DE DELFTSE APOTHEKER EN CHEMICUS
P E T R U S J O H A N N E S KIPP
(1808-1864)

H.A.M.

Snelders

Inteiding
Onder de Delftse natuurwetenschapsbeoefenaren uit de negentiende
eeuw nam Petrus Johannes Kipp een vooraanstaande plaats in. Kipp wcrd
op 5 maart 1808 in Utrecht geboren als laatste kind van de gaardermecster Anthonius Kipp (1754-1810) en Adriana Haastert (1771-1841).
Hij studeerde aan de Universiteit van zijn geboortestad farmacie en behaalde op 22 oktober 1829 het apothekersdiploma
( I ) . Een jaar later, op 1 augustus 1830, vestigde de toen
22-jarige Kipp zich als apotheker in Delft, waar hij gelijktijdig een handel begon in chemicalien en instrumentcn voor chemische laboratoria (2).
Hij huwde op 16 September van hetzelfde jaar met Anna Pfetronella Regina Heyligers (1811-1874). welk huwelijk werd gezegend met vijf zoons
en drie dochters. Kipp stierf op 3 fcbruari 1864 plotseling in zijn woonplaats (3).
Kipp is heden vrijwel alleen bekend door het door hem ontworpcn
en nog steeds gebruikte gasontwikkelingsapparaat. Zijn drukke wcrkzaamhedcn als apothcker en zijn instrumentenhandcl gavcn hem wcinig
tijd voor wetenschappelijk werk.

(1) Kipp moest voor zijn examen een aanfal preparaten raaken. welke hij beschreef in
een scriptie : «Verhandeling over de navolgende praeparaten; Tartras potassae
stibiatum, acidum succinicum, oleum succini, narcoticum, morphium, acetas morphi,
acidum meconicum*.
(2) Oude Delft 29, thans no 160 tegenover het Huis Lambert van Meerten. O p 1 mei
1853 werd de apotheek verplaatst naar het Noordeinde (Oude Delft 6, thans 204),
waar ze onder de naam firma W . A . Kipp nog steeds is te vinden.
(3) zie over Kipp: A. Tutcin Nolthenius, Minder bekende Nederlandsche uitvinders.
I. Petrus Johannes Kipp (1808-1864). De Natuur 63 (1943) 29-43; H. RheinboWt,
Ueber den Erfinder des Kippschen Gasentwicklungsapparates. Z . f. Phys. und
Chcm. Untcrricht 47 (1934) 162-163; W . A . Smeaton, Petrus Johannes Kipp. 18081864. J. Roy. Inst, of Chemistry 88 (1964) 185.
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Hij pubiicecrde enige korte mededelingen over apparatuur (4) en
vertaalde boeken van C. Noback (5). F. Wohler (6), C. Steinberg (7)
en C.F. Plattner (8). Tijdens een bezoek in de zomer van 1845 aan de
Erfurtse apothcker en fabriekseigenaar Christian Wilhelm Herrmann
Trommsdorff (1811-1884) kwam Kipp in aanraking met het merkwaardigc feit dat chemisch zuiver salpeterzuur met kaliumthiocyanide positief reageerde op ijzer. De oorzaak was niet gelegen in de aanwezigheid
van sporen ijzer in het salpeterzuur. Bij zijn terugkomst in Delft onderzocht Kipp dit nader. Hij vond dat de reactie veroorzaakt werd door
sporen salpeterigzuur in het oeconcentrecrde salpeterzuur. Wil men sporen
ijzer aantonen in geconceiitrecrd salpeterzuur. dan is het nodig dit ecrst
te verdunnen (9).

(4) Kipp, Een woord over de doplaccringsmethode tot het vervaardigen van wijngeestige tinkturen en waterige aftreksels van plantaardige stoffen voor extrakten. Tijdschrift voor Handel en Nijverhcid 1 (1844). derde deel, p. 230-234; idem, Beschrijving en afbeeliing van den gcwijzigden alkalimeter. van Fre.senius en Will. Tijdschrift voor Handel en Nijverhcid 2 (1845) 380-382; idem, Beschrijving van een
vereenvoudigd Electro-magneti.sch inductie-apparaat van Dr. Hugo Reinsch. Tijdschrift voor wetenschappelijke Pharmacie 1 (1849) 33-40.
(5) C. Noback, Leerboek tot de kennis der Handels-waren. Naar het Hoogduitsch
door P.J. Kipp (Delft, 1844), Alleen vertaald werd deel I, aflcvering 1 : Inleiding,
Brand.stoffcn uit het Mineraalrijk.
(6) F. Wohler, Schets der bewerktuigde schcikunde. Naar de derde, onlangs vcrschenen, gcheel omgewerkte Hoogduitsp uitgavc, met bijvoegsels en aanmerkingen door
P.J. Kipp (Utrecht, 1844).
(7) C. Steinberg, De Krachten. Electriciteit, magnetismus, licht en warmte. Verwantschapsleer en stoechiometric. Compendium bij voorlezingen over algcmeene schcikunde. Bijvoegsel tot Wohler'.s Schets der Scheikunde. Naar het Hoogduits, met
eenige kleine wijzigingen door P.J. Kipp (Utrecht, 1846).
(8) C.F. Plattner, Tabellarisch overzigt van de kenteekenen der Alkalien-, Aardenen Metaaloxyden in het vuur voor de blaaspijp, uit het werk : Ondcrzoek met de
blaaspijp. getrokken door P.J. Kipp ('s-Gravenhage, 1847); C.F. Plattner, Het
schcikundig onderzoek met de blaa.spijp. of handleiding om mineralen. ertsen, huttenprodukten, vcrschillende metaalmcngsels, cnz.. met bchulp van de blaaspijp,
qualitatief, naar hunne gezamentlijke bestanddeelen, en quantitatief, met betrekking
tot bun zilver, goud, koper, lood. tin, nikkel. kobalt en ijzergehalte tc onderzoeken. Naar de tweedc, geheel omgewerkte en vermeerderde uitgaaf uit het Hoogduitsch vertaald door P.J. Kipp ('s-Gravenhage, 1850).
(9) Kipp, Over het gebruik van het Rhodankalium (Sulphocyanetum kalii) als reagens
bij de bepaling der zuiverheid van het Salpeterzuur. Tijdschrift ter bevordering
van Nijverheid 10 (1846) 416-422.
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Naast zijn drukke werkzaamheden was Kipp lid van een aantal wetenschappelijke genootschappen (10) waarin hij een actief aandeel had
in verschilende bestuursfuncties. Hij was een van de oprichters van het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs (1847) en van de Nederlandse Maat.schappij ter bevordering der pharmacie (1842) (11). In de eerste jaren
van het bestaan van deze Maatschappij werden er iedere tweede woensdag
van de maand in Amsterdam voordrachten gehouden. In 1845 werden
voor de demonstraties tijdens de lezingen een tweetal gasontwikkelingsapparaten van Kipp aangeschaft. In het gebouw «De witte Zwaan» op de
Nieuwendijk in Amsterdam, waar men bijeenkwam, werd toen een grote
blikken «walm- of ]uchttregter» aangcbracht, welke voorzien was van een
vijftien voet lange pijp (12).
Dat Kipp in zijn tijd en omgeving werd gcwaardeerd om zijn wetenschappelijke capaciteiten, blijkt onder andere uit een aanbod om aan de
pas opgerichte Polytechnische School (1842) de leerstoel voor geologic
(!) te bekleden. Kipp wees dit aanbod om onbekende redenen van de
hand. In dit verband is een spotprent uit de Delftse Studentenalmanak
voor 1849 interessant (13): we zien daarop hoe de scheikundehoogleraar
Carl Frederik Donnadieu (14) bij Kipp zijn licht ging opsteken voor hij
een aanvang maakte met zijn colleges.
(10) Kipp was o.a. lid van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij (1846), de
oeconomische tak van de Hollandsche Maatschappij der Weten.schappen. Verder
van het Bataafsch Genootschap voor proefondervindclijke wijsbegeerte te Haarlem (1848) en corresponderend lid van het Bataafsch Genootschap voor proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam (1851)
(11) De oprichtingsvergadering was op 23 april 1842. Zie W . Stoeder, Geschiedenis
der Pharmacie in Nederland (Amsterdam, 1891). p. 384-385 en D.A. Wittop Rolling, De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der pharmacie, 1842-1942
(Amsterdam, 1948), p. 20.
(12) Wittop Koning, p. 21.
(13) De spotprent is afgebeeld i n : Gcdcnkschrift van de Koninklijke Akademie en van
de Polytechnische School, 1842-1905. Samcngesteld ter gelegenheid van de oprichting der Tcchnische Hoogeschool (Delft. 1906). Plaat XXX en verklaring op pag.
368.
(14) Carl Frederik Donnadieu (geboren te Amsterdam, 1812; overleden te Delft, 1858)
studeerde medicijnen te Leiden (1830) en werd na zijn proniotie in 1835 arts te
Naaldwijk. In 1843 werd hij leraar, in 1846 hoogleraar in de scheikunde aan de
Polytechnische School. Donnadieu had, ondanks zijn medische opleiding, grote
belangstelling voor de natuurwetenschappen, met name de chemie. waarop hij zich
na zijn studie geheel toeiegde. lets origineels heeft hij op dit gebied echter niet
gepresteerd.
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De instrumentmakershandel

te Delft

In Delft heeft de instrumcntenhandcl altijd gebloeid (15). Zo bezat
deze stad in het begin van de negentiende eeuw een groot instrumentmakersbedrijf van de gebroeders Pieter (1774-1846) en Adrianus Bayens
(geboren 1790) met veertien werkieden waaronder omstreeks 1820 een
zekere J. Caminada, die in 1842 voor eigen rckening begon tc werken
(16). Deze Caminada was de zoon van Carel Anthony Cammenade (omstreeks 1761 in Milaan geboren), die zich in 1788 in Delft had gevestigd
en vooral barometers en passers vervaardigde (17).
Voor ons onderwerp is vooral van belang Jacob Hendrik Ondcrdewijngaart Canzius (1771-1838), de jongste zoon van de burgemeester
van Delft, Pieter onder den Wijngaart. Jacob studeerde rechtcn in Leiden (1788), promoveerde in 1790 en werd in 1793 als advocaat en notaris beedigd. In 1795 volgde echter al zijn ontslag, omdat hij als Prinsgezinde weigerde de nieuwe eed af te leggen.
De grote belangsteUing voor de natuurwetenschappen, die Jacob al
vroeg bezat, werd nu aanleiding om in Delft een fabriek op te richtcn
voor de vervaardiging van natuur-, schei- en geneeskundige instrumentcn.
Hij haalde daartoe een aantal vaklieden uit het buitenland, waaronder
Gerardus Bernardus Anthonius Filbri (of Filbry, ca 1769-1830), afkomstig uit Munster in Westfalen. In 1797 werd de fabriek geopend en al
een jaar later waren er dertig werkliedcn in dienst van Onderdewijngaart
Canzius. De fabriek bloeide voorspoedig, maar in 1810 moest Onderde-

(15) HJJ.C. Briickmaim, Instrumentmakersindustrie te Delft. Bijdragen voor Vaderlandlandse Geschiedenis en Oudheidkunde (5), 5 (1918) 97-112; M. Rooseboom, Bijdrage tot de geschiedenis der instrumentmakerskunst in de Noordelijke Nederlanden tot
omstreeks 1840 (Leiden, 1950).
(16) Rooseboom, p. 27-28.
(17) De zoon schreef zijn naam als Caminada.
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wijngaart Canzius er mee stoppcn door tcgenspocd (18).
De fabriek werd overgenomen door Filbri, maar ook deze had weinig
succcs. Na zijn dood in 1830 probeerde Filbri's zoon Gerardus Bernardus
Hendrikus (1811-1883) de instrumentenhandcl van zijn vadcr nieuwe
bloei te geven, maar oak hem luktc dit niet.
Het was in deze tijd, dat Kipp een begin maakte met de handel in
instrumentcn. Omdat Kipp geen eigen fabriek had, vervaardigde en rcpareerde G.B.H. Filbri voor hem natuur- en scheikundige instrumentcn
en apparaten. De firma van Kipp bloeide voorspoedig en wcrd na dc
dood van dc stichtcr voortgezet door zijn weduwc en twee van zijn zoons :
de 29-jarige Anthonius Johannes (1834-1916), die zich vooral bezighield
met de handel in instrumentcn (nu de N.V. Instrumentenfabriek- en
Handel v/h P.J. Kipp en Zonen), en de 26-jarige Wilhelmus Arnoldus
(1837-1904), die de apotheek en de handel in chemicalien voortzette.
De firma beleefdc vooral grote bloei na 1863 toen dc Polytechnische
School de Koninklijke Akademie verving en dc export naar N . O . Indie
op gang kwam (19).
Het akademisch ondertvijs in Delft ten tijde van Kipp
Vanaf 1814 was in Delft de Artillcrie- en Gcnicschool gevestigd,
een inrichting die als doel had de opleiding van officicren voor de artil(18) Zie over Onderdewijngaart Canzius : P.A. van Schuppen, Onze Prinsenstad (Delft,
1924), p. 271-276. Onderdewijngaart Canzius was stichter en voorganger van
het godsdienstig genootschap Christo-Sacrum (1797-1838), dat als voomaamste
doel had de hereniging van de verschillende Christelijke groeperingen. Z i e :
P.A. van Schuppen, p. 265-270 en H.C. Rogge, Jacob Hendrik Onderdewijngaart
Canzius en het Christo-Sacrum te Delft. Kalender Protestantsch Nederland, 1862,
p. 195-256.
N a het mislukken van zijn instrumentenhandcl werd Onderdewijngaart Canzius
leraar in de experimentele natuurkunde aan het Gymnasium philosophicum tc
Emmerik, spoedig daarna burgemeester van deze stad (1811-1816), vervolgens
was hij werkzaam bij het departement van onderwijs en in 1826 werd hij door
Koning Willem I benoemd tot directeur van een te Brussel op te richten Museum
voor Kunst en Volksvlijt (H. Michel, Canzius-Onderdewijngaart et le Musde de
I'Industrie a Bruxelles (1827-1887). Janus 54 (1967) 183-188). Na de revolutie ging
Onderdewijngaart Canzius terug naar Nederland (1833). Hij stierf in 1838 in zijn
geboortestad.
(19) ( O A . Ankcrsmit), Geschiedenis van de ondememing, thans gedreven onder den
naam : Naamloze Vennootschap Instrumentenfabriek- en Handel voorheen P.J. Kipp
en Zonen (Delft, 1950).
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lerie en de genie, voor het bataljon poiitonniers en sappeurs, alsmede voor
ingenieurs van de waterstaat. D;ze zowel militair als zuiver technische
inrichting van onderwijs werd in 1829 overgeplaatst naar dc een jaar
eerder opgerichte Koninklijke Militaire Akademie te Breda. In 1842 werd
in Delft opgericht de «Konink]ijke Akademie, ter opleiding van burgerlijke ingenieurs», afgekort als dc Koninklijke Delf'tsche Akademie, welke in
1864 werd omgezet in de Polytechnische School en in 1905 in de Tcchulsch.: Hogeschool (20). Onder de Icermees'ers aan de Koninklijke
Delftsche Akademie, waarvan zoals we reeds zagen Kipp gevraagd
was de leerstoel voor geologie te bekleden, vinden we een aantal van
Kipps vrienden : Lipkens, de kunstschilder Paul Tetar van Elven (18231896. van 1854 tot 1894 leraar in handtekenen) en de eerste tekenleraar
Willem Hendrik Schmidt (1809-1849), een in die tijd bekend genre- en
portretschilder (21).
De intcressantste van de drie vrienden van Kipp is ongetwijfeld
Antoine Lipkens (1782-1847), een Maastrichtenaar en leerling van de
Ecole des Ponts en Chaussees te Parijs, die de eerste directeur was van
de Akademie en bekendheid genoot als landmeter. Na de Franse overheersing werd Lipkens chef van de brigade ingenieurs en belast met het
afbakencn van de grenzen van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Daarna werd hij ingenieur-verificateur van het kadaster Lu.xemburg, in
welke tijd hij een hoekspiegel construcerde (22).
Het gasontwikkelingsapparaat

van Kipp (1844)

De aanleiding voor Kipp om zijn bekend gasontwikkelingsapparaat
te construeren, was zijn toepassing van de kwalitatieve bepaling van arseen volgens de methode van de Engelse chemicus James Marsh (circa
1790-1846) (23). Marsh maakte hierbij gebruik van de eigenschappen van

(20) Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en van de Polytechnische School,
1842-1905. Samengesteld ter gelegenheid van de oprichting der Technische Hoogeschool (Delft, 1906).
(21) A. Tutein Nolthcnias, Een onbekend schilderij door H . W . Schmidt van den uitvinder P.J. Kipp. Maandblad voor Beeldende Kunsten 21 (1944), no. 3-4. p. 36-37.
(22) A. Lipkens, Description d'une equerre a mirroires (Luxembourg. 1823). Verhandeling over het spiegelkruis (Delft. 1845). Zie over Lipkens: Gedenkboek, ref.
20, p. 38-40.
(23) H.A.M. Snelders, De kwalitatieve bepaling van arseen volgens Marsh (18.36).
Chemie en Techniek Revue 21 (1966) 306-307.
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het arscenhydride, een bijzonder giftig gas, waarvan de Duitse chemicus
Adolph Ferdinand Gehlen in 1815 het slachtoffer was geworden (24).
Marsh zettc het arseen om in A s H , «by presenting to the arsenic, hydrogen gas in its nascent state : the first action of which would be deoxygenate the arsenic; and the next, to combine with the arsenic, thus deoxygenated, into the well-known gas called arscnurctted hydrogen* (25).
Het arseen werd in het waterstof-arseenhydride mengsel aangetoond
door dit tc verbranden, waarbij metaUisch arseen necrslocg op ccn koud
stuk vensterglas, dat in de vlam werd gehouden. Deze reactie ondcrvond
spoedig grote belangstelhng en werd onder andere door W . B . Herapath, F. Mohr en J.J. Berzelius uitgewerkt en verbeterd. Ook onze landgenoot Sibrand Stratingh (1785-1841), hoogleraar in de scheikunde tc
Groningen, onderzocht de reactie van Marsh. In 1838 pubiicecrde hij
een uitvoerig artikel over «het onderzoek van 'het aanzijn van het vrijc of
met andere stoffen gemengde of verbondene Arscnik, volgens de onlangs
door Marsh voorgestelde manier beproefd, gewijzigd en onder zekere
voorzorgen aanbevelenswaardig bevonden» (26). Stratingh reageerde
op het arseen in het arscenhydride met bchulp van kwik (II) chloride dat
op een stuk fikreerpapier was aangebracht en hij gebruikte, in plaats van
het door de hitte spoedig breekbare vensterglas, vochtige pijpaarde.
Bij onderzoekingen aan de Universiteit van Utrecht was er vcrschil
van mening ontstaan over de vraag of arseen ook in andere organen dan
maag en darmen is aan te tonen, zoals de Spaanse toxicoloog Mateo Jose
Buenaventura Orfila (1787-1853), hoogleraar in Parijs, beweerde (27).
Kipp onderzocht daarom met rattenkruit vergiftigde konijnen in zijn
(24) H.A.M. Snelders, Adolph Ferdinand Gehlen, 1775-1815. Chemie en Techniek 23
(1968) 37-39.
(25) J. Marsh, Account of a Method of separating Small Quantities of Arsenic from
Substances with which it may me mixed. The Edinburgh New Philosophical
Journal 21 (1836) 229-236. Ook in London Medical Gazette 18 (1836) 650.
(26) S. Stratingh, Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid 5 (1838), eerste stuk, p.
37-112; idem, Praktisch overzigt over de verschillende behandeling der met organische stoffen vermengde Arsenikstoffen, om dezelven tot verdere afscheiding
of herkenning van het Arsenik geschikt te maken; alsmede een dergelijk overzigt
over de verschillende manieren van Reductie der verdachte Arsenikstoffen. Natuuren Scheikundig Archief, 1838, eerste en tweede stuk, p. 1-64.
(27) M.J.B. Orfila, Memoire sur !es moyens de s'assurer que I'arsenic obtenu des
organes ou il a ete porte par absorption, ne provient pas des rfactifs, ni des vases
employes a la recherche medico-legale de ce poison. Journal chimie mffdicale 5
(1839) 452-472 .Zie ook artikelen in de Comptes Rendus 11 (1840) 1098: 12
(1841) 118, 335; 14 (1841) 144.
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laboratorium (28) en vond dat arseen ook aan te toncn is in organen als
lever en nicren. De beste resultaten werden verkregcn door verkoling met
gcconcentrcerd zwavelzuur en aantonen van het arseen volgens de methode van Marsh. Kipp gebruikte daarbij het apparaatje van Marsh (29),
dat hij ook wilde toepassen voor de berciding van zwavelwaterstofgas.

Afb. I
Gasontwikkelingsapparaat van
Manb (1836)

Dit door Marsh gebruikte apparaatje (afbedding I) bestond uit een aan
beide zijden U-vormige glazen buis met een inwendige diameter van 2 cm.
Het linkerbeen was 20 cm lang, het rechterbeen 13 cm en aan het cinde
afgesloten door een kraan (b) met fijne opening. De kraan was met een
kurk in de buis bevestigd. Op de bodem van de U-vormige buis bevond
zich dc tc onderzoeken stof, gemengd met wat verdund zwavelzuur. In het
korte been van de U-buis werden dubbelgevouwen staafjes zink van 3,8
bij 1,3 cm gedaan, welke door een glazen buisje, dat onder in het korte
been zat, van dc vlocistof waren gescheiden. Hierdoor kwam het zink niet
in aanraking met het zwavelzuur. Door nu de kraan (b) te sluiten en de
vloeistof met het zink in contact te brengen, werd waterstof gevorrad.
Marsh liet de reactie doorgaan tot het gevormde gas dc vloeistof voorbij
het zink had verdreven en ving het daarna op in een glazen cilinder welke
boven de kraan werd gehouden. In het gasmengsel werd dan op arseen
gercagecrd.
(28) Kipp, Nadere proeven ter ontdekking van arsenicum, bij vergiftiging met hetrelve,
in het belang der Geregtelijke Geneeskunde ondernomen. Algemeenen Konst- en
Letterbode 1842, tweede stuk, p. 258-265.
(29) Marsh, Edinburgh New Phil. Journal 21 (1836) 230.
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Het apparaat van Marsh voldccd voor het doel waarvoor het diende,
namelijk zoveel waterstof te maken als nodig was voor een arsccnanalyse. Een groot bezwaar was dat men de gasontwikkeling niet kon beeindigen. W e vinden in de litcratuur spoedig kleine verbetcringen aan het
apparaat bcschreven (30). Zo bracht Stratingh in het korte been een
vernauwing aan om het zink tegen te houden en hij gebruikte geheel uit
glas vervaardigde apparaatjes om aantasting van het koper van de kraan
te voorkomen (31).
Toch kende men al lang apparaten om in een laboratorium continu
een gas te bereiden, waarbij men kon beginnen en eindigen wanneer men
wilde (32). Een bekend voorbeeld is de «Woulfe'sc flcs», welke overigens
niet afkomstig is van de Icrsc alchemist Peter Woulfc (1727-1803), maar
van Johann Rudolph Glauber (1604-1670) (33). Lavoisier (1743-1794)
gebruikte een tweehalsfles, waarvan de verticale opening door een kurk
met vultrechter was gcsloten en waarbij door de zij-opening via een kurk
een zijbuis was gestoken (34).
Berzelius (1779-1848) werkte met een gewone gasontwikkelingsfles :
«Tcr gasontwikkeling bedient men zich van eene eenvoudigc, genoegzaam ruime flesch, welke echter eene zoo wijde opening heeft, dat er eene
kurk in past, die twee buizen kan doorlaten, namelijk de gasontwikkelingsbuis en eene andere buis, door welke de vloeistof in de flesch gcgoten
kan worden» (35). Interessant is een in 1774 bcschreven apparaat door
John Mervin Nooth voor de berciding van met koolzuurgas verzadigd
water (afbeelding II) (36). Het 50 cm hoge, glazen toestcl lijkt op het
eerste gezicht wel wat op het apparaat van Kipp, alleen verlaat het gas het
toestcl niet, maar dient om er in aanwczig water te verzadigen. Het toestcl
(30) J A . Buchncr, Repertorium der Pharmazie (2), 9 (1837) 234; F . Mohr, Annalen
der Chemie 23 (1837) 217-225.
(31) S. Stratingh, Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid 5 (1837), eerste stuk, p.
57. Vgl. idem, De proef van Dobereiner met de Platina-Spons. Algemeenen Koniten Letterbode 1824, no. 9.
(.^2) Zie voor de ontwikkeling van de chemische apparatuur : R, Hooykaas, De geschiedenis van uitvindingen en ontdekkingen. Schcikunde. I : Eerste Nederland.'se Sy»tematisch Ingerichte Encyclopaedie (Amsterdam, 1950), deel IX, p. 528-543.
(33) WJV. Campbell, Peter Woulfe and his bottle. Chemistry and Industry 1957,
p. 1182-1183.
(34) A.L. Lavoisier, Traite elementaire de Chimie (Paris, 1789), Tome second. Planche VII, figuur 3.
(35) J.J. Berzelius, Leerboek der Scheikunde (Leyden, 1838), derde deel, p. 279. Zie
o o k : Jahres-Bcricht 17 (1838) 192.
(36) JM. Nooth, Philosophical Transactions 65 (1774) 59-66.
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van Nooth bestaat uit drie glazen vaten, welke op elkaar zijn geplaatst en
precies in elkaar passen. In het onderste vat (A) wordt kooldioxide gemaakt uit kalk en zwavelzuur, het middelste (B) bevat het met het ontwikkelde gas te verzadigen water.

Apparaat van Nooth (1774) voor de bereiding van met koolzuurgas verzadigd water.

Essentieel is de ivoren (afbeelding II. figuur 4) of glazen (afbeelding
II, figuur 7 en 8) kraan. welke met een kurk onder in het middelste vat
is geplaatst. Deze kraan is zo geconstrueerd dat er wel een gas door kan,
maar geen vloeistof. Maar deze kraan was tevens het zv^^akke punt van het
apparaat; ze raakte namelijk gemakkelijk verstopt. Faraday merkte dan
ook in 1827 op, dat het toestel van Nooth «rather complicated* is en «of
no general use in the laboratory* (37).
Kipp was dus niet dc eerste die een toestel ontwierp waarin het ontwikkelde gas de vloeistof wegdrukte. Wel slaagde hij er in een compact
en cenvoudig toestel te maken, dat aan alle eisen voldeed welke men aan
een goed gasontwikkelingsapparaat mag stellen. Kipp pubiicecrde de eerste «Beschrijving van eenen toestel, waarin men bestendig zwavelwatcrstofgaz in voorraad kan houden» anonym in het Tijdschrift voor Handel
en Nijverheid uit het jaar 1844 (38). Het ging Kipp om een apparaat voor
de bereiding van zwavelwaterstofgas en wel een zodanig dat het «immer
(37) M. Faraday, Chemical Manipulation (London, 1827), p. 367.
(38) (Kipp), Tijdschrift voor Handel en Nijverheid 1 (1844), tweede stuk, p. 100-102.
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eene toereikende hoeveelheid van de bovenvermelde gazsoort bij mijne
analytische proeven kon opleveren» (39). Het nadeel van het toestcl van
Marsh was, dat dc gasontwikkeling niet geheel was te stoppcn, terwijl
de metalen kraan van het apparaat door het gas werd aangctast. Kipp

Fi|,I.

Afb. m
Gasontwikkelingsapparaat van
Kipp (1844)

plaatstc nu drie glazen vaten op elkaar (afbeelding III) en vocrde de buis
van het bovenste vat (A) via een kurk door het middelste vat (B) heen
in het onderste (B en C vormen een geheel). In de bol (B) bevonden zich
stukjes ijzersulfide, welke door de opening (C) konden worden tocgevocgd. Deze opening was afgesloten door een kurk, waarin een glazen
kraan (d). Bij (a) en (c) bevonden zich kurken; onderaan dc buis van
(A) een gaatje (b). Dit door de Duitse glasblazer H. Geisslcr tc den
Haag vervaardigde apparaat, dat op een houten voetstuk stond, was niet
minder dan een meter hoog en werd door «een ring van elasticke gom»
(g) rechtop gehouden. Om te voorkomen, dat boven uit het toestel zwavelwaterstofgas ontsnapte, plaatstc Kipp op de bol (A) een buisje gcvtild
met bleekwater, dat met een kurk in (A) was bevestigd.
(39) idem. p. 100.
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Het nadeel van het toestel was dat het «te duur, tc breckbaar en te
hoog en daardoor te omslagtig» werd bevonden, vandaar de «nadere wijztging aan den toestel, waarin men zwavelwaterstofgaz in voorraad houden kan», welke Kipp (eveneens anonym) in hetzelfde tijdschrift medcdeelde (40). Kipp vervaardigde nu het middelste deel en het voetstuk van
het toestel uit een stuk met de nog steeds gebruikelijke «insnoering»
(afbeelding I V ) . Het apparaat was nu slechts 16,5 cm hoog en kostte
f 5.50 .

Afb. IV
Verbeterde versie van het
gasontwikkelingsapparaat van Kipp (1844)
Dat de beide anonyme publikaties over het gasontwikkelingsapparaat
inderdaad van Kipp waren, blijkt uit een voetnoot die hij toevoegdc aan
de vcrtaling van het klassieke werk van de cssayeur en vanaf 1842 hoogleraar in de mctallurgie en het blaaspijpcnderzoek aan de mijnbouwschool
te Freiberg. Carl Friedrich Plattner (1800-1858) over het kwalitatief onderzoek met de blaaspijp (42). Kipp beschrijft hierin een toestcl, dat on(40) (Kipp), Tijdschrift voor Handel en Nijverheid 1 (1844), derde stuk, p. 229-230.
(41) C.F. Plattner, Het scheikundig onderzoek met de blaaspijp. Naar de tweede, geheel omgewerkte en vermeerderde uitgaaf uit het Hoogduitsch vertaald, door P.J.
Kipp ( s Gravenhage, 1850), voetnoot, p. 103-104.
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gcveer 40 cm hoog was (afbeelding V ) en waarvan hij zegt; «Dit toestel
(uit 1844) is later nog cenigszins door mij gewijzigd, en het is van dezen
gcwijzigden vorm, dat ik het niet ongepast oordceldc, tc dczer plaats dc
beschrijving en afbeelding te laten volgen, overtuigd van het nut en het
gemak, dat men vooral bij analyse met de blaaspijp hiervan hebben kan ».
Dc bovenste bol (A) vormt met de pijp (a) een geheel, evcnals de twee
andere boUen en de voet. In plaats van kurken zijn dc verbindingen tussen
de bovenste twee bollen en tussen de kraan (F) en dc middelste bol ingeslepen.
"

Alb. V
Gaaootwikkelingsapparaat van Kipp
(1850)

Een octrooi heeft Kipp op zijn toestel niet genomcn, wel zijn er door
anderen op cnkele verandcringen van het apparaat patenten verkregcn.
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SUMMARY.
The pharmacist Petrus Johannes Kipp (1808-1864) occupied an interesting place
in the scientific life of the Dutch town Delft. Kipp is still-known as the inventor of a
compact and simple gas generator, which bears his name (1844). His busy activities
in his pharmacy and his trade in scientific instruments were the reason that Kipp had
but few time for scientific work. He published a number of short communications about
scientific instruments and he translated books of C. Noback. F . Wohler, C. Steinberg,
and C.F. Plattner. In this article a survey i,; given of the life and work of Kipp. In
addition the trade in scientific instruments and the academic education in Delft are summarized.
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