. In de loop van 1946 
Sracht deze Commissie een samenvattend rapport uit , 
dat aan de twee optische apparaten fabricerende firma's 
in Nederland werd toegezonden. Een dezer, de Ned . 
Optiek- en Instrumentfabriek Dr. Bleeker te Utrecht , 
berichtte, dat zij met de gestelde eisen accoord kon 
gaan en dat een aan deze eisen voldoend apparaat 
binnen korte tijd op de markt zou worden gebracht. 

Een onaangename, doch noodzakelijke taak vie! aan 
de na de bevrijding ingestelde Zuiveringscommissie , 
bestaande uit Prof. Dr. Ir . J. Coops, Ir. F. Danker 
Duyvis en Prof. Dr. H . J. C. Tendeloo, ten dee!. Zij 
kreeg tot taak de Vereniging te zuiveren van leden , 
die zich tijdens de bezetting op ernstige wijze hadden 
misdragen. Overeenkomstig de verwachting bleek het 
aantal tegen wie maatregelen moesten worden ge-
110men een zeer gering percentage van het totale 
aantal leden te zijn. Behalve dat enkele leden, die het 
onderzoek naar tegen hen ingebrachte klachten niet 
afwachtten, zelf voor het lidmaatschap bedankten , 
was het resultaat van het werk dezer Commissie, dat 
op de Algemene Vergadering van 25 Juli 1946 te 
Utrecht 9 leden der Vereniging werden geroyeerd. 
De Commissie werd na het onderzoek van alle inge
komen klachten op de Decembervergadering van 1947 
opgeheven. 

Na op de Zomervergadering van 1948 te Hilver
sum het plan hiertoe te hebben bekend gemaakt, 
diende het Algemeen Bestuur op de wintervergade
ring van datzelfde jaar te Amsterdam een voorstel 
in, de opbrengst van het kapitaal der Vereniging te 
bestemmen voor het steunen van wetenschappelijk 
onderzoek door pas afgestudeerde chemici. De aan
leiding daartoe was het hand over hand toenemen van 
het verlaten der Universiteit en der .Technische Hoge
school terstond na het afleggen van het doctoraal of 
ingenieursexa men, a ls gevolg van de dure tijden , 
waardoor het wetenschappelijk onderzoek in Neder
land ernstig in het gedrang dreigde te komen. De 
bedoeling was enkele pas afgestudeerden door een 
toelage in staat te stellen zich nog enige tijd aan 
wetenschappelijk onderzoek te wijden, hetzij al clan 
niet met de opzet te promoveren. Het bleek, dat men 
zich van verschillende zijden niet met een dergelijke 
bestemming van de opbrengst van het kapitaal kon 
:.rerenigen. Tech verwierf het voorstel bij stemming 
een meerderheid. Een voorstel uit de vergadering , de 
uitslag van de stemming te toetsen door het houden 
van een enquete onder alle !eden, werd door het 
Algemeen Bestuur aanvaard. De enquete wees uit, 
dat een flinke meerderheid der !eden voor het voorstel 
van het Algemeen Bestuur was. Er werd derhalve 
een Commissie in het !even geroepen onder de naam 
,,Commissie ter beuordering van het wetenschappelijk
chemisch onderzoek door jonge Nederlandse Chemici'', 
bestaande uit professoren in de scheikunde aan alle 
Universiteiten en de Technische Hogeschool en voor
aanstaande chemici uit de vijf grootste industriele 
bedrijven in Nederland. Als voorzitter trad op Prof. 
Dr. Ir. C. J. van Nieuwenburg en als secretaris Prof. 
Dr. C. ]. F . Bottcher. Van 1951 af werden deze 
functies bekleed door Dr. E . ]. W . V erwey en Prof. 
Dr. J. J. Hermans. Op de installatiebijeenkomst ( 20 

Mei 1949) werd besloten een beroep op de industrie 
te doen, aangezien het door de Ned . Chem. Ver
emgmg jaarlijks beschikbaar te stellen bedrag 
( f 3000.-) te klein werd geacht om tot enigszins 
bevredigende resultaten te komen. Dit beroep vond 
weerklank en in 1950 kon de Commissie hare werk
zaamheden daadwerkelijk aanvangen. De resultaten 
zijn tot nu toe enigszins teleurstellend geweest. In 
1950 werd aan 4, in 1951 aan 4 , en in 1952 aan 2 
jonge chemici een stipendium toegekend. In totaal 
dus in 3 jaar tijd aan 10 personen. De oorzaak hiervan 
is te zoeken enerzijds in het feit, dat steeds ruime 
vraag bestond naar jonge chemici, anderzijds het 
wetenschappelijk onderzoek gesteund werd door 
andere instanties, bijv. door de Stichting Zuiver 
Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.), waarbij de 
tewerkgestelden in het algemeen een hogere toelage 
ontvingen. 

In 1948 riep de N ederlandse Analysten Vereniging , 
die ter verdere ontwikkeling van de kennis der 
analysten 3-jarige cursussen op het gebied der wis
kunde , natuurkunde en scheikunde, had ingesteld, de 
medewerking der Ned. Chem. Vereniging in voor het 
toezicht op het onderwijsprogramma en het afnemen 
van tentamens 46 ) . Een ter bestudering van dit vraag
stuk door het Algemeen Bestuur in 1949 ingestelde 
Commissie , bestaande uit Ir. H. J. Rijks, voorzitter, 
Prof. Dr. L. J. Oosterho[f, secretaris , Dr. H. A. 
Boekenoogen, Dr. G. B . R. de Graaf[, Dr. P. W. 
Haayman en de secretaris der Vereniging , kwam lot 
de conclusie, dat de enige juiste oplossing was, dat 
de Ned. Chemische Vereniging zelve de tentamen
eisen vaststelde en de tentamens door een door haar 
aangewezen Commissie liet afnemen. Dit betekende 
in feite de ins telling van een nieuw ( zuiver theore
tisch) examen voor analysten. Het Algemeen Bestuur 
verenigde zich met de conclusie en ook met het Be
stuur van de Ned. Analystenvereniging werd in deze 
overeenstemming bereikt. Op de Algemene Ver
gadering van 23 December 1949 te Amsterdam werd 
diensvolgens besloten over te gaan tot een permanente 
Commissie voor Uitgebreidere Theoretische Kennis 
van gediplomeerde Analysten, kortweg Commissie 
U . T.K. genoemd. De !eden der voorbereidende Com
missie werden voor de eerste maal tot !eden dezer 
permanente Commissie benoemd. Aan deze Commis
sie werd een buitengewoon lid met alleen adviserende 
stem toegevoegd, dat benoemd wordt in overleg met 
de Ned. Analysten Vereniging. Tevens werd een 
reglement voor deze Commissie vastgesteld. Deze 
opleiding en het na het met goed gevolg afleggen 
van alle tentamens uit te reiken .. Diploma U .T .K. " 
zijn bestemd voor die analysten, die na het behalen 
van een der analystexamens tweede gedeelte de wil 
en de capaciteiten hebben zich verder op de ge
noemde gebieden te ontwikkelen . Tot en met 1952 
heeft de Commissie met medewerking van tal van 
andere !eden der Ned. Chem. Vereniging en anderen 
een aantal tentamens in de verschillende vakken af
genomen als in tabel V . met de daarbij verkregen 
resultaten, is vermeld. 

Op 8 April 1952 werd het eerste U . .T.K.-diploma 
uitgereikt aan de heer H . F . van Wijk . 

Met dit chronologische overzicht van de ( meeste) 
Commissies en van hare werkzaamheden op zo uit
eenlopend gebied , hetgeen alleen reeds een indruk 
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Tabe l V. 

Natuurkunde Organische Scheik. Physische Scheik. Wiskunde Capita Selecta 
Jaar 

Geexam. I Geslaagd I Geexam. I Geslaagd I Geexam. I Geslaagd I Geexam . I Geslaagd I Geexam. I Geslaagd 
-

1949 13 4 - - -
1950 3 2 36 17 9 
1951 13 10 26 8 19 
1952 5 2 35 14 8 

Totaal I 34 18 97 39 36 

geeft van de talrijke vraagstukken van belang op 
wetenschappelijk en maatschappelijk gebied, waar
mede de Ned. Chem. Vereniging zich heeft bezig
gehouden en deels nog bezighoudt, is het terrein der 
commissies niet uitgeput. Daar zijn nog bijv. de 
Chemische Raad van Nederland en de Redactie
commissies der verschillende uitgaven. Deze zijn ter 
andere plaatse besproken. 

D. De Afdelingen of Chemische Kringen. 

Niettegenstaande van de oprichting af het vormen 
van afdelingen - punt 4 van art . 3 der Statuten -
in het voornemen lag, duurde het tot in het begin 
van de twintiger jaren voor men dergelijke lichamen 
als organisch bestanddeel der Vereniging aantreft. 
Toch hadden zich in de loop van de jaren in ver
schillende plaatsen in Nederland zelfstandige Che
mische Kringen , Ios van de Vereniging, gevormd. 
Leiden was in 1908 hierin voorgegaan, in 1913 
gevolgd door Rotterdam en Delft (laatstgenoemde 
onder de naam .. Natuurwetenschappelijk Gezel
schap"), in 1915 door Amsterdam, in 1916 door 
Utrecht , later ook door Deventer, Dordrecht, 's-Gra
venhage, Twente (Enschede) , en Wageningen. 
Plannen tot opneming der Kringen in de Vereniging 
waren tot 1920 steeds afgestuit op bezwaren . De 
Kringen, waarvan sommige ook een Societeitskarakter 
hadden gedragen, omvatten vele niet-leden der Ned. 
Chem. Vereniging, die zij niet wensten af te stoten; 
bovendien vreesden zij door verlies van het ballotage
recht ten opzichte van de !eden der Vereniging !eden 
te moeten opnemen zonder zelfs enige critiek te 
kunnen uitoefenen , terwijl ook het feit , dat tot 1920 
betrekkelijk weinig technici lid van de Ned. Chem. 
Vereniging waren, een rol speelde. Vooral ook de 
mogelijkheid dat in Universiteitssteden de studenten 
- tot 1920 eveneens gewone !eden der Ned. Chem. 
Vereniging - een meerderheid in de Kringen zouden 
kunnen gaan uitmaken, wekte weerstand. Aan al deze 
bezwaren werd tegemoet gekomen door ten eerste de 
eisen voor het lidmaatschap der Ned. Chem. Ver
eniging scherper te omschrijven , ten tweede de !eden 
der Vereniging te splitsen in gewone en buitengewone 
leden ( studenten) ( zie biz. 522) met de vrijheid voor 
de Kringen om te bepalen of buitengewone leden al 
clan niet automatisch tot de Kring zouden warden 
toegelaten en ten derde de Kringen toe te staan niet
leden der Ned. Chem. Vereniging als ,,bijzonder 
Kringlid" toe te laten. 

Op deze basis 47 ) kwam ten slotte de samen
werking met de Chemische Kringen als afdelingen van 
de Ned. Chem. Vereniging tot stand. T evens werd 
het voornemen tot instelling van een Afdelings- of 
Kringenraad, samengesteld uit vertegenwoordigers 
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- 18 12 - -
7 27 14 - -
8 48 19 - -
5 40 13 1 1 

20 133 58 

der Kringen en de !eden van het Algemeen Bestuur, 
aangekondigd. Deze Raad zou warden samen
geroepen, wanneer er belangrijke zaken te bespreken 
waren; hij zou een adviserende stem hebben. 

Op de Algemene Vergadering van 18 Juli 1921 te 
Groningen werden de voor dit al1es vereiste wij zi
gingen der Statuten aangenomen en in de winter
vergadering van datzelfde jaar de vereiste wijzigingen 
van en toevoegingen aan het Huishoudelijk Regle
ment. De toevoegingen bestonden in hoofdzaak uit 
een nieuw Hoofdstuk, getiteld ,,Van de Afdelingen" . 
Op de Algemene Vergadering van 17 Juli 1923 te 
Breda konden de Chemische Kringen te Leiden, 
Rotterdam , Utrecht , Delft , Wagennigen en Maas
tricht (op 15 December 1922 opgericht, later bekend 
als Chemische Kring Limburg) als Afdelingen der 
Vereniging warden erkend . De Chemische Kringen 
te Amsterdam en den Haag waren bezwaren blijven 
koesteren, doch traden op de wintervergadering 1924 
toe. Tegelijkertijd werd de Arnhemse Chemische Kring 
als Afdeling erkend. Op de wintervergadering van 
1925 volgt clan de in dat jaar opgerichte Nijmeegse 
Kring. Het aantal breidt zich voorts successievelijk 
uit: Breda ( 1926), Groningen ( 1927), den Bosch 
(later Eindhoven-' s-Hertogenbosch, 1928). Haarlem 
(1929) , Leeuwarden (1929) , Twente (1934) , Zwolle 
( Chemische Kring Sallandt, 1936), 't Gooi ( 1941) , 
Tilburg ( 1945) en Dordrecht ( opnieuw opgericht , 
1945), Zwolle (in de plaats van de reeds eerder 
opgeheven Kring .. Sallandt" , 1946) , Apeldoorn 
( 1951). 

De Afdelingen, als geheel beschouwd, hebben veel 
bijgedragen tot de groei van en tot de belangstelling 
voor de Ned. Chemische Vereniging . Verschillende 
dezer hebben hun .. ups" en .. downs" gekend. Zo 
was de Kring Dordrecht, die tot de oudere Kringen 
behoorde , jarenlang opgeheven en kwam eerst na de 
bevrijding weer tot !even, de Kring Wageningen ging 
eveneens ter ziele , ging op in het Natuurwetenschap
pelijk Gezelschap ter plaatse, de Chemische Kring 
.,Sallandt" verdween in 1939 van de lijst om in 1946 
als Zwolse Chemische Kring te herrijzen. Momenteel 
vermeldt de lijst der Chemische Kringen 19 namen, 
want ook de Chemische Kring Leeuwarden heeft dit 
jaar, na enige jaren reeds nonactief te zijn geweest , 
de strijd opgegeven. Gelukkig kan van de meeste 
andere kringen getuigd warden , dat zij volle activiteit 
ontplooien en hunne !eden vele interessante, de be
langstelling trekkende, voordrachten voorzetten . 

E. De Secties. 

Waren de Afdelingen of Kringen groeperingen 
van !eden, alle richtingen der chemie vertegenwoor
digende, doch gekenmerkt door de woonplaats , de 



Secties zijn groeperingen van !eden, verspreid over 
het gehele land, met speciale belangstelling voor een 
bepaalde tak der chemie. 

f erwijl gedurende vele jaren na de oprichting de 
wetenschappelijke bijeenkomsten der Vereniging be
stemd waren voor alle !eden, van welke chemische 
richting ook, in 1916 ging men er toe over naast 
bijeenkomsten met algemene voordrachten een split
sing in te voeren in voordrachten over algemene 
chemie en over toegepaste chemie. Men stelde twee 
Secties in. Bepaalde organisaties, waarbij men als lid 
werd ingeschreven, waren deze Secties echter niet. 
Tot de instelling van deze soort Secties , nl. die met 
individuele !eden, werd de stoat gegeven door een 
opwekking 48 ) van Dr. Ir. H. A. ]. Pieters in het 
Chemisch W eekblad van 1923 ter vorming van een 
lerarenkring (sectie). terstond gevolgd door een 
pleidooi 49) van Prof. Dr. H . R. Kruyt voor de instel
ling van .. permanente Secties". waarbij hij tevens 
deelnemers aan een ,.Sectie voor kolloi:dchemie" op
roept. Deze suggesties verwierven terstond de bijval 
van het Algemeen Bestuur. Tijdens de Algemene Ver
gadering van 24 April 1924 te Nijmegen vonden reeds 
vergaderingen van 3 Secties plaats, nl. die van de 
Lerarensectie, van de Sectie voor Kolloi:dchemie en 
van de tijdens de Algemene Vergadering van 28 
December 1923 opgerichte Sectie voor Brandstof
chemie. 

Deze laatste Sectie wijzigde in 1925 haar naam in 
.. Sectie voor Brandstof- en verwante Bedrijfschemie". 
en op 9 April 1926 nogmaals in .. Sectie voor Bedrijfs
chemie", terwijl zij na de bevrijding ( 1946) opnieuw 
herdoopt werd in .. Sectie voor Chemische Techno
logie en Bedrijfschemie". Na de oprichting in 1948 
door het Kon. Instituut van Ingenieurs van een af
deling voor Chemische Techniek 50) kwam een zeer 
nauwe samenwerking met deze Afdeling tot stand. 

Tijdens de Algemene Vergadering van Juli 1925 te 
Rotterdam volgde de oprichting van een organisch
chemische Sectie, in hetzelfde jaar gevolgd door een 
Sectie voor Physische Chemie en een voor Analy
tische Chemie. De Secties voor Physische Chemie 
en voor Kolloi:dchemie voegden zich in 1944, nadat 
zij reeds verscheidene jaren steeds gezamenlijk 
hadden vergaderd , samen tot een enkele Sectie onder 
de naam .. Sectie voor Physische Chemie en Kolloi:d
chemie". Het was aan de Secties niet, zoals aan de 
Afdelingen , toegestaan als buitengewone !eden aan 
te nemen personen , die krachtens het bepaalde in de 
Statuten, gewoon of buitengewoon lid van de Ned. 
Chem. Vereniging konden zijn. Bovendien werd be
paald, dat het aantal buitengewone !eden niet hoger 
mocht zijn clan 1 /3 van het aantal gewone !eden der 
Sectie, tenzij het Algemeen Bestuur overschrijding van 
deze verhouding toestond. Buitengewone !eden moch
ten ook geen Bestuursfuncties in de Secties vervullen. 
De laatste twee bepalingen kwamen in 1927 te ver
vallen, toen de in dat jaar opgerichte Ned. Vereniging 
voor Biochemie als Sectie tot de Ned . Chem. Vereni
ging toetrad . Deze Vereniging . die behalve chemici ook 
biologen en medici onder hare !eden telde , wenste 
begrijpelijkerwijze deze buitengewone !eden noch in 
aantal te beperken , noch van bestuursfuncties uit te 
sluiten. Als niet-chemici werden zij geacht niet in de 
termen voor het gewone lidmaatschap der Ned. 
Chem. Vereniging te vallen. De aldus geschapen 
mogelijkheid voor kleinere verenigingen met meer ge-

specialiseerd doel Sectie te zijn van de Ned. Chem. 
Vereniging is in latere jaren van veel waarde ge
bleken, toen meer van dergelijke gevallen zich voor
deden. 

In 1929 komt er beroering over de Lerarensectie, 
die een lijdend bestaan voerde. Een tweetal leraren, 
Drs. W. de Lange en Ir. A . Slingervoet Ramondt, 
opperden het plan een band te leggen tussen de 
leraren in de scheikunde en die in de natuurkunde. 
desgewenst daarbij ook te betrekken de leraren in de 
andere natuurwetenschappen. Een klein Comite van 
leraren vormde zich om deze plannen uit te werken . 
Besprekingen met de Besturen der Ned. Chem. Ver
eniging en der Ned . Natuurkundige Vereniging 
vonden plaats. Het Algemeen Bestuur der Ned. Chem. 
Vereniging stelde voor een Conferentie van Leraren in 
te stellen in de geest van de Conferentie voor Voedings
middelscheikunde , zoals gevormd door de Ned. Chem. 
Vereniging en de Ned. Mij. ter bevordering der 
Pharmacie. Het Algemeen Bestuur hield terzake een 
enquete onder de leden-leraren, -professoren en 
-lectoren, waarbij zich een grate meerderheid voor dit 
idee uitsprak. Toch liep het ten slotte uit op de op
richting van een zelfstandige Vereniging voor leraren 
in natuur- en scheikunde ( Velines). geheel los van 
beide grate verenigingen. Dit leidde ten slotte tot 
opheffing der Lerarensectie. Het valt nog steeds te 
betreuren, dat toen reeds niet de organische structuur 
is gevonden, die later en we! in 1940 werd gegeven 
aan de in dat jaar op initiatief van Dr. H. J. van 
0 pstall voorbereide Ned. Vereniging voor Foto
g raf ie en Fotochemie, nl. die van een lichaam, dat 
zowel Sectie was der Ned. Chemische Vereniging als 
der Ned. Natuurkundige Vereniging. waarbij de 
bepaling gold, dat de chemische en de physische !eden 
der opgerichte vereniging lid zouden moeten zijn van 
de voor hen passende moedervereniging . terwijl als 
buitengewone !eden personen konden warden toe
gelaten, die geacht werden niet in de termen te vallen 
lid van een dezer moederverenigingen te zijn. Ware 
deze vorm ook bij de oprichting van V elines gekozen , 
clan zouden vele leraren in de scheikunde, die zich 
nu van de Ned. Chem. Vereniging afzijdig houden , 
voor haar behouden gebleven zijn zonder dat dit aan 
de zelf standigheid der nieuwe vereniging afbreuk 
zou hebben gedaan. De eenheid zou bewaard ge
bleven zijn. Overigens kan gezegd warden, dat de 
verstandhouding tussen beide verenigingen na ver
loop van enkele jaren vriendschappelijk is geworden 
en is gebleven. 

De oprichting van de Vereniging voor Fotografie 
en Fotochemie, hierboven vermeld, verliep niet vlot. 

Moeilijkheden, door de bezettende overheid in de 
weg gelegd - oprichting van verenigingen vereiste 
haar goedkeuring . die in dit geval werd onthouden , 
zo Jang Prof. Dr. H. J. C. Tendeloo in het voorlopige 
bestuur werd gehandhaafd - waren oorzaak, dat 
deze Sectie eerst na de bevrijding officieel naar buiten 
op kon treden. Zij werd op 16 Maart 1946 officieel 
opgericht. In de tussenliggende jaren trad het voor
lopige Bestuur op als symposiumcommissie van de 
Ned. Chemische en de Ned. Natuurk. Vereniging en 
organiseerde zowel in 1941 als in 1942 een symposium. 

In Juli 1942 werd, zoals reeds eer vermeld (biz. 
525) de Commissie voor de Conferentie over 
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Voedingsmiddelscheikunde als gevolg van de op
heffing van de Ned. Mij. t.b .d . Pharmacie officieel 
opgeheven. In werkelijkheid echter bleef zij bestaan 
als symposiumcommissie der Ned. Chem. Vereniging 
en hield zij op 24 Juli, op de dag na hare officiele 
opheffing, te Utrecht een symposium over de invloed 
van de bereiding op de voedingswaarde van de 
voedingsmiddelen. In Januari 1943 vond nader over
leg met het Algemeen Bestuur plaats over de wijze, 
waarop de werkzaamheid het best ware voort te 
zetten. Onder de Commissieleden leefde het idee een 
Ned. Vereniging voor Voedingsleer op te richten, 
van welke niet alleen chemici en pharmaceuten lid 
zouden zijn, doch ook andere academisch gevormden , 
die met voedingsleer te maken hadden, met name 
landbouwingenieurs , biologen, medici , enz. De er
varing, opgedaan bij de poging tot oprichting van de 
Ned. Vereniging voor Fotografie en Fotochemie, 
leidde er toe hiervan voorlopig af te zien en een 
Sec tie voor Voedingsleer der Ned. Chem. Vereniging 
te vormen. Uit de Commissie' werd een voorlopig 
Sectiebestuur gevormd, dat wederom als symposium
commissie een symposium over de samenstelling en 
voedingswaarde van aardappelen en aardappel
producten organiseerde. Na afloop van dit symposium, 
dat op 23 Juli 1943 te Utrecht werd gehouden, werd 
de Sectie voor V oedingsleer opgericht. Begin 1950 
werd zij omgezet in de Ned. V ereniging voor 
V oedingsleer, Sec tie van de Ned. Chemische Ver
eniging. Deze omzetting was tevens aanleiding tot 
een wijziging 51) in het Hoofdstuk Secties van het 
Huishoudelijk Reglement der Vereniging, waardoor 
de academisch gevormde !eden der Secties, niet
chemici, tot de gewone !eden daarvan kwamen te 
behoren. Op deze wijze werden de buitengewone 
!eden der Secties in feite tot de niet-academici be
perkt. 

Inmiddels was er in 194 7 een N edeclandse Ver
eniging van klinische chemici en chemische ldinici 
opgericht, die als Sectie der Ned. Chem. Vereniging 
werd toegelaten onder de naam van ,,Sectie voor 
Klinische Chemie" . Deze vereniging wijzigde na 
korte tijd haar naam in die van Ned . Vereniging voor 
Klinische Chemie in overeenstemming met de aard 
harer !eden, zij bestond nl. grotendeels uit chemici 
en pharmaceuten. 

In 1948 ten slotte besloot een groep chemici, 
physici en werktuigkundige ingenieurs, werkzaam in 
de keramische industrie of belangstellend in kera
mische vraagstukken, welke groep reeds meer clan 
een studievergadering had gehouden, tot de oprichting 
van een Ned. Keramische Vereniging. Tevens ver
zocht deze vereniging bij haar oprichting na overleg 
met het Dagelijks Bestuur der Ned. Chem. Vereni
ging om toelating als Sectie. Hierin werd door de 
Algemene Vergadering van 17 December 1948 gaarne 
toegestemd , hetgeen het aantal Secties op 9 bracht. 
Deze Ned. Kera misc he Vereniging trad in 1950 in 
het voetspoor van de Ned. Vereniging voor Foto
grafie en Fotochemie en werd tevens Sectie van de 
Ned. Natuurkundige Vereniging. 

De Secties hebben in de loop van haar bestaan 
talloze wetenschappelijke vergaderingen belegd en voor 
een groat dee! bijgedragen tot de bloei der Vereniging . 
Het zou ondoenlijk zijn al deze vergaderingen met 
de daarop behandelde onderwerpen op te sommen. 
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Een uitzondering client echter gemaakt te warden 
voor de door haar , al clan niet in samenwerking met 
elkaar of met andere verenigingen, georganiseerde 
symposia, waarop een begrensd onderwerp door de 
meest deskundigen van alle zijden werd belicht. 
Bijlage I geeft in chronologische volgorde een over
zicht van deze in hoofdzaak door de Secties, maar 
ook we] door de Ned. Chem. Vereniging zelf, ge
organiseerde symposia met datum, plaats, onderwerp 
en vermelding, waar het verslag werd gepubliceerd. 
Het is niet uitgesloten, dat bij deze opsomming enkele 
symposia over het hoofd zijn gezien, daar sommige 
bijeenkomsten we! de aard van een symposium 
hadden, maar niet deze naam voerden. Ook werden 
van enkele symposia een of meer der gehouden voor
drachten niet gepubliceerd , enkele malen ontbreekt 
zelfs het verslag geheel. . 

F. De Groepen (Groep Ned. lndie) . 

Omstreeks de tijd , dat de Ned. Chem. Vereniging 
werd opgericht, began Ned . Indie in stijgende mate 
academisch gevormden op het gebied der natuur
wetenschappen tot zich te trekken , onder w ie ook 
vele chemici. Het behoeft clan ook niet te ver
wonderen, dat na verloop van tijd onder deze de 
wens opkwam zich , evenals in Nederland, te ver
enigen. Zo vormde zich in 191 7 een klein comite, 
dat de mogelijkheid onderzocht te komen tot een 
vereniging, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking 
met anderen. Besprekingen vonden o.a. plaats met de 
Kon. Natuurkundige Vereniging te Batavia. Ook het 
idee van de vorming van een groep der Ned . Chem. 
Vereniging kwam ter sprake. Deze stappen leidden 
er toe, dat de Ned. Chem. Vereniging in 1920 ter 
stichting van een Indische Afdeling een bedrag van 
f 500.- op de begroting bracht. In 1923 werd echter 
op de Algemene Vergadering van 17 Juli te Breda 
medegedeeld , dat trots alle pogingen, zowel in Indie 
als hier te lande, te grote hinderpalen zich hadden 
voorgedaan. Deze geschiedenis herhaalde zich m.m. 
in de jaren 1929- 1934. De zaak liet zich hoopvoller 
aanzien. In 1929 bestonden reeds 3 Chemische 
Kringen op Java , nl. te Bandoeng, Buitenzorg en 
W eltevreden. Op de wintervergadering van 1932 te 
Amsterdam werd in artikel 10 der Sta tu ten opge
nomen, dat in bepaalde delen van het Rijk buiten 
Europa wonende !eden tot Groepen konden warden 
verenigd. Maar ook ditmaal werd weer geen resul
taat bereikt. Wat echter nimmer mogelijk bleek, werd 
met een klap verwezenlijkt , toen Nederland in 1940 
bij de tweede wereldoorlog betrokken werd en alle 
contact van Ned. Indie met het moederland werd af
gesneden. Enkele maanden nadat Nederland was 
bezet , werd op Java de .. Nederlandsche Chemische 
Vereeniging in Ned. Indie" opgericht 52) met onge
veer 180 !eden. In Augustus 1940 werd zij van 
regeringswege aangewezen als plaatsvervangster van 
de Ned. Chem. Vereniging in Nederland 53 ) . Het 
hierop betrekking hebbende Besluit is van te interes
sante aard om het hier niet nog eens af te drukken. 

Besluit van de Commissie voor het R echtsverkeer 
in oorlogstijd. 

No. 3485/C.R.O. 
Batavia-Centrum, 19 Augustus 1940. 

De Commissie, bedoeld in artikel 46 van de .,Ver
ordening Rechtsverkeer in Oorlogstijd" ( Staatsblad 



1940, No. 135) , zooals deze nader is aangevuld en 
gewijzigd ; 
Gelet op de betrekkelijke artikelen van genoemde 
verordening ; 

Heeft besloten: 

ter voorziening in het bestuur van de Nederlandsche 
Chemische Vereeniging, gevestigd te 's-Gravenhage, 
dit bestuur, gerekend van 14 Mei 1940, voorzoover 
het werd uitgeoefend door het Algemeen Bestuur, op 
te dragen aan: 

I. Dr. D. R. Koolhaas , te Buitenzorg , 
2. Dr. H . J. Hardon, te Buitenzorg , 
3. Ir. L. R. van Dillen, te Medan, 
4. Dr. Ir. P. Honig, te Pasoeroean , 
5. Dr. K. Posthumus , te Bandoeng, 
6. Dr. A. G . van Veen, te Batavia, 

met den titel van Lid van het Bestuur, terwijl Dr. D.R. 
Koolhaas en Dr. H. J. Hardon voornoemd respectie
velijk als Voorzitter en Secretaris-penningmeester 
zullen optreden. 

Uittreksel dezes verleend aan belanghebbende tot 
inlichting en naricht. 

Voor eensluidend uittreksel : 
De Voorzitter van de Commissie voor het 

Rechtsverkeer in Oorlogstijd . 
De Directeur van Economische Zaken, 

w .g. H. J. van Mook. 

Leest men dit besluit goed, clan ziet men, dat in 
feite de taak van het Algemeen Bestuur in Neder
land werd overgedragen aan het Bestuur van de 
juist opgerichte Ned . Chem. Vereniging in Ned . lndie. 
De zetel der Vereniging wordt als het ware naar 
Batavia verplaatst. 

De nieuwe vereniging ontwikkelde terstond grote 
activiteit. Een eigen orgaan ,,Chemie en Techno
logie" werd uitgegeven als bijblad van het maandblad 
,, De lngenieur in Ned. lndie" ; een Chemisch Jaar
boekje werd uitgegeven en in 1941 werd een bijeen
komst in de Technische Hogeschool te Bandoeng 
gehouden, waaraan 50 !eden deelnamen. Zoals van 
zelf spreekt, kwam aan dit alles een einde bij de 
inval der Japanners. Na de bevrijding echter werd 
de vereniging onder leiding van Dr. Ir. P. Honig 
weer geleidelijk aan herbouwd. Zij werd als Groep 
Ned. lndie der Nederlandse Chemische Vereniging 
met zo groot mogelijke autonomie erkend en was in 
194 7 weer in volle werking , waarbij zij in 1948 o.a. 
de organisatie van uniforme analystexamens op 
dezelfde basis als die in Nederland ter hand nam. 
Haar ledental bedroeg in 1949 174. Aan het einde 
van dat jaar deed het Bestuur der Groep het voorstel 
om in verband met de souvereiniteitsoverdracht over 
te gaan tot een zelfstandige lndonesische Chemische 
Vereniging 54). Dit voorstel werd door de leden der 
Groep op een algemene vergadering, te Bandung op 
21 en 22 December 1949 gehouden , aangenomen. 
Met in gang van 1 J anuari 1950 kwam dus de Groep 
Ned. In die te vervallen. De lndonesische Chemische 
Vereniging sloot met ingang van die datum een over
eenkomst van associatie 55) met de Ned. Chem. 
Vereniging , waardoor de overgrote meerderheid der 
leden , zij het clan als geassocieerde leden, voor onze 
Vereniging bleef behouden . Enkelen, die zich met de 

uittreding van de Groep niet konden verenigen , traden 
niet tot de lndonesische Chemische Vereniging toe en 
bleven gewoon lid der Ned. Chemische Vereniging . 

G. De Bestuursorganisatie. 

Tot 1920 bestond het Bestuursapparaat alleen uit 
het uit 8 of 9 leden bestaande Algemeen Bestuur, 
met sinds 1910 een kern , bestaande uit voorzitter, 
ondervoorzitter en secretaris als ,,Dagelijks Bestuur" . 
Het Algemeen Bestuur diende zijn voorstellen 
rechtstreeks bij de Algemene Vergadering in. In 1920 
echter vingen , zoals reeds vermeld ( blz. 536), be
sprekingen met de reeds bestaande Chemische 
Kringen ter opneming dezer als Afdelingen der Ver
eniging aan en werden de principes vastgelegd, op 
basis waarvan de inschakeling der Chemische Krin
gen zou plaats vinden. Een der besluiten was de 
instelling van een Afdelingsraad, waarover in het 
Huishoudelijk Reglement der Vereniging bij de op
neming van een afzonderlijk Hoofdstuk, getiteld 
.,Van de Afdelingen", op de Algemene Vergadering 
van 28 December 1921 56) te Amsterdam, het vol
gende werd bepaald: .. Elke afdeling wijst uit haar 
gewone !eden afgevaardigden aan, die met het Alge
meen Bestuur van de Ned. Chem. Vereenigins:r den 
Afdeelingsraad vormen. Deze Afdeelingsraad komt 
bijeen ter afdoening van spoedeischende zaken, in
dien afzonderlijke uitschrijving eener Algemeene Ver
gadering ongewenscht is , telkens wanneer het Alge
meen Bestuur haar advies gewenscht acht , wanneer 
twee afdeelingen hun wensch daartoe aan het Alge
meen Bestuur te kennen geven, en in elk geval in de 
2e helft van September tot bespreking van de samen
werking der afdeelingen in den komenden winter. " 

Een afdeling kon voor elke 20 gewone leden een 
stemhebbende afgevaardigde voor de Afdelingsraad 
aanwijzen, tot een maximum van 3. 

De Afdelingsraad had een adviserend karakter, de 
wetgevende macht bleef bij de Algemene Ver
gadering . 

Al spoedig kw am men tot de overtuiging, vooral 
ook na de kort hierop plaats vindende instelling der 
Secties, dat de Raad een onvoldoende contact met 
alle !eden der Vereniging waarborgde. Op de zomer
vergadering van 1925 te Rotterdam kondigde clan 
ook het Algemeen Bestuur plannen aan hierin wij zi
ging te brengen, daarbij zinspelende op de mogelijk
heid de Huishoudelijke ledenvergaderingen te ver
vangen door bijeenkomsten van afgevaardigden der 
leden met volledige wetgevende bevoegdheid. Deze 
plannen werden voorgelegd aan een vergadering van 
de Afdelingsraad op 7 Nov. 1925 te 's-Gravenhage. 
Men kwam hier niet tot een definitief besluit; er 
bleken drie stromingen te bestaan , belichaamd in drie 
voorstellen, 1 e een voorstel van het Algemeen Be
stuur om aan de !eden der Vereniging het stemrecht 
te ontnemen en in handen te leggen van een college 
van stemgerechtigde leden , gekozen door de leden, 
door de Kringen, door de Secties en door de belang
rijkste Commissies , in totaal een aantal van omstreeks 
50 !eden; 2e een voorstel van de Amsterdamse 
Chemische Kring, nl. een betere Af delingsraad, uit
gebreid met ]eden uit Secties en Commissies met 
behoud van het stemrecht der leden op de Algemene 
Vergaderingen, en 3e een voorstel van Prof. Wester 
( Haagse Chemische Kring) tot vorming van Departe
menten als bij de Ned . Mij t .b.d. Pharmacie. 
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DE VOORZITTERS DER NEDERLANDSE CHEMISCHE VERENIGING 

Prof. Dr. Ernst Cohen t 
1903/ 1904 

1913 t/ m 1915 

Dr. A. Lam t 
1916 

Prof. Dr. Ir. C. J. van 
Nieuwenburg 

1924 t/m 1926 

Prof. Dr. L. Aronstein t 
1905 t/ m 1907 

Prof. Dr. W . Reinders t 
191 7 

Prof. Dr. Ir. S. C. J. Olivier 
1927 t/ m 1929 
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Prof. Dr. A. F. Holleman 
1908/1909 

Prof. Dr. H . R. Kruyt 
1 918 t/ m 1920 

Prof. Dr. Ir. P. E. Verkade 
1930 t/ m 1932 

Prof. Dr. S. Hoogewerff t 
1910 t/ m 1912 

Dr. G. L. Voerman t 
1921 t/ m 1923 

Prof. Dr. Jan Smit 
1933 t/m 1935 



Prof. Dr. C. A. Lobry 
de Bruyn 

1936 t/ m 1938 

Mr. Drs . J. Alingh Prins 
1939 t/m 1945 

Ook de daaropvolgende wintervergadering 58) op 
29 December 1925 te Amsterdam bracht geen oplos
sing. Zij sprak alleen de mening uit , dat enige ver
andering gewenst was. Op de zomervergadering van 
1926 59) te Utrecht werd echter besloten het voorstel 
van de Amsterdamse Chemische Kring te aan
vaarden en in de wintervergadering daarop volgend 
te Amsterdam GO) werd de Afdelingsraad vervangen 
door een Raad van Overleg , waarvan naast de !eden 
van het Algemeen Bestuur afgevaardigden der Af
delingen , der Secties en van bepaalde Commissie.s, 
de oud-voorzitters der Vereniging , benevens de 
Hoofdredacteur van het Chemisch W eekblad en het 
Recueil dee! uitmaakten. Aile !eden van de Raad 
verkregen het stemrecht in de vergaderingen. Het 
Algemeen Bestuur werd verplicht de mening van de 
Raad over de behandelde vraagstukken ter kennis te 
brengen van de Algemene Vergadering. 

Tot 1936 kwam er in deze toestand geen wijziging. 
Wei waren er in de loop der jaren ernstige bezwaren 
gebleken, die de organisatie, de wijze van stemmen, 
de afvaardiging in en de samenstelling van de Raad 
betroffen. Een reorganisatie werd door het Algemeen 
Bestuur voorgesteld 61 ) en kreeg haar beslag op de 
wintervergadering van dat jaar. 

Prof. Dr. H. J. C. T endeloo 
1946 

1950 t/ m 1952 

Prof. Dr. Ir. J. Coops 
1947 t/m 1949 

De voornaamste wijzigingen waren de afschaffing 
van de meervoudige vertegenwoordiging met het 
daaraan verbonden uitbrengen van meer clan een 
stem door hetzelfde lid, het beperken van het aantal 
door een Kring af te vaardigen !eden tot 1, het ver
vallen van de vertegenwoordiging van een aantal 
Commissies en het ontnemen van het stemrecht aan 
de !eden van het Algemeen Bestuur. Dit laa tste hield 
verband met de handhaving van het adviserende 
karakter van de Raad 62). 

De laatste reorganisatie van de Raad van Overleg 
vond plaats in 1948. Het feit, dat aan de Raad alleen 
kwesties van uitzonderlijk belang werden voorgelegd , 
had er toe geleid, dat deze slechts zelden bijeenkwam 
en daardoor op het gevoerde beleid weinig of geen 
invloed uitoefende. Naar aanleiding hiervan diende 
de Chemische Kring Eindhoven, den Bosch e.o. in 
1947 een aantal wensen bij het Algemeen Bestuur in 
tot het meer clan voorheen betrekken van de !eden 
der Vereniging, in de eerste plaats in de Raad van 
Overleg, bij het door de Vereniging gevoerde beleid. 
Deze wensen werden in een vergadering van de Raad 
besproken, met als resultaat de instelling van een 
Commissie ad hoc ter bestudering der zaak en ter 
ontwerping van reorganisatieplannen 63). De Com-

DE SECRETARISSEN DER NEDERLANDSE CHEMISCHE VERENIGING 

Ir. J. Rutten i" 
1903/ 1904 
1911 / 1912 

Dr. D. J. Hissink 
1905 t/ m 1907 

Ir. H. Baucke i" 
1908 t/ m 191 0 

Dr. P. A. Meerburg -f 
1913 t/m 1916 
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Dr. P . J. Montagne t 
1917 t/m 1921 

Ir. B. Wigersma t 
1922 t/m 1924 

Dr. A . D. Donk t 
Secr.-penningm. 

1925 t/m 15-4-1931. 

Dr. G. J. van Meurs 
Secr.-penningm. 

1-9-1931 t/m 1-9-1936 
Pennmgm. 1-9- 1936 t/m 1945 

DE PENNINGMEESTERS DER NEDERLANDSE CHEMISCHE VERENIGING 

L_ 

M ej. A. Grutterink, ap . t 
1903 t/ m 1906 

Dr. H. C. Bijl t 
1916 t/m 1921 
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Dr. D. P. Hoyer t 
1907 / 1908 

Prof. Dr. G. Hondius 
Boldingh t 

1909 t/m 1915 

Prof. Dr. Ir. A. van Rossem 
1922 t/m 1924 



mISs1e bestond uit Mr. Drs. J. Alingh Prins, Dr. 
A. L. W. de Gee, Prof. Dr. Ir. C . J. van Nieuwen
burg, Dr. J. H. van Santen , Dr. ]. M. van der 
Zanden, de voorzitter der Ned. Chem. Vereniging , 
Prof. Dr. Ir . J. Coops en de secretaris der Vereniging . 
De wensen betroffen het meermalen per jaar samen
roepen van de Raad , gepaard aan een reorganisatie , 
waarbij de zeggingschap van de vertegenwoordigers 
der Afdelingen vergroot diende te worden tegenover 
die der qualitate qua zitting hebbende !eden. Ook 
werd een modus gewenst, waarbij de niet bij een 
Kring aangesloten !eden in de Raad hun stem zouden 
kunnen laten horen. Voorts zou de adviserende be
voegdheid van de Raad vervangen dienen te worden 
door het recht tot het nemen van bindende besluiten, 
al of niet met toekenning aan de Algemene Ver
gadering van een recht van veto. Ook zou een vorm 
mogelijk zijn, waarbij bepaald werd , dat bindende 
besluiten van de Raad bekrachtiging door de Alge
mene Vergadering behoefden. De Commissie publi
ceerde in April 1948 het resultaat van haar overleg 64 } 

en gaf drie mogelijke oplossingen aan. Tevens ver
bond zij hieraan een enquete ender de !eden ten einde 
vast te stellen aan welke oplossing de meerderheid 
de voorkeur gaf. Hierbij was als vierde oplossing nog 
toegevoegd de mogelijkheid geen enkele wijziging 
aan te brengen, dus de toestand te laten zoals hij 
was. De enquete wees met 64.3 % der uitgebrachte 
stemmen 65) uit, dat de voorkeur gegeven werd aan 
de oplossing , waarbij aan de geuite bezwaren tege
moet gekomen werd zonder ingrijpende wijziging te 
brengen in de bestaande structuur of bevoegdheid . 
De samenstelling en bevoegdheid van het Algemeen 
Bestuur , de Raad van Overleg en de Algemene Ver
gadering bleven als voorheen. De Raad zou echter 
veelvuldiger bijeenkomen, tenminste twee maal per 
jaar en in a lle zaken van belang moeten worden 
gehoord. De Raad kreeg grotere bevoegdheid , wat 
de vaststelling van voordrachten ter vervulling van 
vacatures in het Algemeen Bestuur en in de Com
missies betreft. De Algemene Vergadering hield de 
beslissing in alle zaken. Als rectificatie op besluiten 
van de steeds wisselvallig samengestelde Algemene 
Vergaderingen werd de mogelijkheid van een refe
rendum onder a lle stemrecht bezittende !eden ge
schapen. Voorts zouden de !eden van het Algemeen 
Bestuur en van enkele belangrijke Commissies , met 
name de Redactiecommissie van het Chemisch Week
blad en de Centrale Commissie voor het Analyst
examen, voortaan per referendum worden verkozen. 

De uitspraak van de enquete werd op de zomer
vergadering van 16 Juli 1948 te Hilversum met op 
2 na algemene stemmen bekrachtigd, terwijl de 
talrijke wijzigingen in Statuten, Huishoudelijk Regle
ment en Reglementen van Commissies 66}, die van 
deze reorganisatie het gevolg waren, op de winter
vergadering van datzelfde jaar 67 ) werden aange
nomen. 

Sindsdien is er in de Bestuursorganisatie geen 
wijziging meer gekomen. 

In Bijlage II is de samenstelling van het Algemeen 
Bestuur in de verschillende jaren opgenomen. 

H. Het Secretariaat en het Bureau. 

Van de oprichting af tot 1 September 1936 was het 
Secretariaat der Vereniging gevestigd ten huize van 
de Secretaris. In de eerste Statuten en Reglement 

werd geen verschil gemaakt tussen de Secretaris en de 
andere Bestuursleden. Allen hadden een zittingstijd 
van drie jaren en waren bij aftreden niet-herkiesbaar. 
Wei werd reeds in 1905 een bepaling opgenomen, 
dat de Secretaris een toelage zou genieten voor het 
vele te verrichten werk. Aangezien het bezwaar van 
de aldus geschapen discontinui:teit in het Secretariaat 
in de practijk zich in de loop van de tijd meer en meer 
deed gevoelen, werd hierin in 1910 wijziging gebracht 
door een bepaling in de Statuten, dat secretaris en 
penningmeester voor de duur van een jaar werden 
gekozen, doch terstond herkiesbaar waren 68). Men 
streefde op de duur naar een permanent Secretariaat 
en penningmeesterschap , maar achtte de tijd daar~ 
voor nog niet gekomen. D e genoemde bepaling bracht 
echter geen afdoende verbetering. In 1920 werd ver~ 
volgens de zittingstijd van secretaris en penning~ 
meester weer op 3 jaar gebracht, waarbij zij bij 
aftreden terstond herkiesbaar bleven. N adat in 1924 
onderhandelingen met de Vereniging van de Ned. 
Chem. Industrie waren gevoerd over een gemeen~ 
schappelijk secretariaat en eventueel penningmeester~ 
schap, welke onderhandelingen niet tot resultaat 
leidden, werd op de wintervergadering van dat jaar 
in Amsterdam besloten tot de vervanging van de 
secretaris en de penningmeester door een secretaris~ 
penningmeester. Deze functionaris zou een toelage 
van f 2000.- krijgen, waaruit hij een hulpkracht zelf 
zou moeten bekostigen. Dr A . D. Dank te Haarlem 
werd bij wijze van proef voor 1 jaar benoemd. Het 
bleek een succes. Dr. Donk vervulde deze dubbele 
functie tot zijn overlijden op 15 April 1931. Tijdens 
diens ziekte en geruime tijd na zijn overlijden werd 
het secretariaat en het penningmeesterschap waar~ 
genomen door het lid van het Algemeen Bestuur 
Dr. S.S. Cohen te Rotterdam. Op 1 September 1931 
aanvaardde Dr. G. ]. van Meurs te Dordrecht de 
functie van secretaris-penningmeester. Toen deze in 
1936 in verband met zijn vele werkzaamheden als 
Directeur van de Keuringsdienst van Waren te 
Dordrecht zijn functie neerlegde, was het Algemeen 
Bestuur van oordeel, dat de tijd gekomen was tot 
instelling van een Bureau , waarbij geleidelijk aan alle 
grotere administraties, die sommige Commissies met 
zich brachten , en de Bureauwerkzaamheden van de 
Redacties der tijdschriften, eveneens ondergebracht 
zouden kunnen worden. Dank zij de medewerking 
van de toenmalige voorzitter van de Octrooiraad, 
Mr. Drs. J. Alingh Prins, kreeg de Vereniging twee 
kamers benevens bergruimte voor het archief in het 
Gebouw van die Raad te 's-Gravenhage, Willem 
Witsenplein 6, ter beschikking. En zo werd op 
1 September van dat jaar het Bureau zonder officieel 
vertoon geopend . Schrijver dezes , die inmiddels op 
de Algemene Vergadering van 16 Aoril 1936 tot 
Secretaris was benoemd - Dr. van Meurs bleef de 
functie van penningmeester vervullen, waarmede dus 
de samenvoeqing van beide functies weer onqedaan 
werd gemaakt - werd met de leiding belast en 
mejuffrouw J. van Hemert te Dordrecht, die in 
particuliere dienst van de af getreden secretaris de 
administratie had verzorqd, werd in vaste dienst van 
de Vereniging aangesteld. Het Bureau verzorgde de 
administratie, verbonden aan Secretariaat en Pen~ 
ningmeesterschap, en die der Commissie voor 
Tewerkstelling en Crisisfonds ( zie blz. 530} , die tot 
dien was ondergebracht in de Keuringsdienst van 
Waren te Amsterdam en ender leiding stond van 
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I' 

Gebouw van de Octrooiraad 
te 's-Gravenhage. 

Amsteldijk 87, Amsterdam. 
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Van Alkemadelaan 9 
(het huis tussen de twee a uto 's ) . 

Ir. ]. Straub . Men beschouwde op dat moment de 
vestiging van het Bureau als de eerste stap naar een 
Chemiehuis, tot de stichting waarvan in de loop der 
jaren telkens opn'.euw de wens was uitgesproken , 
zelfs was een financiele reserve, groot f 10 000.-, 
voor dit doe! gevormd. Ook heden nog komt deze 
reserve voor op de balans der Vereniging, doch 
iedereen zal het er we! mede eens zijn, dat dit bedrag 
in de tegenwoordige tijden slechts een fractie is van 
dat , wat voor een enigszins representatief Chemie
huis nodig is en dat de exploitatie van een dergelijk 
H uis te grote las ten voor de Vereniging met zich 
zou brengen. In 1938 is er nog een ogenblik sprake 
geweest van .de stichting van een Chemiehuis door 
de Vereniging van de Ned . Chem. Industrie , even
tueel tezamen met de Ned. Chem. Vereniging , maar 
ook hiervan is n '. ets gekomen. 

Op 1 Januari 1939 werd zowel de administratie 
van de Centrale Commissie voor het Analystexamen 
als het Redactiebureau der beide tijdschriften bij het 
Secretariaat in den Haag gevoegd , zodat van deze 
datum af aldaar alle meer omvangrijke administraties 
der Vereniging waren geconcentreerd. Met het 
Redactiebureau kwam de assistente, mejuffrouw Ir . 
Ch. M. van Dijk, mee. 

Medio 1941 moest naar een nieuwe behuizing 
worden omgezien, aangezien de Octrooiraad niet 
!anger ruimte aan het Bureau kon bieden. Deze werd 
gevonden in het pand van Alkemadelaan 9, dat de 
Ned. Chem. Vereniging met medewerking van de 
Organisatie T.N.O., die dit in gebruik had , in huur 
kon verkrijgen. Hier bleef het Bureau tot December 
1943, in welke maand het Benoordenhoutkwarticr . 
waartoe de van Alkemadelaan behoorde, op bevel 
van de bezetter moest worden ontruimd. Aangezien 
ook de Secretaris zijn woning moest ontruimen en de 
dames van Hemert en van Dijlc geruime tijd te voren , 
eveneens uit haar huis verdreven, een tijdelijk onder
dak in het Bureau hadden gevonden , dreigde op dat 



Gebouw .. Diligentia", Lange Voorhout 5, 's-Gravenhage. 
(Bij de intocht van H.M. de Koningin) . 

moment dakloosheid , zowel voor het Bureau zelf als 
voor de gehele personeelsbezetting met uitzondering 
van een typiste , die in 1940 de gelederen was komen 
versterken. Pogingen plaats voor het Bureau te 
vinden in den Haag en omstreken faalden. Het oog 
werd toen gericht op Rotterdam en Amsterdam en 
juist toen het scheen, dat alle hoop moest worden 
opgegeven, gelukte het in Amsterdam een groot 
herenhuis, Amsteldijk 87, te huren, waarin zowel 
voor het Bureau als voor huisvesting van de secretaris 
en diens gezin benevens voor die der beide admini
stratrices - deze benaming was haar inmiddels ge
geven - voldoende ruimte aanwezig was. Na de 
bevrijding van Nederland in Mei 1945 we rd al 
spoedig uitgezien naar een mogelijkheid tot terugkeer 
naar den Haag en in 1946 bood door bemiddeling 
van ons erelid, Dr. G. L. V oerman, de Maatschappij 
Diligentia de Vereniging kantoorruimte te huur aan 
op de eerste verdieping van haar Gebouw aan het 
Lange Voorhout, no. 5. De beide administratrices 
slaagden er ongeveer tegelijkertijd in woongelegen
heid in den Haag te vinden, zodat op 1 Augustus 
het Bureau weer naar den Haag werd overgebracht. 
Het duurde echter tot 1 April 1947, voordat de 
Secretaris eveneens Amsterdam metterwoon kon ver
laten en zich in de onmiddellijke omgeving van den 
Haag vestigde. 

Met de sterke stijging van het ledental , de enorme 
uitbreiding van de omvang der analystexamens en de 
toeneming van vrijwel alle andere werkzaamheden 

van het Secretariaat - met uitzondering gelukkig 
van die van de Commissie voor .Tewerkstelling en 
Crisisfonds - is begrijpelijkerwijze in de loop der 
jaren een stijging van de personeelsbezetting gepaard 
gegaan. Op 1 September 1949 trad Dr. I<. A. de 
Vries als adjunct-secretaris in dienst. Reeds twee 
jaar eerder, nl. op de Algemene Vergadering van 
30 Juli 1947 te Breda , was Ir. J. P . F. Huese tot ver
antwoordelijk Redacteur van het Chemisch Week
blad benoemd. Sinds 1 September 1949 zijn op het 
Bureau werkzaam de Secretaris, de adjunct-secre
taris , de Redacteur van het Chemisch Weekblad, de 
beide administratrices en twee vrouwelijke admini
stratieve hulpkrachten , 7 personen in totaal. 

T enzij nieuwe taken aan de Vereniging toevallen, 
laat zich niet voorzien, dat verdere uitbreiding der 
bezetting van dit onmisbaar geworden apparaat der 
Vereniging nodig zal blijken. 

Op de Algemene Vergadering van 23 December 
1938 werd een leef tijdsgrens voor functionarissen en 
personeel der Vereniging ingesteld, terwijl tevens 
een pensioenregeling in het leven werd geroepen. 
Momenteel zijn pensioengerechtigd de adjunct-secre
taris en de beide administratrices. 

I. De publicaties. 
I. Het Chemisch Weekblad. 
Onder de middelen ter bereiking van het doel der 

Vereniging werd bij de oprichting, zoals van zelf 
spreekt, opgenomen ,.het uitgeven, doen uitgeven of 
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DE HUIDIGE BEZETTING VAN HET BUREAU 

Ir. J. P. F. Huese 
Verantw. Redacteur 

Chem. Weekblad 

Mej. E. A. Roodhuizen Mej. H. L. Benschop Dr. K. A. de Vries 
Adj. Secretaris 

Mej. J. van Hemert 
Administr. Secretariaat 

Dr. T. van der Linden 
Secretaris 

Mej. Ir. Ch. M. van Dijk 
Administr. Redactiebureau 

het steunen van de uitgave van een tijdschrift , dat 
het officiele orgaan der Vereniging zal worden". Het 
behoeft niet te verwonderen, dat men daartoe terstond 
het oog richtte op het bestaande Tijdschrift voor toe
gepaste Scheikunde en Hygiene, dat onder redactie 
van Reicher en Jorissen door de firma D. B. Centen 
in Amsterdam werd uitgegeven. Dit tijdschrift was 
kort te voren door deze f irma van de Flakkeesche 
Beek- en Handelsdrukkerij te Middelharnis over
genomen. Met de firma Centen werd een overeen
komst terzake aangegaan en de naam van het blad 
werd gewijzigd in die van .. Chemisch Weekblad". 
Het bleef echter eigendom van de firma Centen en 
onder redactie van Reicher en Jorissen. De Ver

. eniging had geen rechtstreekse zeggingschap over 
de Redactie van het blad. De omvang zou 12 blad-

. zijden per week bedragen .Het 1 e nummer verscheen 
op 3 October 1903. Het bl eek al spoedig, dat een 
omvang van 12 bladzijden per week onvoldoende 
was. Ook een verhoging met 200 bladzijden voor de 
gehele jaargang werd nog overschreden. Aan de 
1evensvatbaarheid behoefde dus van het begin af aan 
niet te worden getwijfeld. Ofschoon de verstand
houding tussen de Verenigi_ng enerzijds en_ de uit
gever en Redactie van het tijdschrift anderzijds steeds 
zeer viiendschappelijk was, werd na verloop van tijd 
de bovenvermelde toestand, dat de Vereniging geen 
zeggenschap had in de Redactie van haar orgaan , 
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als onbevredigend gevoeld en wijziging hiervan bleek 
gewenst. Op de Algemene Vergadering van 21 Juli 
1910 te N ij megen werden hierop betrekking hebbende 
wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement aange
bracht. Voortaan zou de Redacteur worden benoemd 
door de Algemene Vergadering . Voorts werd een 
Redactiecommissie van drie !eden ingesteld , waarvan 
twee !eden van het Algemeen Bestuur dee! moesten 
uitmaken. De firma Centen, die , vergeleken met 
andere uitgevers , tot wie men zich gewend had , de 
voordeligste condities bood , bleef het blad uitgev en. 
Allengs begon zich de behoefte aan een groter 
chemisch tijdschrift . waarin ook in een vreemde taal 
kon worden geschreven, te doen gevoden. Dit was 
vooral het geval bij de physisch-chemici en de anor
ganici; de organici hadden in feite een dergelijk tijd
schrift in het Receuil des travaux chimiques de~ 
Pays-Bas. Dit gaf in 1916 Prof. Dr. A. Smits aan
leiding een voorstel 69) bij het Algemeen Bestuur in 
te dienen door de Ned. Chem. Vereniging naast het 
Chemisch Weekblad en als wetenschappelijke bijlage 
daarvan te doen uitgeven een .. Tijdschrift voor Alge
mene en anorganische Chemie", waarin alleen oor
spronkelijke wetenschappelijke verhandelingen en 
mededelingen van N ederlandse chemici, in een 
vreemde taal ~esteld . zouden worden opgenomen. 
Het Algemeen Bestuur, zich op het stand punt stellend, 
dat een dergelijk wetenschappelijk tijdschrift open 



zou moeten staan voor de wetenschappelijke mede
deling en van alle leden, dus ook voor mededelingen 
van organische, analytische en chemisch-technische 
aard , schreef een enquete terzake onder de leden uit, 
waarvan het resultaat was, dat 76 )eden zich v66r, 
192 zich tegen verklaarden. En hiermede was het 
voorstel-Smits van de baan. De wens naar een uit
gebreider tijdschrift , waarin ook in andere talen ge
schreven zou kunnen worden, bleef echter bestaan . 
Nadat op de A~tiemene Vergadering van 28 Decem
ber 1918 bij reglementswijziging bepaald was, dat 
het Chemisch W eekblad zou word en geredigeerd 
door een Hoofdredacteur, bijgesta :in door een 
redactiecommiss ie , bestaande uit drie uit de vaste 
medewerkers - die men hier voor het eerst vermeld 
ziet - gekozen !eden en een vierde door het Alge
meen Bestuur uit zijn midden aangewezen lid, kwam 
hct Algemeen Bestuur op de Algemene Vergadering 
van 15 Juli 1919 te M aas tr;cht, daartoe in staat 
gesteld door de ruim e geldmiddelen , die de Chemische 
Industrie ter beschikking der V ereniging had gesteld 
( zie biz. 524) , met het voorstel 70 ) .. om van 1 J anuari 
a f door de Ned . Chem. Vereeniging te doen uitgeven , 
hct Chemisch VI eekblad, als officieel orgaan van 
haar zclf en van de voor kort opgerichte Vereniging 
van de Ned . Chem. lndustrie , met een inhoud van 
a lgemeene aa rd , van chemisch-technischen en econo
mischen aard , waarin tevens verzamelreferaten en 
overzichtsartikelen een plaats kunnen vinden ; en 
daarnaast het ReClleil des trav. chim. des Pays-Bas, 
naar vorm en inhoud overeenkomstig de nieuwe v~i:
houding gewij zigd , als orgaan voor haar weten
schappelijke publicaties". 

De Redactiecommissie van het Recueil had zich nl. 
bereid verklaa rd de redactie van dit tijdschrift aan 
de Ned. Chem. Vereniging over te dragen. Deze 
voorstellen werden aanvaard. Het Chemisch Week
blad bleef bij de firma Centen verschijnen met Dr. 
Jorisse n als hoofdredacteur en een Redac tiecommissie , 
van w ie 2 !eden door de Vereniging voor de Ned . 
Chem. lndustrie werden aangewezen. Het formaat 
van het blad werd vergroot tot ongevcer dat, wat hct 
ook nu nog heeft ; dit geschiedde in verband met de 
mogelijkheid van het verkrijgen van mcc: advertenties. 

In 1922 , toen de nieuwe toestand voor het derde 
jaar van kracht was, werd de Tijdschriftencommissie 
(biz. 528) ingesteld . A anleiding tot de ins telling 
dezer Commissie was het bestaan van 2 organen der 
Vereniging , hetgeen herhaa ldelijk commentaar van 
!eden had uitgelokt , o.a. over de verdeling der stof 
over de twee tijdschriften, over het bestaan van twee 
tijdschriften en over de aard der opgenomen stukken. 
De Commissie werd op 24 Februari 1923 door de 
voorzitter der Ned . Chem. Vereniging gelnstalleerd. 
In <liens daarbij gehouden rede 71) werden de vol
gende 7 punten aan de Commissie voorgelegd : 

1. Komen beide tijdschriften gezamelijk voldoende 
tegemoet aan de wenschen en eischen , welke door 
de leden in het algemeen aan deze tijdschriften 
gesteld word en? 

2. Bestaat er door de beide tijdschriften voldoende 
gelegenheid tot publicatie van verhandelingen en 
mededeelingen op elk gebied der chemie? 

3. Is de verdeeling der s tof over de beide tijd
schriften , zoals deze thans is, de meest gewenschte 
of zou een andere wenschelijker of doeltreffender 
zijn? 

4. Is de talenkwestie in den huidigen toestand, met 
het 3-talige .. Recueil" en het practisch eentalige 
.. Weekblad" voldoende geregeld? 

5. Is honoreering der verhandelingen gewenscht en 
zoo ja , van alle? 

6. Is het uitgeven van 2 tijdschriften noodig , of zou 
de uitgave van een tijdschrift , bijv. met periodieke 
bijlagen , mogelijk en uit financieel oogpunt niet 
beter zijn? 

7. Is de uitgave der beide tijdschriften bij eenzelfde 
uitgever misschien te verkiezen boven de thans 
gevolgde wijze van uitgaaf bij twee uitgevers? 

De Commissie bracht n::>g voor het einde van 1923 
rapport 72 ) uit en kwam tot de conclusie, dat het niet 
gewenst was slechts een tijdschrift. zij het met 
periodieke bijlagen, tc doen verschijnen, doch dat de 
bestaande toestand van twee tijdschrlften, elk met 
eigen taak, gehandhaafd diende te worden. M en 
wenste , zo mogelijk , uitbreiding te geven aan het 
Chemisch W eekblad en beval daartoe twee oplos
singen aan, namelijk het toevoegen aan Dr. Jorissen, 
de hoofdredacteur, van cnkele medewerkers , die 
speciale rubrieken op zich konden nemen, of van een 
secretaris of secretaresse; een combinatie van beide 
zou ook mogelijk zijn. Aan geen dezer maatregelen 
wcrd echter de eerste jaren uitvoering gegeven en 
eerst in 1935 werd een vaste assistent, G. J. 0 . 
Zonnenberg, voor het Redactiebureau der bladen 
aangesteld. Deze werd, nadat de functie nog zeer 
kort door Ors . G. H ennemann was waargenomen , 
op 1 April 1938 opgevolgd door Mej. Ir. Ch. M . 
van Dijk . 

In het laa tste kwartaal van 1923 verscheen bij 
wijze van proef het Bijblad .. Chemie en Industrie". 
later .. Rubriek voor H andel en lndustrie" geheten. 
Oit werd geheel door de uitgever bekostigd en be
vatte behalve alle advertenties korte, meer technische 
mededelingen . Oit Bijblad bleek een aanwinst. Het 
bleef tot in de oorlogsjaren gehandhaa fd, doch werd 
na de bevrijding niet opnieuw in het !even geroepen, 
aangezien het in het voornemen lag de hierin eertijds 
voorkomende berichten in enigszins andere vorm 
voortaan op te nemen in de redactionele kolommen 
van het Weekblad. 

Van 1923 af tot 1940 is er van het Weekblad 
behalve het feit , dat op 1 F ebruari 1930 het Bureau 
der Redactie , inclusief dat van het Recueil. van het 
huis van de Hoofdredacteur overgebracht werd naar 
het pand Zoeterwoudsche Singe! 15 (later tot 18 
vernummerd) en op 1 J anuari 1939 vandaar naar het 
Secretariaat der Vereniging in den Haag . in hoofd
zaak te vermelden , dat het geleidelijk in omvang 
toenam. Op 31 December van laatstgenoemd jaar 
echter trad Dr. Jorissen wegens het bereiken van de 
70-jarige leeftijd als Hoofdredacteur af na ge
durende ruim 36 jaar aan het hoofd der Redactie te 
hebben gestaan. De Redactiecommissie werd ge
reorganiseerd. Zij kwam te bestaan uit een voorzitter, 
een secretaris, die tevens optrad als .. Verantwoordelijk 
Redacteur" en 4 !eden, van wie een in overleg met 
de Ver. voor de Ned. Chem. lndustrie moest warden 
benoemd. Tot .. Verantwoordelijk Redacteur" werd 
schrijver dezes benoemd. Ruim 4 maanden later 
slechts komt de oorlog over Nederland en volgt de 
bezetting . Even hokt het , maar al spoedig verschijnt 
het Weekblad weer geregeld. De moeilijkheden , 
vooral wat papiervoorziening betreft; nemen lang-
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zamerhand toe. Ook andere w1Jz1gmgen als gevolg 
van de bezetting dienen zich aan. Met inganH van 
1942 verdwijnt de naam van de Ver. van de Ned. 
Chem. lndustrie van het titelblad. Deze Vereniging 
wordt opgeheven , gaat op in een nieuw lichaam, de 
Bedrijfsgroep Chemische lndustrie. Aan een jaren
lange band tussen beide Verenigingen is een einde 
gekomen. 

De omvang van het blad wordt door hogerhand 
beperkt , ook de kwaliteit van het papier begint moei
lijkheden te baren. Dan komt in April 1943 de order 
voortaan slechts eenmaal per maand te verschijnen 
en de poging deze maatregel ongedaan of tenminste 
verzacht te krijgen, vervolgens op 8 Mei het verzoek, 
lees bevel, van de Germaanse S.S. in het redactionele 
gedeelte een oproep tot de Nederlanders op te nemen 
om .. door dienstneming in de Waffen S .S . of de 
Ned. Landmacht mede te strijden voor een nieuw 
Europa. voor een betere toekomst van eigen land en 
volk". Voorzitter en secretaris der Vereniging, laatst
genoemde tevens Verantwoordelijk Redacteur van 
het Weekblad , van mening zijnde, dat aan dit bevel 
niet kon worden voldaan , schreven een gecombineerde 
spoedvergadering van Algemeen Bestuur en Redactie
commissie uit , waartoe tevens enige oud-voorzitters 
werden uitgenodigd. Deze vergadering vond op 
Zaterdag 15 Mei plaats en leidde tot de opschorting 
der uitgave van het blad . Men leze over dit alles het 
artikel .. Bij den terugkeer van het Chemisch Week
blad" in het eerste nummer bij herverschijning van 
het blad op 4 Augustus 1945. Men zal daar ook 
lezen, dat ,.in opdracht van de Rijkscommissaris voor 
het bezette N ederlandsche Gebied en ingevolge Be
schikking van het Departement van Volksvoorlich
ting en Kuns ten, dd. 8 J uni 1943, met ingang van 
15 }uni 1943, de uitgave .. Chemisch Weekblad" 
diende te worden opgeheven". Dit besluit, dat met 
vrij grote zekerheid te danken is geweest aan nog op 
dit Departement werkzame, ons welgezinde ambte
naren, stelde Bestuur en Redactiecommissie buiten 
schot. Zelfs was het mogelijk een onderhandse af
spraak te maken, dat het op het Chemisch Weekblad 
bespaarde papier zoveel mogelijk aan het Recueil zou 
worden beschikbaar gesteld en aanvragen om papier 
voor Symposiumverslagen welwillend zouden worden 
beoordeeld. 

In het tijdperk Mei 1943-Augustus 1945 werd het 
contact met de !eden, behalve door de tot en met de 
zomer van 1944 voortgezette Algemene Vergade
ringen, door het doen verschijnen van Circulaires op 
ongez~tte tijden onderhouden. Hiervan verschenen er 
in totaal 8, de laatste in de hongerwinter 1944/ 1945. 

Kort na de bevrijding werd van het Militair Gezag 
toestemming verkregen tot wederuitgave van het 
Chemisch Weekblad , echter beperkt tot eenmaal in 
de veertien dagen en met een omvang van 16 blad
zijden, omslag inbegrepen. Al spoedig dreigden moei
lijkheden wat de kwaliteit van het toegewezen papier 
betreft. Herhaaldelijk trachtte men hiervoor slechts 
courantenpapier aan te wijzen. Steeds echter is het 
mogen gelukken, dank zij de krachtige steun van 
Prof. Ir. E . Selleger, dit gevaar af te wenden. Ook 
tijdens de oorlogsjaren zelf had deze ons trouwens 
in onze papiermoeilijkheden op zeer te waarderen 
wijze bijgestaan. 

Pogingen om toestemming te verkrijgen het blad 
weer wekelijks te doen verschijnen hadden eerst succes 
aan het einde van 1946. Met ingang van J anuari 
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1947 mocht het blad weer wekelijks verschijnen en 
we! in een omvang van 16 bladzijden tekst en 8 blad
zijden omslag met advertenties. lnmiddels had de 
Redactiecommissie direct na de bevrijding plannen 
ontworpen tot reorganisatie van het Chemisch Week
blad ten einde het blad meer gevarieerd van inhoud te 
maken en daardoor belangwekkend voor meer lezers. 
Gestreefd zou worden naar overzichten op de ver
schillende gebieden en speciaal ook naar korte 
artikeltjes en chemisch nieuws. Hiertoe zouden vaste 
medewerkers voor speciale rubrieken aan het blad 
moeten worden verbonden, waartoe reeds bij de 
reorganisatie begin 1940 de mogelijkheid was ge
schapen. De leiding van het blad zou opgedragen 
moeten worden aan een redacteur , die daaraan zijn 
voile tijd zou kunnen geven. De Algemene Ver
gadering van 19 December 1945 verenigde zich met 
deze plannen , doch uitvoering was in verband met 
de papiersituatie voorlopig niet mogelijk. 

Eerst toen toestemming was verkregen om van 
1 J anuari 194 7 af in groter omvang wekelijks te ver
schijnen, konden de plannen tot uitvoering worden 
gebracht. Op 1 December 1946 werd Ir. J. P. F. 
Huese toegevoegd aan de Verantwoordelijk Redac
teur. Circa 40 vaste medewerkers waren inmiddels 
benoemd, ieder voor eigen speciaal gebied . De 
indeling werd gewijzigd en aandacht werd besteed 
aan betere typografie. Het bedrag van het aan 
schrijvers uit te keren honorarium per bladzijde druks 
werd verhoogd van f 2.50 op f 6.- en voor vaste 
medewerkers op f 8.- gebracht. Een vergadering 
van de Redactiecommissie met alle vaste medewerkers 
ter bespreking der richtlijnen en vaststelling van de 
werkwijze, had een enthousiast verloop. Helaas bleek 
allengs dit goede begin niet bij alle vaste medewerkers 
stand te houden met het resultaat , dat de nieuw inge
stelde rubriek ,.Uit Wetenschap en Techniek" , waar
in de vaste medewerkers in korte artikeltjes de voor
uitgang en het nieuwe op hun gebied naar voren 
zouden brengen, nimmer nog geworden is, wat de 
Redactie zich daarvan had voorgesteld. Overigens 
heeft het blad zich sindsdien onder de dagelijkse 
]eiding van Ir. Huese, die op 1 Augustus 1947 tot 
Verantwoordelijk Redacteur was benoemd, verder 
ontwikkeld en uitgebreid. Op I December 1948 werd 
dE' papierbeperking geheel afgeschaft. De omvang 
steeg geleidelijk en bedroeg in 1952 1012 bladzijden, 
excl. de advertentiepagina's. De inhoud van het blad 
moge voor zichzelf spreken. Een uitzondering hierop 
worde gemaakt voor de in de hoof dkolommen ver
schenen artikelen , gewijd aan tijdgenoten bij gedenk
waardige feiten in hun !even of na hun overlijden , 
die in bijlage Illa , en voor die, gewijd aan herden
kingen van voor de chemie bijzondere feiten , die in 
bijlage Illb zijn opgenomen. 

Van 1 Januari 1906 af is het Chemisch Weekblad 
door de N .V . v/h C. de Boer Jr. in D en Helder 
gedrukt. 

II. Het Chemisch Jaarboekje . 

Van het ontstaan van het Scheikundig J aarboekje 
is onder het hoofd ,,Oprichting" ( zie biz. 519) en de 
daar geciteerde artikelen van Baucke, Reicher en 
Jorissen; ook het recente artikel van laatstgenoemde 
in het Chemisch Weekblad van 11 April 1953, biz. 
253 , behandelt dit onderwerp nog eens) reeds een 
beschrijving gegeven . Van de derde jaargang 1902 



af stond het boekje, onder de gewijzigde naam van 
,,Scheikundig Jaarboekje voor Nederland , Belgie en 
Nederl. Indie" onder de redactie van Dr. W. P. 
Jorissen, B . A. van Ketel , H . C. Prinsen Geerligs, 
Dr. L. Th. Reicher, J. Rutten en Dr. A. J. J. Van de 
Velde. Tegelijk met het Tijdschrift voor toegepaste 
Scheikunde en Hygiene ging het over uit handen van 
de Flakkeesche Boekhandel en Handelsdrukkerij in 
die van de Firma Centen, die ook nu nog als uitgever 
daarvan te boek staat. Van 1904 af werd het krachtens 
een overeenkomst van de Ned. Chem. Vereniging 
met de uitgever aan alle !eden der Vereniging gratis 
verstrekt. De naam werd gewijzigd in ,,Chemisch 
Jaarboekje" met de toevoeging: ,,tevens Jaarboekje 
der Nederlandse Chemische Vereniging". Bevatte het 
tevoren naast Tabellen ten gebruike in laboratoria, 
laboratoriumvoorschriften, eerste hulp bij ongelukken, 
lijsten van fabrieken en andere gegevens, ook naam
lijsten van Ncderlandse en Belgische scheikundigen 
en een lijst van tijdschriften, in 1904 werd hieraan 
toegevoegd alles wat de Ned. Chemische Vereniging 
betrof. terwijl tevens een Lijst van boeken werd opge
nomen, door de Bibliotheekcommissie der Ned. Chem. 
Vereniging onder leiding van Dr. Jorissen opgesteld . 
Bij de 9e jaargang ( 1908-1909) verscheen ook een 
lijst van particuliere laboratoria. Van dit boekje kwam · 
niet ieder jaar een nieuwe druk. In de jaren, dat het 
niet verscheen, werd meestal een afzonderlijke adres
lijst van de !eden der Ned. Chem. Vereniging met 
de samenstelling van Besturen en Commissies uit
gegeven. 

,Tot de 14e druk in 1920 - de l 3e verscheen in 
1916 - bleef het Chemisch J aarboekje onder dezelfde 
Redactie en ongeveer in dezelfde vorm en met weinig 
afwijkende inhoud verschijnen. In 1920 echter werd 
het in 3 deeltjes gesplitst . Deel I bevatte Statutcn en 
Reglement der Ned . Chem. Vereniging , de samen
stelling van Besturen en Commissies, de ledenlijst , 
mededeling over Fondsen en Geleerde Genoot
schappen , Rijkscommissies , een lijst van O verheids
en particuliere laboratoria en een van Chemische 
fabrieken. Deel II werd de Tabellenlijst en dee! III 
de Tijdschriften- en Boekenlijst. In 1922 werd de 
Redactie een commissie van de Ned. Chem. Ver
eniging en werden daaraan toegevoegd Prof. Dr. 
N. Schoorl, Ir. A. Slingervoet Ramondt, die in 1917 
secretaris der Bibliotheekcommissie was geworden , en 
de Secretaris der Ned. Chem. Vereniging, terwijl 
Dr. A. J. J. Van de V elde uit de Redactie trad. Van 
die tijd af geschiedde de bewerking van dee! I in 
hoofdzaak op het Secretariaat der Vereniging , dee! II 
door Prof. Schoorl, terwijl de zorg voor deel III , de 
Tijdschriften- en Boekenlijsten, bij de Bibliotheek
commissie bleef en grotendeels op Ir. Slingervoet 
Ramondt kwam te rusten. Oat beide laatstgenoemde 
heren zich van deze taak op voortreffelijke wijze 
hebben gekweten, mag als algemeen bekend worden 
verondersteld. 

De groei van de J aarboekjes leidde tot verdere 
splitsing. In 1927 verscheen de eerste geheel afzonder
lijke Tijdschriftenlijst als dee! III A van het Chemisch 
Jaarboekje met in 1930 een supplement, gevolgd in 
1932 door een af zonderlijke, lijvige Boekenlijst als 
dee! III B. Ook dee! I werd gesplitst in deeltje I A. 
Personalia, en een deeltje I B, Fabriekenlijst met Lijst 
van laboratoria , welke, samengesteld onder leiding 
van Dr. Voerman en onder medewerking van de Ver
eniging van de Ned. Chem. Industrie, die haar lijst 

der chemische Bedrijven, bewerkt door Ir. D . J. Akker
man, Secretaris van haar Bureau , ter beschikking 
stelde, in 1935 het licht zag. De Tijdschriftenlijst 
beleefde in 1937 een nieuwe herziene druk, de 
Tabellenlijst in 1938 en de Boekenlijst in 1939. H et 
deeltje I A , Personalia , verscheen vrij geregeld , met 
een supplement of een zuivere adreslijst in de jaren 
van niet-verschijnen. In 1941 werd hierin de Lijst van 
Overheids- en particuliere laboratoria , die bij de 
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splitsing met de Fabriekenlijst was medegegaan , 
wederom opgenomen. In 1942 t/ m 1944 verschenen 
opzettelijk slechts supplementen met de samenstelling 
van Besturen en Commissies en een lijst van nieuw 
toegetreden !eden. De reden hiervan was het uit
vaardigen van verbodsbepalingen einde 1941 ten 
aanzien van onze Joodse landgenoten . Hunne namen 
bleven aldus in onze ledenlijst gehandhaafd. Van 
1946 af verscheen dit deeltj e weer jaarlijks. Als 
gevolg van een uitgave in 1948 door de Bedrij fsgroep 
Chemise he Industrie , getiteld .. N ederlandse Chemi
sche en Pharmaceutische Producten en hun Fabri
kanten " , waarvan in 1951 een nieuwe herziene druk 
verscheen, werd een herdruk van de Fabriekenlijst 
overbodig . 

In de loop van de oorlogsjaren raakten de oplagen 
van de Tabellenlijst , de Tijdschriftenlij st en ten slotte 
ook de Boekenlijst uitgeput. De tijdsomstandigheden 
en het overlijden van Prof. Schoorl in 1942 en Ir . 
Slingervoet Ramondt in 1945 maakten de bewerking 
en de uitgave van nieuwe drukken voorlopig onmoge
lijk. Ofschoon de bewerking van nieuwe uitgaven 
reeds kort na de bevrijding op het programma werd 
gezet, duurde het tot bijna het einde van 1951 
alvorens een nieuwe uitgave van de Tijdschriftenlijst, 
geheel bewerkt door Dr. A . Gorter, in 1949 tot 
secretaris der Bibliotheekcommissie benoemd , onder 
de titel ,,Inventaris van Periodieken op chemisch en 
verwant gebied, aanwezig in Nederlandse Biblio
theken", het licht zag. Tevens was aan deze uitgave 
de naam .. Chemisch Jaarboekje", wat het in feite na 
de splitsing in 1920 nooit meer gew eest was, ont
nomen. Hetzelfde geschiedde met de in Juli 1952 ver
schenen nieuwe uitgave van de Tabellenlijst, bewerkt 
door een kleine Commissie uit de !eden van de 
Redactiecommissie voor het Chemisch J aarboekj e. 
Deze Lijst verscheen onder de naam .. Lijst van 
Tabellen ten dienste van laboratoria", losbladig en 
in zakformaat - op grond van een enquete ender de 
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!eden 73) in November 194 7 was hiertoe besloten -
in Juli 1952. Plannen tot het uitgeven van een nieuwe 
Boekenlijst zijn door de Bibliotheekcommissie in 
studie genomen. 

In verband met het terugbrengen van het ,,Che
misch Jaarboekje" tot het enige jaarlijks verschijnende 
deeltje ,,Personalia enz.", dat geheel door het Secre
tariaat werd verzorgd, werd met ingang van 1 Januari 
1952 de Redactiecommissie voor het Chemisch J aar
boekje opgeheven . De redactie van het Jaarboekje 
.,Personalia enz." werd officieel aan het Secretarlaat 
opgedragen, die van de Inventaris van Periodieken 
en van de Bcekenlij st aan de Bibiotheekcommissie, 
terwijl voor die der Tabellenlijst een nieuwe Redactie
ccmmissie, bestaande uit deskundigen op dit gebied, 
in het !even werd geroepen 74 ). De toekomst za l uit
wijzen of het in verband met de grate hoeveelheid 
wcrk en de hoge kosten, aan deze uitgaven verbonden, 
te zijner tijd mogelijk zal zijn nieuwe herziene drukken, 
met uitzondering van die van het Chemisch J aar
boekje ,,Personalia", te doen verschijnen. 

III. Het Recueil. 

Het Recueil werd in 1882 opgericht door W. A. 
uan Dorp, A. P . N. Franchimont, S. Hoogewerff, 
E. Mulder en A. C. Oudemans, alle Nederlandse 
scheikundigen van naam. De geschiedenis dezer op
richting, voor zover bekcnd, en die dcr eerste 50 jaar 
van het bestaan , zijn in het Chemisch vVeekblad van 
1932 in een tweetal artikelen door Holleman, resp. 
Jorissen beschreven 75). In het artikel van laatst
genoemde treft men ook de portretten der vijf op
richters aan. Voor nadere bijzonderheden moge hier 
naar deze beide verhandelingen warden verwezen. 
Tot 1896 droeg het tijdschrift de naam van ,.Recueil 
des travaux chimiques des Pays-Bas". In dat jaar 
werd hieraan toegevoegd .. et de la Belgique". De 
Belgische scheikundigen, van wie een tweetal in 
de redactie werd opgenomen en enkele andere tot 
vaste medewerkers werden benm:md, publiceerden 
van dat moment af gedurende een reeks van jaren 
eveneens ta! van artikelen in het blad. In 1920 kwam 
deze toevoeging weer te vervallen. Als enige taal 
voor de artikelen was de Franse taal toegelaten. Of
schoon de bedoeling hiertoe niet had voorgezeten , 
y;erd het tijdschrift geleidelijk aan in hoofdzaak een 
periodiek, waarin de Nederlandse beoefenaren der 
organische scheikunde de resultaten van hun weten
schappelijke werk publiceerden, terwij l de chemici 
van andere richting zich tot buitenlandse tijdschriften 
wendden. Dit bracht, zoals reeds vermeld, Prof. Dr. 
A. Smits in 1916 tot zijn voorstel door de Ned. Chem. 
Vereniging een ,.Tijdschrift voor Algemene en Anor
ganische Chemie" te doen uitgeven, welk voorstel 
a fstuitte op de verdubbeling der Verenigingscontri
butie, die daarvan het gevolg zou zijn. Toch bleef de 
wens om naast het Chemisch Weekblad een zuiver 
wetenschappelijk orgaan te bezitten bestaan , hetgeen 
in 1919 leidde tot een overeenkomst met de Redac
teuren van het Recueil, waarbij deze dit Maandblad, 
met alle Justen en lasten daaraan verbonden, aan de 
Ned. Chem. Vereniging overdroegen. Volgens de 
auteurswet van 1912 waren de gezamenlijke Redac
teuren de enige rechthebbenden op het Blad. Op 
9 Februari 1929 werd deze overdracht van rechten 
nog eens in een notariele acte, verleden voor notaris 
C. Volgra[f te 's-Gravenhage, vastgelegd. Wij zullen 
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in de loop dezer beschrijving zien, welk een gelukkige 
omstandigheid dit feit later is gebleken. Van 1 Januari 
1920 af werd dus het Recueil door de Ned. Chem. 
Vereniging uitgegeven en we! tot en met 1923 bij de 
firma Sijthoff te Leiden. Van 1 J anuari 1924 af trad 
de firma Centen als uitgever op en werd het blad , 
e.venals het Chemisch Weekblad, bij de N.V. v/h 
C. de Boer Jr. te Den Helder gedrukt. Dit is tot op 
de huidige dag zo gebleven. Bij de overneming van 
het Recueil was Dr. Jorisse n benoemd tot Redacteur
Administrateur. Hij werd bijgestaan door een Redac
tiecommissie van 12 !eden, waarin organici, physisch
chemici en analytici waren opgenomen. Aan een 
Bureau, bestaande uit 6 !eden , van elk der genoemde 
categorien 2, werd tezamen met de Redacteur-Admi
nistrateur de beoordeling der aangeboden verhande
lingen opgedragen. Deze organisatie is tot nu toe 
dezelfde gebleven met het enige verschil, dat bij het 
aftreden van Dr. Joris se n in 1940 de Redacteur
Administrateur vervangen werd door een Secretaris 
der Redactie , nl. schrijver dezes , en het aantal !eden 
cler Commissie op 14 werd gebracht. 

Het Recueil, dat in de laatste jaren voor 1920 een 
noga l kwijnend bestaan had gevoerd, ontwikkelde 
zich in dat en volgende jaren op gunstige wijze , 
waartoe behalve het feit, dat gedurende 2 jaren het 
blad aan alle !eden der Vereniging gratis verstrekt 
werd, voora l ook bijdroeg een besluit, dat van 1 Juli 
1922 af naast de Franse ook de Engelse en Duitse taal 
in het tijdschrift werden toegelaten. Deze ontwikkeling 
P11. het gratis verstrekken van het blad aan de leden 
gingen met aanmerkelijke kosten gepaard, welke aan
vankelijk bestreden konden warden uit het door de 
chemische industrie ter beschikking gestelde kapitaal 
( zie hierover biz. 524) en een door vier industriele 
bedrijven in 1919 toegezegde bijdrage van elk f 800.
gedurencle 6 jaren. Toen het verstrekte kapitaal na 
enkele jaren was verbruikt en de economische 
depressie omstreeks 1923 het de Chemische Industrie 
onmogelijk maakte opnieuw gelden te verstrekken, 
zeals oorspronkelijk in uitzicht was gesteld, kwamen 
de financiele zorgen. Deze werden echter overwonnen, 
een uiterst zuinig beheer werd gevoerd, de gratis 
toezending van het Recueil werd gestaakt. Ook 
!eden moesten zich voortaan abonneren, zij het 
tegen een zeer matige prijs. Regeringssubsidie voor 
het Recueil werd aangevraagd, doch, ofschoon op 
de Rijksbegroting voor 1924 hiervoor een bedrag 
van f 2000.- werd opgebracht, niet verkregen; zij 
werd daarvan weer afgevoerd. Slechts in de jaren 
1931 en 1932 heeft het Recueil Regeringssteun 
genoten, nl. f 1500.- in 1931 en hetzelfde bedrag, 
verminderd met 10 % , in 1932. Toch heeft ten-
slotte de industrie weer op waardeerbare wijze haar 
steentje bijgedragen en we! door middel van de op 
initiatief van Prof. Dr. A. F. Holleman in October 
1925 opgerichte Stichting R ecueilfonds. Dit Fonds , 
bij de oprichting groat f 56 000.-, geschonken door 
de a uctor intellectualis, enkele industrielen en in
dustriele bedrijven, stelde zich ten doe! uit de op
brengst van dit kapitaal de kosten van de uitgave 
van het Recueil te helpen bestrijden. Het wordt be
heerd door een Curatorium, dat tot op zekere hoogte 
verantwoording schuldig is aan de Ned. Chem. Ver
eniging en waarvan hetzij de Secretaris of de 
Penningmeester der Vereniging als Secretaris
penningmeester optreedt. Prof. Holleman was van de 
oprichting af tot 1 Augustus 1946 voorzitter van het 



Curatorium, sindsdien is het voorzitterschap in handen 
van Dr. H. P. Heineken. 

Ook nadien heeft het Recueil meermalen zorg, hetzij 
van financiele , hetzij van andere aard , gegeven . Een 
daling van het aantal abonne ' in de dertiger jaren, 
zowel onder de !eden als daarbuiten, waarschijnlijk 
ook verband houdende met de economische crisis in 
die tijd, voerde eind 1936, begin 1937 tot een krachtige 
reclamecampagne. Tegelijkertijd werd getracht tege
moet te komen aan klachten van !eden over uiterlijk, 
typografie en inhoud van het blad. Om aan de laatste 
klacht tegemoet te komen werd een beroep op de 
N ederlandse chemici gedaan het Recueil te maken 
tot het algemene Nederlandse wetenschappelijke tijd
schrift door in hoofdzaak in dit blad te publiceren. 
De eerste 3 nummers van 1937 werden gratis aan alle 
!eden toegezonden. Honderden exemplaren dezer 
nummers werden in het buitenland verspreid. Het 
aantal abonne's steeg weer, zij het niet in die mate 
als gehoopt. 

De oorlogsjaren brachten, zoals zich laat begrijpen, 
wat omvang en papier betreft , gelijksoortige moeilijk
heden met zich als bij het Chemisch W eekblad ver
meld, zij het aanvankelijk in mindere mate. Door de 
beperking in omvang ontstond in 1942 een aan
merkelijke achterstand. De bladspiegel werd vergroot, 
de interlinie verkleind en een grater gedeelte van de 
tekst clan voorheen in kleine letter gezet. Door deze 
maatregelen was eind 1943 de achterstand weer inge
haald. De vergroting van de bladspiegel en de ver
kleining van de interlinie werden met ingang van 1947 
weer ongedaan gemaakt. Merkwaardigerwijze protes
teerden de Duitsers eerst eind Juli 1944 tegen het 
toenemende gebruik van de Engelse taal in het Recueil 
ten koste van de Duitse. Antwoord op dit protest 
werd op de lange baan geschoven en bleek kort 
daarop door het uitbreken op 15 September van de 
spoorwegstaking , gevolgd door het stilleggen van 
vrijwel alle energiebedrijven, zodat alle tijdschriften 
ophielden te verschijnen , overbodig. Het laatste, in 
1944 verschenen nummer was het Mei-nummer, het 
eerste na de bevrijding in 1945 het Juli-Augustus 
nummer. 

Toen de verbindingen met overzee in 1945 waren 
hersteld was het een verrassing te vernemen, dat men 
in Amerika de in Nederland na 1941 uitgegeven 
Recueilnummers , die men vermoedelijk via Zweden 
of Zwitserland had weten te ontvangen , opnieuw had 
gedrukt en aan abonne's gedistribueerd. Een grotere 
verrassing echter wachtte ons nog. In Augustus 1948 
werd een schrijven ontvangen van de University 
Microfilms , Ann Arbor, Michigan, waarin werd 
medegedeeld , dat deze instelling toestemming ge
kregen had van het Office of Alien Property te 
Washington microfilms te vervaardigen en in de 
handel te brengen van alle jaargangen van het Recueil 
van de oprichting af. Ofschoon in feite niet vereist , 
zo deelde men mede, achtte men het eleganter ook 
onze toestemming te vragen. Bij informatie bleek, dat 
het Office of Alien Property na het deelnemen aan 
de oorlog door Amerika het auteursrecht op het 
Recueil , als zijnde vijandelijk bezit , had genaast . 
Inmiddels echter had in de loop van 1947 de Ned. 
Chem. Vereniging aan Johnson Reprint Corporation 
te New York het alleenrecht op het herdrukken van 
de delen 1 t/ m 42 van het Recueil verleend, zodat er 
van verlenen van toestemming onzerzijds tot het 
reproduceren in film aan anderen geen sprake kon 

zijn. Met behulp van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en de Nederlandse Ambassade te Washington 
gelukte het nog tijdig - er was namelijk een termijn 
vastgesteld binnen welke verzoeken tot teruggave van 
auteursrechten moesten zijn ingediend en die termijn 
was bijna verstreken - een verzoek tot teruggave 
ingediend en behandeld te krijgen. Hiertoe was niet 
alleen vereist , dat men zijn rechten bewees , maar ook 
hoe men aan deze rechten was gekomen. Overlegging 
van de notaride acte van 9 Februari 1929, waarvan 
boven sprake was, bewees toen goede diensten. Op 
13 Maart 1950 werd het auteursrecht op het Recueil 
officieel aan de Ned. Chem. Vereniging terug
gegeven. De herdruk van de jaargangen 1 t/ m 38 
door Johnson Reprint Corporation was inmiddels 
medio 1949 verschenen. De delen 39 t/m 42 volgden 
in 1952. Ook bij het Recueil moge de inhoud voor 
zichzelf spreken. Alleen mogen vermeld warden de 
verschillende jubileumnummers, die in de loop der 
jaren ter ere van vooraanstaande scheikundi}Jen in 
zijn kolommen zijn verschenen. Een opsomming hier
van treft men aan in bijlage IV. 

Verzamelregisters op de delen 1 t/ m 38 en 39 t/ m 
50, onder leiding van Prof. Holleman bewerkt door 
Dr. ]. van der Lee, verschenen resp. in 1931 en 1934. 
Een verzamelregister over de delen 51 t/m 60 is in 
manuscript gereed. Het zal van de belangstelling der 
bezitters van het Recueil afhangen , of de hoge kosten, 
verbonden aan de uitgave, verantwoord zullen warden 
geacht. 

De internationale verspreiding van het blad is niet 
zo onbevredigend als sommigen we! menen en is nog 
steeds stijgende. Dit moge blijken uit het feit , dat 
volgens de List of Periodicals van de Chemical 
Abstracts het aantal bibliotheken in Amerika , waarin 
men het Recueil aantreft, in 1946 100 en in 1951 131 
bedroeg . Ter vergelijking moge dienen, dat deze aan
tallen voor de Helvetica Chimica Acta in dezelfde 
jaren 132, resp. 158, waren. 

Ten slotte moge warden vermeld, dat in 1924 en 
opnieuw in 1946 contact werd gezocht met de 
Scandinavische chemici om tot een samenwerking. wat 
het Recueil betreft, te komen. Zander resultaat 
overigens. Onderhandelingen over een combinatie van 
het Recueil en het Bulletin des Societes chimiques 
Beiges zijn sinds enige tijd in gang . 

IV. Chemistry in Wartime in the Netherlands . 

Een belangrijke uitgave, op initiatief van Prof. Dr. 
H. G. K . Westenbrink door de Ned. Chem. Ver
eniging verzorgd, moge hier volledigheidshalve warden 
vermeld, nl. de onder de naam van .,Chemistry in 
Wartime in the Netherlands" door de firma Centen 
voor eigen rekening en risico uitgegeven over
zichten van het in de oorlogsjaren door Nederlandse 
chemici op verschillend wetenschappelijk-chemisch 
gebied verrichte en gepubliceerde werk. Tien des
kundigen, ieder op zijn gebied, leverden hiertoe de 
bijdragen. De bewerking vond , zoals vanzelf spreekt 
in het geheim, grotendeels reeds in de oorlogsjaren , 
plaats. Het werk had ten doe! in een compact geheel 
het tijdens de oorlogsjaren gepubliceerde werk ter 
beschikking te stellen van de collegae in de geallieerde 
landen . Helaas is dit doe! door verschillende oorzaken 
- het werk verscheen door na-oorlogse moeilijkheden 
in feite te laat ( eind 194 7) en ook het nadrukken 
der Nederlandse publicaties in de oorlogsjaren in 
Amerika zal hierop invloed hebben gehad - ge-

49 (1953) CHEMISCH WEEKBLAD 551 



deeltelijk gemist. De uitgave is geen commercieel 
succes voor de uitgever geworden. 

J. De Algemene Vergaderingen. 

Als eerste middel ter bereiking van het doel der 
Vereniging werd bij de oprichting gesteld: ,.het 
houden van vergaderingen ter bespreking van 
theoretisch- en technisch-chemische onderwerpen en 
van de belangen van de Vereniging en hare Leden' '. 
Deze vergaderingen hebben steeds een grate rol 
gespeeld in het Verenigingsleven. Zij vormen de 
gelegenheid, waarbij de !eden in nader persoonlijk 
contact komen, vooral ook door het vrijwel van het 
begin af hieraan verbinden van gezamenlijke maal
tijden , excursies en in latere jaren ook ontvangsten 
door Chemische Kringen en Gemeentebesturen. Ook 
het van 1923 af tegelijkertijd houden van ver
gaderingen der Secties droeg hiertoe in aanzienlijke 
mate bij. 

In bijlage V treft men de tot en met 1952 gehouden 
Algemene Vergaderingen aan met de plaats waar zij 
werden gehouden en waar het Verslag werd ge
gepubliceerd. Zelfs geen enkele der bezettingsjaren 
is zonder een Algemene Vergadering geweest. 
Alleen de Decembervergadering in de hongerwinter 
1944/45 kon, wegens een algemeen verbod voor ver
gaderen , niet plaats vinden, terwijl ook de zomer
vergadering 1945 nog achterwege moest blijven . Een 
bepaald cachet droegen uiteraard de Algemene Ver
gaderingen in de lustrumjaren der Vereniging. Hier
bij client die bij het 25-jarige bestaan in 1928 te 
's-Gravenhage een bijzondere vermelding. De Ned. 
Chem. Vereniging ontving bij die gelegenheid als 
gastvrouw tevens de 9e Conference de !'Union inter
nationale de Chimie. 

De lOOste Algemene Vergadering , samenvallend 
met de herdenking van het 45-jarige bestaan der 
Vereniging, werd in 1948 te Hilversum op extra 
feestelijke wijze herdacht. 

De Algemene Vergadering te 's-Gravenhage, 
waarop het 50-jarige bestaan zal warden gevierd , 
draagt het rangnummer 110. 

K. Samenwerking met andere Verenigingen in 
binnen- en buitenland. 

Bij de nauwe verwantschap tussen chemie en 
pharmacie is het niet verwonderlijk, dat de eerste 
vereniging, waarmede op bepaalde gebieden een 
nauwere samenwerking ontstond, de Ned. Maat
schappij ter bevordering der Pharmacie was. De 
samenwerking betrof, zoals reeds onder .. Commis
sies" vermeld, de gezamenlijke tweejaarlijkse Confe
rentie over Voedingsmiddelscheikunde en de jaarlijkse 
vacantiecursussen. Deze samenwerking duurde van 
1908 tot de opheffing der Maatschappij in 1942. Na 
het herstel der Maatschappij na de bevrijding werd 
de samenwerking, wat de vacantiecursussen betreft , 
hervat. Wat de voedingsmiddelscheikunde betreft, 
hadden chemici en pharmaceuten zich inmiddels ver
enigd in de Sectie voor Voedingsleer ( zie onder het 
hoofd ,.Secties"), in 1950 omgezet in de Ned. Ver
eniging voor Voedingsleer. 

Een zeer nauwe samenwerking ontstond voorts na 
hare oprichting in 1918 met de Vereniging van de 
Ned. Chemische Industrie. Deze Vereniging maakte 
het Chemisch Weekblad eveneens tot haar orgaan en 
wederzijds werd een lid in het Bestuur aangewezen. 
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Ook droeg gedurende een aantal jaren deze Vereni
ging bij in de kosten van het Analystexamen en 
ook in de kosten van de Redactie van het 
Chemisch Weekblad. Met de toeneming van hare 
eigen kosten , vooral toen zij in het begin der 
dertiger jaren een eigen Bureau stichtte, zag zij 
zich gedwongen allengs hare bijdragen te vermin
deren, zodat de subsidie aan het Analystexamen 
geheel kwam te vervallen en die voor bet Chemisch 
Weekblad aanmerkelijk werd teruggebracht. In 
het laatste gedeelte van 1939 werd in minnelij k 
overleg besloten de regeling der wederzijds aan
gewezen Bestuursleden te doen vervallen. Wegens 
de vele commerciele en economische kwesties , 
die het Bestuur der Vereniging van de Ned . Chemi
sche Industrie na de oprichting van haar Bureau 
ter behandeling had gekregen , kwesties , die in engeren 
zin de belangen van de Ned. Chem. Vereniging niet 
raakten en vaak van vertrouwelijke aard waren, 
was reeds in 1935 het door de Ned. Chem. Ver
eniging aangewezen Bestuurslid tot buitengewoon lid 
bestempeld. Deze regeling werd echter als minder 
bevredigend gevoeld, waarom men geza menlijk be
sloot het wederzijdse Bestuurslidmaats;:hap af te 
schaffen. Samenwerking in alle gevallen, die gemeen
schappelijke belangen raakten, bleef bestaan. Na in 
1941 plaats te hebben moeten maken voor de Be
drijfsgroep Chemische Industrie is enkele jaren na 
de bevrijding de Vereniging voor de Ned . Chem. 
Industrie weer in het !even geroepen. Een nader 
contact in de vorm van een gemeenschappelijk be
stuurslid, een vorm , die de vroeger ondervonden 
bezwaren omzeilt, is sinds kort gelegd . 

Ook met de Nederlandse Natuurkundige Ver
eniging ontstonden in de latere jaren nauwere be
trekkingen . In 1939 werden de wetenschappelijke 
vergaderingen en symposia , door een der Vereni
pingen gehouden , opengesteld voor ]eden der andere 
Vereniging , terwijl bovendien de !eden der Ned . 
Chem. Vereniging zich tegen gereduceerde prijs op 
het Ned. Tijdschrift voor Natuurkunde konden 
abonneren; omgekeerd werd voor de !eden der Ned. 
Natuurkundige Vereniging het Recueil tegen de 
prijs , die onze eigen !eden betaalden , verkrijgbaar 
gesteld. Met ingang van 1949 werd bovendien een 
overeenkomst aangegaan, waarbij aan hen, die van 
beide Verenigingen lid waren, een reductie van 
12.5 %. in 1952 verhoogd tot 15 %. op de contributie 
van beide Verenigingen werd verleend. Meermalen 
werd gezamenlijk een symposium georganiseerd -
men zie daarvoor de lijst der symposia, bijlage I -
terwijl twee gezamenlijke Secties, nl. de Ned. Ver
eniging voor Fotografie en Fotochemie en de Ned. 
Keramische Vereniging, bovendien van de nauwe 
banden getuigen. 

Bij deze samenwerking met andere Verenigingen 
moge ook vermeld w orden de overeenkomst in het 
begin van 1942 aangegaan met de Ned. A stronomen
club inzake het toegankelijk stellen van a lle weten
schappelijke vergaderingen der Verenigingen voor de 
wederzijdse !eden, de eind 1942 met de Vereniging 
voor leraren in natuur- en scheikunde in\jestelde 
jaarlijkse vacantieleergangen voor leraren en de reeds 
onder ,,Secties " vermelde overeenkomst met het Kon. 
Instituut van Ingenieurs inzake de samenwerking 
tussen onze Sectie voor Chemische Technologie en 
Bedrij fschemie en zijn in 1948 opgerichte Afdeling 
voor Chemische Techniek. Voorts de deelneming 



van de Ned . Chemische Vereniging aan het werk 
van instellingen als het Ned. Instituut voor 
Documentatie en Registratuur, de Hoofdcommissie 
voor de Normalisatie in Nederland en haar Tech
nische Raad en het Ned. Congres voor Open
bare Gezondheidsregeling, in welke zij vertegen
woordigers der Vereniging heeft aangewezen. Dan 
moge ook nog vermeld worden de samenwerking 
met ta! van andere verenigingen in de in 1940 opge
richte Werkgemeenschap van wetenschappelijke 
organisaties, een uit de nood der tijden geboren 
Gemeenschap , die na de bevrijding weer werd op
geheven; met de in 1947 heropgerichte Ned. Tech
nische Unie - van het in 1940 onder dezelfde naam 
opgerichte lichaam, dat reeds in 1941 door de be
zettende macht werd opgeheven, hield de Ned . 
Chem. Vereniging zich afzijdig - en ten slotte de 
oprichting in het laatst van 1952 in samenwerking 
met het Kon. Instituut van Ingenieurs en de Ver
eniging van de Ned. Chem. Industrie van de Stich
ting Opleiding Chemiciens, die zich ten doe! stelt de 
opleiding van chemische vaklieden te bevorderen. 

Het zou te ver voeren alle gevallen te vermelden 
waarin meer incidenteel met nog andere Verenigingen 
of instellingen is samengewerkt. Gewezen moge 
alleen nog worden op de met verschillende vereni
gingen in binnen- en buitenland gesloten overeen
komsten inzake verlening van reductie op de lidmaat
schapscontributies, waaronder de reeds vermelde 
(biz. 523) associatie-overeenkomsten met het Kon. 
Instituut van Ingenieurs (inmiddels vervangen door 
een wederzijdse reductie op de contributie), de 
Vlaamse Chemische Vereniging, de Societe Chimique 
de Belgique en de Indonesische Chemische Vereni
ging . Behalve de boven vermelde overeenkomst met 
de Ned. Natuurkundige Vereniging bestaan derge
lijke reductieovereenkomsten met de American Che
mical Society ( alleen red uctie op de abonnements
prij zen der tijdschriften) en met de Faraday Society. 

De wetenschappelijke samenwerking met het 
buitenland vond en vindt vrijwel uitsluitend plaats in 
de Union internationale de Chimie pure et appliquee, 
welk lichaam in 1919 werd opgericht door Chemische 
Verenigingen in de landen der geallieerden uit de 
eerste wereldoorlog met uitsluiting van de Centrale 
Rijken. De Union kwam in de plaats van de op 
25 April 1911 te Parijs door de Deutsche Chemische 
Gesellschaft, de Chemical Society of London en de 
Societe Chimique de France opgerichte Association 
internationale des societes chimiques 70). De Ned . 
Chemische Vereniging trad kort na hare oprichting , 
nl. op 14 Juli 1911, tot de Association toe en ver
kreeg het recht zich in de vergaderingen van dit 
lichaam door 3 !eden te doen vertegenwoordigen. Tot 
permanente !eden van de Conseil der Association 
werden de professoren Hoogewerff, Holleman en 
Cohen benoemd. Het uitbreken van de oorlog in 
Augustus 1914 legde begrijpelijkerwijze de werk
zaamheden der Association stil. Na de oorlog werd 
de Association ontbonden en de Union opgericht. De 
N ederlandse Chemische Vereniging trad na enige 
aarzeling toe . Hoe zij trachtte in de daaropvolgende 
jaren haar invloed aan te wenden om de geleerden 
uit de voorheen in oorlog geweest zijnde landen weer 
bij elkaar te brengen, is door Prof. Kruyt beschreven 
in een artikel 77) in het jubileumnummer, verschenen 
bij het 25-jarige bestaan der Vereniging in 1928. Dit 
leidde er mede toe , dat in 1926 de Centrale Rijken 

in de Union werden opgenomen , waarmede zij het 
universele karakter verkreeg, dat de Association 
bezat. 

De Statuten van de Union bepaalden, dat elk land 
hierin slechts door een enkel lichaam, een Conseil 
national, kon worden vertegenwoordigd. De Ned. 
Chem. Vereniging riep die op de wintervergadering 
van 1920 in het !even onder de naam van ,,De 
Chemische Raad van Nederland". Sindsdien heeft 
deze Raad steeds een zeer belangrijk aandeel gehad 
in de werkzaamheden van de Union. Verscheidene 
van zijn !eden zijn in de loop der jaren lid of zelfs 
voorzitter geweest van belangrijke Commissies der 
Union. Tweemaal trad een zijner !eden op als voor
zitter der Union zelf. Van 1926-1930 bekleedde 
Prof. Cohen deze functie , van 1947- 1951 Prof. 
Kruyt . Tweemaal ook ontving Nederland bijeen
komsten (Conferences) der Union , waarbij de Chem. 
Raad namens de Ned. Chem. Vereniging de honneurs 
waarnam. De eerste maal te 's-Gravenhage in 1928 7s), 
aansluitende aan de viering van het 25-jarige bestaan 
der Vereniging , de tweede maal te Amsterdam in 
1949 79 ). Steeds ook namen verhoudingsgewijs sterke 
delegaties van de Raad dee! aan de 2-jaarlijkse Con
ferences en de 4-jaarlijkse Congressen van de Union. 

Naast dit doorlopende contact met het buitenland 
heeft de Ned . Chem. Vereniging zich sinds 1908 
talloze malen doen vertegenwoordigen bij congressen, 
jubilea en herdenkingen van belangrijke feiten op 
chemisch gebied , aldus de naam van chemisch Neder
land in het buitenland uitdragende. 

L. Andere uitingen van werkzaamheid. 

W anneer wij een terugblik werpen op de in art. 3 
der Statuten, vastgesteld in 1903 (biz. 521 ) , vermelde 
punten , clan valt te constateren, dat alle daarin ge
noemde middelen ter bereiking van het doe! der Ver
eniging in bovengegeven beschrijving de revue zijn 
gepasseerd met uitzondering van ten 5e .,te trachten 
haren invloed bij de Regeering aan te wenden in 
zaken, die de Vereenig ing of de Belangen harer !eden 
betreffen" en het laatste, luidende : .,alle verdere 
wettige en gepaste middelen". 

Dit is echter slechts schijn. Immers vallen niet de 
werkzaamheden van ta! van Commissies , hierboven 
besproken, juist onder de .,verdere wettige en gepaste 
middelen"? En werd niet bij de bespreking van de 
Onderwijscommissie, de Octrooicommissie, de Com
missie voor Economische Belangen e.d . melding ge
maakt van stappen , bij de Regering ondernomen door 
het Algemeen Bestuur, met de bedoeling de zienswijze 
der Ned . Chem. Vereniging te doen blijken over 
onderwerpen het chemisch middelbaar, voorbereidend 
hoger en hoger onderwijs , de chemische industrie of 
de belangen der chemici , rakende? Het heeft weinig 
zin een opsomming te geven van al deze adressen , 
door het Algemeen Bestuur aan Regerings- , Ge
meentelijke en andere instanties in de loop der jaren, 
soms in samenwerking met andere verenigingen , ge
zonden. Verschillende voorbeelden zijn wij in deze 
geschiedschrijving tegengekomen. 

Wij mogen met deze korte vermelding volstaan. 

Verdere vermeldenswaardigheden. 

Wij zijn met het voorgaande aan het einde ge
komen van de beschouwing van alle middelen ter 
bereiking van het doe! der Vereniging, die men zich 
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bij de oprichting in 1903 voor ogen stelde. De ge~ 
detailleerde opsomming dezer middelen werd bij de 
Statutenwijziging van December 1908 vervangen door 
een veel kortere, doch ruimer gestelde formulering , 
die, zij het met kleine wijzigingen van redactionele 
aard, tot heden is gehandhaafd. Het doe! en de 
middelen zijn echter dezelfde gebleven. 

Wij zouden hiermede deze beschrijving kunnen be~ 
sluiten. 

Getracht is een inzicht in de velerlei werkzaam~ 
heden der Vereniging in de loop van haar bestaan, 
in haar groei en haar ontwikkeling te geven. Vol~ 
ledigheidshalve dienen echter nag enige feiten , die 
de vermelding waard zijn , te warden te boek gesteld. 

De bezettingstijd. 
De Vereniging is de bezettingstijd - het zij met 

dankbaarheid, ofschoon niet zonder enige verwon
dering onzerzijds , geconstateerd - zonder veel 
schade doorgekomen. Zelf s het kapitaal der Ver
eniging is ongemoeid gelaten. De werkzaamheden 
hebben behalve in de hongerwinter 1944/ 1945 steeds, 
zij het onder moeilijke omstandigheden , voortgang 
kunnen vinden. De Algemene Vergaderingen konden 
geregeld warden gehouden, zij het dat van 1942 af 
tot en met 1946 de zomervergaderingen in verband 
met de verkeersmoeilijkheden alle in Utrecht moesten 
warden bijeengeroepen. Verschillende van onze !eden 
moesten onderduiken. Sommige van hen vielen ten 
slotte toch in handen van de bezetter, werden in 
concentratiekampen opgesloten of erger nag in enkele 
gevallen gefusilleerd. Een zwaar lot trof onze Joodse 
led en. Na einde 1941 gedwongen te zijn uit de Ver
eniging te treden - de uitgevaardigde verordening 
bepaalde op geraffineerde wijze, dat niet de ver
enigingen, die hun Joodse leden niet uitstieten, straf
baar waren, maar de Joodse leden, die niet uittraden 
- werden alle wien het niet gelukte onder te duiken 
naar binnenlandse en buitenlandse concentratie
kampen afgevoerd. Ongeveer de helft van hen, onder 
wie de eerste voorzitter der Vereniging , Prof. Ernst 
Cohen, is nooit teruggekeerd. Pogingen om Prof. 
Cohen na zijn arrestatie weer in vrijheid te krijgen, 
waarbij ook het Bestuur van de Deutsche Chemische 
Gesellschaft en zelfs het Zweedse Gezantschap in 
Berlijn werden ingeschakeld , hadden geen resultaat. 
Het verzoek werd kortweg af gewezen. Oak deden zich 
moeilijkheden voor bij het deelnemen van J oodse 
candidaten aan de Analystexamens. Eerst werd be
volen, dat deze candidaten niet tegelijk met de 
anderen mochten warden geexamineerd. Daarna werd 
het reizen aan banden gelegd. Voor elke reis per 
openbaar vervoermiddel moest toestemmin11 warden 
gevraagd, die vaak eerst op het allerlaatste moment 
werd verleend. Om op niet-verlenen der reisver
gunningen voorbereid te zijn werden van toen af op 
die plaatsen, waar J oodse candidaten woonden, de 
examenopgaven onder verzegeld couvert bij een onzer 
!eden gedeponeerd ten einde hen, zo nodig, ter plaatse 
het examen te doen afleggen. Na 1943 waren er geen 
J oodse candidaten meer. 

Inmiddels waren er oak grate moeilijkheden voor 
de studenten ontstaan. De Leidse Universiteit en de 
Technische Hogeschool hadden de colleges en practica 
gestaakt. Om de studenten in de scheikunde werk
zaam te doen blijven deed de Ned. Chem. Ver
eniging een beroep op verschillende laboratoria 
volontairsplaatsen voor hen beschikbaar te stellen. 

554 CHEMISCH WEEKBLAD 49 (1953) 

Hieraan is in verscheidene gevallen voldaan. Er 
kw am een einde aan in 1943. De razzia ' s, het weg
voeren naar Duitsland van duizenden studenten, die 
geweigerd hadden de beruchte loyaliteitsverklaring te 
tekenen en die om allerlei redenen geen kans zagen 
onder te duiken, zijn maar al te bekend . Voor de 
studenten in de scheikunde kon van toen af door de 
Ned. Chem. Vereniging niets meer warden gedaan. 
Wat de in opleiding zijnde analysten betreft, gelukte 
het voor de aan cursussen deelnemende leerlingen , 
echter beperkt tot die van zes grate cursussen, uitstel 
van tewerkstelling in Duitsland te verkrijgen tot na 
het eerstvolgende analystexamen. Een zelfde verzoek 
voor de candidaten voor het tweede gedeelte der 
examens werd af gewezen. 

De vele moeilijkheden, wat speciaal het Chemisch 
Weekblad, maar ook het Recueil en de versla11en der 
symposia in deze jaren betreft, zijn reeds onder het 
hoofd ,,Publicaties" vermeld. Ten einde aan dit alles 
beter het hoof cl te kunnen bieden , was continulteit 
van het Dagelijks Bestuur der Vereniging ten zeerste 
gewenst. Hiertoe werd in afwijking van het Huis~ 
houdelijk Reglement het mandaat van de voorzitter, 
Mr. Ors. J. Alingh Prins en van de ondervoor
zitter, Prof. Dr. H . J. C. Tendeloo, van jaar tot jaar 
verlengd. Voor laatstgenoemde werd deze langdurige 
zittingstijd bijna een jaar onderbroken door zijn over
brenging als gijzelaar naar St. Michielsgestel, in 
welke tijd de penningmeester, Dr. G. J. van Meurs, 
zijn plaats in het Dagelijks Bestuur innam. 

Op 1 J anuari 1946 eerst traden voorzitter en onder
voorzitter af en nam de ondervoorzitter de taak van 
de voorzitter over. 

De Financien. 
Ofschoon reeds op de eerste lustrumvergadering in 

1908 de toenmalige voorzitter , Prof. Holleman , een 
pleidooi hield BO ) voor de vorming van een kapitaal 
ten behoeve der Vereniging , duurde het tot in de 
twintiger jaren alvorens men kans zag een schuchter 
begin te maken met het bijeenbrengen. Weliswaar 
was, zoals wij gezien hebben, in 1918 en volgende 
jaren een kapitaal van ruim f 25000.- door een 
aantal bedrijven ter beschikking gesteld, doch onder 
de bepaling, dat dit in enkele jaren besteed zou 
warden aan de ontwikkeling der Vereniging en hare 
organen, zoals clan ook geschiedde. De sindsdien op
tredende Besturen stonden, als voorheen, weer voor 
de taak om niet alleen ,, to make both ends meet", 
maar ook om door spaarzaam beheer te tr a ch ten 
reserves te kweken, zowel voor herdrukken van 
de Chemische Jaarboekjes en andere belangen als 
voor kwade tijden. Langzaam aan slaagde men hierin. 
Een flinke stoat werd hieraan gegeven, toen in 1939 
een lid der Vereniging, Ir. F. B . Fellinga, oud
administrateur van een suiker-onderneming op Java, 
overleden op 5 April van dat jaar, de Ned. Chem. 
Vereniging en een aantal andere verenigingen tot zijn 
erfgenaam bleek te hebben aangewezen. Sindsdien 
wordt om zijn naam in dankbare herinnering te 
houden de opbrengst dezer gelden jaarlijks door de 
Algemene Vergadering op voordracht van het Alge
meen Bestuur voor een met name te noemen doel 
bestemd. Het voorbeeld van wij len Ir. Fellinga werd 
in 1950 nagevolgd door V rouwe Antonia Maria 
Korteweg, die naast een groat aantal andere ver
enigingen en instellingen ter nagedachtenis van haar 
vader de Ned. Chem. Vereniging mede tot haar 



erfgenaam benoemde. Het is niet mogen gelukken te 
ontdekken, welke contacten haar vader, een arts te 
Strijen, of zijzelve met onze Vereniging heeft gehad. 

Zo is het vermogen der Vereniging sprongs
gewijze, en voorts geleidelijk aan, dank zij ook na
dien gekweekte batige saldi, gegroeid, zodat de in 
enkele der laatste jaren weer opgetreden nadelige saldi 
zonder bezwaar opgevangen konden warden en de 
financiele positie der Vereniging op het moment van 
haar 50-jarige bestaan als zeer bevredigend mag 
warden beschouwd. Een blik op de jaarlijks ge
publiceerde balans zal een ieder hiervan kunnen over
tuigen. 

Besluit. 

Het lange verhaal, !anger dan ik had gedacht, toen 
ik mij hiertoe zette, is ten slotte ten einde. Menigeen 
zal het te Jang oordelen. Ik troost mij met de gedachte, 

1 ) Chem. Weekblad 5, 295 (1908). 
2 ) 25, 344 ( 1928) ; zie ook 18, 594 ( 1921). 

5, 285 ( 1908). 
1, 658 (1903- 1904) ; 4a) Ibid . 17, 298 

( 1920). 
") Tijdschr. toegepaste scheik. en Hygiene 6, 351, 379 ( 1903) . 
6 ) Chem. Weekblad 38, 553 (1936). 
7) 5, 288, 563 ( 1908). 
R) Van Sandick R. A., De lngenieur 27, 409 (1912); Dee, 

Mr. F. L. , Ibid. 27, 502 (1912). 
9 ) Chem. Weekblad 9, 516, 529, 610, 619, 620, 632 (1912). 

10) 
ll} 

1') Chem. Weekblad 
13) 
14) 

15) 
16) 
17) 
18) 
10) 

~" ) 

21) 

24) 

11, 264 (1914). 
13, 1330 (1916). 
11, 566 (1914). 
14, 1120 (1917). 
39, 654 ( 1942). 
19, 114 ( 1922). 
18, 360 (1921); 19, 132 (1922). 
21, 206 (1924). 
23, 397 ( 1926) . 
23, 11 (1926). 
23, 150 ( 1926) . 
23, 184, 213 (1926). 
28, 526 ( 1931 ) . 
33, 25 (1936) . 
30, 276, 278 ( 1933). 
33, 631 (1936). 
31, 360 (1934). 
34, 31, 55, 115, 162 ( 1937). 
34, 491 (1937) . 
34, 31, 55, 115, 162 (1937). 
34, 754 ( 1937) . 
35, 845 (1938). 
38, 255 ( 1941 ) . 
38, 281 , 282 (1941). 
38, 31 1 ( 1941 ) . 
38, 3 12 ( 194 1 ) . 
39, 356 (1942). 
38, 690 ( 1 941 ) . 
39, 355 ( 1942). 
38, 51 ( 1941 ) . 
38, 343 ( 1941 ) . 

dat ook deze lengte getuigt van het vele, dat in de 
afgelopen 50 jaar door de Ned. Chem. Vereniging 
en hare onderdelen is verricht en is bereikt en dat 
het , hoe onvolledig het trots zijn lengte nog moge 
zijn, voor ieder , die zich ten opzichte van enigerlei 
werkzaamheid der Vereniging in het verleden wil 
orienteren, een wegwijzer kan zijn om tot zijn doe! te 
geraken. 

De gouden N ederlandse Chemische Vereniging 
bloeit , haar ontwikkeling beweegt zich nog steeds in 
stijgende lijn. De boom die, om de slotwoorden van 
de feestrede van de voorzitter bij de viering van het 
25-jarige bestaan in 1928 in vertaling te citeren , uit 
de twijg van 1903 was gegroeid, is in stamomvang 
en vertakking toegenomen. Moge het hun, die in de 
toekomst geroepen zullen zijn de verdere geschiedenis 
der Vereniging te beschrijven , gegeven zijn hetzelfde 
te kunnen getuigen. 

41 ) Circ. no. 6, pg . 16 (Juli 1944); Circ. no. 7, pg. 10 (Sept. 
1944); Chem. Weekblad 41, 120 (1945); 42, 177 (1946) ; 
43, 436 (1947); 44, 363 (1948); 45, 490 (1949); 46, 519 
(1950); 47, 549 (1951); 48, 124, 672 (1952). 

4') Chem. Weekblad 38, 451 (1941). 
43) 39, 297 (1942) . 
44) 39, 356 (1942) . 
'") 39, 578 (1942). 
46) 45, 791 (1949) . 
47 ) 17, 658 (1920) ; 18, 8 1 (1921). 
48) 20, 614 (1923). 
49) 20, 631 (1923). 
fiO) 44, 369, 566 (1948). 
") 46, 486 ( 1950). 
5') 41, 11 (1945). 
,;;i) 42, 50 (1946) . 
oH) 46, 57 (1950). 
55 ) 46, 487 ( 1950) . 
"") 18, 687 (1921) ; 19, 3 (1922). 
") 22, 597 ( 1925). 
"8 ) 23, 10 ( 1926). 
OU) 23, 213 ( 1926). 
H3) 23, 485 (1926). 
61) 33, 205 (1936). 
"') 33, 738 (1936); 34, 46 (1937). 
60) 44, 91 ( 1948) . 
04) 44, 214 ( 1948). 
6") 44, 369 (1948). 
H6) 44, 695 (J948). 
6 ') 45, 219 (1949). 
OS) 7, 618 (1910). 
09) 13, 1349 (1916) . 
<n) 16, 920 (1919) . 
71) 20, 119 (1923). 
7') 20, 673 (1923). 
73) 43, 690 ( 194 7) . 
71

) 47, 402 (1951) . 
7") 29, 270 (1932). 
'") 8, 499 (1911) ; 9, 187, 457 (1912); 17, 
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77 ) 25, 343 (1928). 
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i3) 46, 61 (1950) . 
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Bijlage I. 

1928 

Jaartal 
Datum 
Plaats 

20 Oct. Utrecht 

1929 
18 Mei Utrecht 

1930 
27 Dec. Amsterdam 

1931 
22 Juli Haarlem 

1932 
29 April Rotterdam 

4/5 Mei Delft 

12 Nov. Amsterdam 

1933 
27 Mei Utrecht 

22 Sept. Amsterdam 

1934 
20/21 Maart Leiden 

12 Mei Utrecht 

13 Oct. Delft 

20 Nov. Amsterdam 

1935 
12/ 13 April Delft 

21 Sept. Amsterdam 

1936 
2/3 Oct. Delft 

20/21 Nov. Leiden 

1937 
21 /22 Mei Leiden 

5/6 Nov. Utrecht 

27 Nov. Rotterdam 

1938 
20 Jan. Delft 

21 /22 Oct . Leiden 

4/5 Nov. Amsterdam 

Symposia 

Onderwerp en waar gepubliceerd: 

Biologische oxydatie. 
Chem. W eekblad 26, 42 ( 1929) . 

Biologische gaskatalyse. 
Chem. Weekblad 26, 368 (1929). 

Collageen en gelatine . 
Chem. Weekblad 28, 142 {1931) . 

Kiezelzuur en water. 
Chem. W eekblad 28, 589 ( 1931). 

Steenkoolanalyse. 
Chem. Weekblad 19, 731 (1932). 

Cellulose. 
Chem. Weekblad 30, 2, 619 ( 1933) . 

Mineraalstofwisseling 
Chem. Weekblad 30, 98, 250 (1933). 

Stofwisseling der sterinen en vetten. 
Chem. W eekblad 31, 75 (1934). 

\Vater in het stoomketelbedrijf. 
(Verslag onbekend). 

Explosieve reacties en explosieve stoffen. 
Chem. Weekblad 31, 694 (1934) . 

Biochemie der ademhalinq. 
Chem. Weekblad 31, 538 ( 1934) 
( onvolledig). 

Plasticiteit. 
Chem. Weekblad 32, 22 (1935). 

Vitamines. 
Chem. Weekblad 32, 134 (1935) . 

Fotografie. 
Chem. Weekblad 32, 323 {1935) . 

Kollo"idchemie en Biologie . 

Rubbersymposium. 
Chem. Weekblad 33, 655 (1936). 

Chemie en Lurhtbescherminq. 
Chem. Weekblad 34, 31, 55, 115, 162 
(1937). 

Oppervlaktespanning en -soreidinq. 
Chem. Weekblad 34, 566, 626, 687, 707 
( 1937) . 

Hydrophobic collo"ids. 
Chem. Weekblad 35, 43, 67, 113 (1938). 

Phvsische methoden ten dienste van het 
technisch-analytisch onderzoek. 
(Verslag niet verschenen). 

Octrooiheschnminq en techniek. 
Chem. Weekblad 35, 144, 175 (1938) . 

Oplossinoen en oplosbaarheid. 
Chem. Weekblad 35, 767, 783, 8 15, 834, 
848, 866, 886, 913 (1938). 

Proteins. 
Chem. Weekblad 36, 114, 131. 198, 262, 
283, 375, 400, 414, 425 (1939) . 
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Georganiseerd door: 

Ned . Ver. v . Biochemie. 

Ned. Ver. v. Biochemie. 

Ned. Ver. v. Biochemie, Sectie Kollo"idchemie. 

Secties voor Physische Chemie, Bedrijfschemie, 
Kollo"idchemie. 

Sectie v. Bedrijfschemie, Afd. Bijeenkomsten 
van Bedrijfsingenieurs van het Technisch
Economisch Genootschap. 

Sectie voor Kollo"idchemie. 

Ned. Ver. v. Biochemie. 

Ned. Ver. v. Biochemie, Ned. Alg. Ziekte
kundige Vereniging. 

Sectie v . Bedrijfschemie, Technisch-Economisch 
Genootschap. 

Secties v . Bedrijfschemie en Physische Chemie. 

Ned. Ver. v. Biochemie. 

Sectie v. Bedrijfschemie. 

Ned . Ver. v. Biochemie. 

Delftse Chemische Kring. 

Ned. Ver. v. Biochemie. 

Sectie voor Kollo"idchemie. 

Ned. Chem. Vereniging. 

Secties v. Bedrijfschemie en Physische Chemie . 

Sectie v. Kollo"idchemie. 

Secties v. Bedrijfschemie en Analytische 
Chemie. 

Curatorium bijz. leerstoel Octrooirecht a/d T .H .. 
Ned. Chem. Ver., Kon. Inst. v. Ing. 

Sectie v . Physische Chemie. 

Sectie v. Kollo"idchemie. 



1939 

Jaartal 
Datum 
Plaats 

1 Juli Wageningen 

2 Dec. Utrecht 

19il 
1 Maart Utrecht 

5 April Utrecht 

25/26 Juli Wageningen 

3/4 Oct. Amsterdam 

22 Nov. Utrecht 

1942 
14 Maart Utrecht 

9 Mei Amsterdam 

24 Juli Utrecht 

24 Juli Utrecht 

1943 
14 April Amsterdam 

5 Juni Amsterdam 

2/3 Juli Utrecht 

23 Juli Utrecht 

9 Oct. Amsterdam 

2 Nov. Amsterdam 

20 Nov. Utrecht 

1944 
7 /8 Jan. Delft 

8 Juni Utrecht 

3/4 Juli Utrecht 

1946 
24 Juli Utrecht 

Onderwerp en waar gepubliceerd: 

Het ultrafiltreerbare v irus. 
Chem. Weekblad 36, 684 (1939). 

Bloedvorming. 
Chem. Weekblad 37, 106, 143, 148, 171, 
175 (1940). 

Destillatie en Rectificatie. 
Chem. Weekblad 39, 54 (1942) . 

Aneurine . 
Chem. Weekblad 38, 734 (1941). 

Fotografie, fotochemie, fotophysica. 
Chem. Weekblad 39, 170 (1942). 

Organische Chemie. 
Chem. Weekblad 39, 170 ( 1942) . 

Waterbinding. 
Chem. Weekblad 39, 398, 400, 402, 404, 
407 (1942). 

Kleven en Plakken. 
Chem. Weekblad 39, 91. 102, 118, 435, 
442, 460 (1942). 

Genetica en Biochemie. 
Chem. Weekblad 39, 482 (1942). 

De invloed van de bereiding op de voe
dingswaarde van de voedingsmiddelen. 
Chem. Weekblad 40, 98, 110, 122, 135 
(1943). 

Reproductietechniek. 
Chem. Weekblad 40, 38, 50, 62, 74 
( 1943). 

Optische analysemethodes. 
Symposiumboekje. 

Kringprocessen in de Biochemie. 
Symposiumboekje. 

Structuur en eigenschappen van macro
moleculaire stoffen. 
Symposiumboekje. 

SamensteJling en Voedingswaarde van 
aardappelen en aardappelproducten. 
Symposiumboekje. 

Het verban·d tusschen chemische struc
tuur en physiologische werking. 
Symposiumboekje. 

De theorie der sterke electrolyten I. 
Symposiumboekje. 

Sporenelementen. 
Symposiumboekje. 

Technologie van de voJledig syntheti
sche kunststoffen. 
Symposiumboekje. 

Warmteproductie door verbranding . 
E lectrotechniek, nrs. 18, 19, 20 en 21 
( 1946). 
(Symposiumboekje}. 

2e Symposium over Sterke electrolyten 
en over de electrlsche dubbellaag. 
Symposiumboekje. 

Fotografie. 
(Verslag niet verschenen). 

Georganlseerd door: 

Ned. Ver. v. Biochemie. 

Ned. Ver. v. Biochemie, Ned . Ver. v. Physio
logie en Pharmacologie, Stichting v. Bio
physica. 

Secties voor Physische Chemie en voor 
Bedrijfschemie. 

Ned. Ver. v. Biochemie. 

Ned. Chem. Ver., Ned . Natuurk. Ver. 

Sectie voor Organlsche Chemie. 

Ned . Ver. v. Biochemie; Sectie v. Kollo!d
chemie. 

Secties v. Kolloldchemie en Physische Chemie. 

Ned . Ver. v. Biochemie. 

Ned. Chem. Ver. 

Ned. Chem. Ver., Ned. Natuurk. Ver. 

Secties v . Anal. Chemie en Phys. Chemie. 
Sectie v. toegepaste Natuurkunde der Ned. 
Natuurk. Ver. 

Ned. Ver. v. Biochemie. 

Sectie v . Kollo!dchemie. 

Ned. Chem. Ver. 

Sectie v. Organische Chemie. 

Ned. Chem. Ver. 

Ned. Ver. v. Biochemie. 

Sectie voor Bedrijfschemie. 

Sl'ctie voor Bedrijfschemie, Sectie v . toegepaste 
Natuurk. der Ned. Natuurk. Vereniging. 

Secties voor Phys. Chemie en Kollo'idchemle. 

Ned. Ver. v . Fotografie en Fotochemie. 
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Jaartal 
Datum 
Plaats 

12 Oct. Utrecht 

8/9 Nov. Utrecht 

23 Dec. Amsterdam 

1947 
24 Jan. Utrecht 

9/ 10 Mei Utrecht 

21 Mei Delft 

22 Sept. Eindhoven 

31 Oct. Amsterdam 

21 Nov. Utrecht 

1948 
13/ 14 Febr. Utrecht 

14 Febr. Amsterdam 

8 Mei Leiden 

11 / 12 Mei Eindhoven 

3 Nov. Utrecht 

19/20 Nov. Amsterdam 

3 Dec. Utrecht 

11 Dec. Utrecht 

Onderwerp en waar gepubliceerd: 

Eiwitten. 
Chem. Weekblad 43, 463, 478 (1947) . 

Eiwitten. 
( Verslag niet verschenen) . 

Nadere beschouwingen van eenige schijn
baar eenvoudige begrippen. Symposium 
voor leraren. 
Chem. Weekblad 43, 98 11947) . 

Kunststoffen afgeleid van natuurproduc
ten. 
Chem. Weekblad 43, 449 ( 1947) ; 44, 
14, 29 (1948) . 

Dielectrische constanten en dielectrische 
verliezen . 
Chem. Weekblad 43, 629, 631. 652, 657, 
662, 668, 672, 680. 69 1, 698 (1947). 

Kristallometrische determineringsmetho
den in het bijzonder voor de organische 
chemie. 
(Verslag niet verschenen). 

Glas. 
Ned. Tijdschr. Natuurkund. 14, 125-
175 (1948) . 
Chem. Weekblad 43, 550 (1947) . 
(Korte inhoud) . 

Physische en Physisch-chemische metho· 
des in de analytische chemie. Sym
posium voor leraren. 
(Verslag niet verschenen). 

Moderne theoretische beschouwingen in 
de organische chemie. Eerste symposium 
(zie biz. 650 Chem. Weckblad 1947) . 
(Verslag niet verschenen) . 

Physische onderzoekingsmethodes, toe
gepast op organisch-chemische problemen 
(2e symposium) . 
( Verslag niet verschenen) . 

Aspecten van het virusprobleem. 
Chem. W eekblad 44, 391 ( 1948) . 

Antibiotica. 
Chem. Weekblad 45, 53, 69, 85 ( 1949) . 
Symposiumboekje. 

Chemie in de electrotechniek. 
Chem. Weekblad 44, 601. 603, 617, 621. 
633, 649, 669, 685 ( 1948); 45, 101 (1949) . 

Grepen uit het onderzoek van grote 
moleculen ( voor leraren) 
(Verslag niet verschenen) . 

Chem. aspecten der macromoleculaire 
chemie. 
Chem. Weekblad 45, 11 8, 133, 151. 183 
( 1949) . 

Drogen, in het bijzonder het drogen van 
vaste stoffen door middel van verdam
ping . 
Chem. Weekblad 45, 253, 285, 290, 325, 
330 ( 1949) . 

Keuze en gebruik van fotografisch matc
riaal voot verschillende toepassingen. 
Chem. Weekblad 45, 529, 530, 531. 534, 
542, 559 ( 1949). 
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Georganiseerd door: 

Sectie v. Organische Chemie . 

Ned. Ver. v. Biochemie, Sectie v . Physische 
Chemie en Kollo'idchemie, Sectie v. Voedings
leer, Ned. V er. v. T extielchemie, Sectie v. 
Physiologic en Pharmacologie, Sectie v. Micro
biologie en het Kunststoffeninstituut T.N.O. 

Ned. Chem. Ver. 

Scctie v. Chem. Technologie en Bcdrijfschemie. 

Sectie v. Physische Chemie en Kollo'idchemie . 

Commissie voor Physischc Constanten. 

Ned. Chem. Ver.; Ned. Natuurk. Ver. 

Ned. Chem. Ver. 

Sectie voor Organische Chemie. 

Sectie v . Organische Chemie . 

Ned. Ver. v. Biochemie. 

Ned. Ver. v. Biochemie. 

Sectie v . Chem. Technologie en Bedrijfschemie, 
Sectie voor Physische Chemie en Kollold
chemie, Eindhovense Chem. Kring. 

Ned. Chem. Ver. 

Sectie v . Organische Chemie . 

Sectie v. Chem. Technologie en Bedrijfschemie , 
Afd. v. Chem. Techniek v/h Kon. Inst. v . 
Ingenieurs. 

Ned. Ver. v. Fotografie en Fotochemie. 



1949 

Jaartal 
Datum 
Plaats 

12 Febr. Amsterdam 

26 Maart Utrecht 

6/7 Mei Utrecht 

11 Mei Utrecht 

28 Mei Utrecht 

5 Oct. Eindhoven 

31 Oct. Utrecht 

1950 
11 Maart 

11 / 12 Mei Hengelo 

25 Juni Utrecht 

2/3 Nov. Utrecht 

10 Nov. Arnhem 

1951 
27 Jan. Utrecht 

1 /2 Febr. Utrecht 

9/ 10 Maart Amsterdam 

29 Maart Amsterdam 

21 Sept. Delft 

Onderwerp en waar gepubliceerd. 

Bioluminescentie. 
Chem. Weekblad 45, 700 (1949) . 

Ongewenste veranderingen in voedings
middelen en hun bestrijding . Korte in
houd Chem. W eekblad 45, 230 ( 1949) ; 
verslag Chem. Weekblad 45, 762, 763, 
777, 813, 833 (1949). 

Organische Radicalen. 
Chem. Weekblad 46, 45, 495, 509 ( 1950); 
47, 49, 69 (1951). 

Constructiematerialen voor de chemische 
industrie. 
Korte inhoud. Chem. Weekblad 45, 282 
( 1949) . 
S ym posi umboek j e: 
Voordrachten K. I. v. I., jg . 2, 207- 316 
(1950). 

De fotogralische plaat en haar weten
schappelijke toepassingen. 
Chem. Weekblad 45, 265 (1949) . 
(Korte inhoud). 

Invloed van disperse fasen op de phy
sische eigenschappen van keramische 
materialen. 
Chem. Weekblad 45, 587 (1949) . 
(Korte inhoud) . 
Chem. Weekblad 46, 161 , 266, 282 ( 1950). 

Thermodynamica (voor leraren) . 
Chem. Weekblad 45, 632 (1949) . 
(Korte inhoud). 

Enkele aspecten van de koolhydraat
stofwisseling . 
Chem. Weekblad 47, 106, 201 (1951) 
( gedeeltelijk). 

Constructiematerialen voor de chemische 
industrie (2e symposium). 
Symposiumboekje: Voordrachten K.I.v.I. 
no. 48/52, biz. 613 (1951). 
Korte inhoud: Chem. Weekblad ·16, 
488 ( 1950). 

pH-meting. 
Chem. W eekblad 46, 897, 898, 902, 914, 
916, 929 (1950) . 

Katalyse. 
Chem. Weekblad 47, 405-505 ( 1951). 

Dielectrische verliezen en electrische 
doorslag van keramische materialen. 
Voordrachten Kon. Inst. v. Ing. 1951 
no. 29/31, biz. 485- 520. 

Spectrale onderzoekingsmethoden voor 
biologische problemen. 
Chem. Weekblad 47, 64 (195 1). 
(Korte inhoud). 

Biokatalyse. 
Chem. Weekblad 47, 925- 1002 (1951). 

Kernphysica en Chemie. 
Chem. Weekblad 47, 697- 722 (1951). 

Aankorstingen in verdampers. 
Symposiumboekje: Voordrachten K.I.v.I. 
110 . 48/52, biz. 777 ( 1951) . 

Constructiedetails van apparaten voor 
de chemische industrie (3e symposium 
Constructie materialen) . 
Chem. Weekblad 47, 679 ( 1951) . 
(Korte inhoud) . 
Symposiumboekje: De Ingenieur no. 12, 
15 en 17, Chem. Techniek 4, 5, 6 (1952). 

Georganiseerd door: 

Ned. Ver. v. Biochemie. 

Ned. Ver. v. Voedingsleer. 

Sectie v. Organische Chemie. 

Sectie v. Chem. Technologie en Bedrijfschemie, 
Afd. v. Chem. Techniek v/h Kon. Inst. v. Ing. 

Ned. Ver. v. Fotogralie en Fotochemie. 

Ned. Keramische Ver., Sectie toegep. Natuurk. 
d. Ned. Natuurk. Ver. 

Sectie v. Physische Chemie en Kollo!dchemie. 

Ned. Ver. v . Biochemie. 

Sectie v. Chem. Technologie en Bedrijfschemie, 
Afd. v. Chem. Techniek v/h Kon. Inst. v. Ing. 

Sectie v. Chem. Technologie en Bedrijfschemie, 
Afd. v. Chem. Techniek v /h Kon. Inst . v. Ing. 

Sectie v. Phys. Chemie en Kollo!dchemie, 
Sectie v. Chem. Technologie en Bedrijfschemie, 
Aid. v. Chem. Techniek v /h Kon. Inst. v . Ing . 

Ned. Keramische Ver., Afd. Techn. Wet. 
Onderrzoek v/h Kon. Inst. v. Ing., Sectie voor 
toegepaste Natuurkunde v. d. Ned. Natuurk. 
Ver. 

Ned. Ver. v. Biochemie, Stichting Biophysica 
en Ned. Natuurk. Ver. 

Sectie voor organische Chemie, Ned. Ver. v. 
Biochemie. 

Sectie v. Physische Chemie en Kollo!dchemie, 
Ned. Natuurk. Ver. 

Sectie v. Chem. Technologie en Bedrijfschemie, 
Afd . v. Chem. Techniek v/h Kon. Inst. v. Ing. 

Sectie v. Chem. Technologie en Bedrijfschemie, 
Aid. v. Chem. Techniek v/h Kon. Inst. v. Ing. 
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Jaartal 
Datum 
Pia a ts 

2 Nov. Wageningen 

22/23 Nov. Utrecht 

15 Dec. Utrecht 

1952 
24 Jan. Breda 

14/15 Maart Leiden 

19 April Leiden 

10 Mei Utrecht 

13 Juni Utrecht 

23/24 Oct. Rotterdam 

13 Nov. Utrecht 

29 Nov. Utrecht 

Bijlage II. 

1903/1904 

Prof. Dr. Ernst Cohen, Voorz. 
Dr. W. P. Jorissen, Vice-Voorz. 
Ir. Jan Rutten, Seer. 

Onderwerp en waar 11epubliceerd: 

Biochemische onderwerpen ( voor leraren) 
( Verslag niet verschenen). 

Macromoleculen. 
Chem. Weekblad 48, 229-298 ( 1952). 

Chromatografie. 
Chem. Weekblad 48, 745-767 (1952). 

Ionenuitwisselaars. 
Chem. Weekblad 48, 349-369 (1952). 

Carboniumionreacties. 
Chem. W eekblad 48, 849-902 (1952). 

Bepaling van hormonen en hun afbraak
producten in bloed en urine en de be
tekenis daarvan voor de kliniek. 
Acta Physiol. et Pharmacologica. 
(in voorbereiding). 

Toepassing van de verdelingschromato
grafie. 
Chem. Weekblad 49, 301-323 ( 1953). 

40 jaren Rontgenanalyse. 
Chem. Weekblad 49, 81-104 (1953). 

Constructiematerialen voor de chemische 
industrie ( 4e symposium). 
Chem. Weekblad 48, 921 (1952). 
(Korte inhoud). 
Verslag: De Ingenieur 65, No. 16, Ch. 
21 (1953). 

Thermodynamica der irreversibele 
processen. 
Chem. Weekblad 48, 826 (1952). 
(Korte inhoud). 

Papierelectrophorese. 
Chem. Weekblad 49, 229-250 ( 1953). 

Samenstelling Algemeen 

Ir. Jan Rutten. 
Prof. Dr. F. A. H . Schreinemakers. 
Prof. Dr. H. P. Wijsman. 

1907 
Mej. A. Grutterink, ap., Penningm. 
Ir. H. Baucke. Prof. Dr. L. Aronstein, Voorz. 

Ir. Jan Rutten, Ondervoorz. 
Dr. D. J. Hissink, Seer. 

J. J. Hofman, ap. 
Dr. L. Th. Reicher. 
Prof. Dr. F. A. H . Schreinemakers. 
Ir. A. Vosmaer. 

1905 

Prof. Dr. L. Aronstein, Voorz. 
Dr. W. P. Jorissen, Vice-Voorz. 
Dr. D . J. Hissink, Seer. 
Mej. A. Grutterink, ap., Penningm. 
J. H. Aberson. 
J. J. Hofman, ap. 
Dr. L. Th. Reicher. 
Prof. Dr. F. A. H. Schreinemakers. 
Ir. A . Vosmaer. 

1906 

Prof. Dr. L. Aronstein, Voorz. 
Dr. W. P. Jorissen, Vice-Voorz. 
Dr. D . J. Hissink, Seer. 

Dr. D. P. Hoyer, Penningm. 
J. H . Aberson. 
Dr. G. Doyer van Cleeff. 
Mej. G. Jongbloet, ap. 
Dr. N. Schoorl. 
Prof. Dr. H. P. Wijsman. 

1908 

Prof. Dr. A. F. Holleman, Voorz. 
Ir. Jan Rutten, Ondervoorz. 
Ir. H. Baucke, Seer. 
Dr. D . P. Hoyer, Penningm. 
Dr. G. Doyer van Cleeff. 
Mej. G. Jongbloet, ap. 
Dr. W. P. Jorissen. 
Dr. N. Schoorl. 
Prof. Dr. H . P. Wijsman. 

1909 

Prof. Dr. A. F. Holleman, Voorz. 

Georganiseerd door: 

Ned. Chem. Ver. 

Sectie v. Physische Chemie en Kolloidchemie. 

Ned. Ver. v. Klinische Chemie. 

Sectie v. Chem. Technologie en Bedrijfschemie, 
Afd. v. Chem. Techniek v/h Kon. Inst. v. Ing. 

Sectie v. Organische Chemie. 

Ned. Ver. v. Klin. Chemie, Ned. Ver. v. 
Endocrinologie, Ned. lnternisten Ver. 

Ned. Ver. v. Biochemie. 

Sectie v. Physische Chemie en Kolloidchemie. 

Sectie v. Chem. Technologie en Bedrijfschemie, 
Afd. v. Chem. Techniek v/h Kon . Inst. v. Ing. 

Sectie v. Physische Chemie en Kolloidchemie, 
Ned. Natuurk. Ver. 

Ned. Ver. v. Klinische Chemie. 

Bestuur 

Ir. H. Baucke, Seer. 
Dr. G. Hondius Boldingh, Penningm. 
Dr. G. Doyer van Cleeff. 
Mej. G. Jongbloet, ap. 
Dr. W . P. Jorissen. 
Prof. Dr. N. Schoorl. 
Ir. A. Vosmaer. 

1910 

Prof. Dr. S. Hoogewerff, Voorz. 
Prof. Dr. P. van Romburgh, Ondervoorz. 
Ir. H. Baucke, Seer. 
Prof. Dr. G. Hondius Boldingh, 

Penningm. 
Dr. A. J. Boks. 
Prof. Dr. A. F. Holleman. 
Dr. W. P. Jorissen. 
Dr. G. L. Voerman. 
Ir. A. Vosmaer. 

1911 

Prof. Dr. S. Hoogewerff, Voorz. 
Prof. Dr. P. van Romburgh, Ondervoorz. 
Ir . Jan Rutten, Seer. 
Prof. Dr. G. Hondius Boldingh, 

Penningm. 
Dr. A. J. Boks. 

Mej. A. Grutterink, ap., Penningm. 
J. H. Aberson. 
Dr. D. P. Hoyer. Prof. Dr. P. van Romburgh, Ondervoorz. 

Dr. P. A. Meerburg. 
Dr. G. L. Voerman. 
Ir. A. Vosmaer. 
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1912 

Prof. Dr. S. Hoogewerff, Voorz. 
Ir. Jan Rutten, Seer. 
Prof. Dr. G. Hondius Boldingh, 

Penningm. 
Prof. Dr. J. Boeseken. 
Dr. A. J. Boks. 
Dr. P. Hajonides v. d. Meulen. 
Dr. P. A. Meerburg. 
Dr. G. L. Voerman. 

1913 

Prof. Dr. Ernst Cohen, Voorz. 
Dr. P. A. Meerburg, Seer. 
Prof. Dr. G. Hondius Boldingh, 

Penningm. 
Dr. J. J. Blanksma. 
Prof. Dr. J. Boeseken. 
Dr. P. Hajonides v. d. Meulen. 
Dr. L. Th. Reicher. 
Dr. W. Stortenbeker. 

1914 

Prof. Dr. Ernst Cohen, Voorz. 
Dr. P. A. Meerburg, Seer. 
Prof. Dr. G. Hondius Boldingh, 

Penningm. 
Dr. J. J. Blanksma. 
Prof. Dr. J. Boeseken. 
Ir. A. ter Horst. 
Dr. A. Lam. 
Dr. W . Stortenbeker. 

1915 

Prof. Dr. Ernst Cohen, Voorz. 
Dr. P. A. Meerburg, Seer. 
Prof. Dr. G. Hondius Boldingh, 

Penningm. 
Prof. Dr. J. J. Blanksma. 
Ir. A. ter Horst. 
Dr. A. Lam. 
Prof. Dr. W. Reinders. 
Dr. J. F. Suyver. 

1916 

Dr. A. Lam, Voorz. 
Dr. P. A. Meerburg, Seer. 
Dr. H . C. Bijl, Penningm. 
W . C. de Graaf£, ap. 
Ir. A. ter Horst. 
Prof. Dr. F. M. Jaeger. 
Prof. Dr. W . Reinders. 
Dr. J. F . Suyver. 

1917 

Prof. Dr. W. Reinders, Voorz. 
Dr. P. J. Montagne, Seer. 
Dr. H. C. Bijl, Penningm. 
Prof. W . C. de Graaf£, 
Ir. A. Heldring. 
Prof. Dr. F. M. Jaeger. 
Dr. J. F. Suyver. 
Dr. Ir. R. A. Weerman. 

1918 

Prof. Dr. H . R. Kruyt, Voorz. 
Dr. P. J. Montagne, Seer. 
Dr. H. C. Bijl, Penningm. 
Prof. W . C. de Graaff, 
Ir. R. van Hasselt. 
Ir. A. Heldring . 
Prof. Dr. F. M. Jaeger. 
Dr. Ir. R. A. Weerman. 

1919 

Prof. Dr. H. R. Kruyt, Voorz. 
Dr. P. J. Montagne, Seer. 
Dr. H. C. Bijl, Penningm. 
Prof. Dr. N . Schoorl. 
Dr. W . A. van Dorp. 
Ir. R. van Hasselt. 
Ir. A. Heldring. 
Dr. Ir. R. A. Weerman. 

1920 

Prof. Dr. H. R. Kruyt, Voorz. 
Dr. P. J. Montagne, Seer. 
Dr. H. C. Bijl, Penningm. 
Dr. W. A. van Dorp. 
Ir. R. van Hasselt. 
Dr. Ir. P. Hajonides v. d. Meulen. 
Prof. Dr. N . Schoorl. 
Dr. G. L. Voerman. 

1921 

Dr. G. L. Voerman, Voorz. 
Prof. Dr. N . Schoorl, Ondervoorz. 
Dr. P. J. Montagne, Seer. 
Dr. H. C. Bijl, Penningm. 
Dr. W. A. van Dorp. 
Dr. Ir. P. Hajonides v. d. Meulen. 
Ir. Jan Rutten. 
Dr. J. P. Wibaut. 

1922 

Dr. G. L. Voerman, Voorz. 
Ir. Jan Rutten, Ondervoorz. 
Ir. B. Wigersma, Seer. 
Dr. Ir. A. van Rossem, Penningm. 
Prof. Dr. L. E . Goester. 
Joh. Ketjen. 
Dr. Ir. P. Hajonides v. d. Meulen. 
Dr. J. P. Treub. 
Dr. J. P. Wibaut. 

1923 

Dr. G. L. Voerman, Voorz. 
Prof. Dr. Ir. C. J. van Nieuwenburg, 

Ondervoorz. 
Ir'. B. Wigersma, Seer. 
Dr. Ir. A. van Rossem, Penningm. 
Prof. Dr. L. E. Goester. 
Joh . Ketjen. 
Dr. J. G. Sieger. 
Dr. J. P. Treub. 
Dr. J. P. Wibaut. 

1924 

Prof. Dr. Ir. C. J. van Nieuwenburg, 
Voorz. 

Dr. J. P. Treub, Ondervoorz. 
Ir. B. Wigersma, Seer. 
Dr. Ir. A. van Rossem, Penningm. 
Prof. Dr. A. H. W. Aten . 
Prof. Dr. L. E. Goester. 
Joh . Ketjen . 
Dr. J. G. Sieger. 
Dr. A. J. C. de Waal. 

1925 

Prof. Dr. Ir. C. J. van Nieuwenburg, 
Voorz. 

Dr. A. J. C. de Waal, Ondervoorz. 
Dr. A. D. Donk, Secr.-Penningm. 
Prof. Dr. A. H . W. Aten. 
Dr. P. J. H. van Ginneken. 
E. I. van Itallie, ap. 
Ir. A. Ruys. 
Ir. E. L. Selleger. 

1926 

Prof. Dr. Ir. C. J. van Nieuwenburg, 
Voorz. 

Dr. A. J. C. de Waal, Ondervoorz. 
Prof. Dr. Ir. S. C. J. Olivier 

(idem van 1 Oct. af) . 
Dr. A. D. Donk, Secr.-Penningm. 
Prof. Dr. A. H . W. Aten. 
Dr. P. J. H. van Ginneken. 
E. I. van Itallie, ap. 
Ir. A. Ruys. 
Ir. E. Selleger. 
(Van l April af: 
Prof. Dr. Ir. P. E. Verkade) . 

1927 

Prof. Dr. Ir. S. C. J. Olivier, Voorz. 
Prof. Dr. Ir. P. E. Verkade, Ondervoorz. 
Dr. A. D. Dank, Secr.-Penningm. 
Dr. P. J. H. van Ginneken. 
E. I. van Itallie, ap. 
Dr. J. Olie. 
Ir. A. Ruys. 
Ir. E. L. Selleger. 
Dr. J. W . Terwen. 

1928 

Prof. Dr. Ir. S. C. J. Olivier, Voorz. 
Prof. Dr. Ir. P. E. Verkade, Ondervoorz. 
Dr. A. D. Donk, Secr.-Penningm. 
Prof. Dr. H. J. Backer. 
Joh. Ketjen. 
Dr. G. J. van Meurs. 
Dr. J. Olie. 
Prof. Dr. D. van Os. 
Dr. J. W . Terwen. 

1929 

Zelfde samenstelling als in 1928. 

1930 

Prof. Dr. Ir. P. E. Verkade, Voorz. 
Prof. Dr. H. J. Backer, Ondervoorz. 
Dr. A. Donk, Secr.-Penningm. 
Th. H. Bernsen. 
Dr. S. S. Cohen. 
Joh. Ketjen. 
Dr. G. J. van Meurs. 
Prof. Dr. D. van Os. 
Dr. Jan Smit. 

1931 

Prof. Dr. Ir. P. E. Verkade, Voorz. 
Dr. Jan Smit, Ondervoorz. 
Dr. A. D. Dank (overleden 15 April) , 

Secr.-Penningm. 
Dr. S. S. Cohen, waarn. Secr.-Penningm. 
Dr. G. J. van Meurs. Secr.-Penningm. 

van 1 September af. 
C. G. Baert, ap. 
Th. H. Bernsen. 
Dr. A. W . K. de Jong . 
S. Schwarz. 
Ir. J. Straub. 

1932 

Prof. Dr. Ir. P. E. Verkade, Voorz. 
Dr. Jan Smit, Ondervoorz. 
Dr. G. J. van Meurs, Secr.-Penningm. 
C. G. Baert. ap. 
Th. H. Bernsen. 
Dr. S. S. Cohen. 
Dr. A. W . K. de Jong. 
S. Schwarz. 
Ir. J. Straub. 
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1933 

Dr. Jan Smit, Voorz. 
Ir. J. Straub, Ondervoorz. 
Dr. G. J. van Meurs, Secr.-Penningm. 
Mej. Dr. H. H. de Wolff. 
Dr. A. W. K. de Jong . 
Dr. C. A. Lobry de Bruyn. 
Prof. Dr. H. G. Bungenberg de Jong . 
Ir. H . W. Mauser. 
S. Schwarz. 

1934 

Dr. Jan Smit, Voorz. 
Dr. C. A. Lobry de Bruyn, Ondervoorz. 
Dr. G. J. van Meurs, Secr.-Penningm. 
Mej. Dr. H. H. de Wolff. 
Prof. Dr. H. G. Bungenberg de Jong. 
Dr. J. H. de Boer. 
Ir. H. W. Mauser Jr. 
Dr. T. v. d. Linden. 
Dr. J. J. Polak. 

1935 

Dr. Jan Smit, Voorz. 
Dr. C. A. Lobry de Bruyn, Ondervoorz. 
Dr. G. J. van Meurs, Secr.-Penningm. 
Ir. H. W. Mauser Jr. 
Dr. J. H. de Boer. 
Dr. T . v. d. Linden. 
Dr. J. A. v . d. Andel. 
Dr. M. J. Schulte. 
Dr. J. J. Polak. 

1936 

Dr. C. A. Lobry de Bruyn, Voorz. 
Dr. J. H. de Boer. Ondervoorz. 
Dr. G. J. van Meurs, Secr.-Penningm. 
Dr. T. v. d. Linden. 
Dr. J. A. v. d. Andel. 
Dr. M. J. Schulte. 
Dr. J. van Alphen . 
Ir. C. J. Snijders Jr. 
Dr. W. A. van Dorp. 
Van 1 September af: 
Dr. T. v. d. Linden, Secretaris. 
Dr. G . J. van Meurs, Penningmeester. 

1937 

Dr. C. A. Lobry de Bruyn, Voorz. 
Dr. J. A. v. d. Andel , Ondervoorz. 
Dr. T. v. d. Linden, Seer. 
Dr. G. J. v. Meurs, Penningm. 
Dr. M . J. Schulte. 
Dr. J. van Alphen. 
Ir. C. J. Snijders Jr . 
Dr. H. G. K. Westenbrink. 
Dr. W . A. van Dorp. 

1938 

Dr. C. A. Lobry de Bruyn, Voorz. 
Mr. Drs. J. Alingh Prins, Ondervoorz. 
Dr. T. v. d. Linden, Seer. 
Dr. G. J. v. Meurs, Penningm. 
S. G. Cath, ap. 
Dr. J. van Alphen. 
Ir. C. J. Snijders Jr. 
Dr. H . G. K. Westenbrink. 
Dr. W. A. van Dorp. 

1939 

Mr. Drs. J. Alingh Prins, Voorz. 
Prof. Dr. H. J.C. Tendeloo, Ondervoorz. 
Dr. T. v. d. Linden, Seer. 
Dr. G. J. v . Meurs, Penningm. 
S. G. Cath, ap. 
Dr. H. Ph . Baudet. 
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Dr. Ir. R . Houwink. 
Dr. H . G. K. Westenbrink. 
Dr. W . A . van Dorp. 

1940 

Mr. Drs. J. Alingh Prins, Voorz. 
Prof. Dr. H. J.C. Tendeloo, Ondervoorz. 
Dr. T . v. d. Linden, Seer. 
Dr. G. J. v. Meurs, Penningm. 
S. G. Cath, ap. 
Dr. H. Ph. Baudet. 
Dr. Ir. R . Houwink. 
Mej. Dr. Ir. A. E. Korvezee. 

1941 

Mr. Drs. J. Alingh Prins, Voorz. 
Prof. Dr. H. J. C. Tendeloo, Ondervoorz. 
Dr. T. v. d. Linden, Seer. 
Dr. G. J. v. Meurs, Penningm. 
Dr. H. Ph. Baudet. 
Dr. Ir. R. Houwink. 
Mej. Dr. Ir. A. E. Korvezee. 
Dr. E . H . Vogelenzang . 

1942 

Mr. Drs. J. Alingh Prins, Voorz. 
Prof. Dr. H. J.C. Tendeloo, Ondervoorz. 
Dr. T. v. d. Linden, Seer. 
Dr. G. J. v. Meurs, Penningm. 
Mej . Dr. Ir. A. E. Korvezee . 
Dr. E. H. Vogelenzang. 
Dr. D. W. Dijkstra. 
Dr. C. P. A. Kappelmeier. 

1943 

Mr. Drs. J. Alingh Prins, Voorz. 
Prof. Dr. H. J.C. Tendeloo, Ondervoorz. 
Dr. T. v. d. Linden, Seer. 
Dr. G. J. v. Meurs, Penningm. 
Mej. Dr. Ir. A . E. Korvezee. 
Dr. D. W. Dijkstra. 
Dr. C. P. A. Kappelmeier. 
Ir. D. J. v. Wijk. 

1944 

Mr. Drs. J. Alingh Prins, Voorz. 
Prof. Dr. H . J.C. Tendeloo, Ondervoorz. 
Dr. T . v. d. Linden, Seer. 
Dr. G. J. v. Meurs, Penningm. 
Mevr. Prof. Dr. C. G. v. Arkel. 
Dr. D. W. Dijkstra. 
Dr. C. P. A. Kappelmeier. 
Ir. D. J. v. Wijk. 

1945 

Mr. Drs. J. Alingh Prins, Voorz. 
Prof. Dr. H. J.C. Tendeloo, Ondervoorz. 
Dr. T. v. d. Linden, Seer. 
Dr. G. J. v. Meurs, Penningm. 
Mevr. Prof. Dr. C. G. v. Arkel. 
Dr. D. W. Dijkstra. 
Dr. C. P. A. Kappelmeier. 
Ir. D. J. v. Wijk. 

1946 

Prof. Dr. H. J. C. Tendeloo, Voorz. 
Prof. Dr. Ir. J. Coors. Ondervoorz. 
Dr. T. v. d. Linden, Seer. 
Dr. W. Meijer, Penningm. 
Mevr. Prof. Dr. C. G. v. Arkel. 
Dr. H. R. Bruins. 
Dr. H. L. Bredee. 
Ir. D. J. v . Wijk. 

1947 

Prof. Dr. Ir . J. Coops, Voorz. 
Prof. Dr. J. M. Bijvoet, Ondervoorz. 
Dr. T. v. d. Linden, Seer. 
Dr. W . Meijer, Penningm. 
Mevr. Prof. Dr. C. G. v. Arkel. 
Dr. H . L. Bredee. 
Dr. H. R. Bruins. 
Ir. H. J. Rijks. 

1948 

Prof. Dr. Ir. J. Coops, Voorz. 
Prof. Dr. J. M. Bijvoet, Ondervoorz. 
Dr. T . v. d. Linden, Seer. 
Dr. W. Meijer, Penningm. 
Dr. H. L. Bredee. 
Dr. H. R. Brui;.;s, 
Prof. Dr. J. A. C. van Pinxteren. 
Ir. H. J. Rijks. 

1949 

Prof. Dr. Ir. J. Coops, Voorz. 
Prof. Dr. J. M. Bijvoet, Ondervoorz. 
Dr. T. v. d. Linden, Seer. 
Dr. W . Meijer, Penningm. 
Dr. G. Berkhoff. 
Mevr. Dr. J. G. Modderman. 
Prof. Dr. J. A. C. van Pinxteren. 
Ir. H . J. Rijks. 
Dr. E . J. W. Verwey. 

1950 

Prof. Dr. H . J. C. Tendeloo, Voorz. 
Prof. Dr. J. A. C. van Pinxteren, 

Ondervoorz. 
Dr. T. v. d. Linden , Seer. 
Dr. W. Meijer, Penningm. 
Dr. G. Berkhoff. 
Dr. H . A. Boekenoogen. 
Mevr. Prof. Dr. C. H. MacGillavry. 

.. Dr. J. G. Modderman. 
Dr. E. J. W. Verwey. 

1951 

Prof. Dr. H. J. C. Tendeloo, Voorz. 
Prof. Dr. J. Kok, Ondervoorz. 
Dr. T . v. d. Linden, Seer. 
Dr. W . Meijer, Penningm. 
Dr. G. Berkhoff. 
Dr. H . A. Boekenoogen. 
Mevr. Prof. Dr. C. H . MacGillavry. 

.. Dr. J. G. Modderman. 
Dr. E. J. W. Verwey. 

1952 

Prof. Dr. H . J. C. Tendeloo, Voorz. 
Prof. Dr. J. Kok, Ondervoorz. 
Dr. T. v. d. Linden, Seer. 
Dr. W. Meijer, Penningm. 
Dr. H. A. Boekenoogen. 
Prof. Dr. J. H. de Boer. 
Mevr. Prof. Dr. C. H . MacGillavry. 
Ir. P. Schut. 
Ir. H . W. Slotboom. 

1953 

Prof. Dr. J. H .de Boer, Voorz. 
Prof. Dr. J. Kok, Ondervoorz. 
Dr. T . v. d. Linden, Seer. 
Dr. W. Meijer, Penningm. 
Dr. H. Gerding. 
Dr. J. Hoekstra. 
Dr. H. J. van Opstall . 
Ir. P. Schut. 
Ir. H. W. Slotboom. 



Bijlage III A. 

ArtikeJen, gewijd aan tijdgenoten bij gedenkwaardige feiten in hun leven 

of na hun overlijden 

Al::erson (J. H .), afscheid als hoogl.) 25, 582- 585 (1928). 
Alberda van Ekens~ein (Jhr. W.), ( overlijden) 32, 738-739 

( 1935). Zie Ekcnstein. 
Alingh Prins (J.), zie Prins. 
Alphen (J. van), (afscheid als lector) 42, 144- 145 ( 1946). 
Arrhenius (Svante} , (overlijden) 25, 98- 101 (1928). 
Aten Sr. (A. H. W.) , (overlijden) 46, 117- 119 (1950). 

Backer (H. J.), (25 j. doctor) 33, 431-438 (1936). 
Bakhoven (G. H. Leignes, (overlijden) 3, 505-512 ( 1906). 
Bakhuis Roozeboom (H. W.), zie Roozeboom. 
Barger (G.). (overlijden) 36, 58-59, 79 (1939). 
Beek (P. A. van der). (overlijden) 32, 203-205 (1935). 
Behrens (H.), (overlijden) 2, 131- 134 (1905). 
Belinfante (A.H.), (overlijden in gevangenschap) 42, 301- 303 

(1946). 
Bemmelen (J. M. van), (overlijden) 8, 225-228, 261-265, 

279-286 (1911) ; (onthulling borstbeeld) 28,494-497 (1931). 
Beresteyn (H. W. J. van), (overlijden) 38, 434 (1941). 
Bettink (H. Wefers}, (50 j. doctor) 17, 28-29 (1920) . 
Beyerinck (M. W.), (50 j. doctor) 24, 330-337 (1927); (over-

lijden) 28, 94-97 ( 1931) . 
Bilgen (M. Spillenaar}, ( gefusilleerd) 41, 57 ( 1945) . 
Blanksma (J. J.), (afscheid als hoogl.) 42, 14-18 (1946); 

( overlijden) 46, 793-795 ( 1950}. 
Blommendaal (H. N .), (overlijden) 43, 282-283 ( 1947) . 
Boeseken (J.), (25 j. doctor) 19, 201-213 (1922); (25 j. hoogl.) 

29, 628-634 ( 1932); (afscheid als hoogl.) 35, 479- 488, 
514-518, 523 (1938); (overlijden) 47, 805-806 (1951). 

Boldingh (G. Hondius) , (25 j. doctor) 15, 1602- 1610 (1918); 
(70 j.) 32, 542 (1935) . 

Bolland (G. J.P. J.), (25 j hoogl.) 18, 521- 522 (1921) . 
Boerlage (G. D.), (overlijden) 36, 163-167 (1939). 
Bos (H. P. M. van der Horn van den), (overlijden) 10, 1042-

1046 (1913). 
Bridgman (P. W.), (Bakhuis Roozeboom-medaille) 30, 463-

468 (1933). 
Brauner (Bohuslav), (70 j.) 22, 242-247 (1925). 
Bremer (G. J. W.), (overlijden) 7, 28-32 (1910). 
Brouwer (G. P.), (overlijden) 31, 243 (1934). 
Bruyn (C. A. Lohry de), (overlijden) 1, 957- 1007 (1903-

1904) . 
Buchner (E. H .), (afscheid als hoogl.) 46, 413- 417 (1950) . 
Burg (B. van der), (afscheid als hoogl.) 45, 517- 518 (1949) . 
Bijl (A. J.), ( overlijden) 44, 273 ( 1948). 

Campen (P. van) (gesneuveld) 37, 382- 383 (1940). 
Cohen (Ernst). (25 j. doctor) 15, 1404- 1470 (1918); (25 j. 

hoogl.) 24, 474- 494, 526-531 ( 1927); (afscheid als hoogl.) 
36, 351-356, 515-522 ( 1939) ; (overlijden in gevangen
schap) 41, 126-129 (1945). 

Cohen (W. D.), (overlijden in gevangenschap) 45, 165- 166 
(1949) . 

Crntelier (Henry le), (overlijden) 34, 333 (1937) . 
Cleeff (G. Doyer van), (overlijden) 26, 202- 203 (1929) . 
Coltof (W.) , (overlijden in gevangenschap) 42, 143 (1946). 

Debye (P.), (onthulling borstbeel<l) 36, 810 ( 1939) . 
Deventer (Ch. M. van), (25 j. doctor) 6, 1005-1014 (1909); 

(overlijden) 28, 547-550 (1931). 
Dank (A. D .) , (overlijden) 28, 450- 452 (1931). 
Donnan (F. G.), (80 j.). 46, 577-578 ( 1950). 
Dorp Sr. (W. A. van) , (40 j. doctor) 8, 461-468 (1911) ; 

(overlijden) 11, 1014- 1017 (1914). 
Dorp Jr. (W. A. van). (40-jarig jub.) 44, 353- 354 (1948). 
Doyer van Cleeff (G.). Zie Cleeff. 

Ekenstein (Jhr. W. Alberda van), (aftreden als Dir. v/h lab. 
v/h Min. van Financien) 23, 481-483 (1926); (overlijden) 
34, 614-617 ( 1937) . 

Elion (H.), (overlijden) 27, 282- 284 (1930). 
Enklaar (J. E .), (40 j. doctor) 7, 399-404 (1910) . 
Eykman (J. F.), (overlijden) 12, 880-890 (1915) . 

Filippo (J. D.) , (overlijden) 34, 372-374 (1937). 
Franchimont (A. P. N.), (40 j. doctor) 8, 243-253 (1911); 

(40 j. hcogl.) 11, 381-391 (1914); (overlijden) 16, 980-
983 (1919). 

Galestin ( G. J. A.) , ( gefusilleerd) 41, 129 ( 1945). 
Gelissen (.H. C. J.) , (25 j. ingenieur) 39, 48-50 (1942) . 
Goester (E. W.), (overlijden) 31, 316 (1934) . 
Gomberg (Moses), (overlijden) 46, 133 (1950). 
Greshoff (M.), (overlijden) 7, 231-249 ( 1910); (onthulling 

gedenkteken} 8, 447-448 ( 1911). 
Groshans (J. A.), (overlijden) 1, 703-709 (1903-1904). 

Haas (G. de), (overl ijden) 45, 305 (1949). 
Hajonic'es van der Meulen ( P.). Zie Meulen. 
Hamburger (H. J.), (25 j. doctor) 5, 399- 424 (1908). 
Hazewinkel (J. J.), (overlijden) 14, 267- 272 (1917) . 
Heim (G. A. M.), (overlijden) 41, 57-58 (1945). 
Hermans (P. H.}, (25 j. doctor) 45, 181-183 (1949) . 
Hissink (D. J.) , (25 j. Dir. Boc'emk. Inst.) 26, 582-586 (1929); 

( afscheid als Dir. B.I.) 36, 732-737 ( 1939) . 
Hoff (H. J. van 't), (overlijden) 8, 197-198, 228- 238, 279-

286 (1911); (50 j. van 't Hoff-Lebel) 21, 481-501 (1924); 
( 30 j. overleden) 38, 146- 148 ( 1941) ; ( I OOste geboortedag) 
48, 62 1-663 (1952). 

Hollander (A. I. den), (overlijden) 44, 421 ( 1948). 
Holleman (A. F.), (25 j. doctor) 9, 232-242 (1912) ; (25 j. 

hoogl.) 15, 1296-1325 (1918); (afscheid als hoogl.} 21, 
438- 446, 449 (1924); (70 j.) 26, 441-444 (1929); (80 J.) 
36, 581- 585 (1939); (90 j.) 45, 541, 673 (1949). 

Hon di us Boldingh ( G.). Zie Boldingh. 
Hoogewerff (S.), (erelid N.C.V.) 10, 648-650 (1913); (70 j.) 

14,824-83 1 (1917); (80 j.) 24, 426-435 (1927); (overlijden) 
31, 48-50, 66-67 (1934). 

Horn van den Bos ( H. P. M. van der). Zie Bos. 
Hulsebosch (C. J. van Ledden), (overlijden) 48, 373 ( 1952\. 

Iterson Jr. (G. van), (25 j. hoogl. 29, 542-552 ( 1932); (af-
scheid als hoogl.) 44, 405-407 (1948). 

Jacobsen (H. C.), (overlijden) 48, 333-334 (1952) . 
Jaeger (F. M.) , (25 j. hoogl.) 31, 181-212 (1934); (overlijden) 

43, 67-71 ( 1947). 
Jansen (B. C. P.), (25 j. doctor) 34, 471-484 (1937). 
Jorissen (W. P.), (25 j. doctor) 18, 591-610 (1921); (25 j . 

lector} 30, 613-618 (1933); (70 j} 36, 845-855 (1939) ; 
(aftreden als Jector) 37, 410-412 (1940) . 

Kamerlingh Onnes (H.). Zie Onnes. 
Karssen (A.) , (overlijden) 31, 242-243 (1934) . 
Katz (J. R.) , (overlijden) 35, 350 (1938) ; 36, 230-237 (1939) . 
Kauffman (M.), (overlijden) 30, 140 (1933). 
Klobbie (E. A.), (overlijden) 44, 105- 107 (1948). 
Kluyver (A. J.) , (25 j. doctor) 36, 307- 323 (1939). 
Knip (K. M.) , (overlijden) 42, 370-371 ( 1946). 
Knuttel (D.), (overlijden) 27, 474- 475 (1930) . 
Kok (J.E. F . de), (overlijden) 37, 683 (1940). 
Kolk (J . L. C. Schroeder van der), (overlijden) 2, 601-612 

( 1905) . 
Kolkmeijer (N. H.). (65 j. afscheid) 37, 394 ( 1940). 
Koppeschaar (W. F.), (overl ijden) 6, 641-646 (1909). 
Kruyt (H. R.). (25 j. doctor) 30, 414- 459 (1933); (afscheid 

als hcogl.) 42, 246-254, 264-270 ( 1946) . 
Kuenen (J . P.} , (25 j. doctor) 14, 338-344 (1917) . 

Laar J. J. van), (60 j.) 17, 362-367 ( 1920); (Bakhuis Rooze
boom-medai11e) 26, 548-550 (1929); (70 j.) 27, 417-427 
(1930); (overlijden) 36, 19- 29, 756 (1939). 

Laqueur (E.) , (overlijden) 43, 591-592 (1947) . 
Ledden Hulsebosch (C. J. van). Zie Hulsebosch. 
Leignes Bakhoven ( G. H.) . Zie Bakhoven. 
Lennep (D. P. Ross van), (overlijden) 46, 277-282 (1950). 
Leopold ( G. H .) , ( overlijden) 28, 618-620 ( 1931) . 
Levoir (L. C.), (overlijden) 5, 275- 279 (1908) . 
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Lobry de Bruyn ( C. A.). Zie Bruyn. 
Lokker (J. C.) , (25 j. jubileum) 30, 139- 140 ( 1933) . 
Lorentz (H . A.), (wijziging professoraat) 9, 942- 961 (1912); 

( overlijden) 25, 106-107 ( 1928). 
Lorenz (Richard), (overlijden) 26, 406- 408 (1929) . 

Massink (A.), (overlijden) 32, 202- 203 ( 1935) . 
Meerburg (P.A.), (overlijcen) 38, 270- 275 (1941) . 
Meis (W. H. van}, ( overlijden) 37, 323- 327 ( 1940) . 
Meulen (H. ter), ( Hoogewerff-penning) 27, 439- 440 ( 1930) ; 

(70 j.) 38, 678- 679 (1941); (overlijden) 39, 442 (1942). 
Meulen (P. Hajonides van der), (overlijden) 45, 761 (1949). 
Modderman (R. S. Tjaden), (60 j. doctor) 14, 573-577 (1917 ) . 
Moerman (N. F.), (overlijden) 35, 111- 112 ( 1938). 
Montagne (P. J.) , (25 j. doctor) 21, 585- 591 (1924); (over-

lijden) 22, 453- 455 ( 1925) . 
Mulder (Ed.), (65 . doctor) 15, 1503- 1516 (1918). 

Olivier (S . C. J.), (afscheid als hoogl.) 45, 385- 389 (1949). 
Onnes (H. Kamerlingh) , (Nobelprijs) 10, 1012 (1913); (40 j. 

hoogl.) 19, 469- 479 ( 1922). 

Pictet (Ame) , ( overlijden) 34, 464 ( 1937). 
Polak (J. J.) , (overlijden) 45, 755 (1949). 
Postma (J.) , (gesneuveld) 37, 382 (1940) . 
Prins (J. Alingh) , (afscheid als voorz. Octrooiraad) 37, 234- · 

236 ( 1940). 

Raalte (A. van) , ( overlijden) 35, 912-913 ( 1938). 
Ramondt (A. Slingervoet) , (overl ijden) 43, 196- 199 (1947). 
Reicher (L. Th.), (25 j. doctor) 5, 517- 526 (1908) ; (50 j. 

doctor) 30, 501 ( 1933) ; (overlijden) 42, 90-91 (1946). 
Reinders (W.) , (25 j. doctor) 21, 430- 433 (1924); (25 j. 

hoogl.) 30, 114- 138 ( 1933); ( afscheid als hoogl.) 36, 446-
456 ( 1939) ; (50 j. doctor) 45, 589 ( 1949) ; (overlijden) 47, 
865- 866 ( 1951). 

Rinkes (I. J.) , (overlijden) 44, 453- 455 ( 1948). 
Romburgh (P. van) , (70 j.) 23, 22- 57 (1926); (overlijden) 

41, 26 (1945). 
Roozeboom (H. W. Bakhuis), (overlijden) 4, 79-81. 119- 132, 

249- 285 ( 1907) ; (een halve eeuw phasenleer) 23, 412- 413 
( 1926) . 

Ross van Lennep (D. P .) . Zie Lennep. 
Rutten (J.) , (25 j. jubileum) 20, 509- 511 (1923); (aftreden als 

Dir. Gem. Gasbedr.) 36, 781 - 782 (1939) ; (overlijden) 42, 
282- 284 (1946) . 

Sabatier (Paul), (overlijden) 42, 284 (1946). 
Schoorl (N.), (overlijden) 39, 414-422 (1942). 

Bijlage III B. 

Herdenkingen van voor de chemie 
bijzondere feiten 

Alkalimetalen (ontdekking v66r 100 jaar}. Zie Davy. 
Analystexamen (25 jaar -) 39, 654- 657 (1942). 
Benzolonderzoek (50 jaar - ) 12, 440-465 (1915) . 
Bemmelen (J. M. van), ( lOOste geboortedag) 27, 598-606 

( 1930). 
Berthelot P. E. M.) , (I OOste geboortedag} 24, 382- 389, 586-

592 (1927). 
Chevreuil ( M . E .), ( ontdekking van de samenstelling der 

vetten v66r 100 jaar door - } 22, 551-552 (1925) . 
Davy (Sir Humphry) , ( ontdekking der alkalimetalen v66r 

100 jaar) 4, 710- 715 (1907). 
Octrooiraad (25 jaar bestaan van den - ) 34, 427- 429 (1937). 
Osmotische druk (Een halve eeuw - ) 31, 782- 788 (1934) . 
Pasteur (Louis) ( I OOste geboortedag) 19, 502- 536 ( 1922) . 
Phasenleer (Een halve eeuw - ) 23, 405-428 (1926) . 
Recueil (50-jarig bestaan van het - ) 29, 270- 272 (1932). 
Schutzenberger (Paul) ( lOOste geboortedag van - ) 26, 587-

588 (1929) . 
Stereochemie (50 jaar) 21, 482-490, 545- 553 (1924) . 
Vetten ( Ontdekking van de samenstelling van de vetten v66r 

100 jaa r). Zie Chevreuil. 
Waals (J. D. van der) , ( IOOste geboortedag) 34 765-766 

(1937) . • 
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Schreinemakers (F. A. H.) , (25 j. doctor h.c.) 20, 370-374 
(1923) ; (25 j. hoogl.) 23, 425- 428 ( 1926) . 

Selleger (E. L.) , (afscheid als hoogl.) 46, 493- 494 (1950). 
Schroeder van der Kolk (J. L. C.). Zie Kolk. 
Simek (Anton) , (overlijden) 39, 454 (1942). 
Sjollema (B.) . (70 j.) , 35, 242, 448- 474 (1938). 
Slingervoet Ramondt (A.). Zie Ramondt. 
Smits (A.), (25 j. hoogl.) 28, 554- 567 (1931); (afscheid als 

hoogl.) 37, 430-436 (1940); (overlijden) 45, 149- 151 (1949) . 
Solvay (Ernest) , (overlijden) 19, 309- 311 (1922). 
Spillenaar Bil gen ( M.). Zie Bil gen . 
Steenbergen (H. D.) , (overlijden) 41, 82 (1945) . 
Steger (A.M. A. A. (25 j. hoogl.) 34, 429- 431 (1937) . 
Strengers (Th.), (overlijden) 47, 885-886' (1951). 

Tammann (G.), (Bakhuis Roozeboom-medaille) 20, 289- 293 
( 1923). 

Terwen (J. W.), (overlijden) 39, 130 (1942) . 
Tjaden Modderman (R. S.). Zie Modderman. 

Veldman (H.) , (overlijden in gevangenschap) 41, 56 (1945) . 
Verweel (H. J.) , (overlijden) 34, 439 (1937). 
Visser (L. E. 0.de), 1, 941 - 955 (1903--1904) . 
Voerman ( G. L.) , ( 25 j. doctor) 25, 689- 695 ( 1928) ; (over-

lijden) 47, 533- 537 (1951). 
Vosmaer (A.), (overlijden) 42, 371- 373 (1946). 
Vries (0 . de) , (overlijden) 45, 501- 513 (1949). 

Waal (A. J. C. de), (afscheid Octrooiraad) 43, 538- 539 
(1947) . 

Waals (J. D. van der) , (Nobelprijs) 9, 560-562 (19 12) ; (be
tekenis voor de chemie) 20, 222- 225 (1923). 

Waller (F. G.) , {aftreden als Pres. Dir. Gist- en Spir.fabr.) 
22, 241 - 242 ( 1925) ; ( overlijden) 32, 514- 517 ( 1935). 

Walsem (J. F . van), (overlijden in gevangenschap) 44, 121 -
123 ( 1948) . 

Warnier (W. L. A.), (overlijden) 37, 54- 55 ( 1940) . 
Weerman (R. A.) , (overlijden} 28, 326- 332 (1931). 
W efers Bettink (H.). Zie Bettink. 
Weys (D. A . A.), (overlijden in gevangenschap) 42, 8 (1946) . 
Wibaut (J. P.}, (25 j. doctor} 34, 739- 748 (1937}; (25 j. 

hoogl.) 46, 149 (1950). 
Wuite (J. P.), (overlijden} 38, 30 ( 1941). 
Wijnberg (A.), (25 j. doctor} 31, 401 - 402 (1934) . 
Wijs (J. J. A.) , (overlijden) 40, 140-141 (1943) . 
Wijsman (H . P.) , (25 j. doctor) 11 , 670- 671 (1914); (over

lijden) 13, 8 10-816 ( 191 6). 

Zwet W. L. C. van), (overlijden} 45, 117- 11 8 (1949) . 

Bijlage IV. 

Jubileumnummers van het Recueil 

Feestbundel ter ere van: Verschenen in Recueil: 

I. F. A. H . Schreinemakers (25 j . 42, 535- 858 (1923) 
doctor honoris causa) 

2. Bohuslav Brauner (70 jaar) 44, 281 - 628 ( 1925) 

3. A. F. Holleman (70 jaar) 48, 797- 1074 ( 1929). 

4. A. Smits (25 j. hoogleraar) 51, 529- 652 ( 1932) 

5. J. Boese ken (70 jaar, aftreden 57, 489- 836 (1938) 
als hoogleraar J 

6. W. P. Jorissen ( aftreden als 59, 471 - 932 (1940) 
lector) 

7. H . R. Kruyt ( aft reden als 65, 509--648 (1946) 
hoogleraar) 

8. J. P. Wibaut (25 j. hoogleraar) 69, 281 - 576 (1950) 

9. 1 H . J. Backer ( aftreden als 71, 813- 964 ( 1952 ) 
hoogleraar) 



Bijlage V. Algemene Vergaderingen 
nr. Jaar Datum I Pl a a ts I Verslag 

1903 4 Juli Utrecht Tijdschr. toegepaste Scheik. en Hygiene 

JO October 
6, 370 (1903 1 

2 1903 's-Gravenhage Chem. Weekblad 1, 37 (1903) 
3 1904 16 Juli Amsterdam 1, 655 (1904) 
4 1904 17 December Delft 1, J021 
5 1905 20 Juli Rotterdam 2, 457 (1905) 
6 1905 23 December Amsterdam 2, 821 
7 1906 1 Jum Wageningen 3, 375 ( 1906) 
8 1906 15 December Haarlem 3, 785 
9 1907 3 April Leiden 4, 214 ( 1907) 

10 1907 19 October Utrecht 4, 710 
11 1908 21 December Amsterdam 4, 855 
12 1908 15 April Amsterdam 5, 281 , 317 (1908) 
13 1908 20 Juli Maastricht 5, 561 
14 1909 2 Januari ·s-Gravenhage 6, 45 (1909) 
15 1909 15 April Utrecht 6, 298 
16 1909 20 en 21 Juli Gouda - Dordrecht - 6, 646 

Leerdam 
17 1910 3 Januari Amsterdam 7, 36 (191 0) 
18 1910 2 April Haarlem 7, 335 
19 1910 9 Juli s-Gravenhage 7, 61 8 
20 1910 27 Juli Nijmegen 7, 688 
21 1911 7 Januari Amsterdam 8, 43 ( 1911) 
22 191 l 21 Juli Leiden 8, 589 
23 1911 22 December Utrecht 8, 1002 
24 1912 15 en 16 Juli Enschede 9, 610 (1912) 
25 191 2 21 December Rotterdam 9, 965 (10, 15) 
26 1913 22 Maart Utrecht 10, 277 ( 191 3) 
27 1913 27 Maart Delft 10, 277 
28 19 13 12 Juli Amsterdam 10, 651 
29 1913 23 December Amsterdam 10, J072 
30 1914 18 Juli Utrecht 11, 716 (1914) 
31 1915 20 Juli Haa rlem 12, 666 (1915) 
32 1915 22 December Delft 13, 16 ( 191 6) 
33 191 6 29 April Amsterdam 13, 516 
34 191 6 21 Juli Utrecht 13, 884 
35 191 6 28 December :s-Gravenhage 14, 4 ( 1917) 
36 1917 14 Juli s-Gravenhage 14, 682 
37 1917 20 December Utrecht 15, 22, 153 ( 191 8) 
38 1918 3 en 4 April De venter 15, 474, 499 
39 191 8 13 Juli Leiden 15, 916 
40 191 8 30 December Leiden 16, 33 (1919) 
41 1919 24 April Leiden 16, 614 
42 1919 15 Juli Maastricht 16, 1033, J061. 1083 
43 1919 30 December Amsterdam 17, 14, 27 (1920) 
44 1920 9 en JO April Dordrecht 17, 204, 219 
15 1920 13 Juli Haarlem 17, 402 
46/47 1920 28 December Amsterdam 18,33,81 (1921) 
48 1921 18 en 19 Juli Groningen 18, 455, 536 
49 1921 28 December Amsterdam 19, 3 (1922) 
50 1922 20 en 21 April Delft 19, 79, 191 , 259 
51 1922 28 December Amsterdam 20, 15 (1923) 
)2 1923 17 en 18 Juli Breda 20, 413 
53 1923 28 December Amsterdam 21, 32 (1924) 
54 1924 24 en 25 April Nijmegen 21, 222 
55 1924 30 December Amsterdam 22, 22 ( 1925) 
56 1925 20- 22 Juli Rotterdam 22, 397 
57 1925 29 D ecember Amsterdam 23, JO ( 1926) 
58 1926 7- 9 April Utrecht 23, 210 
59 1926 28 December Amsterdam 24, 19 (1927) 
60 1927 18-20 Juli Wageningen 24, 394 
61 1927 28 December Amsterdam 25, 24 ( 1928) 
62 1928 16-18 Juli s-Gravenhage 25, 550 
63 1928 28 December Utrecht 26, 24 ( 1929) 
64 1929 15- 17 Juli Maastricht 26, 444, 483 
65 1929 28 December Amsterdam 27, 23 ( l 930) 
66 1930 22- 24 April Eindhoven 27, 290, 325 
67 1930 27 December Amsterdam 28, 37 (1931) 
68 1931 20-22 Juli Haarlem 28, 526 
69 1931 29 December Amsterdam 29, 24 (1932) 
70 1932 19- 21 Juli Arnhem 29, 505, 554 
71 1932 28 December Amsterdam 30, 75 (1933) 
72 1933 24- 26 Juli Leeu·.varden 30, 554, 626, 665 
73 1933 28 December Amsterdam 31, 24 (1934) 
74 1934 23- 25 Mei Leiden 31, 405 
75 1934 28 December Amsterdam 32, 8 (1935) 
76 1935 17- 19 Juli Groningen 32, 51 8 
77 1935 28 December Amsterdam 33, 21 (1936) 
78 1936 15- 17 April Dordrecht 33, 304 
79 1936 29 December Amsterdam 34, 144 (1937) 
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nr. 

80 
81 
82 
83 
84 
as 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
9.S 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

Jaar 

1937 
1937 
1938 
1938 
1939 
1939 
1940 
1940 
1941 
1941 
1942 
1942 
1943 
1943 
1944 
1945 
1946 
1946 
1947 
1947 
1948 
1948 
1949 
1949 
1950 
1950 
1951 
1951 
1952 
1952 

Datum 

21-23 Juli 
23 December 
20- 22 April 
23 December 
19- 21 Juli 
22 December 
25 en 26 Juli 
14 December 
24- 26 Juli 
13 December 
23 en 24 Juli 
.18 Decemher 
22 en 23 Juli 
16 December 
20 Juli 
19 December 
25 Juli 
20 December 
29-31 Juli 
19 December 
14- 16 Juli 
17 December 
13- 15 Juli 
23 December 
19-21 Juli 
22 December 
25-27 Juli 
22 December 
28-30 Juli 
23 December 
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Plaats 

Enschede 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Rotterdam 
Amsterdam 
Utrecht 
Amsterdam 
Wageningen 
Amsterdam 
Utrecht 
Amsterdam 
Utrecht 
Amsterdam 
Utrecht 
Amsterdam 
Utrecht 
Amsterdam 
Breda 
Amsterdam 
Hilvers um 
Amsterdam 
Nijmegen 
Amsterdam 
Groningen 
Amsterdam 
Haarlem 
Amsterdam 
Maastricht 
Amsterdam 

Verslag 

Chem. Weekblad 34, 655 
35, 58 ( 1938) 
35, 370 
36, 20 ( 1939) 
36, 623 
37, 28 ( 1940) 
37, 543 
38, 8 ( 1941) 
38, 506 
39, 8 (1942) 
39, 466 

" .. 40, 55 (1943) 
Circulaire no. 2. pg. 7 ( 1943) 

no. 4, pg. 3 11944) 
no. 7, pg. 7 (1944) 

Chem. Weekblad 42, 78 (1946) 
42, 270 
43, 115 (1947) 
43, 611. 615 
44, 89, 90 (1948) 
44, 553, 559 
45, 217 (1949) 
45, 637, 643 
46, 120 (1950) 
46, 753, 760 
47, 153 (1951) 
47, 773, 777 
48, 113 (1952) 
48, 778, 782 
49, 130 ( 1953) 


