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A r s è n e  L e p o i v r e

op uitnodiging van de sectie 
Historiek van de KVcV en de 
KncV kwamen op 19 november 

jongstleden 66 geïnteresseerden luiste-
ren naar acht geëngageerde sprekers in 
de prachtige locatie van het museum 
voor de Geschiedenis van de 
Wetenschappen te Gent.

de voorzitter van de KVcV-sectie histo-
riek, eric Van schoonenberghe, en de 
leden van de werkgroep betuigen hierbij 
hun dank aan de directeur van het  
museum, de heer danny segers.

Hier volgen enkele kerngedachten uit de 
voordrachten van die gevulde dag.

-Paul balduck (KVcV) leidde de dag in 
met een korte schets over de moeizame 
start van de analytische chemie in de loop 
van de 19de eeuw. ‘We mogen aannemen 
dat de eigenlijke voorlopers van de  
moderne chemische analyse te vinden 
zijn bij de mineralogen en de kristallo-
grafen enerzijds en de toxicologen ander-
zijds…’

-eric Van schoonenberghe (KVcV) 
bracht prachtige beelden en toonde  
apparaten uit de alcoholmetrie. Hij bracht 
een boeiend verhaal over ‘de buskruit-
proef, de Hollandse proef, de brandproef, 
de olieproef, en over de instrumenten-
makers van allerlei types densitometers 
(boyle, van musschenbroek, Fahrenheit, 
baaumé..). Het sluitstuk van de alcohol-
metrie, erg bespro-
ken wegens het fi-
nancieel belang voor 
producenten en de 
fiscus, kwam van 
Gay-lussac en zijn 
centisimale alcohol-
meter in 1824.

-Hendrik deelstra 
(KVcV) beschreef  
de ontwikkeling van  
de polarimeter, het 
meetinstrument voor 
de bepaling van het 
suikergehalte in de 
bietenteelt. de belan-
gen over de accuraat-
heid van de metingen, 
zowel voor telers als 

wonderd over de enorme collectie aan 
microscopen, bijna de grootste van de 
wereld!

-Arsène lepoivre (KVcV) beschreef het 
ontstaan en de groei van de verscheidene 
vormen van de chromatografie tot 1970. 
Het verhaal begon met c. scheele en de 
adsorptie van gassen op koolstof (1773). 
de spreker veranderde de benaming ‘chro 
matografie’ in ‘tswettografie’ (‘tswett’  
betekent in het russisch ‘kleur’!) en sloot 
af met het voorbeeld van een capillairko-
lom van 0,15 mm met een koolstof-
coating.

-nico nibbering (Vu Amsterdam) door-
liep het rijke gamma van massaspectro-
meters in nederland en zijn bijdrage  
in het onderzoek van de elektronionisatie-
geïnduceerde fragmentatiemechanismen 
van organische stoffen met een enkel-
focuserende AeI ms2H massaspectro-
meter.

-leo de Galan (Tu delft) had het over 
atoomspectrometrie. Het begon allemaal 
met de bunsenbrander, een tijd waarvan 
nu nog de letteraanduiding van de 
Fraunhoferlijnen terug te vinden is in de 
aanduiding van de natrium d-lijn. Hij 
vernoemde de Australiër Alan Walsh als de 
uitvinder van de kwantitatieve absorptie 
door gasvormige moleculen in een vlam - 
anno 1955. 

-ludo brandt (KVcV) beschreef op didac-
tische wijze het ontstaan van de elektroche-
mie in de 19de eeuw, de periode ‘voor het 

elektron’. Hij vervolg-
de met de periode 
’na het elektron’: een 
explosie van inzich-
telijke chemie en in-
strumentele analyse.

-de moderator van 
de namiddag, rob Van 
Veen (Tu eindhoven) 
sloot de bijeenkomst 
af. elke spreker kreeg 
nog een erg leuk  
presentje, een reeks 
uitgaven van het mu-
seum waaronder ‘de 
geschiedenis van de 
microscopie’, ‘bake-
liet’, ‘gloeilicht’ en ‘we-
tenschap op je bord’. |

Studiedag van KvCv en KnCv
terugblik op een succesvolle studiedag over ‘Opkomst van de instrumentele chemische analyse’.

voor de suikerfabriek, brachten discussie 
bij vele chemisten. Hun bijeenkomsten in 
de periode 1894-1912 hebben geleid tot de 
oprichting van de vereniging van chemici 
in belgië. 

-Joke mooij (rabobank nederland) 
schetste een geschiedenis van de instru-
mentenfabricage en –handel in nederland. 
Tot de 19de eeuw werden instrumenten op 
bestelling vervaardigd door handwerklie-
den, als smeden, geelgieters, uurwerk- of 
messenmakers. Tot 1850 was de firma P.J. 
Kipp een van de weinige handelaren in 
instrumenten.

-danny segers (ruG) schetste de ge-
schiedenis van het museum en vernoemde 
bekende namen als Prof. dr. J. mac leod 
(1857-1919) en Prof. dr. G. sarton (1884-
1956). op 28 juni 1995 kreeg het museum 
de huidig locatie op de Krijgslaan 281. Al de 
gasten van deze bijeenkomst stonden ver-
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