en daarmee van onbekende systemen. valt voorlopig niet te
denken. Opgemerkt
zij nog. dat dan alle mogelijke intermetallische phasen ook berekend moeten worden; vaak is een
solidus niet retrograad, omdat hij ontijdig afgebroken wordt door
een relatief hoog eutecticum met zo'n phase.
Prof. Hermans vraagt: Heeft de regel, dat het verschil tussen
de mengen tropie en de paradoxale uitdrukking van Gibbs groter

CUit

is naarmate de oplosbaarheid geringer, een tamelijk algemeT!c
geldigheid?
Spreker antwoordt: De regel wordt bevestigd door het verloop
van de oplosbaarheden beneden de eutectische temperatuur, cn
door berekening van karakteristieke temperaturen. Verwezen zij
naar Philips Research Rep. 3, 281-302,
1948. Mengkristallen
van niet-metalen zijn niet bekeken, maar te verwachten is dat
ook daar de entropie-anomalieën
optreden.

en ~echniek
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der hardt ze in de warmte af en geeft dan geen vluchtige
reactieproducten.
Hel zijn verbindingen van 4,4-dioxy-diphenylmethaan,
Nieuw plakmiddel
voor metalen
of 4,4-dioxy-diphenylmethylmethaan
met twee mol
aethyleenoxyd
per mol phenolderivaat.
Allerlei andere
Door de C.I.B.A. te Zwitserland zijn gegevens bekend
phenolen zijn bruikbaar. De beide phenolkernen kunnen
gemaakt over een nieuw plakmiddel, waarmede metalen
ook verbonden zijn door een sulfongroep.
en andere niet-poreuze materialen zoals glas, porselein,
De harder bestaat uit phtaalzuuranhydride
of maleïnemica etc. aan elkaar gelijmd kunnen worden (Frans octrooi
zuur
anhydride,
ook
organische
en
anorganische
basen
no. 930.609).
zijn als harder te gebruiken, zoals dicyaandiamide
en
Men mag voor een dergelijk plakmiddel niet uitgaan van
melamine en derivaten daarvan. Verder worden aethers
een thermoplastische hars van laag moleculair gewicht,
van phenolen
genoemd. waarmede
de mogelijkheden
hoewel het gemak daarvan is, dat men ze bij lage tempenog lang niet allen zijn genoemd.
ratuur kan smelten en ze een lage viscositeit hebben. De
Het is noodzakelijk het metaal goed schoon te maken,
sterkte van de hechting is. dan echter onvoldoende voor
zodat het vrij van olie is. Het mengsel van lijm en harder
metaalverlijmingen.
kan koud worden opgebracht door het als een poeder op
Thermoplasten van hoog moleculair gewicht geven een
het metaal te strooien. Men kan er ook een staaf van
te hoge viscositeit bij het plakken. Als men er een oplosmaken, die door het warme metaal oppervlakkig wordt
middel bij voegt. krijgt men het bezwaar dat dit oplosafgesmolten en men kan het vloeibaar in de warmte opmiddel naderhand niet kan verdampen. Laat men het niet
brengen. In de warmte (100-200
°C) wordt verhard.
verdampen, dan is in het algemeen de sterkte van de ver. De verhardingstijd varieert, afhankelijk van de temperabinding weer te laag.
!tuur. van enige uren tot enige minuten. Er is weinig druk
Een ander nadeel van de thermoplasten is, dat de sterkte
nodig tijdens het verharden. zodat men met eenvoudige
van de verbinding zeer terugloopt als het werkstuk naderklemmen kan volstaan.
hand warm wordt. De thermohardende kunstharsen hebDe verlijming is bestand tegen temperaturen boven
ben het bezwaar dat ze gewoonlijk zeer bros zijn na af-.
100 °c en is bestand tegen koud en warm water en opharding en dat ze onder vrij hoge druk en temperatuur
losmiddelen. Men kan ook verschillende materialen aan
moeten worden verwerkt, wat het gebruik van kostbare
elkaar lijmen, zoals ijzer aan aluminium, koper aan ijzer,
persen nodig maakt.
glas aan aluminium, hout aan aluminium. rubber aan
De lijm van de C.I.B.A. vertoont deze bezwaren niet.
ijzer e.d.
Ze smelt in de warmte tot een gemakkelijk vloeiende
C. Vermande.
massa, welke zonder oplosmiddel wordt opgebracht. Ver-
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Op 1 Maart 1876 werd J. H. van 't Hoft benoemd tot
assistent aan de veeartsenijkundige school te Utrecht.
Reeds kort na zijn benoeming had hij een begin gemaakt
met een groot werk over de organische chemie. waarvan
het le deel in 1877 gereed lag. De voorrede schreef hij
in October 1877 te Utrecht en het eerste deel verscheen
in 1878 onder de titel "Ansichten über die' Organische
Chemie", het tweede deel v.olgde drie jaar later 1).
Aan het voorwoord is het volgende ontleend: dit werk
is geen uitvoerig leerboek der organische chemie, doch
het doel is schetsmatig een opvatting van de organische
chemie te geven, welke wellicht in staat is deze van een
nieuw gezichtpunt uit te behandelen. Het tweede deel
bevat de kennis van de koolstof en de verandering, welke
deze.ondergaat, wanneer dit element zich aan andere

atomen of atoomgroepen aanlegt 2) .
De gemeenteraad van Amsterdam benoemde Van 't
Hoft 12 September 1877 tot lector in de chemie, welk
ambt hij 2 November aanvaardde met een openbare les
"het nut der theorie in de wetenschap". Reeds op 27 Juni

1878 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar.
Bij de aanvaarding van dit ambt hield hij op 11 October 1878 een rede "De verbeeldingskracht
in de wetenschap". Na zijn vertrek van Utrecht naar Amsterdam
en door zijn benoeming eerst tot lector in 1877 en daarna
tot hoogleraar in 1878 waren zijn werkzaamheden zodanig toegenomen, dat het tweede deel van zijn organi~
sche chemie daardoor eerst in 1881 kon verschijnen. De
twee delen werden in één band gebonden en dragen dan
.
beiden het jaartal 1881 3).
De aankondiging, welke. bij dit boek was gevoegd.
doch welke uit vrijwel alle exemplaren is verdwenen,
en waarin er op wordt gewezen, dat de physische richting in de organische chemie in dit boek meer naar voren
wordt gebracht, luidde als volgt:
"Nadat in het eerste deel van dit werk de aard van de
organische verbindingen is beschreven, geeft het tweede
deel een volledig overzicht over de geheele organische
chemie en heeft ten doel langs den weg van eigen onderzoek, alsmede door samenvatting van de belangrijkste
reeds bekende feiten. door streng wiskundige behandeling
van de stof. een vasten grondslag voor de theorie der
koolstofverbindingen
te geven. Het in dit werk bijeengebrachte omvangrijke en met veel zorg gerangschikte
waarnemingsmateriaal
over de verbindingsveranderingen
van de koolstof. over de daarbij plaats vindende physi-t5 (1949) CHEMISCH WEEKBLAD
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sche metamorphose, de warmte-ontwikkeling, en de snelheid van de reacties zal menige gevoelige leemte in de
chemie der koolstofverbindingen
en .de physische chemie
aanvullen. Ook het uit de waarnemingen
ontwikkelde
systeem van voorspellingen van reacties en eigenschappen levert een wezenlijke verrijking van de chemische
wetenschap. Dit wordt op de meest verschillende verbindingen toegepast, waardoor de verklaring, ook van de
meest heterogene en meest gecompliceerde reacties op
het gebied der organische chemie van enkele, één geheel
vormende, gezichtspunten uit mogelijk wordt, waardoor
tevens voor het onderzoek op dit gebied nieuwe banen
worden geopend."
.
Van 't H oft heeft deze aankonöiging bij het verschijnen in 1881 van zijn 554 bladzijden druks omvattend
physisch-chemisch
georiënteerd
werk over organische
chemie zeker met zijn toestemming en instemming doen
publiceren. De uitgever poogde op deze wijze het boek
onder de aandacht van de lezer te brengen, wat ook voor
de schrijver van belang was.
Twaalf jaar later was Van 't Hoft een bekend mali
geworden, en van drie verschillende zijden bereikten
hem in 1893 eerbewijzen. Door de Royal Society of
London werd hem de Davy-medaille verleend, welke op
30 November 1893 door Lord Kelvin, de voorzitter van
de Society, aan de beide "onafsçheidelijken"
Van 't Haft
en LeBei, die het asymmetrisch koolstof in de chemie
hadden ingevoerd, werd uitgereikt. De Franse vakgenoten hadden hem gevraagd voor hen te spreken over de
nieuwste ontdekkingen op het gebied, dat hij bewerkte,
waardoor hij op 16 December 1893 in de Société chimique de Paris een voordracht hield over "de osmotische
druk", terwijl hij op 8 Januari 1894 in de Deutsche Chemische Gesellschaft
te Berlijn mededeelde: "Hoe de
theorie der oplossingen ontstond".

Het is wel begrijpelijk dat Van 't Haft na de huldiging
te Londen, Parijs en Berlijn zich met zekere bescheidenheid over zijn organische chemie uitliet.
Jong als ik was, zegt hij te Berlijn, wilde ik ook de
betrekkingen tussen constitutie en chemische eigenschappen leren kennen. De constitutieformule moet toch tenslotte de uitdrukking van het gehele chemische gedrag
zijn. Zo ontstonden mijne "Ansichten über die organische
chemie", welke u wel niet zult kennen 4).
Dit is in 1893 een te bescheiden oordeel over zijn
werk, waarover hij zich in 1881. toen hij daarmee nog
naam wilde maken, op veel gunstiger wijze had uitgelaten. Bovendien heeft zijn boek wel degelijk de aandacht getrokken van de scheikundigen. In de Theoretische
Chemie van W. Nemst 5) is een paragraaf opgenomen,
ontleend aan Van 't H ofts' organische chemie, over de
eigenschappen van de koolstofverbindingen
en een over
de methodes ter bepaling van de constitutie. In het boek
van Nernst, dat 'zeer veel gebruikt is geworden, worqt
er dan op gewezen, dat het zonder twijfel de koolstof is,
welke door hare eigenschappen aanleiding geeft tot het
ontstaan van de chemie der koolstofverbindingen.
Daarom dient te worden verklaard, in hoeverre dit element
een afzonderlijke plaats inneemt in het systeem der
elementen, en daar wordt beschreven hoe Van 't Hoft
in zijn Organische Chemie 1. 24, en 11. 240 dit verklaart,
met andere woorden, waarom er voor de koolstofverbindingen een "Beilstein" bestaat en niet voor verbindingen,
afgeleid van de andere elementen. Op deze wijze zijn de
inzichten, welke Van 't Hoft op het gebied der organische
chemie had, jaren lang door het boek van Nernst verbreid, ook nog lange tijd nadat Van 't Haft reeds in 1911
was overleden.

I) Ernst Cohen, Jacobus Henricus van 't Hoft Sein Leben und
Wirken, Leipzig 1912, p. 142, 598.
T. H. van 't Hof[s Amsterdamer Periode 1877-1895,
door
W. P. Torissen en L. Th. Reicher. C. de Boer, Den Helder,
1912, p. 9, 81.
2) T. H. van 't Hof[, Ansichten über die Organische Chemie.
Fr. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1881. 2 din. Deel I omvat
291 blz., deel 11 263 bladz. Voorwoord Utrecht October 1877,
deel I verschijnt in 1878; bij de aflevering van het tweede
deel is ook het titelblad van deel I met het jaartal 1831
bedrukt.
3) Ernst Cohen, loc. cit. 137, 139, 140, 598.
4) Ernst Cohen, loc. cit. p. 309. Londen 30 Nov. 1893, p. 312.
Parijs. La Force osmotique, 16 Dec. 1893. Berlijn, 8 Januari

1894. Wie die Theorie der Lösungen entstand. Ber. 27, 7
(1894). W. P. Torissen en L. Th. Reicher, loc. cit. p. 46.
W. P.. Torissen, Chem. Weekblad 44, 477 (1948), noot 5.
B. M. Wepster, Openbare les, lector Technische Hoogeschool Delft, 16 Nov. 1948, p. 18. De betekenis van de
structuurformule in de organische chemie.
» W. Ncrnst, Theoretische Chemie, Stuttgart 1893. Ferdinand
Enke, 2e druk 1898, p. 278, 7e druk 1913, p. 310. Ook heeft
1. H. van 't Hof[ in zijn Vorlesungen über Theoretische und
Physikalische chemie lIl, voorwoord p. VI en 95 (1903),
later het verband tussen eigenschappen en constitutie uit zijpOrganische Chemie overgenomen en zich daarbij tot die
eigenschappen beperkt, welke zich gemakkelijk in getallen
laten uitdrukken.

Leiden,

April 1949.

J. J. Blanksma.
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Volume Il, A. Weissberger, Editor, Cat a I y tic
Rea c t ion s, by V. J. Komarewsky and C. H.
Riesz, Illinois Institute of Technology, and Institute
of Gas Technology, Chicago, nl. , P hot 0 c h em i c a I Rea
c ti 0 n s, by W. Albert Noyes,
Jr., and V. Boekelheide, University of Rochester,
Rochester, N.Y., E I e c t rol
y tic
Rea
ct ion
s, by S. Swann, Jr., University of IlIinois,
Urbana, Ill.; Interscience Publishers Inc., New
Y ork, Interscience Pub!ishers Ltd., London, 1948,
16 X 24 cm, ix + 219 blz., 66 fig., 9 tabellen,
$ 5,-.
Het hier besproken boek is het tweede deel in de serie
"Technique of Organic Chemistry" die onder redactie
van A. Weissberger uitgegeven wordt en waarin reeds
het eerste deel (in 2 banden) getiteld "Physical Methods
of Organic Chemistry" in 1945 en 1946 is verschenen.
Dit tweede deel verschilt in omvang (219 blz.) en aan394
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tal onderwerpen
(3) van zijn voorganger (1367 blz. en
26 onderwerpen) maar blijft verder de opzet trouw. die is
..devoted to a comprehensive presentation of the techniques which are used in the organic laboratory" en "to
give the theoretical background for an understanding of
the various methods and operations, describe the technique, tools, etc.,".
.
De theoretische basis in het hoofdstuk "Catalytic Reactions" is zeer klein, de lezer wordt naar de uitvoerigere
litteratuur verwezen. De experimentele uitvoering van
katalytische
reacties op laboratoriumschaal
wordt op
vlotte wijze beschreven, verschillende practische voorbeelden worden gegeven. De nadruk wordt gelegd, dit
komt ook in de vele illustraties tot uiting,. op de mechanisch-technologische zijde van het onderwerp. Het hoofdstuk wordt besloten met een, in verhouding tot de overige
stof vrij uitvoerige, behaq.deling van reacties bij zeer hoge
druk. Dit laatste gedeelte is ook van belang voor niet
katalytische omzettingen onder hoge druk.
De "Photochemical
Reactions" worden uit organisch
chemisch gezichtspunt behandeld, dit in tegenstelling tot

