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CHEMISCH WEEKBLAD IS JARIG 	TIPS 
Het eerste Chemisch Weekblad verscheen op de kop af iio jaar 

geleden. De redactie van C2W, de afkorting van Chemisch2 Weekblad, 
nam een kijkje in de edities van het eerste uur. 

CflCMtSl 	it:kt1' ut. 

1 

CORRY VAN DRIEL 

H et is 3 October1903 als de Amsterdamse 

Uitgever D.B. Centen de eerste editie 

van het Chemisch Weekblad verspreidt 

onder de leden van de in dat zelfde jaar opge-

richte Nederlandse Chemische Vereeniging. 

Een tijdschrift was in dit verre pre-internet tijd-

perk uiteraard onontbeerlijk voor het uitwisse-

len van kennis en ideeën. Het leest dan ook als 

een verzameling brieven van vooral hoog-

geleerde heren onder elkaar. 

Zo schrijft Dr. A.J. Salm het epistel 'Eenige 

mededeelingen uit de kliniek te Bordeaux' over 

de kwantitatieve bepaling van suiker in urine. 

Ter illustratie heeft hij een schema van zijn lab-

opstelling opgenomen. Andere auteurs onder-

bouwen hun bevindingen met een tabel. 

Elk weekblad besluit steevast met berichten 

van de Vereeniging, namen van nieuwe leden, 

kandidaatleden, personalia, adreswijzigingen 

en binnengekomen berichten: 

'Dank voor den warmen wensch, ik was het glad 

Hier wordt daartoe gebruik gemaakt van een apparaat, dat 
bestaat uit een eytindergtas A. dat gesloten kan worden met een 
,aoutehoue stap C. die doorbaard is en waardoor ren glazen buis 

tl gaat, die aan het einde haakvormig ia omgebogen Aan het 

oudere einde der buis is een caoutchouc stang bevestigd, die 

haar met een open in ce. verdeelde klok 0. verbindt, geplaatst 
in een cylinderglas E met water gevuld. In cylindergias A doet 

Zelfgetekende labopstelling van een van de auteurs. 

)vergeten. Wij zaten 

zelfs een bowl met an- 

der doel te eten. Maar 

aanstonds in den kring een 

groot rumoer ontstond: Dat 

was het eerste ,,Hoch" op Uwen 

jongen Bond', antwoordt j.H. van 

't Hoif per telegram op de geluk- 

wensen 	voor 	zijn 	25-jarige 

professoraat.  

Een aantal auteurs publiceert over het be-

palen van het vetzuurgehalte van boter en ko-

kosvet. Dr. B. Sjollema houdt juist een betoog 

voor 'De botercontrôlestations als middel tegen 

bedrog in den boterhandel.' Hij stelt in zijn 

epistel dat die nodig zijn, omdat er sprak is van 

knoeierijen in de boterhandel en dat de schei-

kunde niet in staat is om met zekerheid de ver-

valsching te constateren. 

NACHTMERRIE 
Het keur aan onderwerpen, anekdotes en het 

taalgebruik maken het bladeren door de eerste 

edities van het weekblad tot een leuke, bij via-

gen vermakelijke en soms leerzame bezigheid. 

Zo schrijft Van 't Hoif in Chemisch Weekblad 

10 over het waterwerk te Ijsselmonde. Het be-

gint met een zin waarin hij de lezers laat weten 

dat hij duizelt van de watersnelheid: 'Ik weet niet 

hoeveel keeren ik wel de berekening heb overge-

daan en heb laaten controleren, want voor iemand 

die met gewone zandfilters werkt, was dit cijfer in-

derdaad om er een nachtmerrie van te krijgen: die 

dan ook verschillende nachten niet uitbleef.' 

Zo zie je maar, de allereerste winnaar van de 

Nobelprijs voor Chemie is ook maar een mens. 

Wil je zelf een kijkje nemen? Ga dan naar de 

universiteitsbibliotheek in Amsterdam (VU), 

Delft, Eindhoven, Leiden, Nijmegen, Groningen 

of Utrecht. Daar staan alle edities van het 

Chemische Weekblad en de meeste van haar 

opvolgers. 

Chemisch Weekblad 

Verschijnt: wekelijks 

Contributie: 15 gulden per jaar (dat zou nu neerko- 

men op ongeveer 18o euro) 

Formaat:24 cm. Oplage:onbekend 

UTRECHT De American Chemical 

Society kent 25 oktober de Citation 

for Chemical Breakthrough Award 

toe aan het 'baanbrekende werk' 

van Van 't Hoif. In de Boothzaal 

van de Universiteitsbibliotheek zal 

men tijdens een dagvuilend 

programma met nationale en 

internationale sprekers stilstaan 

bij het werk van de bekemde che-

micus. De dag is gratis, maar er 

is slechts plek voor 120 geïnteres-

seerden. 

http://goo.gl/eAzG  0 

MIDDELBURG Eens per maand 

organiseert het Zeeuws Museum 

een Magisch Museumlab voor kin-

deren. Meestal draait het rond 

voorwerpen uit de collectie, maar 

OP 13 oktober worden 'proefjes' 

beloofd. Met een verwijzing naar 1  
het Zeeuws Genootschap, om-

schreven als 'een club heren die 

zelf, zo noem je dat met een deftig 

woord, wetenschap beoefende.' 

Die club is overigens nog springle-

vend, al beperkt ze zich tegen-

woordig vooral tot toekijken. 

Kosten 5  euro, vooraf reserveren. 

www.zeeuwsmuseum.nl  

LEI DEN Tot en met i december is 

in Raamsteeg 2 de derde editie van 

de Designers & Artists 4 Genomics 

Award-competitie voor 'bio-art' te 

bewonde- 

ren (zie ook 

C2W file sci- 

ences 	17, - 	
•-- 

2012). Dit 

jaar leverde - 

het een zelf- 

portret uit 

stamcellen, 	 - 

een collectie akelig gemuteerde 

zebravisjes en lichteffecten met 

bacteriën in een magnetisch veld 

op. De installaties komen voort uit 

een samenwerking tussen kunste-

naars en lifescience-wetenschap-

pers, onder auspiciën van onder 

meer het Netherlands Genomics 

Initiative. 

www.da4ga.nl  

www.raarnsteeg2.nl  


