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92(E. H. Buchner)

Bij het afscheid van Professor Dr. E. H. Buchner
Op de 15de Juni 1950 heeft Prof. Dr. E. H.
Buchner een afscheidscollege gegeven als afsluiting
van een veertigjarige periode van werkzaamheid aan
de Universiteit van Amsterdam, achtereenvolgens
als privaat-docent, als lector en als hoogleraar. Het
was op die dag juist 45 jaar geleden, dat Buchner
aan deze Universiteit de graad verwierf van doctor
in de scheikunde

-

-

met het praedicaat

cum lau de

op een proef~chrift getiteld:
"Gedeeltelijke mengbaarheid van vloeistoffen bij
mengsels van koolzuur en een twee.de stof".

Foto Loopuit & Relchenfeld

N.V., Amsterdam.

.

Prof. Dr. E. H. BUCHNER.

De promotor was Prof. Or. H. W. Bakhuis Roozeboom, die helaas in 1907 overleed in de volle kracht
van zijn scheppende wetenschappelijke arbeid. Reeds

voor Buchners promotie was Professor Dr. C. A.
Lobry van Troostenburg
de Bruyn, de hoogleraar
in de organische scheikunde, op 47 -jarige leeftijd
gestorven.
In Buchners studietijd verkeerde de Amsterdamse
physisch-chemische
school in volle bloei. Begaafde
jongere medewerkers schaarden zich onder de bezielende leiding van Bakhuis Roozeboom; de theoretische
onderzoekingen van Van der Waals Sr. waren van
groot belang voor de ontwikkeling der phasenleer.
De invloed, welke deze grote leermeesters uitoefenden op iedereen, die het voorrecht had met hen in
aanraking te komen, is ook merkbaar in het levenswerk van Buchner. Dit werk is gekenmerkt door liefde
voor de beoefening der wetenschap om haars zelfs
wil, door een wijde belangstelling en door een critisch onderzoek van de grondslagen van onze kennis,
hetzij van de experimentele gegevens of van de theoretische interpretatie.
Het is niet mijn taak hier een overzicht te geven
van Buchners wetenschappelijke
onderzoekingen;
daartoe zijn anderen, die hieraan hebben medegewerkt, meer bevoegd. Des te meer stel ik het op prijs
uitdrukking te kunnen geven aan mijn waardering
voor hetgeen Buchner heeft verricht voor het acade.
mische onderwijs.
In zijn propaedeutische college gaf Buchner een
overzicht van het gehele gebied der anorganische en
der physische chemie. De studenten konden zich derhalve een gedegen inzicht verwerven in de grondbeginselen van deze wetenschappen. Daar de studie
na het candidaatsexamen meer gedifferentieerd is en
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in sommige opzichten ook gespecialiseerd, kan de betekenis van een goed inleidend college nauwelijks
worden overschat.
De voorbereiding en het op peil houden van een
dergelijk college eist veel werk. o.a. een grondige
studie van de litteratuur. Het is zeer verheugend, dat
Buchner de hieraan bestede arbeid ook heeft neergelegd in het voortreffelijke "Leerboek der Anorganische chemie" van Holleman-Buchner, waarvan hij
sinds meer dan twee decennia een aantal edities heeft
bewerkt.
Behalve het propaedeutische onderwijs gaf Buchner
kolloïd-chemie voor candidaten. Vele van onze leerlingen hebben dit onderdeel van de physische chemie
als hoofdrichting of als nevenrichting gekozen.
De taak van een hoogleraar beperkt zich niet tot
het geven van onderwijs en het leiden van wetenschappelijk onderzoek, doch omvat ook veel ander
werk in examen-commissies, Faculteitsvergaderingen
en wat dies meer zij.
.

Buchner heeft deze plichten steeds met grote nauwgezetheid vervuld en door zijn helder en objectief
oordeel de goede gang van zaken bevorderd.
Naast deze universitaire functies is Buchner jarenlang een leidende figuur geweest in de V olksuniversiteit en in de Amsterdamse Chemische Kring; boven-

dien is hij lid van de Commissie voor anorganische
nomenclatuur der Union Internationale
de Chimie
pure et appliquée.
Waarde collega Buchner, beste vriend, gij zult op
de dag van Uw afscheid van onze Universiteit met
gemengde gevoelens zijn vervuld. Gij kunt terug zien
op een leven van vruchtdragende arbeid in academisch
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, welke beide
gebieden aan Uw geestelijke werkzaamheid inhoud
hebben gegeven. Anderzijds moet gij aanvaarden,
dat deze periode is afgesloten. Uw vrienden kennen
echter Uw veelzijdige belangstelling voor schone litteratuur. beeldende kunst en voor wijsgerig-historische
aspecten der natuurwetenschap.
Het zal U in Uw
"otium cum dignitate" dan ook niet aan "gepaste
ontspanning" ontbreken.
Laat mij daarom U mogen danken voor alles, wat
gij voor de Amsterdamse Universiteit hebt gedaan en
bovenal voor de samenwerking en vriendschap, die
ons gedurende het beste deel van een mensenleven
heeft verbonden. Moge de nieuwe levensperiode, die
voor U aanvangt, voor U en Uw vrouw in alle opzichten gelukkig zijn.

J. P. Wibaut.
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Prof. Dr. E. H. Buchner als wetenschappelijk onderzoeker
en docent
Toen mij het verzoek gedaan werd, ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. E. H. Buchner
een artikel in het Chemisch Weekblad te schrijven,
aanvaardde ik dit gaarne. Enige jaren toch, had ik
het voorrecht zijn college-assistep.t te zijn, een ambt,
dat ruimschoots gelegenheid bood de docent te leren
kennen en waarderen.
Professor Buchner is bij uitstek een wetenschappelijk werker, iemand die gaarne in zijn studeerkamer
vertoeft en zorgt op de hoogte te blijven van de litteratuur. Dit alleen vergt al veel tijd, en wanneer daarnaast eigen onderzoek wordt verricht èn er colleges
gegeven moeten worden, dan is het duidelijk dat er
door hem wel heel lange dagen gemaakt werden.
Wie echter ooit om een advies bij hem kwam, bemerkte niets van gejaagdheid. Integendeel. in volkomen rustige sfeer werd het gesprek gevoerd, onder
het motto dat ook die tijd goed besteed werd.
Zijn wetenschappelijke belangstelling blijkt uit talrijke publicaties, waarvan hieronder een opsomming
gegeven wordt. Die belangstelling is zeer gevarieerd,
immers wij zien onderwerpen betrekking hebbend op
phasenleer, radioactiviteit, atoombouw, kolloïdchemie,
aanvankelijk in bonte afwisseling. Later wordt kennelijk de kolloïdchemie favoriet en zijn het onderzoekingen over lyotrope verschijnselen, en osmotische
druk, die de aandacht trekken. Als belangrijkste resultaat van de eerstgenoemde onderzoekingen zou ik
willen noemen de quantitatieve verklaring van de lyotrope reeks, met gebruikmaking van de theorie der
hydratatie van ionen. Voor meting van osmotische
drukken werd een nieuwe, nauwkeurige techniek ont-.
wikkeld. volgens een compensatie methode.
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Sedert 1928 is het Or. Buchner die de nieuwe bewerkingen van het bekende Leerboek der Anorganische Chemie van Prof. Dr. A. F. Holleman verzorgt.
Om zo iets goed te doen, zo dat steeds weer de
nieuwste inzichten er in worden verwerkt en het oorspronkelijke karakter van handig, overzichtelijk leerboek behouden blij ft, is zeker niet gemakkelijk, maar
Professor Buchner is er steeds in geslaagd en verdient voor dit nuttige maar niet altijd aangename
werk stellig ons aller dank. Behalve zijn tijdschriftartikelen dient vermeld te worden zijn boek over
Vloeistof-vloeistof-evenwichten
in het standaardwerk
"Die heterogenen Gleichgewichte" van Bakhuis Roozeboom. Zijn werkjes "Moleculen en Atomen", verschenen in de Wereldbibliotheek, en "Leer der Kolloieden" in de Servire reeks, zijn voorbeelden van een
verantwoorde popularisering van de wetenschap.
Naast zijn wetenschappelijke werk zou ik als zeer
belangrijk willen noemen de colleges, die Dr. Buchner
gaf. Ook hierin was hij volkomen up to date. Er waren dan het "grote" college. waar in hoofdzaak medische studenten de zaal vulden en verder de bijzondere
colleges voor de chemici. Die colleges zijn voor allen
die ze volgden van onschatbare waarde geweest. Uitmuntend voorbereid, rustig voorgedragen, legden zij
een hechte basis voor de verdere studie. De behandelde onderwerpen op het algemene college. o.a.
ionenleer, beginselen der electrochemie, kolloïdchemie,
waren voor velen niet gemakkelijk. doch de heldere
betoogtrant maakte dat de gedachtegang steeds goed
te volgen was. Indien enigszins mogelijk moest ieder
verschijnsel op één of meer wijzen gedemonstreerd
worden:

De practica werden gegeven in het "houten gebouw", waarvan Dr. Buchner de benedenverdieping
tot zijn beschikking had. Practisch ingericht en aanvankelijk voldoende, doch later door het steeds toenemend aantal studenten te klein. Het was dan ook
een grote verbetering toen hem in 1940 een geheel
nieuw ingericht laboratorium ter beschikking werd
gesteld. Geregeld maakte Dr. Buchner zijn rondgang
op het practicum en interesseerde zich steeds voor het
werk, waarmee de studenten bezig waren. Van de
zijde der studenten werd die belangstelling niet steeds
op prijs gesteld, want me!! moest wel heel goed weten, waarom men iets op een bepaalde wijze deed.
Achteraf beschouwd zou niemand het anders gewenst
hebben!

De ernstige student kon steeds op de volle medewerking van Dr. Buchner rekenen, maar wanneer op
het tentamen bleek, dat de ernst bij de studie ver te
zoeken was geweest, was ook de welwillendheid
verre en kon het voorkomen, dat het slachtoffer de
raad kreeg er maar mee uit te scheiden en liever "in
een strijkje te gaan zingen of zo"!
Nu Professor Buchner de universiteit gaat verlaten.
zullen zonder twijfel de gedachten van velen. die zich
zijn leerlingen mochten noemen. naar hem uitgaan
met de wens, dat hij zich, ontheven van de plichten
als hoogleraar, nog vele jaren moge wijden aan die
bezigheden, die hem persoonlijk het meest ter harte
gaan.

L. M. Rientsma.
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In Nederland is ten behoeve van onze totale industrialisatie en in het bijzonder ten behoeve
van onze chemische industrie nog een groot aantal scheikundigen met middelbare opleiding
nodig. Er wordt een schatting gemaakt van het benodigde aantal en een schema wordt gegeven
van het onderlinge verband der verschillende opleidingen. Aan deM.T.S.
zal een nieuwe
richting naast de bestaande in de scheikundige afdeling moeten worden ingesteld.

De chemie in de industrie.

schijnlijk zal echter elke chemicus die langere tijd in
Er is in de laatste jaren en nog steeds heel wat te de industrie werkzaam is het met schrijver van dit
doen over de opleiding van academische chemici in artikel eens zijn, dat men bij het ontwikkelwerk in de
industriële richting een groter aantal middelbare
Nederland. In de eerste plaats is hierbij gedacht aan
chemici nodig heeft dan academici. Men kan wel
de chemici die in Delft worden opgeleid. Het staat
zeggen, dat de verhouding tussen academische en
wel vast, dat in het kader van een grote industriali~
middelbare chemici bij het laboratorium~ en onder~
satie van Nederland een groot aantal chemici nodig
zoekingswerk des te meer naar de middelbare richting
is, ook al omdat de chemische industrie, speciaal die
verschuift hoe verder men van het zuivere weten~
van grondstoffen, beschouwd kan worden als een,
misschien wel de, basis, waarop een gezonde in~ schappelijke onderzoek verwijderd raakt.
dustrialisatie moet zijn opgebouwd. Wanneer men bij
Soorten chemisch werk en soorten chemici.
de chemische inäustrie ook de gehele metallurgische
industrie rekent, dan is dit zeker waar. Het zijn in
Hoe is nl. de opbouw van het chemische werk dat
de eerste plaats de Russen, die deze waarheid bij hun
voor voorbereiding en uitvoering ener industriële
enorme industrialisatieplannen
van de laatste twintig
activiteit moet worden verricht? Om te beginnen
jaren bewust hebben gerealiseerd. Doch ook de kunnen we dit verdelen in het technisch commerciële
Amerikaanse industrie die in onze tijd het voorbeeld
werk en het eigenlijke technische werk. Voor het
technisch commerciële werk is in Nederland wellicht
van een alzijdige industrialisatie
op de grootste
schaal geeft. is op deze wijze opgebouwd. Een aantal
een vijfde van de in de industrie werkzame acadereusachtige chemische bedrijven. aangevuld met een
mische~chemici werkzaam. (Mij staan geen getallen
groot aantal middelgrote, welke meer speciale pro~ ten dienste om deze schatting te verifiëren; zij is mis~
ducten voortbrengen. leveren de materialen. waar
schien te hoog). Over deze categorie hoeven wij niet
de verdere industrie van uitgaat. Ook de voor nader te spreken. Weliswaar
hebben ook deze
academici een aantal medewerkers met althans ten
onze tijd meest typerende industrie, de metaalverwerkende, rust geheel op de pijlers van chemie en (chedele een chemische opleiding, doch ons zeer commer~
mische) metallurgie; de grootste industrie. te weten de ciëel ingestelde land voorziet m.L ruimschoots in de
bouwindustrie, die veel ouder is dan de genoemde
behoefte aan dergelijke middelbare krachten. Wij
pijlers, wordt er allengs meer en meer afhankelijk van beperken ons dus tot de academici en hun helpers die
(beton. specie. metalen onderdelen, verf, bouwplaten. 'voor zuiver technisch chemisch werk zijn inge~
schakeld.
isolatiemateriaal, plastieken, etc.), terwijl de land~
bouwer reeds ,dusdanig van afhangt. dat de wereld
Deze categorie moet dan weer over verschillende
ons zonder scheikunde niet meer zou kunnen voeden.
groepen verdeeld worden. Wij stellen voor hier drie
groepen te onderscheiden, nl. ten eerste: de research~
De chemicus en de industrie.
chemici. die dus nieuwe ideeën en de consequentie en
De scheikunde speelt in de industrie dus een, mis~ uitwerking daarvan als onderwerp hunner activiteiten
moeten hebben, ten tweede: de ontwikkeIchemici
schien niet overal opvallende, doch essentiële en
steeds in betekenis toenemende rol. In de eerste
welke de wegen zoeken om dergelijke nieuwe ideeën
plaats zijn daarom, zoals reeds gezegd. chemische
te realiseren, en ten slotte de, derde groep: de in de
productie werkzame chemici, wier taak het is een
ingenieurs, doctoren en doctorandi nodig. Waar~
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