No. 2437 - 30 AUGUSTUS 1952 - 48e JAARGANG - No. 35

CHEMISCH WEEKBLAD
ORGAAN VAN DE NEDERLANDSE CHEMISCHE VERENIGING

.------- -

1·

!.
I

I·

Ter inleiding ,
Piëteit en dankbaarheid vervullen ons bij de herdenking
van de geboortedag van Jacobus Henricus van 't Hoff,
honderd jaar geleden.
Piëteit voor den mens, die zijn rijke gaven wist te ont~
plooien en de vruchten van zijn denken en vorsen wist
neer te leggen op het altaar der wetenschap.
Dankbaarheid voor den Nederlander, die de naam van
ons vaderland gebracht heeft overal in de wereld waar
de chemie wetenschappelijk beoefend wordt, en die de
faam onzer wetenschap heeft voortgezet op 'zeer bijzon~
dere wijze, die algemeen erkend wordt.
Toen ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van
de American Chemica! Society in 1926 in een bijzondere
uitgave een overzicht gegeven werd van de ontwikkeling
der chemie in Amerika sedert 1876, werd in het hoofd~
stuk over physische chemie geschreven, dat cle Amerikaàn
R.. B. Wacder over de verzepingssnelheid van esters door
loog gepubliceerd had voor den Nederlander R.eicher 1 ).
Daarop volgt dan de volgende opmerking: .,but he was
not a van ' t H off and he did not have van 't Haft behind
him as R.eicher did, so the real development was clone in
Holland and not in America" .
Deze juiste waardering komt van 't Hoft op vele ge~
1)

Dr. L. Th. Reicher, mede-redacteur van het Chemisch
Weekblad, redacteur van het Chemisch Jaarboekje.

92

J. H. van 't Hoff

bieden der chemie toe. De algemene chemie heeft aan
van 't H oft meer te danken dan aan iemand anders.
De Nederlandse Chemische Vereniging heeft het voor~
recht van 't Haft tot haar ereleden te hebben mogen reke~
nen. Zij acht het een grote eer, en voelt het als een ereplicht om te herdenken, dat, honderd jaar geleden, op
30 Augustus 1852 Jacobus Henricus van 't Haft te Rotterdam geboren werd.
De Nederlandse Chemische Vereniging is dankbaar,
dat in dit nummer van het Chemisch Weekblad, met de
datum van van 't Hoff's geboortedag, persoonlijke herin~
neringen van medewerkers van hem, naast bijdragen over
zijn betekenis als geleerde, geplaatst kunnen worden.
Met weemoed vervult ons de gedachte, dat Ernst Cohen
ontbreekt, die meer dan een ander door geschrift en
woord van 't Hoff. zijn leven en werk tot de jongere
tijdgenoten gebracht heeft, en in een uitvoerige biografie,
levendig en liefdevol geschreven, zoals Cohen dat kon,
voor de toekomst heeft behouden.
Mogen de hierachter volgende bijdragen medewerken
om de herinnering levend te houden aan den genialen chemicus, aan wien de wetenschap zoveel te danken heeft.
H. l C. Tendeloo.
h.t. Voorzitter der Nederlandse
Chemische Vereniging.
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o41ler.lei nieuw6
op chemi6ch en aanuerwant 9ebieá
P.B.N.A. 40 jarig bestaan.
Het bekende Nederlandse Technicum ,.P.B.N .A ." (Polytechnisch .Bureau Nederland-Arnhem) viert op 5 en 6 September
a .s. zijn 40-jarlg bestaan met een bijeenkomst op Vrijdag
5 September in Musis Sacrum en een receptie op Zaterdag 6
September in de foyer van de Stadsschouwburg te Arnhem
(15.30-17 uur).
De bijeenkomst op 5 September is gewijd aan het onderwerp
,.De Techniek - Verleden en Heden".
Het prowaroma luidt als volgt:
I 0.30 . Opening van de bijeenkomst door de voorzitter
van het curatorium Ir. H . E. P. van Dijk.
10.45- ll.CO Gereserveerd voor toespraken.
11.00- 11.45 Voordracht door Prof. Dr. A. Sizoo, De techniek in de oudheid.
11.45-12.50 Voordracht door Prof. Ir. E. J. F . Thierens, De
techniek in de 17e en 18e eeuw.
Pauze. Tijdens deze pauze wordt door de directie
van P.B.N.A. aan de deelnemers een koffiemaaltijd aa ngeboden.
14.30-1 5.15 V oordracht door Prof. Dr. H. J. C. Tendeloo,
D e techniek in de 20e eeuw.
15.15- 16.00 Voord racht door Prof. Dr. L. van der Horst,
M ens en techniek.
16.00 Sluiting van de bijeenkomst door Ir. H. E . P.
van Dijk.
Najaarsbeurs.
Op de najaarsbeurs te Utrecht zal de N .V . Ramie Union
in H al G-Stand 114, C roeselaap haar . producten: Technisch
porselein, H oogspa nningsporselein, Vuurvaste artikelen en het
bekende Weta-la boratorium porselein exposeren.
Mededeling van de Redactie.
De afbeeldingen, welke in het artikel van Dr: W . P. Jorissen
zijn afgedrukt, houden geen verband met de tekst. D e Redactie
heeft de beschikbare op van 't Hoff betrekking hebbende kleinere
foto 's over dit artikel verdeeld.

Zie de advertenties in no. 34.
Shell N ederland N.V. te 's-Gravenhage vraagt Chemisch
Ingenieur.
Gevra agd voor Zuid-Amerika een chemicus met ervaring op
het · gebied van de bereiding van essences. Zij, die hiervóor in
aanmerking wensen te komen, kunnen daartoe onder verstrekking van nadere gegevens zich schriftelijk wenden tot het Secretariaat der Ned. Chem. Vereniging, Lange Voorhout 5, 's-Gravenhage.

. 769: Scheikundig ingenieur, diploma Delft 1932, zoekt werk als
adviseur. Genegen op elk terrein werkzaam te zijn.
845: Scheikundig ingenieur, researchervaring water- en bodem·
onderzoek, visserij-technologie, conservering e.d., met
tropenervarlng, zoekt werkzaamheden.
848: Chem. Drs. zou gaarne ·enige avonden per week productlef
willen maken door litteratuuronderzoek, als docent aan een
avondcursus of anderszins.
849: Dr. in de scheikunde, In het Zuiden van het land, wenst
zijn vrije tijd (enige middagen en avonden en vacantles)
productief te maken.
852: Chem. Drs. zou gaarne zijn vrije tijd (enige middagen,
avonden en vacanties) productief maken.
856. Jong scheikundig ingenieur (hoofdvakken physische chemie
en chemische technologie), zijn avonduren beschikbaar
hebbende, zou deze gaarne productief maken. Rotterd<:mi
of omgeving.
857: Chem. Drs. (phys. chem. en anal. chem.) wenst avonduren productief te maken in Den Haag, Delft of omgeving,
bij v. docent aan avondcursus, littera tuurrecherche, e.d.
Veel ervaring in vertalen van chem. we tensch. artikelen
van N eder!. in Engels en van Russisch in Nederlands.
858: Scheikundig ingenieur met I 0-jarige laboratorium- en bedrijfservaring op het gebied van rubber en petroleum zou
gaarne een chemisch-technische functi e vervullen.

30 Aug.

H erdenking IOOste geboortedag van J. H. van 't
H off (Amsterdam en Ro tterd am). Zie Chem.
W eekblad pg. 522, 557 en 618.
2 Sept.
Conferentie over rubber rail-onderleggers van de
Rubber-Stichting (Delft). Zie Chem. W eekblad
pg. 618.
4-9 Sept. Union internationale de chimie pure et appliquée
(Oxford) . Bij eenkomst analytische sectie. Zie
Chem. W eekbla d pg. 110 en 538.
8-9 Sept. The Faraday Society (Toronto, Canada). The
reactivity of free radicals. Zie Chem. Weekblad
pg. 455.
8- 10 Sept. Landbouwwetenschappelijke
cursus
(Wagenin- ·
gen) . De problematiek van de organische stof in
de grond. Zie Chem. Weekblad pg. 539.
8- 13 Sept. Vierde bijeenkomst van het comité international
de thermodynamique et de cinétique électrochimiques (Londen en C ambridge). Zie Chem.
Weekblad pg. 539.
I 2 Sept.
Nederlandse Keramische Vereniging, afdeling
Email (Haarlem). Vergadering, voordracht, excursie. Zie het volledige programma in Chem. Weekblad pg. 603.
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Prof. Dr. H . J. C. Tendeloo, Ter Inleiding.
Prof. Dr. J. A. A. Ketelaar, J. H . van 't Hoff en de
physische chemie.
Prof. Dr. J. P. Wibaut, De betekenis van de onderzoekingen van J. H. van 't Hoff voor de organische
chemie.
·
Prof. Dr. A . F . Holleman, Herinneringen aan van 't Hoff.
Prof. Dr. Ing. J. D'Ans, 'Erinnerungen an J. H . van
't Hoff, 1904--:-;- 1905.
P~of. Dr. F. G . Donnan, Some memories of van 't Hoff.
Prof. Dr. H. von Euler, In van 't Hoff's Iaberatory in
Berlin 1899 and 1900.
Dr. Thos. Ewan, The impression which I formed of van
't Hoff and his influence on rny work.
Pro5. Alex. de H emptinne, Quelque lignes à la rnémoire
du grand physico-chimiste J. H . van 't Hoff.
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Prof. Dr. E . C. J. Mohr, Goede woorden van van 't Hoff,
die mij mijn leven lang zijn bijgebleven.
Prof. Dr. J. E. Verschaffelt, Herinneringen aan van
't Hoff.
Dr. W . P. Jorissen, Mijn herinneringen aan Jacobus
Henricus van 't Hoff en de studie der chemie aan de
Universiteit van Amsterdam onder zijn leiding .
Dr. Maria Rooseboom en Dr. W . P. Jorissen, Catalogus
der van 't Hofi-tentoonstelling ter gelegenheid van
diens lOOste geboortedag.
Allerlei nieuws op chemisch en aanverwant gebied.
Mededeling van de Redactie.
Aangeboden betrekkingen.
Gevraagde betrekkingen.
Agenda van Vergaderingen.
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