Op woensdag 19 december 2012 organiseert de Chemie-Historische Groep (CHG)
van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), samen met
Museum Boerhaave, in Leiden een minisymposium onder de titel:
Koningsblauw en giftig groen: twee episodes uit de rijke historie van pigmenten
Programma:
(1) Ledenvergadering en rondleiding (voor CHG-leden)
13.00-13.30
13.30-14.30

14.30-15.20

ontvangst/koffie
ledenvergadering. Voorlopige agenda:
- conclusies uit de enquête onder nieuwe leden;
- doelstellingen CHG (terugkoppeling van de leden op hoe onze doelstelling wordt
uitgevoerd) (zie bijlage);
- CHG-website;
- samenwerking tussen CHG en Museum Boerhaave
rondleiding door Museum Boerhaave

(2) Mini-symposium: Koningsblauw en giftig groen: twee episodes uit de rijke historie van
pigmenten
Kleurrijke materialen en chemicaliën spreken sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Op het
grensvlak van kunst, wetenschap en ambacht hebben ze een veelzijdige geschiedenis. Nadat
eeuwenlang van dezelfde pigmenten gebruik was gemaakt, werden er in de 18de eeuw
verschillende nieuwe pigmenten ontdekt. Deze leverden nieuwe uitdagingen op voor zowel de
chemische wetenschap, de kunst, en ook de geneeskunst en volksgezondheid. Aan de hand van
twee voorbeelden komt die veelzijdigheid op dit mini-symposium aan bod.
15.20-15.40

ontvangst/koffie (tevens pauze voor CHG-leden)

15.40-16.20

Brigitte Van Tiggelen (independent scholar, Mémosciences asbl, Louvain-laNeuve), Prussian Blue - the Biography of a Chemical Object
Joost Mertens (onafhankelijk onderzoeker, Den Haag), Arseengroen en de
opkomst van de volksgezondheid
Borrel

16.20-17.00
17.00-18.00

Datum:

Woensdag 19 december 2012, 13.00-18.00 uur.

Plaats:

Museum Boerhaave
Lange St. Agnietenstraat 10
2312 WC Leiden
Telefoon: 071 - 5214 224
anniekmueller@museumboerhaave.nl
http://www.museumboerhaave.nl

Kosten deelname: De CHG brengt geen kosten in rekening. Leden (en anderen) betalen louter de
toegangskosten voor het museum, bij binnenkomst. Deze bedragen:
- volwassenen
€ 7,50
- jongeren, cultuurkaart, 65+
€ 3,50
- museumkaart, ICOM, studenten
gratis
Men kan uiteraard ook eerder reeds komen. Het museum is open van 10.00-17.00
uur.
Aanmelden: I.v.m. met catering en inrichting zaal, dient u zich wel uiterlijk maandag 17
december 2012 op te geven bij Jacob van Dijk, jacob-vandijk@planet.nl (evt.
0346-560 135).
Bereikbaarheid: Zie ook: http://www.museumboerhaave.nl/bezoekersinformatie/adres-en-route/
Trein: Station Leiden CS (ca. 10 min. lopen), verlaat het station aan de
centrumzijde. Loop rechtdoor (langs Museum Volkenkunde en Molen De Valk),
op de Beestenmarkt slaat u links af (langs MacDonalds), loop rechtdoor langs het
water (Oude Singel, langs Museum De Lakenhal), steek rechts het water over, u
loopt rechtdoor door de Lange Lijsbethsteeg. Aan het eind gaat u met de bocht
mee naar links, u volgt deze weg en vindt aan uw linker hand Museum Boerhaave.
Bus: diverse lijnen; halte Breestraat (5 min. lopen).
Lijn 15, 56; halte Lange Gracht/ Korte Mare (7 min. lopen).
Routebeschrijving voor de auto:
Wij raden u aan te parkeren bij parkeerterrein Haagweg. Hier kunt u gebruik
maken van het gratis shuttle busje dat u naar het museum brengt.
Zie verder: http://www.museumboerhaave.nl/bezoekersinformatie/adres-en-route/.

Samenvattingen
Brigitte Van Tiggelen, Prussian Blue - the Biography of a Chemical Object
In a delightful tale of serendipity, Prussian Blue was first synthesized in 1704 in the workshop of
a color manufacturer, who borrowed an ingredient from an alchemist. The process for making
Prussian Blue remained a secret until 1724 when it was described in the Philosophical
Transactions of the Royal Society. The next year a first academic memoir was published at the
Royal Academy of Sciences in Paris, towards a possible theoretical explanation of the artificial
compound, followed by many others. As investigations in the composition of the substance
unfold, there is a general agreement that Prussian Blue is a compound of iron and a “coloring
principle.” Macquer and Scheele investigated the matter further. In the hands of the talented
Berlin chemist Marggraf, the formation of Prussian Blue became a classical analytical method to
detect either iron or the “coloring principle” in any given wet sample.
In the frame of the anti-phlogiston chemistry, the focus moves from the substance as a whole to
one of its parts, namely “radical prussique” (later HCN). In 1811 Gay-Lussac gave the final
experimental evidence leading ultimately to the abandonment of Lavoisier’s oxygen theory of
acids. One would have expected that this substance, produced at first with blood and then with
other animal matters, would have been better understood as the 19th century unfolds. But as
numerous workers devoted a significant portion of their research to this substance, the question
remained unsolved for more than a century and a half.
Summarized in this way, the biography of Prussian Blue appears like a linear story of scientific
achievements and understanding. However the substance was used and accommodated in the
meantime in a wide variety of frameworks: workshop, manufacture, mineralogy or medicine, to
mention a few only. In this talk we will focus on several such episodes from the early years of
Prussian Blue.

Joost Mertens, Arseengroen en de opkomst van de volksgezondheid
Het groene pigment koperarseniet, in 1775 uitgevonden door Scheele, werd in de 19de eeuw
verwerkt in tal van consumentenproducten zoals snoepgoed, behang, lampenkappen en baljurken.
Medici, chemici, farmaceuten, toxicologen zijn hiertegen in het geweer gekomen en hebben op
die manier bijgedragen aan de opkomst van de openbare hygiëne en de forensische geneeskunde.
Onder het hoofd trias hygienica zal tenslotte de vraag aan de orde komen waarom het meer dan
zestig jaar heeft geduurd tot arseengroen voor consumentenproducten kon worden verboden,
samen met het antwoord op deze vraag dat Gerard Jorland heeft geformuleerd in zijn recente
geschiedenis van de 19e-eeuwse Franse volksgezondheid.

