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Snelders
DE CHEMISCHE VOORDRACHTEN VAN
WILLEM DE LOOS (circa 1770)

In zijn verhandeling over "de geneeskunde en natuurwetenschappen binnen
de Rotterdamse genootschappen",' heeft M.J. van Lieburg de apotheker
Willem de Loos (1736-1771) ten tonele gevoerd als demonstrator bij een
Rotterdams Chemisch Gezelschap. waarvan in 1770 Leonardus Stocke
(1710-1775)- de leiding op zich genomen had.' De Loos had zijn opleidingtot
apotheker aan de stadsapotheek van het Rotterdams diakoniehuis gekregen.
Hij liet zich op 8 September 1767 inschrijven aan de Utrechtse Universiteit.'*
waar hij op 24 oktober van hetzelfde jaar promoveerde tot doctor in de
medicijnen op een Dissertatio Physiologico-pathologica inauguralis de
Menstruorum per terrorem ohstruciorum cura.^ De Loos was toen reeds ais
'chymist' gevestigd in Rotterdam, waar hij in 1765 een 'chymist-winkel' had
gekocht met een 'konstboek der geheimen' en een stookhuis.'' Hij stierf reeds
op 34-jarige leeftijd op Sjanuari 1771."
De Loos hield voordrachten voor het Chemisch Geze/sc/rop, welke toegelicht
werden door een groot aantal proeven, een typisch voorbeeld van
popularisering van de natuurwetenschappen welke zo kenmerkend was voor
de achttiende eeuw. Overgehaald door enige leden van "ons Scheikundig
Gezelschap" publiceerde de Loos in 1770 de inhoud van zijn lessen als:
"Scheikundige Verhandeling over verscheidene, zoo gewone als ongewone,
Vochten. waer mede men letters maken kan; of over eenige sympathetische
inkten. Benevens eene Verhandeling over den pyrophorus of vuurdrager, en
deszelfs kortere bereiding."* Het boekje handelt over "de Sympathetische en

1. M.J. van Lieburg, Tsch. Gesch. Geneesk. Natuurw. Wisk. Techn.. 1(1979). p. 14-22,
124-143.
2. P.H. Kramer, "Leven. werken en geheimmiddelen van Dr. Leonardus Stocke.
geneesheer-specialist te Rotterdm van 1747-1775", Roiterdamsch Jaarhoekje. 4e reeks,
2(1934). p. 1-28.
3. M.J. van Lieburg (noot 1), p. 134-135.
4. Album Studiosurum Academiae Rheno-Trajectinae (Utrecht. 1886), kolom 163.
5. Album Promotorum Academiae Rheno-Traieclinae (Vlrecht. 1936). p. 178.
6. M.J. van Lieburg (noot 1). p. 1.34. noot 97.
7. Over de Loos, zie A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden
(Haarlem, 1852), vol. XL p. 625.
8. (Rotterdam, 1770).
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andere Inkten". alsmede over "eenige schei- en natuurkundige Vermakelijkheden, alle steunende op de grondcn van ontbindingen, betrekkingen en
uitstootingen, welke de ligchamen op elkanderen hebben".'' Na een hoofdstuk
"Over den Schryfinkt in 't gemeen", komen "de Sympathetische Inkten"
(onzichtbare inkten) aan de orde gevolgd door een tweetal hoofdstukken
"Behelzende eenige Scheikundige Vermakelijkheden, steunende op dezelfde
gronden der Sympathetische Inkten, namelijk op de onderlinge werkingen en
betrekkingen, die de ligchamen tot elkanderen hebben" en "Behelzende
eenige Waernemingen en Bereidingen, hebbende hare betrekking tot de
Sympathetische Inkten", Toegevoegd is een "Verhandeling over den
pyrophorus, of vuurdrager, en deszelfs kortere bereiding".'" De Loos
definieert deze aan de lucht Hchtende stoffen als "zoodanige gebrande
ligchamen, die, door hunne innerlijke vereeniging, in zich bevatten eenige
gemengde zwaveldeelen, welke, door de toelating van eene vrije lucht, in vuur
uitbreken".'' Hijzelf bereidde een dergelijke stof doorverhitting van "4 oncen
Aluin en 2 oncen Gemeenen honig".''

9. Idem, Voorrede.
10. Idem. p. 131-150.
11. Idem. p. 131-132.
12. Idem, p. 142.
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Dat De Loos zijn voordrachten over inkten hield, is mogelijk te verklaren
uit de binding tussen zijn apothekersberoep en de bereiding en verkoop van
inkten.'^ Toch moeten we ons realiseren dat de belangstelling die de
achttiende eeuwer had voor natuurwetenschappen in de eerste plaats gericht
was op de natuurlijke historic, omdat men hier het gemakkelijkst een
verzameling kon aanleggen.''* Mechanica en astronomic vereisten een
behoorlijke wiskundige en natuurkundige scholing om ze te begrijpen. De
natuurkunde vereiste een wiskundige kennis en de onderwerpen die men
beoefende betroffen vooral proeven met luchtpompen, magneten, lenzen en
elektriseermachines. Scheikunde ondervond de geringste belangstelling. Niet
alleen omdat daar een experimentele vaardigheid voor nodig was, maar ook
omdat de scheikunde pas na de ontdekking en isolering van de verschillende
gassen (vooral na omstreeks 1770) en de daarop volgende discussies over het
wezen van de verbrandingsverschijnselen een geheel nieuwe impuls
onderging. Dat De Loos proeven deed met inkten, waarbij onzichtbare inkten
zichtbaar werden gemaakt en waarbij zulke fraaie kleuren werden verkregen,
past dan ook geheel in de belangstellingssfeer van zijn toehoorders die immers
deze eenvoudige en toch 'spectaculaire' experimenten gemakkelijk zelf
konden herhalen. We zien dit vooral in het derde hoofdstuk, waarin tal van
dergelijke proeven worden beschreven, bijvoorbeeld de volgende:
"Teeken met potloot een menschenoog. hael alle de omtrekken met vitrioolwater over,
en giet in des/elfs midden eenige druppen tin, in koningswater ontbonden. Na dat
de vitrioolomtrekken gedroogd zijn, neemt men een penseel, gedoopt in het afkooksel
van galnoten. en haelt dezelven daer mede over; waer door zij in zwart veranderen.
Vervolgens neemt men een penseel, gedoopt in de solutie van goudt, in koningswater
ontbonden en door water verslapt, en steekt het zelve midden in het geteekende oog;
waer na men, uit onzigtbare Vochten, een volkomen oog geschilderd zal zien".'^

Zou De Loos zich in zijn lessen hebben beperkt tot niets anders dan dergelijke
proeven, dan zou zijn boekje onze aandacht nauwelijks waard zijn. Maar
de Loos was een promovendus van de Utrechtse hoogleraar Johannes David
Hahn (1729-1784), aan wie hij zijn boekje opdraagt. Hahn"' had een grote
belangstelling voor de experimentele natuurwetenschap die hij geheel in de

13. M.J. van Lieburg (noot 1), p. 135.
14. H.A.M. Snelders, "De beoefening van de natuurwetenschappen in Nederland inde
18e eeuw", Documemalieblad
Werkgroep 18e eeuw. Nr. 31-32 (juni 1976), p. 3-24; R.
Hooykaas. "De natuurwetenschappen in de eeuw der genootschappen". In: NC 200.
Natuurkundig Gezelschap te Utrecht /777-/977 (Utrecht. 1977), p. 11-38; H.A.M. Snelders, "Das Studium der Physik und Chemie in den Niederlanden im 18. Jahrhundert". In:
Johann Andreas Segner (1704-1777) und seine Zeii (Halle-Wittenberg, 1977). p. 208-225.
15. W. de Loos. Scheikundige Verhandeling over verscheidene ... I'ochien .... p.
102.
16. H.A.M. Snelders. "Het onderzoek van Didericus de Smeth over de vaste lucht
(1772)". Scienliarum Hisloria 4(1972). p. 181-200.
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geest van zijn leermeester, Petrus van Musschenbroek (1692-1761),
beoefende. In 1765 was hij benoemd tot "ordinarius professor philosophiae,
physica experimentalis et astronomiae" in Utrecht en tijdens zijn
hoogleraarschap (hij werd in 1775 in Leiden benoemd als opvolger van zijn
oom Hieronymus David Gaubius) zijn een groot aantal proefschriften
bewerkt, waaronder de belangrijke Dissertatio philosophica inauguralis de
Aere fixo (9 oktober 1772) van de Amsterdamse patricierszoon Dirk de
Smeth (1754-1779). Zowel Hahn als zijn leerlingen waren aanhanger van de
phlogistonleer, waarbij het interessant is te bemerken dat zij in hun
onderzoekingen de gewichtsvermeerderingen van metalen bij oxydatie
waarnamen en inzagen dat deze in strijd was met de leer van het phlogiston.
We mogen dan ook verwachten dat De Loos van deze onderzoekingen op de
hoogte was en het is de moeite waard na te gaan in hoeverre in zijn lessen
theoretische aspecten van de scheikunde zijn terug te vinden,
De lessen van De Loos zijn grotendeels gebaseerd op proeven. Hij begint met
te herinneren aan de "voordeelen [die] dit zwarte Vocht [n.l. de schrijfinkt]
aen bijna alle de inwoonderen der aerde toebrengt, en wat nut het aen de
koopmanschap doet"'' en wijst op het "voordeel en vermaek" dat het aan
vrienden schenkt "die door het bestuur des Hemels verre van elkanderen zijn
verwijderd". Hij is van plan de verschillende soorten inkt schei- en
natuurkundig te onderzoeken waarbij "het nuttige en aengename" niet uit het
oog zal worden verloren."* Uitvoerig wordt de samenstelling van de inkten
besproken en nagegaan waartoe de verschillende componenten dienen:
"De Inkt is eene zwarte verf. wier zwartheid veroorzaekt wordt door twee ligchamen,
welke tot deszelfs bereiding behooren, namelijk het koperrood en de galnoten. en wel
inzonderheit het koperrood; vermits het zelve alle t'samentrekkende groeibare
ligchamen. wanneer het daer mede vermengd is. schoon zij zonder kleur zijn. zwart doet
worden".'''

Opgemerkt wordt dat koperrood toen de algemene term was voor vitriool
(sulfaat):
"Kooper-rood, is een Mineraal Zout, zynde in der daad niets anders. dan een Spiritus
sulphuris. met een ertzagtig of mineraal lighaam".-"

Groen koperrood is het groene ijzervitriool en heeft dus niets met koper te
maken.
Op de technische aspecten van De Loos' onderwerp, noch op de vele
beschreven proeven zullen we hier ingaan. Belangrijker is de chemische
17. W. de Loos, Scheikundige Verhandeling over ver.scheidene.. Vochten.. , p. 18.
18. Idem, p. 19.
19. Idem, p. 21.
20. A.H. Westerhovius, Algemeen Kunstwoorden-boek
der Weienschappen (Leyden,
1768^), p. 940.

172
kennis die hij zijn toehoorders heeft willen meegeven en waaruit blijkt dat hij
een aanhanger was van de phlogistontheorie. Hij wijst er op dat de
voornaamste bestanddelen van de schrijfinkt galnoten en koperrood zijn
omdat de "oorzaek der zwartwording in de bereiding van den Inkt, eeniglijk
en alleen van het koperrood en de galnoten afhangt".^! Tussen de deeltjes van
beide stoffen bestaat een affiniteit. Uit de geneeskunde is bekend dat galnoten
"zeer sterk t'samentrekkende van smaak zijn",22 vandaar dat men ze reeds
lang heeft gerangschikt onder de "medicamenta adstringenda", de stoppende
medicamenten, "Dit t'samentrekkende vermogen is de ware grondt, waerom
dezelven, met het vitriool gepaerd, den vochten eene zwarte kleur
mededeelen",
Het groene vitriool is een "metallisch zout". Het bevat als alle vitriolen een
"waer metaal", maar het "heeft niet alleen ijzer in zich; maer het ijzer is ook de
oorzaek van deszelfs geboorte",^' immers het ontstaat in de natuur.
Nadrukkelijk wijst De Loos crop dat vitriool "zoo wel door de kunst als door
de natuur geboren" wordt,-'* een uitspraak die we eerder in de zeventiende
eeuw, toen men zich steeds meer ging afzetten tegen het onderscheid dat
Aristoteles had gemaakt tussen natuurlijke en kunstmatige verbindingen, dan
in het jaar 1770 zouden verwachten. IJzervitriool is trouwens toch voor
De Loos een bijzondere verbinding, een stof welke bij "de oude Alchymisten
zeer bemind en geacht geweest is":''
"Daer is bijne geeneen eenig ligchaam, dat door hen zoodanig als het vitriool gefolterd
is; en misschien moet men hier aen den oorsprong van die gelukkige ontdekking om een
zuur uit het vitriool te halen, toeschrijven, schoon dit minst hun oogmerk geweest is;
dewijl zij zich verbeeldden dat de lapisphilo.u>phorum of steenderwijzen in het vitriool
te vinden was".-*"

IJzervitriool bestaat uit drie bestanddelen, namelijk water, vitrioolzuur en
ijzer. De aanwezige waterdeeltjes bepalen de helderheid van het vitriool. Hoe
meer water het bevat, des te doorzichtiger het is. Vandaar dat kopervitriool
(CuS04.5HjO) minder doorschijnend is dan het groene koperrood
(FeS04.7H;0), want het laatste bevat minder waterdeeltjes.
Het belangrijkste bestanddeel van ijzervitriool is het vitrioolzuur, een "waer
zuur", het "acidum primo genitum", eerstgeboren zuur, of "acidum
universale", "acidum catholicum", algemeen zuur.-' Hieruit blijkt dat De
Loos aanhanger was van de theorie van het algemene zuur van de Halle'se

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

W. de Loos, Scheikundige Verhandeling over verscheidene. .. Vochten...
idem. p. 37. Vgl. p. 51-52.
Idem, p. 40.
Idem, p. 50.
Idem, p. 46.
Idem, p. 46-47.
Idem. p. 42.

, p. 33.
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hoogleraar in de medicijnen Georg Ernst Stahl (1660-1734). Volgens Stahl
bevatten alle stoffen een algemeen brandbaarheidsbeginsel, het phlogiston,
een onzichtbare stof die nooit zuiver wordt aangetroffen. Bij verbranding
ontwijkt deze uiterst subtiele materie, dikwijls onder licht- en vuurverschijnselen. De oxidatie van een metaal wordt door Stahl als volgt voorgesteld:
metaal —*- metaalkalk (= oxyde) + phlogiston.
Wil men een metaalkalk reduceren tot het metaal, dan moet men een stof
toevoegen die veel phlogiston bevat, bijvoorbeeld koolstof dat verbrandt
zonder as achter te laten en dus bijna zuiver phlogiston moet zijn:
metaalkalk + phlogiston (in koolstoO —^ metaal.
(Het hierbij tevens ontstane kleur- en reukloze koolmonoxyde werd niet
waargenomen.)
Met deze phlogistontheorie (die in feite het tegengestelde was van de
verbrandingstheorie van Lavoisier waarin de zuurstof een wezenlijke rol
speelt) kon men de verandering van stoffen bij verbranding, ademhaling,
rotting en gisting logisch uit een gezichtspunt verklaren, namelijk door de
veronderstelling van het ontwijken van het phlogiston.
Stahl paste zijn theorie ook toe op de verbranding van een niet-metaal. Zo
wordt de oxydatie van zwavel voorgesteld door de vergelijking:
zwavel —•- 'zwavelzuur' -l- phlogiston.
Hij ging nog een stap verder door aan te nemen dat er een algemeen zuur is,
het zwavelzuur, en dat alle andere zuren modificaties zijn van zwavelzuur of
dit bevatten.2* Hij had deze opvatting gebaseerd op experimentele
waarnemingen waaruit hij de conclusie had getrokken dat vitrioololie
(zwavelzuur) een element is en zwavel een verbinding van vitrioololie en
phlogiston. Hij kende namelijk twee manieren om zwavellever (een mengsel
van kaliumpolysulfide en kaliumthiosulfaat) te maken. AUereerst door
smelten van potas (kaliumcarbonaat) met zwavel en voorts door smelten van
'tartarum vitriolatum' (kaliumsulfaat) met koolstof. Uit de proeven volgt dat
smelten van potas met zwavel dezelfde stof oplevert als het smelten van
kaliumsulfaat (gemaakt uit vitrioololie en potas) met koolstof (phlogiston).
Hieruit volgt dat zwavel samengesteld is uit vitrioololie en phlogiston. Het
laatste is het vluchtige en brandbare deel van de zwavel; het zuur het vaste en
onbrandbare deel.
De Loos neemt deze theorie geheel over. Hij spreekt over het vitrioolzuur als
het "omnium acidorum semen", het zaad van alle zuren.-'* Het is in het

28. Vgl. G.E. Stahl. Zvmotechnia fundamenialis. seu Fermentationis theoria generalis
(Halle. 1698). p. 118.
29. W. de Loos, Scheikundige Verhandeling over verscheidene... Vochten....
p. 43.
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"mineraal of graefbaer rijk" de oorzaak dat vitriolen in de bodem worden
gevormd. Aan dat zuur zijn de vitriolen "hare geboorte verschuldigd". Het is
de "mater variorum corporum", de moeder van vele verbindingen, Het
vitrioolzuur komt echter in de natuur niet vrij voor, maar is gebonden aan
verschillende stoffen. Maar wat aard en natuur betreft, blijft het steeds
hetzelfde. "Het wordt... alleen verborgen en opgesloten onder eene meenigte
van kleuren en gedaenten, of dunnere of dikkere hoedanigheden".'" En — net
als bij Stahl — als het zich verbindt met het phlogiston of het "alicujus
corporis pars inflammabilis", het brandbare gedeelte van een stof, dan vormt
de natuur zwavel.
Ook in het hoofdstuk over de "Sympathetische Inkten", onzichtbare inkten
die zichtbaar worden aan de lucht, door vuur of door andere stoffen of
dampen, maakt De Loos gebruik van de phlogistontheorie. Hij beschrijft de
volgende proef:
"Neem water, waer in zuiver ammoniac zout ontbonden is, en schrijf met dit vocht; de
letters zullen niet zigtbaer zijn, dan wanneer men het papier voor het vuur houdt"."

De verklaring die hij geeft gaat uit van de veronderstelling dat er in het "sal
ammoniac vette en brandbare deelen" zitten." Dit volgt uit het feit dat een
stukje sal ammoniac (salmiak) in gesmohen salpeter (kaliumnitraat)
geworpen, direkt gaat branden. Dat kan alleen maar als er phlogiston in het
salmiak aanwezig is, want salpeter is onbrandbaar. Deze waarneming is
overigens ook interessant omdat De Loos bij deze proef lachgas moet hebben
verkregen dat — net als zuurstof — de verbranding kan onderhouden. Pas in
1795 werd de bereiding van lachgas door verhitting van ammoniumnitraat
uitvoerig beschreven door het Gezelschap van de HoUandsche Scheikundigen, Jan Rudolph Deiman, Adriaan Pacts van Troostwijk en Nicolaas
Bondt.''
Origineel is De Loos' boekje zeker niet. Bij zijn verklaring van het
zwartworden van schrijfinkt beroept hij zich op Jean Antoine Nollet (17001770),''' wiens Natuurkundige Lessen, door proefneemingen bevestigd. Tot

30. Idem. p. 44.
31. Idem. p. 67.
32. Idem. p. 68.
33. "Memoire sur la nature de I'Oxyde gazeux d'Azote, nomme par M. Priestley Gaz
nitreux dephlogistique". Rechcrches phxsico-chymiques
(.Amsterdam. 1793). Second
cahier. p. 41-70 en vertaling als "Verhandeling over den aart en eigenschappen van het
oxide gazeux d'azote. genaamd door Priestley, gaz nitreux dephlogistiqu6", Natuurscheikundige verhandelingen (Amsterdam. 1799). Eerste stuk. p. 37-63.
34. W. de Loos. Scheikundige Verhandeling over verscheidene...
Vochten . . . . p. 50. 52.
Zie: J.A. Nollet. Natuurkundige Lessen
Eerste deel. Eerste stukje (1759). p. 137-138 en
Vijfde deel. Tweede stukje (1765). p. 666-670.
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opheldering van allerley dagelyks voorkomende Zaaken (te Amsterdam in zes
delen tussen 1759 en 1769 verschenen) een van de meest gebruikte leerboeken
was voor de lessen die voor de wetenschappelijke genootschappen werden
gegeven. En in het hoofdstuk over de sympathetische inkten verwijst de Loos
naar een drietal werken van Pierre Joseph Macquer (1718-1784):^' Elemens
de Chymie Theorique (1756), Elemens de Chymie Pratique (1765) en
Diciionnaire de Chymie... (1766), uit welke boeken hij zeker zijn kennis van
de phlogistonleer heeft kunnen halen.
Mede door zijn vroeg overlijden speelt De Loos totaal geen rol in de
geschiedenis van de chemie in ons land, maar dank zij de gepubliceerde lessen
die hij voor het Rotterdamse Chemische Gezelschap heeft gehouden, kunnen
we een indruk krijgen van hetgeen hij zijn toehoorders heeft verteld.
Opvallend is daarbij dat hij zich niet heeft beperkt tot een aantal aardige
experimenten over inkten, maar dat hij steeds heeft geprobeerd de
waarnemingen schei- en natuurkundig te verklaren met gebruikmaking van
de toen heersende phlogistontheorie. Dat hij gecorrespondeerd heeft met
buitenlandse chemici, volgt uit zijn opmerking:
"Ik noem den heer Macquer den schrijver van de Dictionaire Chymique; vermits hij,
in zekeren brief, zich aan mij als schryver van dit Werk genoemd heeft".'*

35. Idem. p. 61.
36. Idem, p. 61 noot.

