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Activiteiten 
 
In 2017 organiseerde de CHG, al dan niet in samenwerking met andere partijen, de volgende 
activiteiten – uitgebreide & veelal geïllustreerde verslagen zijn te vinden op onze website 
(vide infra): 
 
1. Avondlezing, woensdag 8 maart, Kruytgebouw UU (i.s.m. de CKMN). 
Spreker: J. Smit MA (promovendus U Leiden), Zuiverheid in een onzuivere wereld: Ernst 
Cohens ‘algemene chemie’ in een metastabiele maatschappij. 
 
2. Excursie naar Nimeto Museum, Utrecht (een museum met oude schildersgereedschappen 
en attributen behorende bij de vakschool Nimeto). 
Sprekers: (i) Maartje Stols-Witlox (UvA), Het schoonste wit. Schildersrecepten voor methoden 
om de kwaliteit van loodwit te verbeteren, (ii) Ernst Homburg (U Maastricht & CHG-
bestuurslid), Het kastje van Hafkenscheid: een collectie schildersmaterialen uit de vroege 19e 
eeuw. [Met o.a. schijtgeel, dus.] 
Na afloop van de lezingen werden we door twee oud-docenten door museum & bibliotheek 
rondgeleid. 
 
3. Symposium “A History of Soap and Detergents”, woensdag 4 oktober, Boothzaal, 
Universiteitsbibliotheek UU [Uithof] (i.s.m. Van ’t Hoff lab, UU). 
Sprekers: (i) Paul Birker (oud-Unilever), Washing in a historic perspective, (ii) Jan Meijer 
(oud-P&G), The development of modern detergents, (iii) Ton van Helvoort (Stichting Historie 
der Techniek, Eindhoven & CHG-bestuurslid), Examples of product development at Unilever 
Research, en (iv) Joen Hermans (UvA), The role of metal soaps in the aging of oil paintings. 
Een lezing viel uit wegens verhindering van de spreker: Ernst Homburg (U Maastricht & CHG-
bestuurslid), The development of non-soapy detergents, and the responses by Unilever and 
Shell. 
Achterin de zaal was een kleine tentoonstelling ingericht met historische boeken en 
reclamemateriaal over zeep & wasmiddelen uit het bezit van CHG-bestuurslid Jacob van Dijk. 
 
4. Symposium “Onze voeding vroeger en nu”, vrijdag 17 november, Rest. Hulskamp, 
Antwerpen (i.s.m. de sectie Historiek van de KVCV). 
Sprekers: (i) Paul Balduck (Voorzitter sectie Historiek KVCV), Inleiding: “Zij leerden ons volk 
eten”, (ii) Ernst Homburg (U Maastricht), G.J. Mulder als ontdekker van de proteïnen, (iii) Jan 
Delcour (KU Leuven), De voedingsvezels gedefinieerd, gisteren, vandaag en morgen, (iv) Ton 
van Helvoort (Stichting Historie der Techniek, Eindhoven), Olie- en vetmodificatie, 
scharnierpunt in de voedselvoorziening, (v) Wannes Keulemans (KU Leuven), Duurzame 
voeding tot in 2050, (vi) Frederic Leroy (Vrije Universiteit Brussel), Vleesproductie en -
consumptie gisteren en vandaag, en (vii) Marc Heijde (VIB – Univ. Gent), De geschiedenis van 
GM gewassen. 
 
5. Avondlezing, maandag 18 december, Hogeschool Rotterdam (i.s.m. de RCK). 



Spreker: Rob van Veen (Vz CHG), Over de ontwikkeling en verbetering van hydrotreating 
katalysatoren (voor de verwijdering van zwavel en stikstof uit oliefracties in een raffinaderij) 
 
De belangstelling voor deze activiteiten was goed. 
 
Website 
 
Van elk van onze bovenstaande bijeenkomsten is een (tamelijk) uitgebreid verslag 
opgenomen op onze website: www.kncv.nl/chg 
Verder is weer het nodige biografische materiaal m.b.t. prominente Nederlandse chemici 
toegevoegd. 
 
De digitalisering van jaargangen van het Chemisch Weekblad en het Chemisch Magazine 
over de periode 1908-1999 kwam gereed. Het totale bestand omvat ruim 500 pdf-files op 
kwartaalniveau met een totale omvang van 12,5 Gigabyte. Voorlopig zijn de bestanden te 
raadplegen via een Dropbox-folder (een link naar deze folder bevindt zich op de 
openingspagina van onze website). Aan een meer definitieve oplossing wordt gewerkt. 
 
Een poster met de verschillende activiteiten van de CHG werd gemaakt, en bij geschikte 
evenementen gepresenteerd.  
 
Ledental 
 
De CHG had aan het eind van het jaar 72 leden. 
 
Bestuur 
 
Ons oudste bestuurslid, Wim Hornix, bestuurslid van het eerste uur, is om 
gezondheidsredenen teruggetreden – wij zijn hem veel dank verschuldigd & hebben dat 
middels bloemen & een gesigneerd boekje tot uitdrukking gebracht. 
 
Het bestuur kwam bijeen op 20 februari, 24 mei, 23 augustus, en 22 november. 
 
Wij hebben dit jaar geprobeerd het KNCV-bestuur enthousiast te krijgen voor een Chemical 
Landmarks programma, geïnspireerd op wat er op dat vlak in de VS, Engeland & Duitsland 
gebeurt, en het ziet ernaar uit dat zo’n programma inderdaad van de grond gaat komen. 
 
Het bestuur heeft, net als in voorgaande jaren, regelmatig contact gehad met 
zusterorganisaties als NPT, de Sectie Historiek van de KVCV, en Chemische Kringen. 

http://www.kncv.nl/chg

