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A N TOl N [ CO R N [ I L L [ 0 U 0 [ MAN S JR. 

---$-a:+---

Niet zou der schroolll voldoe ik aan het verzoek van het Bestuur 
onzer Akademie, llIij destijds door hare)] toenmaligcu ~eeretaris 

gedaall, om ee)) levensbericht te geven van ous overleden lid A. 
C. OUDI<;MANS Ju,. 

Acht ik mij reeds niet iu het bezit van de letterkundige be
kwaamheid Olll in de]) vcreischten vorm U zoodanig bericht te 
geven, het gebied, waarop OC])];;}iANS zich in Z~ill wetcllschapl'elijkcll 
arheid heeft bewogen - en dezen te schetsen moet hier toch 
hoofddoel Z~jll - is naar onze tegenwoordige begrippen zoo ruim, 
dat het mij niet gelllakkel~jk voorkomt eelle schets te leveren, die 
aan zekere beknoptheid eelle heldere uiteenzetting paart vall het
geen hij verricht en gedacht heeft. 

Maar in het bewustzijn, dat ik in het hk'ltste tiental jaren van 
OUDEMANS' leven hem nader getreden beu dan den meesten uwer, 
waaronder hij ook oude vrienden telde, mogel~jk was door de terug
getrokkenheid, waarin hij bij voorkeur leefde, vind ik eene aan
sporing om eene taak te aanvaarden, welke, hoe gehrekkig ik haar 
ook zal volbrengen, door mij als een plicht beschouwd worllt door 
dankbaarheid en waardeering m\j opgelegd. Dankbaarheid, wegens 
de wijze, waarop OUDEMANS den jongeren collega, wien hij het 
aangenaamste gedeelte van zijn werkkring moest afstaan, bij voort
during heeft bejegend, ook als deze meende verandering te moeten 
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brengen in lang bcstaan hcbbende regelingen; w(l(mleeri}~fj, \"1m 
z\in persoon 7:oowel Hl~ \"lUl ûjlle werhaamheid als Rchcikundige, 
eene waardeering, die toenam, naarmate ik heide meer van nabij 
leerde kennen. 

A. C. OrmMANS werd H) April 1831 te Amsterdam geboren, waar 
zijn yader aan het hoofd eener bijzondere school stond. lht het 
talrijk gezin, \nWn"Hn A1\T011\E de derde zoon was, hebbcn met 
hem twee broeders de wetenschappelijke loopbaan gekozen. Ge
durende yele jaren heeft onze Akademie dit drietal onder hare 
meest verdienstelijke ledell mogen tellen; en zeker is het ons aller 
wenseh dat, waar dit zeldzaam klaverblad verbroken werd, \,-ij het 
ons blijvend tweetal nog lang zullen mogen behouden. 

ANTOINE OrDEMANs was drie jaar, toen zijn vader met zijn ge
zm naar Indië vertrok om de betrekking van hoofdonuerw\izer aan 
de Gouvernementsschool te ,,-elteYl'eden b~i Batavia te vervullen. 
De yader bleef een zestal jaren aldaar werkzaam om daarna te 
repatrieeren. Hoewel het yerblijf op .Tam dus niet van langen 
duur is geweest, heeft het niettemin b~j den jeugdigen OUDEMANS 
vele en diepe indrukken aehtergelaten, welke, dank zij zijn uitstekend 
gehengen, hem gedurende zijn geheele leven zijn h~igebleven. 

Gaarne dacht hij aan die jaren terug. En als wij later OUDE
MANS met zekere voorliefde producten van .lava's rijke flora zien 
onderzoeken, aeht ik het zeker, dat de herinneringen aan het 
schoone eiland, die in hem werden opgewekt, niet yreemd waren 
aan zijne belangstelling. 

In het vaderland teruggekeerd, vestigde OUDEMANS SR. zich te 
Leiden. ANTOINl<;, die van zijn strengen en ernstigen vader het 
eerste onderricht had genoten, bezocht aldaar weldra het Gymnasium. 
Het vaderlijk toezicht waakte oyer de studie van den beweeglijken, 
maar in het leeren vluggen knaap. 

·Waar wij later bij OUDKMANS de groote zorgvuldigheid in bewer
king zullen op te merken hebben, waarvan alles, wat uit zijne han
den kwam, blijk gaf, verdient het vermelding dat elke slordigheid 
bij het werk van den knaap door zijn vader werd bestraft en menig 
opstel of menige oplossing van rekenkundige vraagstukken door die 
gestrenge hand werd verscheurd, met den last ze door beter werk 
te vervangen. 

N a afgelegd examen werd OUDEMANS als student aan de 
Leidsche Hoogeschool ingeschreven. Hij was een ijverig student 
en zijn voorliefde voor het vak der scheikunde trad weldra aan 
den dag. De vader, een man met practischen blik, vreesde 
echter dat deze studie zijn zoon bezwaarlijk in staat zou stellen 
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eene positie te verwerven, waaraan een behoorl\ik inkomen 
zou verbonden zijn. Aanvankelijk meende OrDEMANs SR. dan ook 
als zorgl'..aam vader z\in zoon geenszins te moeten stijven in diens 
voornemen, zich hoofdzakelijk op de studie der scheikunde toe te 
leggen; later echter zwichtte h\i voor den drang, welke zoo duidelijk 
in den jongen OrDEl\IANS sprak. 

Een eigenl\jk scheikundig la horatorium , voor studenten toegan
kelijk, bestond destijds te Leiden nog lliet. Daarom werd onzen 
OUDEMANS door zijn vader toegestaan eelle zolderruimte in te richten 
als scheikundige werkpla.'lts. 

Het behoeft niet gezegd, dat dit laboratorium vrij primitief ,vas. 
Op dien zolder heeft Ûrm;MANS zich geoefend in de analyti
sche en toegepaste scheikunde en in het maken van scheikundige 
praeparaten. 

I;ater stond OPDEl\fANS SR. z\in zoon toe de Utrechtsche Hooge
school te bezoeken, w~wr de beroemde G. J. MUWER destijds de 
jeugdige nederlalldsche scheikundigen heentrok, zoo wel door zijnen 
w\idvermaarden wetenschappelijken naam en zijn groot oratorisch 
talent, als door de toewijding, waarmede hij op meesterlijke w\ize 
z\ln laboratorium leidde. 

In 1853 prom(weerde OrDEMANS tot doctor in de "\Vis- en 
Natuurkunde aan de Hoogeschool te Leiden en weldra verscheen, 
behalve z\ine dissertatie, van zijn hand een geschrift, luidende: 
"Historisch-kritisch overzicht van de bepalingen der aequivalent
gewigten van twee en twintig metalen". Het bevat de uitkom
sten zijner studies op een gebied, voor hetwelk MULDER de belang
stelling in hem had gaande gemaakt. Kort daama koos deze, 
die eene voortreffelijke geschiktheid en grooten ijver in OUDEMANS 
had opgemerkt, den jeugdigen doctor tot assistent. 

Later vertrouwde MULDER hem een deel der leiding bij de prac
tische oefeningen en de lessen in analytische scheikunde toe. Boyen
dien werd aan OUDEl\IANS opgedragen het houden van eenige open
bare voordrachten voor landbouwers; die voordrachten zijn ook in 
druk verschenen. 

De tien jaren, welke OUDEMANS als assistent doorbracht te 
Utrecht, waar - hoewel MUI.DER zijne vruchtbaarste periode achter 
zich had - nog altijd het brandpunt was van het scheikundig leven 
in Nederland, zijn van grooten invloed geweest op zijne geheele 
persoonlijkheid. Zij verschaften hem eene uitmuntende gelegen
heid tot verdere wetenschappelijke ontwikkeling. Tallooze analysen 
en onderzoekingen, deel uitmakende van den wetenschappelijken 
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arbeid van M rLDER of voortvloeiende uit nagen, dool' de ~ eder
lalldsdH' l'egeering den grootelI scheikundige voorgelegd, werden 
aan OrDE)[A~S toevertl'omnl. Maar buitelldien bevat de scheikun
dige litteratuur uit die dagen verscheidene lllcdedeelingcn VHll 

OnlEMA~S' eigen hand. Zij zijn allen gedateerd uit den t\id van 
zijn verblijf te rtrccht en hebben in meer dan één opzicht hijge
dragen tot venueenlering onzer chemische kennis. lIet zij ons 
geoorloofd )wg eenige h\izonderheden aan te halelI uit elke der beide 
groepen vau OrDEMA~s' werkzaamheid. 

MrLDER, in zijn klassiek geworden werk "Het bier uit een 
scheikllndig oogpunt beschouwd" 1) noemt OUDRl\IANS "z~iri hoog
geschatten assistent" en brengt hem hulde voor de nauwgezette 
uitvoering van talrijke analysen vun verschillendeu granen, van 
mout eu van borstel. 

Yerscheidene van MUl,JlER'S couclusies zijn gegrolld op gegevens, 
door OrD1mA~S verstrekt. Voor de scheiding van zetmeel e1l cel
lulose heeft OrDlDrANS bij deze onderzoekillgell voor het eerst de 
inwerking van het mOl1taftreksel toegepast, alvorens POGGIAI,E z\jne 
mededeeJingen over dit onderwerp openbaar had gemaakt. 

Gemeenschappelijk met ons medelid 1\. vVo P. RAFWENHOF , 

deed OrnEMANs in lS5U onderzoekingell, getiteld: "Over de schei
kundige verschijllselen hij het kiemen vall >Iaden" het licht zien. 

Deze onderzoekillgen hehben niet alleen gediend tot bevestiging 
en uitbreiding der waarnemingen van DE Sussnm, lllaar ook op 
menig punt een gebeel uieuw licht geworpen. 

De schrijvers hebben aangetoond, dat de hoeveelheid koolzulI1', 
gedurende de kieming voortgehracht, bij onderscheidell graansoorten 
verschillend z\jn, en dat bij een zelfde soort van zaad deze hoeveel
heden veranderen met de verschillende stadiën waarin de kieming 
verkeert. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheden zuurstof, welke ge
durende het kiemingsproces worden opgenomen. JB den aanvang 
is de hoeveelheid zuurstof, welke geahsorbeerd wordt, niet aequiva
lent aan, maar grooter dan de hoeveelheid koolzuur, die zich ont
wikkelt. In de laatste periode der kieming daarentegen wordt de 
hoeveelheid koolzuur aanzienlijker. De schr\jvers hewezen buiten
dien, dat gedurende de kieming water wordt gevormd ten koste 
van in de organische zelfstandigheden aanwezige gebonden water
stof, en dat de daartoe belloodigde zuurstof voor een deel waar-

') Uitgegeven bij KHAMI.:ns, Rotterdam 1857. Dit werk is zoo wel in het I<'ransch 
als in het Duitsch vertaald. 
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schi.illl~ik door de korrel zelve wordt geleverd. De meenillg, door 
HOrSSINGAn:r staallde gehouden, dat kooloxyde gevormd wordt, 
"inden de schr~ivers niet beveiitigd. Evenmin werd de vorming 
van koohnüerstoffell en andere vluchtige organische stoffen waHr
~enolllclI. Een lloemellswaard verlies Han stikstof vindt gedurellde 
de kielllill~ nid plaats. Eveneens wordell namd;.:enrige WaHl'lle
mingen vCITieht over de grootte del' hocveelhedell celstof, amylum, 
dextrille en suiker, in de zaadkorrels bij het begin der kieming 
aanwezig, en over de hoeveelheden dier stoffen, 'welke gedurende 
het kiemingsproces verdwijnen. 

Hunlle opvatting over de werking der diastase ü; reeds geheel 
ill owreeustelllllling lllet de lIleellillgcu, welke thans op het gebied 
der ellZymell heel'schell. 

Vit o UD.El\L\.XS , verblijf in Utrecht dagteekenen behalve dit alles 
J10g \'Crseheidelle onderzoekingen van beteekenis, welke beoogden 
meer kennis te verspreiden nallgaal\(le plantaardige producten, 
welke onze kolonii'n aan den Europecschen handel en nijverheid 
leverel\. ] k lloem in de eerste plaats zijne verhandelillg over een 
Jlienw soort yall guttapercha, afkomstig uit 'West-Indië en oyel' de 
saJlI(,lIsteIlill~ van guttapercha, afkomstig uit Oost- en West-Indië. 

Behalve een historisch overzieht, even nauwgezet bewerkt als dat 
Jwhvelk het eerste deel uitmaakt "all :l~ille vCl'h:llldelillg over de 
kieming der zaden, bevat de genoemde studie eene nauwkeurige onder
zocking omtreJlt de afscheidillg, en de sHmellstelliug vau de gutta, 
hct albaaJl ell het ftuaviel. 

Uit talrijke analyscn leidt hij de formule C20 BIB af voor de 
gezuiverde gutta, de forllluie C42 B 30 02 voor het alllaan en C20 Hlli 0 
voor het fiuaviel. 

Zijlle verhandeling bevat vele nuttige en leerr~ike wenken omtrent 
de zuivering van de guttapercha, voortgebracht door de ~,Rolletree" 
nitWest-Illdiö. De zeer vele elementair-analysen, welke deel uit
BUIken van ûjne onderzoekingen, zijn door Ol'DlU: ANS allen uitgev()(~rd 
met behulp van de verbeteringen aangebracht door G. J. MaDER, 

b.v. met het gebruik van natronkalk in plaats van kaliloog. 
OUDEMANS' onderzoekingen bevestigen in het algemeen de resul

taten door PA YEN gevonden, maal' stellen tevellsde gelijksoortig
heid der gutta van verschillendell oorsprong in het licht. 

In de nu volgende jaren zijn het vooml onderzoekingen op het 
gebied der vetten, welke OUDEMANS bezighouden. 

Hij begint met ons den aard der vetzuren te doen kennen, 
welke in den vorm van glyceriden aanwezig z~in in Dikabrood 
afkomstig van de kust van Guinea. De methode van HEINTZ vol-
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gende, vindt OrDEMANS slechts myristine en laurillezuur. H\j ver
meldt de afwezigheid vun oliezuur. 'ren opzichte .:van de kokos
boter verbetert hij de resultitten, verkregen door S.UNT EVRE en 
BRO}IEIS en vult hij eenige leemten aan inde wlt.:'lrnemingen van 
GORGEY. Hij leert ous, dat dit vet de glyceriden vau de vaste 
vetzuren palmitine-, myristille- en laurillezunr henlt. In eene tweede 
verhandeling toont hij aan, dat de vluchtige vetzuren in kokosboter 
voorkomend, zijn capl'on-, caprine- en capr~'lzuur en geen boterzuur, 
maal' wel daarentegen azijnzuur. Het !aminezuur, langs dezen weg 
verkregen, dient nu OUDEMANS als uitgangsmateriaal voor eene studie 
yan de zouten yan dit zuur. Zijne waarnemingen OYOC Slwa
buUer, afkomstig uit de vruchten van Bassia Parkiï, leiden tot 
de gevolgtrekking, dat margarinezuur, door 'l'noMsoN en ',"OOD iu 
dit vet aangetroffen, er in w!:rkelijkheid uiet in voorkomt, maar 
wel daarentegen zuiver stearinezuur en zelfs in groote hoeveelhedeu, 
n1. 70.3 % tegen 20.1 °10 oliezuur. 

Eene geringe hoeveelheid stearinezuur wordt ook door Orm~l\1ANS 
afgezonderd uit papaverolie. 

Ten slotte tracht hij te ycrgeefs uit stearinezuur langs synthe
tischen weg te geraken tot oxystearinezuur als een homoloog van 
glycolzum. Bij dit onderzoek doet hij ons echter wel het mono
en dihroolllstearinezuur keullen. 

Hiermede zijn wij genaderd tot het eind van OVDEMANS' ver
blijf in Utrecht. 

De Polytechnische School was juist door de regeermg te Delft 
gesticht. Daarmede was voor Nederland's jongelieden de gelegen
heid opengesteld eene technische opleiding te verkrijgen, welke in 
ons vaderland reeds te lang had ontbroken. 

Den 245t
"" Juni 1t'64 werd aan OrDEMANS het hoogleeraarsambt 

in de scheikunde aan de nieuwe instelling toevertrouwd, en daar
mede in hoofdzaak aan hem de scheikundige opleiding der aan
staande technologen opgedragen. 

De nieuwe hoogleeraar was van de noodzakelijkheid doordrongen 
dat eene chemische opleiding in de eerste plaats in het laborato
rium haar beslag moet kr\igen. Hij had den stelligen wil aan 
zijne studenten ruime gelegenheid tot practische studie te verschaffen, 
welke hij in zijn eigen leertijd te Leiden zoo noode had moeten 
missen. Dit had dan ook tengevolge, dat OUDEMANS vóór alles 
waarde hechtte, aan de practische oefeningen in het laboratorium, 
hetwelk h~j den geheelen dag voor de studenten openstelde. 

De Polytechnische School verkreeg in die jaren een nieuwe schei-
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kundige werkplaats. OUDElIlANS vond bij zijn collega voor bouw
kunde, thans den Hoogleeraar .l\loRRE, en bij zijn collega voor de 
scheikundigc technologie, Dr. LEYOIR, steun bij de doelmatige in
richting van het scheikundig laboratorium, dat, thans te klein ge
worden, een twintigtal jaren aan de behoefte heeft voldaan en tot 
de best ingerichte "all den lande behoort. 

OCDElIIANS wensehtc b~i z~jnc leerlillgen bedrevenheid in analy
tische scheikunde en h~j stelde llatmkenrigheid in het werken als 
een Olwerbiddelijken eiseh. 

Behalve in analytische scheikunde gaf hij college in algemeene , 
anorganische en organische chemie, waarbij hem eene heldere en 
aangename voordracht ten dicnste stond. Hij llIocht tot de meest 
geachte hoogleeraren der Polytedmisehe School gerekend worden. 
Docent uit plichtsbesef, maar beoefemmr der experimenteele schei
kUilde uit volle neigillg, maakte hij vall de gelegenheid voor eigen 
wetellschappel~ik onderzoek, welke zijn goed ingericht lab~ratorium 
hem aallhood, in ruime mate gebruik. 

Door de tijdelijk geringe getalsterkte der studellten-teclmologen 
was het voor OrD1mA~S mogelijk voor die ouderzoekingclI den 
lIoodigen tijd te vinden. De in d ustrie toch was in die dagen in 
:I\ederlalld nog "'einig ontwikkeld en in fabriekelI en ondernemingen 
iJl JJldiö konden eveneens slechts weillige scheikundigen geplaatst 
worden, zoodat de behoefte aan technisch-chemisehe krachten uit den 
aard der zaak niet groot kon zijn. 

Door talr\jke onderzoekingen vall blijvende waarde verwierf 
OUDEMANS zich zoo wel hier te lande als in den vreemde een ge
achten naalll als scheikulldige. Hij deed mededeeling VHU de re
sultaten zijner onderzoekingen in de vergadering onzer Akademie, 
die hem in 18 G 9 tot lid koos. De Y crslagen en l\Iededeelingen, 
zoo ook de Handelingen bevatten "ele publicaties van o {jDEl\lANS' 
hand. In de Frallsche taal verschellen mede vele zijner verhandelingen 
in de Archives Néerlandaises des Sciences exactes et naturelles der 
Hollandsche Maatschappij van 'Vetenschappen te Haarlem, die 
OUDEMANS sedert 18G8 onder hare leden telde. Na de oprich
ting van het Recueil des rrravaux Chimiqnes des Pays-Bas in 
1881 koos OUDEl\lANS het laatstgenoemde t\idschrift ter openbaar
making zijner onderzoekingen.; ook in de Annales de l'Ecole 
Polytechnique waarvan hij gedurende eenige jaren de redactie 
grootendeels op zich nam, plaatste hij eenige z~jner verhandelingen. 
Buitendien kan men nog in Erdmann's Journal für Practische 
Chemie, in Liebig's Annalen der Chemie und Pharmacie, in 
Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie en in Poggendorf's 
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Annalen wIe stukken van zijne hand yjm!ell. (Zie hienoor de lij~t 

aHll het einde Hl! dit bericht.) 
Zoo verliepen de jaren ol\(ler onafgebroken arbeid, welke nauwe

lijks dool' de vacanties werd gestoord. Als hartstochtelijk lief
hebber der natuur en Yiln reizell liet OrJ)]DL\~S lIid ua, orn, zoo
dra zijlIc middelen helll deze wedde yeroorloofdell, in den zomer 
de schilderachtige streken \Hll Zwitserland of Dllitschland te be
zoeken. Yaak reisde hij alleen, yaak in gezelschap van ecu' goeden 
\Tiend. 

Te Delft voelde OUDR."\IA~S ûch overigens geheel thuis, zoo
dat hij zelfs in 1 ~ 7 ~~ eene benoeming tot hoogleeraal' te Leiden 
afsloeg. (kDlDIANS bleef ongehuwd. Door zijue collega's werd 
hij om z\ine heminnelijkheid en de degelijkheid van zijn karakter 
ten Zl'<:rste geacht. Hij bezat in ruime mate de gave eeH aller
aangenaamste en onderhoudende causeur te zijn. Op lateren leeftijd 
verz\Yllkte de in hem zoo ::-:terk sprekemle trek naar gezellig ver
keer eu zocht hij meer en JHe-er de eenzaamheid. Dallk zij zijn 
grooten ij\'er, gesteuud dool' een sterk geheugell, bezat hij eene 
uitgebreide kelmis der chemisehe litteratuur, die helll van groot 
nut bij zijne ~chl'iklludige ollde"zoekingen \nl~. Hij he:r.at buitendien 
\log ccne groote mate van algeJlleene ontwikkeling, meer bepaaldelijk 
op taalkundig gebied en was een groot minnaar van muziek. 
Hij beschikte oycr eene grondige kenniti der klassieke talen, welke 
hem tot het eiude van zijl! len~n bij lJleef. Hij wist zich eveneens 
gemakkelijk te bedienen van vele del' llloderne talen en had veel 
en goed gelezell. Op zes-eu-vijftig jarigeu leeft~id llOg wist hij zieh 
in eenige maallden tijds de zoo moeilijke Russische taal dermate 
eigen te maken, dat hij zich als Directeur der Polytechnische 
School persoolll~jk een oordeel kOll vormen over den inhoud van 
de instructies, vastgesteld doOl' het Russische gouvernement, in 
zake de studie der scheepsbouwkundige ingenieurs te Kroonstad. 
Ook de lectuur yan M.ENDELEJEt'!"'S verhandelingen in de oorspron
kel\ike taal had voor hem weinig moeilijkheden meer. 

'roen in 1 ti S 5 de hoogleeraar HOSSCHA zich genoodzaakt zag om 
gezondheidsredenen zijn ambt yan directeur der Polytechnische 
School neder te leggen, werd OUUK~IANS tot diens opvolger 
benoemd. Velen zijner vrienden verbaasde toen het feit, dat 
OUDEMANS dezen moeilijken en hezwarenclen post op zich nam. 
Het is hier niet de plaats om zijne vele verdiensten als' directeur 
der school te bespreken, OUDEMANS moest na de aanvaarding zijner 
nieuwe functie afzien van het meerendeel zijner werkzaamheden als 
docent en als leider van het laboratorium. 'rot z~in groot leedwezen 
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l':ag hij dool' den OlllVHllg zijllel' ambtelijke bezigheden ook het aantal 
uren, dat voor eigen oudenwek beschikbaar was, hoe langer hoe 
meer inkrimpen. In de laatste levensjaren vooral leed hij dikwerf 
aan rhellluatische aandoeuilIgelI, welke hem reeds vroeger hadden 
lastig gevallclI. Zijne gewndheid werd Illeer en meer wankelend, 
totdat in Februari I S05 eene acute tuberculose hem aangreep, aan 
welke ziekte hij Î Juni 1 S!);) op (j 4, jarigen leeftijd overleed. 

'1'raehten wij thans eell kort overûeht te geven van het voor
naalllste, door OrDElIlANS verricht in het dertigtal jarell, gedurende 
welke hij te Delft woonde en werkte. Allereerst dient te worden 
opgelllerkt dat OrDElIIA~s ûjne ,yetellschappel\ike onderzoekingen 
zonder bij8tand van eell a8sistellt of >':Onder hulp VHU reeds meer 
gevorderde studelIten uitvoerde. 

Op het gebied der allfl~ljli8Che 8cheilmnde heeft hij, hehalve 
eellige korte mededeelingen, die hier voorb\igegaan kuunen \Y(mlen, 
eene methode gepubliceerd ter yoIulllctri8che bepaling van ij:.::er in 
den vorm van ferrizouten met beh ulp vun natriumhyposulfiet , met 
een weinig ecner oplossing yan een cllpri:.::out eu van sulfoc'yaan
kalium al8 indicator. 

OrnEl\IANS heeft de:.::e methode llIoeten verdedigen tegen aal1ndlen 
van de zijde van FRmmucH l'HollR 1). Hij bewijst echter hare deug
delijkheid, door hare resultaten te vergelijken met die van vele 
cOlltroleHuulysen. ]~ene kleine wijûgiug wordt later aangehracht en 
iu dezell vorm draagt de methode de goedkeuring van C. RALLI~G 2) 

weg. Later wordt zij nog belangrijk gewijzigd en vereenvoudigd 
door lL~sSIrEI,L 3) en onlangs nog wordt zij aanbevolen door 
.JÜP'J'NER YON .loNS'l'ORF iu zijn Practisches Handbuch füI' Eisen
hüttenchemiker. 

Het valt niet te ontkennen dat OrnEMANs' methode voordeelen 
aanbiedt boven de lastige reductie methode met behulp van zink. 

In eene mededeeling over de samenstelling yall harde zeep (af
komstig uit de fabriek van J. BOUSQUET te Delft) toont OUDEMANS 

I) Lehrbuch der Titrirmethode IJle Auflage. 
2) Zeitschrift für Analyt. Chemie IX p. 90. 
a) Dingl. Polyt. Journ. Band 240 p. 309. 
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de aanwezigheid aan van -t(i deden kaliullloxyde op 100 deelen 
alkalioxyde, en zulk" lliettegenstaHude het feit, dat de zeep (hoe
wel met bijtende pota"ch bereid) twee malen was uitgezouten llIet 
een overmaat vau keukenzontoplossing. Hij hracht hierdoor nieuw 
inzicht in de smnellstellillg del' harde zeepelI, gefabriceerd volgens 
de oude methode. 

Van zuivel' technisch karakter was ook eell artikel over ketel"teen 
en de middelen om hem te voorkomen el! te bestrijden, door 
OrDE;\IANS gepubliceerd in het l\idsehrift ter bevordering van 
X\iverheid, dl. XYII. In dit orgaan zijn nog herhaalde malen 
artikelen yan zijne haHd H:rschelleu. Zij zijn allen van compileerenden 
aard eH raken teehni"che onderwerpen. 

Eelle mededeeling over eene totale desaggregratie van tin en de 
analyse van een gas, ontwikkeld in een X ortoll-put hij Delft, even
als de ontleding van kalinlllclilorochromaat cn kaliumfluorchromaat 
onder den invloed der hitte, hehoorcn tot het domein der alIOr

!J(lJli8Che 8cheiklllule, ,vaUl'toe evenzeer nog is te rekenen zijne on
derzoeking over de verontreiniging van Ballka-till, op verzoek van 
den oud-hoofdingenieur yall het mijnwezen in l\ed. Indië den heer 
P. YAN Dr.JK in 1 SIlO wrrieht. 

Op het gebied der or/!(fJlü,che 8cheiJ.:{(,mle heeft OUDEMANS zich 
het meest bewogen. Ook het belangrijkst gedeelte vau hetgeen 11\i 
te Delft verrichtte, hellOort tot dit deel der scheikunde. In al 
z~ine onderzoekingen toonde hij zich een scherpen waUl'llemer, slechts 
luttel verschijnselen ontsllappen aan zijn blik. Hij werkte met 
groote nauwkeurigheid, zoodat de gegevens, door OVllEMANS mede
gedeeld, van onbetwistbare wetenschappelijke waarde zijn. 

Sterk was in hem daarbij ook de voorliefde voor kwesties van 
theoretischen aard. Niet dat wij zoo menige hypothese of wet aan 
OGDE~lANS te danken zouden hebben, maar h~i heeft de moeite niet 
geschroomd om met behulp yan eenvoudige instrumenten lange 
reeksen waarnemingen te verrichten van hooge nauwkeurigheid, 
hoofdzakelijk ten einde meer materia.al te leveren voor de vaststelling 
van wat hij nog niet voldoende gesteund achtte door wetenschappe
lijke gegevens. 

Gaan wij eerst over tot het gebied der z~uivere orr;mzi8che chemie. -
Dr. J. E. DE VRIJ had, terugkeerende uit Indië, verschillende 
soorten Van planta,ardige oliën, vetten en harsen medegenomen, 
die door hem zelf verzameld waren. Terwijl DE V RIJ eenige 
belangwekkende mededeelingen publiceerde aangaande den oor
sprong dezer stoffen, had hij vaak zelf slechts eene voorloopige 
analyse kunnen verrichten, en liet hij aan OUDEMANS bereidwillig 
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over, verscheidene dezer lichamen van een chemisch standpunt meer 
nauwkeurig te onderzoeken. 

Yan een twaalftal vetten bepaalde OUDEMANS te dien einde het 
gehalte aan oleïne en hij ollderwcht den aard der Yaste vetzuren 
hierin als glycm'iden aanwezig. Voor de bepaling van oliezuur 
verheterde hij nog z~ille methode, destijds te Utrecht voor dit doel 
het eerst toegepast. Yoor de vaste vetzuren werd de klassieke 
methode van H]~INTZ gevolgd; bovendien werd van de zuren van 
standvastig smeltpunt de elementair-analyse gemaakt. Eenige jaren 
daarna publiceerde OunEMANS de resultaten van ecu ouderzoek 
naar de samenstelling mn pahnenkernolie, ten einde langs dien weg 
de kennis van dit vet vall groote technische waarde te vermeerderen. 
Alvorens andere onderzoekingen te vermelden, verdient aan eene 
kleine mededeclillg te worden herinnerd, waarin OumMANs opmerkt 
dat, b~i oxydatie van beuzol volgens CARIUS, naast benzoëzuur en 
orthophtaalzuur ook belangrijke hoeveelheden teraphtaalzuur op
treden. 

In zijne verhandeling over podocarpinezuur vat OUDEl\IANS de 
uitkomsten samell neder VHn een lang en Uloeilijk onderzoek, be
trefii:mde de sal1lellstelling eeller gekristalliseerde hars uit Podocarpus 
Cupressilla. Deze hars werd hem door Dl'. DE Y RU verstrekt. Zij 
bestaat voor 98 °10 uit een 7. tlUr , aan het\yelk OeDEl\fANS ge
melden naam heeft gegeven. Het zuur zelf, zoo wel zijne zouten 
als zijne nitro-sulfoll- broom- en acetylderivaten, worden allen be
reid en beschreven en de constitutie van het zuur dool' zijne 
ontledingsprod nctell opgehelderd. 

OUDlmANs toont aan, dat het zuur één basisch is, de formule 
C17 H22 Os bezit en sterk rechts dran,it. Door droge distillatie van 
podocarpinezuur, onder toevoegilIg van zinkpoeder, ,,,eet hij een kool
waterstof van de formule C15 H 12 te verkrijgen, methantreen ge
naamd, een terpeell, het earpeen C9 H14' verder parakresol eu een 
hydrocarpol C16 H20 O. De auteur neemt aan, dat in het zuur aan
wezig zijn twee benzolkernen, waa,l'van de eene gehydrogeneerd: 
C9 H15 C6 H2 C Hs C H COOH. 

Dit onderzoek werd spoedig gevolgd door een tweede, hande
lende over het plumierazuur , verkregen uit het melksap van Plu
miera acutifolia. De studie van dit zuur breîlgt OFDEMANS tot de 
gevolgtrekking, dat het waarschijnlijk een oxymethyldioxykaneel
zuur IS. 

Een uitvoerig onderzoek werd verder dool' hem op touw gezet, 
ten einde onze kennis op het gebied van kinova, kinovinezuur en 
kinoviet uit te breiden. Het bracht eenige nieuwe gegevens aan 
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het licht, o. a. het bestaan \'lUI apokinoYHzulll·. OYl~rigells stemmen 
z~ille resultaten op Yl~l(' pUIlten ow reen met die, welke door LIE

BER~lAN en GIESEL zij 11 yerkregen. 
Hetgeen OrDK'IIANS op het gebied der kina-alkaloïdell yt'lTichtte 

hecft cr in ruimc mate toe bijgedragelI ollze kennis dier lichamen 
te yerrijken. lId doel zijner ollderzoekillgen was gedeeltelijk het 
opsporell YiJ n hepaalde wetten, welke de hijzonderhedell, die het 
soortelijk draaiïng~Yerlllogell ollder sOlllmige omstandigheden Yer
toont, zouden yerklaren; dat gedeelte zijner werkzaamheid zal ik 
aallstcllIds llader bespreken. 

Achtereenvolgens dient hier eer~t te wordelI aallgehaald de kleine 
tl\ededeelill~!, waarin OrDE~IAN~ het bestaall nUl kristalliseerbare 
dllbhel\'erbindillgen nm benzol of toluollllet kinine leert kennen. Deze 
verbilHlillgen zijn samengesteld uit '::éll JIlolecuul der koolwater~tof 
op één lIIolenml \'an het alkaloïd; "an hunne vorming is door 
OUDE)!AXS geln'nik gemaakt voor de hercicling van znivere HllIorphe 
kinine. 

Yeryolgens ûen de onoerzoekingell op het gebied der kinamine 
en der konkin!llllint' het licht. Door IWllliddeling \'lil I Dr. DE Y RL' 

mts Ol'DEl\l.\:\S in het beût geraakt ..-an groote hoeveelheden qltiJUduiJl. 
Hierdoor was hem eent' schoone gdegellheid gehollell, gell()('IlHle 

zeldzallle lichamen in uij groote hoeveelheden te kUllnen af~ehei

den. De t..,·ee n:rhundelingen bevatten eellsdeels eent' bevestigillg 
van hetgeen dool' Ih~ssE, den ontdekker dezer alkaloïdell, op dit 
gebied was verricht, maar leveren in andere opziehten veel nieuw 
en helangr\ik materiaal. 

OUDE~IANS' laatste onderzoekingeJl op dit gebied hest:HtIl twee uit ver
handelingen over het eupreÏne, ontdekt door PAUL en COWNLEY 

in de quiquiwl euprea. lIet was teil deele dool' OUDEMANS be
reide cupreïne, die later door GlUl\fAUX eu ARl\IAND is omgezet in 
killine. 

Met groote nauwkeurigheid werd het alkaloïd dool' OUDImANS 

onderzocht. Het ollderzoek van zijne zouten en metaalderivaten 
werd mede onder handen genomen. Vall eer:stgelloemde verbin
dingen werden el' verscheidene in gekristalli:seerdell toestand ver
kregen. 

De Sl.lhr~jver bew~ist dat cupreÏlle slechts één hydroxylgroep van 
phenolachtig karakter bevat. 

Gelijk reeds werd opgemerkt, heeft OUDEMANS veel arbeid ten koste 
gelegd aan bepalingen van physische constanten, zooals brekings
indices, soortelijke gewichten en draaiingsconstanten. Zijne be-



- 14 -

( 81 ) 

doeling was daarbij hoofdzakel~ik theorieën, door andcren ontwikkeld, 
aan de feiten te toetsen, maar hij heeft ook de aalldaeht gevestigd 
op regelen, welke uit zijne waarnemingen konden worden afgeleid. 

Zijne eerste onderzoeking van dien aard werd nog tc Utrecht 
verricht. In 1 S ()4 zag eenc verhandeling, door heUl en z~in vriend 
HOEK bewerkt, het licht getiteld: llecherche8 /sUl' la quanlité d' éther 
contenue dans les lifjltides. 

De sehrijvers stelden zieh ten doel 11ft te gaan of vloeistoffen hij 
zeer verschillcnde temperaturen een constant bl'ekillgsvermogen he-

zitten; lllet andere "'oorden of, de formule vall ~ I~WTON v =1/ Z 
1 . ] d' I kk' Jl

2 
- 1 kl" a s mtgangspullt llemen( e, voor e mt< ru ~ ~ll1g 00' )\1 
d 

zeer uiteenloopcnde teml)eraturen eelJe constante waarde zou O"eb 

vonden worden. 
Zij bepaalden voor versehillellde temperatuurgraden den hrekiugs

aanwijzer voor natriumlicht el! de dichtheden vun vier zouten, die 
in het regulaire stelsel kristalliseerell, eveneens voor de waterige 
oplossingen dier zouten van verschillende cOlleeJltratie; zij strekten 
hUllne waal'l1ernillgcn uit over de waterige oplossilJgen van zes 
andere zouteIl, over het azijnzuur en over mengsels yan azijnzuur 
met water, bellevens over ltlllylalcohol, water en aethylactaat bellwaat 

en oxalaat en wcl voor temperaturen, tusschen 100 en het kookpunt 
dier vloeistoffen gelegeIl. 

De schrijvers bevonden dat de waarde voor (7l2 - 1) V kleiner 
werden b\i klimmende temperatuur en dan ruit leidde HOEK af: 
dat de formule van N EW'l'ON niet aan de gestelde eischen voldoet 
of wel dat bij verhooging van temperatuur uit de hier onderzochte 
stoffen een gedeelte van den lichtether ontweek. Zie de verh. van 
HOEK en OUDEl\IANS p. 71. 

HOI~K zelf heeft in het voorbericht van het aangehaalde werk 
het aandeel, door O. aan deze onderzoekingen genomen, met 
de volgende woorden omsehreven: "Il est juste d'indiquer la part 
que chacun de HOUS a prise dans ce travail d'enscmhle, d'autant 
plus, que c'est M. OUDEMANS qui y a voué Ie plus de temps et de 
labeur. C'est lui qui a préparé toutes les substances, efieetué toutes 
les pesées. 

"Les observations optiques ont été faites alternativement par nous 
deux. Les calculs en général out été opérés par chacun de nous, 
de sorte que probablenlCnt ils ne contiennent pas d' erreurs im
portantes.' , 

De waarnemingen omtrent het soortelijk gewieht dezer zoutoplossin-
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gen hebben OUDEi\IANS gediend voor de berekening der tabellen, in het 
YII" deel van FRtSENJFS' Zeitschrift für analytische Chemie opge
nomen. Geruimen t\id later, in 1585, heeft hij in de Verslagen 
en Mededeelingen onzer Akademie eene verhandeling in het licht 
gegeven over de densiteit, den uitzettingscoëfficient en den hrekings
aanwijzer "an aethylaether. Deze verhandeling is eene voortzetting 
van den zooeven genoemden arbeid. OUDEi\[ANS heeft van aethylncther 
voor tempemturen ttlsschen 0 - 35° hepaald de densiteit, den uit
zettingscoi~fficient en den brekingsaanwijzer voor tien onderscheidene 
lichtstralen. Hij treedt in eene vergelijking der resultaten, die hij 
bij de bepaling del' densiteit van aeth,vlaether bij yerschilJende tem
peraturen heeft verkregen. met de getallen, die dool' Kopp, MURNCKE 

en PnmRE z\in medegedeeld. 
Tusschen hem en Korp is volkomen overeenstemming; niet alzoo 

met Nh:EKCKE en PIERRE, hepa~ddelijk niet met den laatste, hetgeen 
hem, in verband met de groote zorg aan zijne eigene waarnelllin
gen hesteed, de opmerking ontlokt: "In hoeverre de onderzoekingen 
"yan laatstgenoemden natuurkundige omtrent den uitzettingscoëffi
"cient van andere vloeistoffen vertrouwen verdienen, durf ik niet 
"beslissen; maar zooveel kan uit het bovenstaande met genoegzame 
"zekerheid worden opgemaakt, dat vele der in physische handboe
"ken opgenomen constanten niet zonder aarzeling als de uitdruk
"king del' waarheid kunnen worden aangenomen". 

De hrekingsindices voor verschillende golflengten leveren hem 
materiaal ter toetsing der verschillende hetrekkingen tusschen bre
kingsindex en dichtheid. 

Ten opzichte van deze onderzoeking als voortzetting van den 
met zijn vriend HOEK aangevangen arheid, laat O. zich in zijne 
verhandeling als volgt uit: 

"Nadat ik Utrecht verlaten had om aan de Polytechnische School 
"te Delft mijne betrekking te aanvaarden, besloot ik alleen de 
"onderzoekingen voort te zetten, die wij te zamen waren begonnen. 
"Ik achtte het echter vooreerst wenschelijk den brekingsaanwijzer 
"niet enkel voor één lichtstraal maar voor zooveel mogelijk ver- . 
"schillende lichtstralen te hepalen en tevens de juistheid van de 
"gegevens ten aanzien der densiteiten van te bezigen vloeistoften 
"door eigen onderzoek te toetsen. 

"Werkelijk heb ik dit doel ten opzichte van ééne enkele vloei
"stof, namelijk den aethylaether, bereikt; het bleek mij echter alras, 
"dat het plan, wat ik mij aanvankelijk had gemaakt, een reuzen
"arbeid zou wezen, te zwaar om door een enkel persoon zonder hulp 
"van anderen te worden ondernomen. Aan het onderzoek van ééne 
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"vloeistof werd door m~l een mgespannen arbeid van een half jaar 
"gewijd. 

"Ik moest dus, wilde ik niet te eenzijdig blijven, HU het voor
"genomen plan afzien; dat ik de verkregene uitkomsten tot nu toe 
"niet in het licht gaf, lag daaraan, dat ik zelf over mijn werk niet 
,~tevrcden was en het volmaakter had gewenscht. 

,,'rhans, na 18 jaar, mag ik m~in arbeid \'an een ander standpunt 
"heoordeelen. Ik heb geleerd, mijn eischen lager te stellen en of
"schoon ik overtuigd blijf, dat vele leemten en gehreken m~in werk 
"aankleven, geloof ik plichtmatig te handelen, zoo ik de verkregene 
"uitkomsten in haar geheel mededeel." 

Wij hebben verder melding te maken van zijn publicatie, tot 
titel dragende: Das speeifische Gewicht der Essigsäure unel ihrer 
Gernische mit vVasser. COllEN und SOHK BONK,18()G. Deze arbeid, 
waarvoor de grondslagen zijn gelegd in meergenoemd onderzoek, door 
OUIfEMANsgemeenschappel,jk met HOEK uitgevoerd, is met groote nauw
keurigheid verricht en de tabellen over het soortelijk gewicht van azijn
zuur van verschillende concentratie, die er in voorkomen, - zijn als 
de meest betrouwbare - opgenomen in tal van scheikundige werken. 

Eindelijk zij hier genoemd zijne onderzoeking over de dichtheid 
en den uitzettingscoëfficient van diaethylamille. 

Deze arbeid dankt z\jn oorsprong aan de bekende verhandeling 
van ons medelid YAN DER WAALS: Over de co~fjicieJltell van uitzettillg 
en van samentrekkin,r; ijl ouereensteJllJilende toe8tanden valt ver8chillende 
vloeistoffen, waarin uit theoretische gronden was afgeleid, dat de 
dichtheid van diaethylamine - bij een temperatuur correspondee
rende met die van 0° voor aethylaether - ongeveer aan die van 
aethylaether gelijk zou zijn. 

Aangezien er nu omtrent de dichtheid en den uitzettingscoëfficient 
van diaethylamine nagenoeg geelle waarnemingen bekend waren, on
dernam OUDEMANS het deze leemte aan te vullen. Hij trachtte zoodoende 
eene experimenteele controle te leveren voor den regel, door 
VAN DER WAALS gegeven om de dichtheid eenel' vloeistof te be
rekenen voor eene temperatuur, correspondeerende met die van 0° 
van aethylaether of om de fonnule voor den uitzettingscoëfficient 
voor die vloeistof te vinden als de uitzettingcoëfficient voor aethylae
ther bekend is. 

Bij eene vergelijking der experimenteele gegevens, door OUDE
MANS aan het licht gebracht, met de waarden uit de theorie afge
leid, komt VAN DER WAALS tot het besluit dal door OUDEMANS' 
onderzoek de wet der correspondeerende toestanden bevestigd is ge
worden. 
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Al~ het helangr~ik~te gedeelte uit deze groep van OrDRMANS' onder
zoekillgell meen ik te moeten heschouwen, wat hij ten opzichte van 
het soortelijk draaiingsyermogen heeft gewerkt. Vooral zijne waar
nemingen op dit gebied ell de toepa~singen welke hij van die waar
nemillgell heeft wetell te lllaken, hebben zijn lHHllll in de weten
schap bekend gelllaakt. Bij de studie mn het optisch gedrag der 
kina-alkaloïdeu trok het zijne aandacht dat cillchonine in alkoholi~ehe 
oplo~~illg een ander soortelijk dJ'aaiing~verlllogell vertoout dan opge
lost in chloroform, terwijl in het aigellleen stilzwijgend werd aan
genomen, dat het S. D. V. eeuer actieve stof onafhankelijk zou zijn 
YaB het (inflctieye) oplo~sillgsmiddel, indien dit niet scheikundig op 
de aetieve stof inwerkte. Bij verschillende stoffen ging liij deze ver
schijnselen na en hij kwam o. m. tot de conclusie dat uit den invloed, 
dien twee oplossingsmiddelen - afzonderlijk - op het S. D. V. 
eeller actieve stof uitoefenen, niet de invloed afgeleid kan wordelI, 
welke een mengel dezer oplossingmiddelen te dien opzichte zal be
zittcIl. Hij wijst verder op de noodzakelijkheid van zich b~j ollder
zoekingell naar bet rotatievermogen te overtuigen van de zuiverheid 
der oplossingsmiddelen en bepaaldelijk zich \'all ab80liden alkohol te 
bedienen, waar dit vocht ter oplossing der actieve stof wordt gekoZel1. 

De resultaten nUl zijn verder onderzoek zijn samengevat in eene 
verhandeling: Ocer het 8()()rtel~jl draaiiJlf/8vermogell der V()OrlwrWl,yte 
kiJlaalkoloïdeJl iu vr(jell en gebollden toestaNd. Het werd ondernolllen 
om nauwkeurige gegevens te verkrijgen aangaande het S. D. V. dat 
elk der kina-alkaloiden in verschillende oplossingen zou blijkcn te 
bezitten, hepaaldelijk ook lIIet het doel om van die gegevens partij 
te trekken ter quantitaticve bepaling der voornaamste alkaloïdeu in 
kinabasteIl. Dit onderzoek, breed opgezet, volbracht met de gl'Oote 
nauwgezetheid, die OunJ<:I\fANS eigen was en met de vaardigheid, 
die bij zich door z~in Vl'oegeren arbeid in deze riehting had ver
worven, komt lll\j voor tot het beste te behooren, wat hij heeft 
geleverd, en eene omnisbare vraagbaak voor een ieder, die op dit 
gebied wil werkzaam zijn. O. heeft er de wetenschap door verrijkt 
met tal van betrouwbare gegevens en met eelle toepassing van blij
vende beteekenis en waarde. In het VIII hoofdstuk toch zijner 
verhandeling spreekt hij over de qUltntitative analyse van mengsels 
van twee of meer kina-alkaloïden met hehulp van den polaristrobo
meter en ecnigen tijd later handelt hij in de Verslagen en Mede
deelingen onzer Akademie: Over de quantitatieve bepalinfj van kinine 
in kinabaste7l met behulp van den polariatrobometer 1). 

') Verslagen en Mededef'lingen der Koninklijke Akademie v. W. Afd. Natuurkunde. 
2 Reeks. Dl. IX. 
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De quantitatieve bepaling van killülC in kinahast en in de zwa
velzure kiuiuc van deu handel langs optischen weg is, dank in de 
eerste plaats den arbeid van OrDEl\fANS, uitvoerbaar geworden en, 
als van groote practische beteekCllÏs, meer en meer algemeen ge
waardeerd en toegepast geworden 1). En het ongunstig oordeel, dat 
door HESSE 2) eerst over die methode was uitgesproken en ~clfs de 
beperking, die hij haal' later nog als eene grieve toerekent, zijn 
zoodoeudc dool' den loop der feiteu weerlegd of opgeheven. 

Wij hebben nog con oogen blik stil te staau bij twee verh~mde
lillgell van Ol;J)EMANS van meer algemeene strekking, Hlaar teu 
nauwste met den voorafgaandell arbeid verhonden en daaruit voort
vloeiende. 

R~j zijn polarimetrische studiën en reeds voordat de belangrijke 
onderzoekillgen van LANDO L'I' ;) gepubliceerd waren, was Ol"DEl\BNS ten 
opzichte van den Ïlwloed van versehillende zuren op het soortelijk 
draaiingsverlllogen van alkoloïden tot de overtuiging gekomen dat 
dc:t:e iuvloed dool' zeer eenvoudige wetten wordt bepaald, welke hij 
als volgt formuleerde: 

1°. Eellzurige alkaloïden, in den vorm van zouten onder ge
lijke omstandigheden van concentratie in waterige oplossing ge
bracht, vertoonen het:t:clfde S. }). V., ollverschillig Hall welk zuur 
zij geholldell :t:~in. Bene overmaat van zuur, mits niets ten ge
volge van zeer gl'Oote overmaat door wateronttrekkillg storend, heeft 
daarop geen merkbaren iuyloed. 

20
• 'J.1weezurige alkaloïden vertoonen in den vorm van neutraal 

zout een ander en hooger S. D. V. dan in den vorm van basisch 
zout. Het S. D. V. dezer alkaloïden is onder den invloed van 
sterke zuren, nagenoeg gelijk bij elke reeks van zouten, maar 
merkbaar geringer, wanneer zij, vooral Îll neutrale zouten, aan 
zwakke, in het bijzonder aan organische zuren z~jlJ verbonden. 
Overmaat van zuur, aan de neutrale zouten toegevoegd, heeft hier 
wel degelijk een gewichtigen invloed; daardoor toch wordt allengs 
een maximum van S. D. V. bereikt, dat zoowel voor zwak:\:e als 
sterke zuren nagenoeg hetzelfde is. 

Als tweezurige alkaloïden had OUDF.MANS het kinine, kinidine 
cinchonille en cinchonidine onderzocht; later toonde hij aa,n dat ook 

1) KOPPESCHAAR, Zeit. f. Analytische Chemie. Ed. 24 p. 362, Rocques, Ana
lyse des quinquinas et du sulfate de quinine. Agenda du Chimiste 1888 p. 483. 

") Liebigs Annalen Ed. 182 p. 153. 
3) ibid Ed. 189 p. 241. 

.JAARBOEK 1896. 7 
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het tweezurige cupreïne zich geheel volgens den gesteldell regel 
gedrnagt. 

'Yat de één zurige alkaloïden betrof, had OrD:KMA~S aanvankelijk 
slechts de kinamine en de konkinamille kUllnen onderzoeken. Doch 
spoedig werd onder zijne leiding door 'l\'K()ZI~Im een dergelijk 
onderzoek voor de één zurige bases brucine, strychnine, morphine 
en codeïne volbracht en daarhij uitkomsten "erkregell, die geheel 
in overeenstemming met de eerste wet zijn. 

Tegen OrD101A~S' conelusies, hepaaldelijk wat de tweede wet 

hetreft, werd dool' HESSE met de bewering opgekomen, dat som
nlÏge tweezurige hases zich anders gedragen. Dit noopte OUDEMAKS 
het gedrag van het apocinchonine en het hydrochloro-a}locinchonine, 
tegenover 7,Uren aan een nader onderzoek te onderwerpen, waardoor 
het bewijs geleverd werd dat H]<~SSE'S bewering, als zoude het 
S. J). V. van apocincholline in de basische en neutrale zouten gel~ik 
zijn, onjuist was. 

(leruimell tijd hleef Oum~MANs zich nog met dit onderzoek bezighou
den. Hij stelde zich ten doel na te gaan of dezelfde regelen, die op 
alkaloïden van toepassing waren, ook voor optisch actieve zuren 
golden. Er waren waarncmingen van LANDOLT over tartraten en 
camphoratcll en van HOl'PE-S]~n':ER omtrcnt ecn }laar chobmre zou
ten hekend ; het verband tusschen soortclijk draaiingsvermogcll en 
hasiciteit had de aandacht dier scheikundigen nict beziggehouden. 
OUDEMANS strckte zijn onderzoek over het podocal1)illezuur en het kina
zuur uit en kwam tot de conclusie: dat in waterige oplossingen vall 
gerz'llge cOJlcentratie het podocarpinezuur in den vorm van ver8chil
lellde zoutelI nagenoeg hetzelfdc soortelijk draaiingsvermogen ver
toont cn ditzelfde voor het kinazuur het geval is; dat, overeen
komstig met hetgeen vroeger omtrent eeIl invloed van overmaat van 
zuur op éénzurige alkaloïden door hem was gevonden, overmaat 
van basis het soortel~ik draaiingsvermogen der podocarpaten of 
kinaten niet of nauwelijks merkbaar wijzigt en dat de invloed der 
concentratie zich in zeer verschillende mate bij de onderscheidene 
kinaten doet gevoelen. 

Bij de uiteenzetting van het st:'tndpunt, dat hU tegenover LANDOI.T'S 
onderzoekingen inneemt en hij de bespreking van diens waarnemin
gen aangaande het wijnsteenzuur worden nog eenige belangrijke 
oprnerkingcll gemaakt. 

Indien OUDEMANS bij hct schrijven zijner verhandeling zijne resultaten 
in het licht der tegenwoordige electl'olytische dissociatie-theorie 
had kunnell beschouwen, zouden zijne conclusies nog wel een 
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anderen scherpe reil vorm hebben anngenornen. Anderen hebben op 
dic resultaten voortgebouwd 1). 

Wij Z~ill aan het einde gekoIllCn ,un ons overzicht \'an OUnEMA;\S' 
wetenschappelijken arbeid. 

In de papieren, door OUDRMAXS nagelatcn, z~in geene aantee
keningen gevondell omtrent nieuwe experilllenteele onderzoekingen, 
die hij nog voornemens was te verrichten. 

\Yel is echter nog lIlelding te maken van reIl aantal bepalingen 
nm dellsiteitell van zoutoplossingen, die h\i ten uitvoer gebracht 
heeft om zich te overtuigen in hoever de wetten vau M. J. A. 
tiROSHANS over de densiteitsgetallell ·2) door nadere waarnemingen 
muden bevestigd \nmlca en uitzonderingen, die er op die wctteIl 
w:treIl waargenomen, wellicht in onjuiste gegevens omtrcnt het 
watergehalte van enkele muten of omtrcIlt de densiteitell yan enkele 
mutopiossillgell haren grond hadden. Vele dcr gevondene groot
heden lleeft hij in de laatste 10 jaren voor zijn owrlij(len aan 
GROSHANS medegedeeld, die van deze waarden heeft gebruik ge
llIaakt. Ook was OrJ)B~lAXS overtuigd, dat de wetten Yîlll Cl lWSHANS mecr 
aandacht verdienen dan haar, met name door hllitclIlalldsche ge
leerden, wordt geschonken. H~i had het voornemen zich bezig te 
houden met de bewerking van CClI geschrift over die wetten, ten 
einde z(~ in ruilIIerelI kring bekond te doen wonlell. Een mnIlIlscript 
van zijne ha.nd ü; aanwezig, waarill dit VOOrIleJllen een begin van 
uitvoering heeft gekregeu. Evcn helder gesteld als elk betoog, dat. 
hij gaf of schreef, is deze arbeid echter niet ver genoeg gevorderd 
om voor publicatie vatbaar te zijn. \Vare OUDRMANS' arbeidsvermogen iu 
de laatste jaren vall 7-ijll leven niet ollderlllijlJ(] geworden door den 
sleehteIl staat zijner gezondheid, zoo zon dit nuttig werk waan;chijn
lijk gereed zijn gekomen; nn is de onvoltooide arheid slechts een 
bewijs te meer voor zijlIe cl'lIstige opvatting der wetenschap. 

OUDEMANS verlangde dat zijn stoffelijk oversehot aan de erematie zou 

') Men zie daaromtrent: Ruoo HÄDRICH. Zeitsehrift f. physikal. Chemie Bd. 12, p. 
476 en F. WAJ.DEN ibid Bd. 15, p. 196. 

z) 1. A. GROSHANS. Ein neues Gesetz analog dem Gesetz von Avogadro 1882 en Ueber 
Waessrige Lösungen 1884. Deutsch v. Roth. Zie ook Recueil d. Tra vaux Chim. UI p. 
105, 310, IV. 1, 153. 

7* 
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worden onderworpen. De 'wetten van zijn vaderland gedoogden 
niet, dat binncll );" ederlalld',.; grenzen aan zijll wenseh kon worden 
voldaan. De ,-erbrallding had te Gotha plaats, ten overstaa,lI \'llll 

enkele vrienden, waaronder de voorzitter en de secretaris van het 
Delftsche Studentencorps; in het crematoriulll aldaar is een urn 
opgesteld, zijn ascii bevattende. 

In de rij van Xederlandsche beoefenaren der scheikunde znl Ol'))E

MANS eelle eereplaats blijven hekleeden door den omvang van zijlIe schei
kundige kennis, door den ernst vun zijn wetenschappel~ik streven, 
door het groote aantal nauwkeurige, betrouwbare gegevens, waar
mede hij in eeu leven vol arheid de wetenschap heeft verrijkt. 

S. H()O(n~WEHFF. 
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Prof. Dr. A. C. OUDEMANS Jr. 

1858. j)iS8f!rtatio ch!JlIlica ÎlIllu[/umli,y de j}[1l7l[/allii jJOlldel'e ch!Jlllico. Lllgd. 
Bat. C. C. van den Hoek, 1858, RO. 
Historisch- Kriti8ch OL'er::icht eau de bepaliJ/[/ der Aequil'ale7lt-Ciewichfen 
(lalt twee-ell-11()illtig mefaleu. Leiden. H. R. de Breuk, 185:3, 8°. 

18r)8-54,. 1Je lucht. Hef water. Bestallddeeleit der dieren. Voe(!i '1[/ der 
dieren. Verbetering rail den grol/diu hel algemeen. N°. 1, 2, 8, \) 
en 11 der "OpenbuI'e voordrachten, voor landbouwers, \'aU wege 
Z. M. den Koning, in den winter van 185;~ en H;j·j, ten platten 
lande gehouden. Haarlem, A. C. Kruseman. (Schoonhoven S. E 
van ~ooten en Zoon) 1855-185fi. N°. 1-16, 8°. 

1856. Caoutchouc eH Gulta-Percha. N°. 96 der 11 Volksbibliotheek." Am
sterdam, Weytingh en van der Hart, (J. M. E. en G. H. Meyer,) 
1858-1861, 8°. 

1857. IJe bereiding van azijnzuur {jzerox!Jde van eeJte .ytal/flz'asti[/e same7t
stellillg iJl droogeu toestand. Scheikundige Verhandelingen en Onder
zoeking uitgeg. d. G. J. Mulder I. 1857. (Onderzoek) p. 12-15. 
Archiv für die holliindischen Beitriige zur Natur-und Heilkunde. 
Hrsg. von F. C. Donders und W. Berlin; I, 1858, p. 401-4,04,. 
IJe scheikundige santetlstellillg valt zemele1l. Scheik. Verhand. en 
Ollderzoek. uitgeg. d. G. J. Mulder I, 1857, (Onderzoek.) p. 
16-25. Archiv f. d. holliindischen Reitr. z. Nat.-und HeilIl. 
Hrsg. v. F. C: Donders und W. Berlin. I, 1858, p. 404-414. 

I) Aan de Heeren Mr. A. de Stoppelaar en M. van Breukeleveen ben ik oprechten dank 
schuldig voor de samenstelling dezer lijst. 

S. H. 
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1858. ' .... en ~. 'Y. P. R.\UWE~H()F}·. J)" .Y(-hr,a,lllldigë "ër.fCh!j"1I8ë!r!lt 
b(j dp , .. in/ttl/!} df'T pl,wlëll-:::adf'lI. Seheiklludige Verhalld. en Onder
wek. uitgeg. d. G. J. Mulder ll, 18;:;9. (Verhand.) Eerste stuk, 
1858. 

1859. Ollller::ueh: lIaar dl' &wleltstëllillg tau hd olip.zlt/tr uit papal'er-olip.. 
Seheik. V prhalHl PJl Onderzoek. H, l'\.Jn. (Onderzoek.) p. HsO-Hn. 
Over eellt! HieUWt! .wort rail gulfa'percha 1'11 U 1'1'1' de /;estandd-eelelt 
der 0081- (111 lre8Ihuti.w:hp. gu!ta-per('/ta ill hel algemeeN. Scheik. 
Verhalld. eJl Onderwek. Ilitgeg. d. G .• J. MlIlderlI, 1859. (Onder
zoek.) p. :Wl-3U. Répertoire de Chimie appliqlH(e J, lS5!), p. 
1·55-I,j{j . 

1860. 01tller::oeh' !'au l'duit het ::oogl-!i/tlamde dil:aóroud. Sclleik. Verhand. 
en Onderzoek. uitge!!. d. G .• T. Mul(ler. 111, 186~·, (Ondel"i:Oek.) 
18fîO. p. 72-'13. Jonrnal fiir praktische Chemie. Hrsg. von Q. 
Linnt( Erdmanll UluI LT. Werther Band 81, 1860, p. 356-366. 
Ollrü'r::ol'/.· Jlaar de I'aste l'el::/tl'ell va't de cocosuoleJ'. Seheik. Ver
hawl. en Onderz. lIl, 1 SM, lOnderzoek.) 1 StiO, p. 81,-96. 
Journal f. prakt. Uhern. Band. SI, 18/Hl, p. :367-379.) NatuUl'
kUlHlig 1'i,jrlsehrift voor ~ e(lerlaIHI~eh-l[J(lië, XXI V, 1 Kfi2, IJ. 
116-129. 
Olldf'}'':II('h~ }lIlar df' dllchtigl' 1'f'I:ll1'l'll !til dl' CUCIi8uotf'.r. Selleik. 
V erhall cl. en Onderzoek. llitgeg. d. (~. J. Mulder, Hl, 1861., 
(Onderzoek.) 1"1{)() , p. ll7 -122. ;]ollrual f. prakt. (;'hem. Band 
89, 18U3, p. 201--20fi. 

O"rleI'ZOI'h' haar de eigeltschapjJell el! df' 8amoutdli1l(J der la1trÎlll'zul'f' 
zouten. Sellcik. VerhallCl. en Onderzoek. Ilitgeg. d. G. J . .Mul
der, In, 18M. (Ollr1erzoek.) 18lîO, p. 123-1:H. Jonrnal f. 
prakt. Chem. Band 89, 1.'-Wa, p. 206-215. 
OllderzoeÁ: naar del'f~tzurell NlIl df'. 8heablltleJ'. Seheik. Vel'halld. 
en Onderzoek. 111, (Onderzoek.) 18fiO, p. 138-141. J-oUl'lIal f. 
prakt. Chem. Band 8U, 1S6:3, p. 215-218. 
Oild·rzo"kMJI d~ oa.'!le oetzUJ'(~1l uit papal'f'J'olie.. Seheik. Verhand . 
ell Onderzoek. nl, 186J., (Onderzoek.) 1860, p. B2-1·14. JOl1rnal 
f. prakt. Chem. Baud /:j9, 1863, p. 21/:j--220. 
Orel' de bJ'UiJW8ubstitutl1n vaJt het ,y!earillEZUUr e1l Ul'er eellf' uit het 
broll108feariuezuur ge1'lIrmde ,'erbindillg C86 H 34 0 4 , SGheik. Ver
hand. en Onderzoek. ur, 18640. (Onderzoek.) 1860, p. 185-193. 
JOllrnal f. prakt. Chem. Band tl9, 1863, p. HlS-201. 

1864. Het Petroleum. Albnm der Natuur. Nieuwe reeks, 1864. Eente 
ged. p. 161-189, tweede ged. (slot) p. IH3-21l. 
HOEK M. en A. 0. OUDImANs. Recherches sur la qua'lltité d'élher 
contenue dans le8 liquides. Addition?i. la première livraisoll des 
Reeherches ashonomiques de l'observatoil'e d'Utrecht. Jja Haye, 
Mart. N~ihotf, 1864, 4°. m. 1 pI. Verslagen en Mededeelingen 
der Koninklijke Akademie vUn WetenRchalipen. Afd. Natuurkunde. 
XVII, 1865, p. 218-223. 
HOEK M. en A. 0. OUD.EMANS. Sur les contractio1ls daü8 les mé
langes de liquUles. Jja Haye Mart. Nijhotf, 186,t, 4°. m. pltn. 

1866. ]Ja8 8jJeciJi8che Gewicht der E8sigû'u'l'e 1md ihre'!' Getnische mit Was-
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8er. Bonn, M. Oohell \lnd Soh!!. 1 S66, So Zeitschrift für Ohemie 
11, 1866, p. 750-75I. 
Sur la itetlsité de T' Ilcii/e Ilct'tique h!lrb'até el des m/laufJes (T' Ilciite 
acltiqu.e h!Jitraté et d'pan. Archives N éerJandaises des Sciences 
exactes et naturellesJ. ] 866, p. 41>7-464. 

1866-1867. Chemische UnterS1tChl6llfJ piltiger Ost-11/di8cheu Fettarten. J OUl'

nal f. prakt. Chem. Band (Hl, 1866, p. 407-421 und Band 100; 
181i7, p. 409-424.. Archives Néerland. Il. 1867, p. 251-279. 
Tijtlschrift der. Kon. N atuurknudige Vereenigillg te Batavia XXX, 
1868. p. 226-229. 

1867. Ulilersuchlt'llg ei'lles vurzÎÏfJlicheJt mts Surillam 8taillJtlenden PalJll:!e(,fps. 
Journal f. prakt. Chem. Band 100; 1867, p. 4,24·-426. Verbe88u
fes "Vafahrm zur directeIl TitrirulI[! des Ei8(m8 mitte18t uldpr8chlve
jli.g8llurell .NatroIl8. Zeitschrift für analytische Chemie. Hrsg. von 
C. lt Fresenius VI, 1876, P 129-135. Arehives Néerlawl. TV. 
1869, p. 55-63. Berg nlHI Hiittenmaullisehe Zeitung Yall O. 
HartmaIlII, xxvn, ] 868, p. 1.8. Dillgler's Polytechnisches ./onr
nal 187, 1868, p.1<00--Wl. Chemical New::; XXII, 1870, p. 
256-258. 

1868. .DeIl8iJiife!1 (>illiger SaldösulIgell. Zeitschr. f. allal~ct. Chem. vn. 1868. 
p. 4.] 9-422. Archives Néerlalld. IV. 1869, p. 69-72. 

1868-1869. Ueber rli(! S!lnthe8e dl'1" 'l'erephta18iiltre. Zt>itschrift flll" Che-
mie. Hrsg. von Beilstein, }'ittig- und Hübner, v. 1869, p. 8t-8 7, 
Archives Néer!. IV. 1869, p. 64.-68. 

1869. Ueber das AU88alzeli der &i;l'e. Joumal f. prakt. Chem. Band 106, 
186n, p. 51-5L 
Eil/e merkwiirdifJe Holzl'er8feillenmg, J ournal f. prakt. Chem. Band 
106; 18()9, p. :>1.-55. Archives Neérland. IV. 1869, p. 
94-95. 
AJw1!l8e eiller Slilalte . .Tonrnal f. prakt. Chem. Band 106: 11-169. p. 
55. Archives Néerl. IV. I8tW, P D6. 
Eiue Zink-Bisell-Legirllllg. .Tournul f. prakt. Chem. Rand 106, 1896, 
P 56. Archives Néerl. IV. 1869, p. 95-96. 
Allal!lse zweier Labraitorite. .Tournal f. prakt. Ohem. Band 106, 
1896. p. 56-57. 

1870. Ol'er de 8amen8üdling 1'an het palnlpitteJlvet. Koninkl~jke Akademie 
van Wetenschappen , Verslagen en Mededeelillgell. Afdeeling Na
tuurkunde 2de reeks IV. 1870, p. 309-319. Journal f. prakt. 
Chem. Band HO, 1870, p. 393-403. 
Over de volumetri8che bepalitlfJ Vau iJzer duor natriumhyposu.lfiet. 
Kon. Akad. Vers!. en Mede(1. afd. Natuurk. 2de reeks IV. 1870, 
p. 320--329. Archives Néerl. V. 1870, p. 248-258. Zeitschr. 
f. analyt. Chem. IX, 1870, p. 342-350. 

11-172. Ueber Löslichkeit-s-Be8timmunge1l im Algemeinen, mld üóer die Lös
lichkeit von Cinch01lin in Al/whol, Chloroform u.1ld Gemischetl VOlt 

beiden im Besonderen. Zeitschr. f. analyt. Chem. XI. 1872, p. 
287-289. 
Over den iJlv[oed VaJl optisch iuactieve oplo8middelelt op ket soortelijk 
draaiing8vermogC1t Valt optisch actieve stoffen. Kon. Akad. Vers!. en 
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Meded. afd. Natnurk. z,Je reeks VI. 1872, IJ. ;3;34.-36'.1 .. Archives 
N éerl. YIIl. 1873, p. ö3-D6. Annalen del' Ph,vsik und Che
mie. Hl'sg. von J. C. Poggeu!lorf, Band 148, 1873, p. 337-367. 
Jjiebig's Annalen der Chemie, Band 16n, 1873, p. 65-77. 
Ei'(t~(chP Jld hode zur qualllifafil'eu ]JI'ûiJll7ltltllg eii/elf i 111 ! .. iiufiichen 
Chloroform llor!.:OlllJtt!'l/rlel/ Alcoholgehalt8. Zeitschl'. f. analyt. Chem. XI. 
1872, p. ·WD--UO. Liebig's AllJl. d. Chern. Bd. 166, 1873, p. 
78-70. 

1 873. tie!;!'r 1'/:11 Heues r'hiltillh!ldrat. Belichte der deutschen Chemischen 
Gesellschaft zu BerIin VI, 187:3. p. 116[)-1166. 
Betiierkullg('1l iióer das 1llo1eculare ]JrehulI!llfl'ermügen der lVeiJl8liure 
/tiul ihrer Sal::e. Bel'. Deutsch. Chem. Gesell. VI. 1873, p. 
1166-1168. 
Erwl:rlf'rttllg auf L(llt(lolt"~ El/fgf'gi/uJtg au!, die Bem,I'rkullgen des 
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Ollderzoe!.:illgeJt ocer het Podocarpille::uur. Kon. Akad. Verhandelin
gen XIV. 1874" Archives Néerland. VIII. 1873, p. lna-263. 
J01ll'nal f. prakt. Chem N. }'. Baml IX. 1874<, p. 31o.i5-454,. 
Jjiebig's AnIl. d. Chem. Band 170: 1873, p. 213-281. Bel'. 
Deutsch. Chem. Gesell. Vl. 1873, p. 1122-] ]28. 

18 H . Ofer gl!lcerine elt hef gebruik daarl'all iJl de 11~'jI'('}'heid. 'l'ijdschrift 
der N ederlandsclle :Maatschappij tot Bevordering del' Nijverheid. 
Derde reeks. XV. 1874, p. 1-21. 
O/'f'}" de j'OlM]! het mangaaltJtletaal iJt de ?lfJl'erheid, aldaar p. 
28-35. 
Sur la cOillói,."ai8o!t de la lJuiuille aree Ie bel/zol, le foluol et aulres 
h,ljd}'ocarbltrf1.y. Archives Néerland. IX. 1874, p. 285-28S. 

1875. AIla1!l8e du lIlé!al de.'$ r;!Jle,~ (dps llUV1'e8 étaloJt8.) Note n de 
J. B08.~cha. Relations des expériences qui ont serv i à la constrnc
tion de rlenx mèLres étaloJls en platine iridié, comparés directement 
aves Ie .Mètre des Archives.) Aunales de l'Ecole Polytechniqne de 
Delft, Tome IT. 1866, p. 112-115. 
Beu lIieuw bederfwerend middel. T~jdschr. d. Ned. M aatsch. cl 
Nijverh. Derde reeks, XVI. 1875, p. 170-175. 
Over het soorlelfjk draaiillgsverJllogeu der 't'oornaamste kiua-alkaloïde}t 
iN vrijen eit gebonden toesTand. Kon. Akad. Verhalldelingell XVI. 
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p. 193-267, (zonder Bijlage.) J~iebig's AIIll. d. Chem. 182; 1876, 
p. 33-69. (Auszug vom Verfasser bearbeitet.) 

18H) . Over ketelsteen eIt de middelen MIl de vorming daa1'MIl te voorko
men. Tijdschr. d Ned. Maat8ch. d. Nijverh. Derde reeks, xvn. 
1876, p. 253-282. 
Ol'er de samensfelling eu de eotlstitutif! Z'(ln het plu1Il·ierazuur. Kon. 
Akad. Versl. en Meded. Afd. Natuurk. 2de reeks lX. 1876, 
p. 207-228, Archives Néerlalld. XI. 1876, p. 70-92. Jjiebig's 
Ann. d. Chern. Band 181, 1876, p. 11>4-] 75. 
Over de quantitatieve bepaliNg va?t kinine iJl kinaDasten met behulp 
van den polaristrobo1lleler. Kon. Akad. Vers!. en Meded. Afd. 
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1877. Verslag over de eigenschappen, die de schadelijkheid bepalen voor 
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