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verfahren”, ± 1895), welke in den laatsten tyd een rol gaat speien voor de 
vervaardiging van papierafdrukken naar kleurendiapositieven (Utocolor- 
papier, enz.) en de methode met kleurenrasters, die door de Gebr. 
Lumière (autochroomplaten, 1903) is ingevoerd en thans in ruimen kring 
wordt toegepast. 

De gewone driekleuren-fotografie, welke drie opnamen vereischt, wordt 
blijkens den titel niet behandeld. 

Prof. Valenta, die zelf veel tot de ontwikkeling der kleurenfotografie 
heeft bÿgedragen, deelt bÿ elk onderwerp zÿne persoonlÿke ervaringen 
mede en vermeldt vele nuttige voorschriften uit de literatuur. De beschrijving 
der werkwÿze met autochroomplaten (p. 127-144) is grootendeels woordely'k 
gelyk aan Lumière’s prospectus. 

Achter in het werk bevinden zieh mooie kleuren-microfoto’s van het 
korrelraster der autochroomplaten en van enkele andere kleurenrasters. 
  H. J. B. 

Personalia, vacatures, industriëele mededeelingen, enz. 
Prof. Dr. L. Aronstein, f l) 

Het stoöelyk overschot van Prof. Dr. L. Aronstein, oud-hoogleeraar aan de 
technische Hoogeschool (voormalige Polytechnische School) te Delft, is den 
llden ü ebr. van Den Haag naar Bremen vervoerd, om in het crematorium 
aldaar te worden verbrand. 

In een gereserveerde wachtkamer van het spoor wegstation waseengroot 
aantal personen uit technische kringen zoowel als uit die der wetenschap 
byeengekomen. In dien breeden kring werden opgemerkt de rector-mag- 
nificus van de Technische Hoogeschool, Dr. J, Cardinaal, met den secretaris 
van den Senaat ; de oud-rectoren-magnifici, de Proff. Kraus, Hoogewerff en 
L verts ; de secretaris van curatoren der Technische Hoogeschool, de Heer 
J. 1. de Vogel (de voorzitter, Mr. J. E. N. baron Schimmelpenninck van der 
Oye is ongesteld), de oud-secretaris van den senaat der Techn. Hoogeschool, 
Proi. Dranoo; voorts tal van hoogleeraren en oud-hoogleeraren der Technische 
Hoogeschool, verschallende privaat-docenten van die inrichting, vele leeraren 
der voormalige Polytechnische School, deputaties uit technische vereeni- 
gingen, zooals het Bestuur der Nederlandsche Chemische Vereeniging, van 
welke Prof. Aronstein vroeger voorzitter was; het bestuur van de Miin- 
bouw-technische Vereeniging, een deputatie uit het Technologisch Gezelschap 
en een uit den senaat van het Delftsche Studentencorps. 

Yerder waren er vele bekende mannen uit de ingenieurswereld en uit 
de knngen van technici, under meer de oud-minister van waterstaat Dr. 
Lely; voorts uit militaire kringen: de oud-minister van oorlog generaal 
Hiaal, de commandant van het regiment grenadiers en jagers, kolonel 
Weber; de secretaris-generaal van het departement van oorlog, de Heer 
Doorman, en vele anderen. 

Toen het stoffelÿk overschot aan het staatsspoorstation was aangekomen, 
en de kist, die als het waro onder bloemstukken bedolven was, in den tot 
rouwwagen ingerichten wagon was geplaatst, betraden de familieleden de 
wachtkamer. 

Daar richtte zieh tot hen in de eerste plaats Prof. H. ter Meulen, voor- 
zitter der afdeeling voor scheikundige technologie van de Technische Hooge- 
school, die met een treffend woord den ontslapene schetste als voortretfeliik 
man en leermeester. Hy wees op het groote verlies, vooral voor ziin ambt- 
genooten, door het verscheiden van Prof. Aronstein geleden en bracht 
hulde aan diens hooge gaven van hart en verstand, zyn vriendelÿkheid en 
steeds onverstoorbaar goed humeur, waardoor hÿ zieh zoovele vrienden 
wist te verwerven. Bpreker verzekerde, dat zy’n nagedachtenis in breeden 
kring in hooge eere zal worden gehouden. 

D Ten deele ontleend aan een verslag in de „N. R. Ct.” 
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Niet als vriend van Ludwig Aeonstein, aldus sprak Prof. Ernst Cohen, 
hoogleeraar in de anorganische en algemeene Chemie aan de Rÿks-umversi- 
teit te Utrecht, wil ik hier den ontslapene herdenken, maar als Voorzitter 
der Nederlandsche Chemische Yereeniging. In zinnebeeidigen vorm heeit 
het Bestuur reeds van zijne dankbaarheid doen blöken door net zenden 
van een bloemkrans naar het sterfhuis van den waardigen oud-voorzitter 
dier Vereeniging. Ieder lid kende diens beminnely'kheid, zyn streven om 
ziine beste krachten in dienst te stellen van de taak, die hij als voorzitter 
op zieh had genomen. Zoo zal dan ook de naam Ludwig Aronstein by 
de Nederlandsche Chemische Yéreeniging tot in lengte van dagen in dank- 
bare herinnering blÿven voortleven. , , , , 

Nadat de oudste zoon van den overledene met een kort woord bedankt 
had voor de groote eer, aan de nagedachtenis van zy'n vader bewezen door 
de tegenwoordigheid van zoovelen op dit plechtige oogenbhk, begaven alle 
aanwezigen zieh op het perron. Toen vertrok de trein onder allei Stil- 
zwygenden groet. < > 

Wii herinneren er aan, dat in Chem. Weekbl. 1911, 679, een bibliografie 
van Prof. Aronstein’s geschriften is opgenomen en dat men zyn portret 
aantreft in Chem. Jaarboekje 1904-’05. • * 

„De Ingenieur” van 15 Febr. bevat een körte nécrologie aangaande wÿlen 
Professor Aeonstein. 

Leidsche Chemische Kring. In de vergaderingvan 11 Februari 
hieldDr. H. L Taverne een uitvoerige voordracht over de wer king van 
oxalylchloride op organische verbindingen. Eerstdaags 
zal hierover een opstel worden opgenomen in het Chem. Weekbl. Veryolgens 
lietDr P.J. Montagne een 6-tal monsters metaalwol zien (yzer, zink, lood, 
koner. tin en messing), hem welwillend toegezonden door de „Metallzerkleine- 
rungswerke von Aug. Bühne & Co.”, Freiburg i. B., op welke 0. Ohmann in 
de 1er. d. deutsch, chem. Ges. 45,2973 (Oct. 1912) de aandacht heeft gevestigd. 
Deze wüst er op, dat ÿzerwol met de fynste draden geleverd kan worden, 
loodwol met zeer lange draden, zinkwol met draden van betrekkelyke stevig- 
heid ; de draden van koperwol zyn bros, die van magnesium eveneens 
(aan laatstgenoemde wordt daarom een ovale doorsnede gegeven). Ohmann 
bespreekt hoofdzakelÿk eenige lesproeven, waarbÿ hÿ de metaalwolien 
heeft toegepast, doch vestigt tenslotte er de aandacht op, dat zy ook by 
wetenschappely'ke onderzoekingen zullen blÿken van waarde te zyn.   

Wat nu speciaal het organisch-chemisch gebied betreft,. wyst de Heei 
Montagne er op, dat de wol in tal van gevallen, waar nu gewoon draaisel 
of schaafsel worden gebruikt. goede diensten zal kunnen bewyzen. Laatst- 
genoemde toch verzamelen zieh op den bodem, terwÿl de wol do kolt vry- 
wel geheel vult. Yoor de vervanging van metaalpoeder, speciaal de hjuste 
soorten (büv. „Naturkupfer C”), is zÿ minder gesehikt. Bÿ de poeders toch 
is de opperviakte weder veel grooter. Wil men toch cuprochlonde- of cu- 
probromide-oplossing bereiden (zooals noodig bÿ de vervanging van de 
NHo-groep door halogenen volgens Sandmeyer), dan kan men den behan- 
delingstÿd van de cupri-oplossing met koper van 1 à 1J uur yerkorten tot 
eenige minuten door het „Naturkupfer C’r te gebruiken (vergelyk Ullmann, 
Ber. d. deutsch, chem. Ges. 29, 1878); de wol verkortdentyd met belangryk. 
Ohmann’s raad — de koperwol te gebruiken in plaats van de koperspiraal 
bij elementair-analyses — is voor uitbreiding vatbaar : men zal n.l. ook het 
gekorreld koperoxyde kunnen vervangen door min of meer samengeperste 
koperwol, die men in de buis in een zuurstofstroom oxydeert. 

Daarna wÿ'st Dr. W. P. Jorissen op Ohmann’s uitlatmg, dat slechts boven- 
genoemde fabriek „nach patentiertem Verfahren” de metaalwolien zou yer- 
vaardigen en wel - op de staalwol na - op zÿn aanraden. Lang voordat 
Ohmann zy’n opstel aan de redactie der „Berichte ’ zond (4 Sept. 1912], waren 
reeds andere metaalwolien dan staalwol bekend. Op de internationale ten- 
toonstelling van „Non-Ferrous Metals”, te Londen gohouden van 15 tot 28 
Juni 1912 D, was een aantal metalen in den vorm van wol aanwezig, ver- 
vaardigd door „The Lead Wool Co., Ltd-,” Snodland, Kent. 

l) Zie het verslag van A, Vosmaeb, dit Weekblad 9, 624 (1912). 


