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LEVENSBERICHT
VAN

E. H. VON BAUl\1HAUER.
DOOR

J. W. GUNNING.

In hare eerste vergadering van het jaar 1885 ontfing de
Afdeeling de kennisgeving van het overlijden van haar medelid
EDOUARD HENRI VON BAUMHAUER, dat eenige dagen vroeger,
den 18 den Januari, te Haarlem had plaats gegrepen en wijdde
onze voorzitter, niet alleen om de gewoonte te volgen maar
ook naar den drang van zijn hart, eenige woorden van waardeering aan zijn afgestorven vriend. Eenigen tijd later ontfing ik van het Bestuur de uitnoodiging om hem in dezen
kring uitvoeriger te herdenken, eene taak, welke ik als
zijn opvolger aan het voormalig Athenaeum Illustre van
Amsterdam gaarne op mij heb genomen en voor de vervulling waarvan ik mij thans veroorloof eenige oogenblikken
Uwe aandacht te vragen. Aan vele vrienden van den
overledene, ook aan leden der Akademie, die mij daarbij met
hunne herinneringen en met bescheiden van verschillenden
aard hebben ondersteund, breng ik hiervoor mijn oprechten
dank, inzonderheid aan z!in zoon, Mr. E. M. VON BAUMRAUER, die in de wijze waarop hij mij heeft bijgestaan een
getuigenis van hartelijke en eerbiedige zorg voor de nagedachtenis zijns vaders heeft afgelegd, dat niet licht door
mij vergeten zal worden.
1
J ..U.RBOEX 1887.
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De famille VON RmMHAuER beeft een eervol, natuurlijk
Duitscb verleden. Het adellijke » von" kan worden teruggebracht tot eene omlerscheiJing, aan vier harer leden in 1513
door keizer Maximiliaan van Oostenrijk verleend *); in de
zestiende en de zeventiende eeuw schonk zij aan het Duitsche
Rijk meer dan één hoogwaardigheidsbekleeder en omstreeks
het einde van dit tijdvak verplaatste zich een harer takken
naar Maastricht en vatte, wel JUet veranderde levensrichting
maar met behoud van haal' aauzien, wortel op N ederlanLlschen bodem. Immers weldra vinden wij haar naam ouder
die van de voornaamste Amsterdamsche kooplieden. Omstreeks 1780 was het aanzienlüke en vennogende huis GODDARD CAPPEL EN ZOXE'" in hallllen van eeu vox BAUlIfHAUElt,
die in 1787 stierf. Kort daarop ging dit huis echter, deels
tengevolge van de algemeene rampen, deels dool' oueerlijkheid van anderen, te gronde. De famille bezat echter eene
erfelijke gave van moed, geestkracht en bekwaamheid, waardoor zij zich ook in het ongeluk niet liet ter nederslaan.
Een der zoons trad in Hollauctschen Staatsdienst en werd,
na in Indië verscheidene Hesidentsplaatsen te hebben vervuld, t.ot Directeur-Generaal van 's lands Finantiën en later
tot Commissaris. Generaal der Buitenbezittingen benoemd.
De jongste, \YU.LEM TULODOOR, wijdde zich aan de studie,
en wel aanvallkel~jk :1an die der Geneeskunde. Hij had zijne
opleiding genotell bÜ den beroemden predagoog NIImMEYER
te Halle en niet slechts diens opvoedkundige beginselen,
maar ook zijne liefde voor de klassieke oudheid ingezogen,
welke laatste zich te Amsterdam hij de kennismaking met
W YTTENBACH tot blakende geestdrift ontwikkelde. Niet alleen
veranderde hij nu van studie, maar volgde ook den geliefden
leermeester in 180::; naar Leiden. Ofschoon met hart en ziel
aan de letterkunde verkleefd, promoveerde hij, om meer
zekerheid voor zijn levensonderhoud te hebben, in de H.echten. Op voorspraak van W YTTENBACH verkreeg hij eene betrek*) Zie àc • Aantcekeningen" hier achter.
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king in de zuidelijke Provinciën, klom spoedig in rang op en
was Advokaat-Generaal bij het Hoog Gerechtshof te Brussel,
toen hem den 18 dell September 1820 de zoon EnOUARD HENRI
geboren werd, dien wij thans hebben te herdenken. - Bij dien
vader past het overigens nog een oogenblik stil te staan,
wegens den grooten en eigenaardigen invloed, dien hij op
zijne zonen heeft uitgeoefend. Er waren nog drie nevens
EDOUAItD, die op één na de jongste was. De oudste was de
vooral als 8tatisticus met roem bekende Heferendaris aan het
Ministerie van Binnenlandsche zaken, Mr. MAIUE MATTHIEU
VON R"-UMHAUER, wiens dood men in 1878 te betreuren
had. De tweede, E1.fILE GULLÀu:r.fE, overleed in 1849 als
Hoogleeraar in de Geneeskunde te Utrecht. Geliefkoosd
leerling van SCH"NEEVOOGT, opvolger van J. A. MULDER en
boezemvriend van diens broeder G. J. MULDER, heeft hij,
hoe kort zijne loopbaan ook was, een eervollen naam achtergelaten. De jongste van allen is Dr. KAREL Tm;oDoOR
l\IATTHU:U VON BAUlIIHAl'ER, in wiens bezit de Theologie
en de Hervormde Gemeente te Zutfell, die hij als leeraar
dient, zich nog mogen verheugen.
De vader van dit viertal muntte niet slechts uit door
bekwaamheid, hij was ook in alle opzichten een man van
karakter. Getuige o. a. de moed en de vastberadenheid
waarmede hij, toen het in België tegen den opstand ging,
te Brussel zijne moeilijke positie als hooggeplaatst ambtenaar
handhaafde en de beslistheid, waarmede hij later, naar NoordNederland uitgeweken, schoon zonder betrekking, het aanzoek
van het voorloopig Bewind om hem in zijne functie te herstellen, van de hand wees. Welnu! al wat hij aan geestkracht
en moed bezat dankte hij, naar zijne overtuiging, aan de
streng methodische opvoeding, met de studie der oudheid tot
hoofdbestanddeel, die hij genoten had. Daarom schreef hij
zijnen zonen denzelfden weg voor en leidde zekerheidshalve
zooveel mogelijk zelf daarop hunne schreden. Hiertoe behoorde,
dat niet slechts de uren van arbeid en uitspanning, maar de
geheele leefwijze naar een vasten regel was ingericht, aan
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welken met onverbiddelUke strengheid de hand werd
gehouden. Tegen eenzijdig-illtellectueele ontwikkeling werd
gewaakt door systeillatischl' lichaamsoefening en door werktuigelijken arbeid. ~1aar overigens werd het leeuwenaandeel
toegewezen aan dl' studie der oudheid en, ten einde de
vruchten dezer opvoeding zooveel l1l0gelUk te verzekeren, werd
den zonen des huizes dl' verplichtiug (JpgelegLl Olll, welke
levensbestemmiug zij ook voor zich zeI ven mochten kie.-:en,
aan de hoogeschool met de studie der letteren te beginnen
en daarin dell dodo rstitel te bebalell, eene verplichting
die ook door allen getrouwen tijdig is nagekomen.
·Wantrouwend zou hier niÏ,;schietl iemand kUImen vragen,
welke wel de onmiddellijke vruchten warell van eene zoo
ongewone en tegenwoonlig misschieu wel geheel onmogelijke
opvoeding'~ K evens hetgeen de eigen hl'l'iuuering van velen
onzer daarvan nog bewarell mag. laat ik hier een oud vriend
spreken, Llie in het f(>it dat, en in de wijze waarop hij mij in
deze aangelegenheid heeft willen bijstaan, op nieuw heeft
bewezen, dat eene ,"chittl'reu(k positie onuer ûen hemel van
Italië hem zijn geboortegrond uiet doet vergeten. Ik bedoel
JAC. :'IoLl:scHoTT, die het III een sr:hrüvcn aan mij een
voorrecht noemt als stud en t te TI trecM - waar ûe famille
na de henoemiug vall dcu vader tot Procureur-Generaal bij
het Provillciale Hof ahlaar zich met der woon gevestigd hau de vriend der yo~ BAl:J\Ill:d;Llt'S te zÜn gcworden. Hoe blonk
hun jeugdig gestemtc aan clen Utrechtsclten hemel! roept hij
uit Allen beschaafd in dien algemeenen zin, clie het onmogelijk
maakt, dat dl' vakwetenschap in handwerk ontaardt, allen
groudig klassiek en wiisgeerig gevormd, toonclen zij zich in
dit gunstige licht, uat lllen met geen hunner op vertrouwel~iken voet komen kon, zomler de gezamenlijke broeders
te leer en kennen. En on;:er wat zij gemeen hadden, muntte
vooral uit die ernstige eerbied, dien zij voor hunnen vader
koesterden. Ik beken, zegt MOLESClIO'J'l', dat ik dikwijls niet
wist, wat grooter was, mijne verbazing over de onbuigzame
gestrengheid van den toch zoo acntenswaardigen vader, of
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myne bewondering voor de toegevende gehoorzaamheid der
getrouwe en voortreffelijke zoons. De huisorde werd zoo ver
gedreven, dat zij allen des avonds illet klokslag tienen te
hnis moesten wezen. En wie er niet was, zou de deur gesloten hebben gevonden. Nogthans; ik heb met elk van
hen menigen avond in vriendenkout en de levendigste gedachten wisseling gesleten, maar geen vuur van gesprek,
geen vertrouwelijke ontboezemingen, geen wetenschappelijke
strijd, geen vriendenteug vau fonkelendell wijn heeft het
ooit over een van hen vermocht, die vaderlijke roepstem te
veronachtzamen.
EDouAHD, volgens MOLBSCHOTT op dien leeftijd de vlugste
en de woeligste der \'ON BAliMHAUER'S bezocht van 1831 tot
18ji) de Latijnsche school. ln 1338 legde hij zijn candidaatsexamen in de Letteren af en begon van toen af ook
de natuurwetenschappen ijverig te beoefenen. Daartoe scheen
een aangeboren zucht bij hem te bestaan; althans wanneer
men eene bizondere neiging voor het ontleden en herstellen
van allerlei mechanisch speelgoed, welke hem volgens zijne naaste
betrekkingen van zijne vroeg~t~ jeugd af eigen was, als kenmerk daarvan beschouwen mag. Binnen weinig meer dan
twee jaar verwierf hij ook bij de natuurkundig faculteit den
candidaatstitel. Het was in 1840, hetzelfde jaar, dat MUWJ<;R
te Utrecht zag optreden, .i'.1L'LDEJt, die onk op vo"" BAUl\lHAUl.m'S
verdere ontwikkeling en levenslot van zoo beslissenden lllvloed zijn zou!
Doch alvorens hem in die richting te volgen, willen w:g
EDOUARD eerst den w8g der literarische studiëll zien afioopen.
Voor zoo ver mij bekend is, heeft v. B. op later leeftijd
nooit getoond, de klassieke opleiding, die hij genoten had, op
pr~js te stellen, iets wat, met het oog op den geest waardoor
de famille zich kenmerkte, eenige verwondering kan baren.
Doch misschien is daarvoor eene afdoende en belangwekkende
reden aan te wijzen. In de vOOlTPde der dissert,atip, waarmede
VON BAUMHAUER in tS43 den titel van Doctor in de Letteren
verwierf, deelt hij de aanleiding tot de keuze van zijn onder
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werp: »de gevoelens der ouden over het zien en de kienren, "
ongeveer aldus mede: de neiging die ik reeds vroegtijdig voor
de natuurwetenschap koesterde, hoewel mij die toen nog volkomen vreemd was, had ten gevolge, dat ik gedurende mijne
letterkundige studiën de aandacht vooral bepaalde bij de gevoelens der ouden omtrent onderwerpen die tot dat gebied behooren,
en daarbij gebruikte ik veelvuldig GOETHE als leidsman. Diens
»Farbenlehre" vervulde hem, gelijk hij getuigt, met bewondering, zoowel voor de zilll'~jke, scherpzinnige en bezielende
verklaringen der oude wijsgeeren als voor de helderheid en
de warmte waarmede GOETHE ze wist te vertolken. Die verklaringen hadden hem ook steeds bevredigd en nooit den
geringsten twijfel bii hem opgewekt. Maar nu komt hij in
aanraking met de van zoo geheel andere beginselen uitgaande
besch~uwing waarop de hedendaagsche natuurwetenschap rust!
Met levendige kleuren schildert hij ons zijn vrrbazing, zijn
strijd; hij vreest GOETHE ourecUt aan te doen en bestudeert
nog eenmaal de » Farbenlehre", bepaalûelijk het geûeelte aan
dc bestl'ijûing van ~ E'YTO::-; gewijd, met den weuseh om ûen
geliefden dichter boven den mathematicus gelijk te kunnen geven. Maal' meer en meer vallel.! hem de schillen van de oogen,
en hij moet einûelijk tot de erkellning komen, dat de groote
GOETHl': »ille omnium poetarull1 doctissimus," van hetgeen
hij verwierp en zoo heftig bestreed, kort en goed niets begreep. De onderstelling, dat deze ervaring zijne waardeering
van de oudheid aanmerkelijk heeft doen dalen en in de
plaats daarvan bij hem iets heeft gekweekt, dat zweemt
naar hetgeen DUllOIS ltEYMOND cn MULDElt Alllericanisme
noemden, is volstrekt niet ongerijmd. Maar tevens kan men
niet nalaten het te betreuren, dat die tegenstelling op v. B.
niet eene andere uitwerking heeft gehad. Dat GOETHE den
strijd tegen NEWTON heeft durven aanbinden en dat er nog
altijd, zelfs onder de hoogst ontwikkelden, zijn die zich aan
de zijde van den dichte,!' scharen, zich inbeeldende, dat deze
eene hoogere soort van natuurwetenschap vertegenwoordigt,
is een voor de kennis van de natuurkundige methode en van
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het menschelijk kenvermogen buitengewoon belangrijk feit.
Waarom heeft VON BAuMHAuER, toen hij daarmede op eene
zoo aangrijpende wijze in aanraking kwam, het niet uit dat
oogpunt bestudeerd? Naar MOLESCHOTT'S schatting zou hij
er destijds wel de man toe geweest zijn, en wie weet of hij
dan niet een voorlooper ware geworden van HELMHoLTz,
van DU BOlS REYMOND en van VmcHow, aan wie .GOETHE'S
verhouding tot de natuurwetenschap de stof tot zoo leerrijke
beschouwingen heeft opgeleverd?
Doch keeren wij terug tot VON BAUMHAUER'S feitelijken
ontwikkelingsgang en zien wij hem thans onder en door
MlJLDER zijne keuze bepalen tot Chemie, hetgeen voor een
ieder die zich én MeLDER én zijne eigene jeugd herinnert,
zeggen wil: zich met al zijn kracht, al zijn tijd en al zijne
gedachten daarin werpen. Op jongelieden vurig van geest,
maar zouder een vast plan en een eigen kompas moest
MULDER zoodanigen invloed uitoefenen. Hij was toen, zoo
spreekt MOLESCHOTT over dien tijd, de wetenschappelijke zon
van Utrecht, licht en warmte voor allen om zich heen verspreidende. Hii had het toppunt van zijn ontwikkeling
bereikt en voelde zich daarop sterk door zijn weten, dat hij
voor een zoo groot gedeelte aan ûch zeI ven verschuldigd was;
hij had de onmetelijke verdienste, dat hij als zijn eigen leermeester tot de nauwkeurigste methoden der organische analyse gekomen was. En even voorbeeldig als scheikundige,
was hij als een puik van hoogleeraar. Opwekkend boven allen,
ijverig zouder vergelijking; streng voor zich zelven en naar
evenredigheid hooge eischen aan anderen stellende, kon het
niet anders, of hij moest bij zijne beste leerlingen een voortvarend streven en met den tijd naijver verwekken. Tot
die beste leerlingen behoorde ongetwijfeld VON RWMHAUER,
zoo het niet in dien tijd zijn allerbeste was. Deze toch
paarde aan gemak in het opnemen van het meer theoretische,
een bizon deren aanleg voor den laboratoriumarbeid ; vaardig
in het uitdenken en handig in het toepassen van kunstgrepen, steeds bereid om voor zich zelven en voor anderen
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den strijd tegen bezwaren op te nemen, was hij weldra
MULDER's rechterhand en werd dan ook in 1843 tot Assistent
aan het Laboratorium benoemd. In die kwaliteit nam hij
met zeer gelukkig gevolg het praktisch onderwijs op zich.
Hij was zeer gezien bij de studenten en wist zich, zij het
ook zonder ander opzet dan uit eergierigheid, allengs onontbeerlijk te maken. Na verloop van tijd geschiedde toen
wat onder zulke omstandigheden gewoonlijk plaats grijpt.
De leerling begon zich allengs met den meester te vergelijken en gevoelen de welk een hulp hij bieden kon, zag hij
zich ongemerkt telkens voor de vraag gesteld, of hij niet
een grooter deel van de onderwijstaak op zich kon nemen?
Met name scheen het dat MULDER, wiens aandacht toen
steeds in physiologische richting werd bezig gehouden, misschien wel zou doen, de anorganische Ohemie aan een ander
over te laten. Het schijnt da.t VON BAUMHAUER zich eens
III
dien zin argeloos tegenover MULDER zeI ven heeft uitgelaten. Maar dit zaad viel niet in goede aarde. Van toen af
ontstond er eene verhouding, die de samenwerking bemoeilijkte en, de beide karakters in aanmerking genomen, niet
anders dan in scheiding eindigen kon. MULDER werkte echter
zelf mede om VON BAUMHAUER een passenden werkkring te
bezorgen. Een paar maal was er sprake van eene betrekking
buitenslands (Gent en Edinburg), maar het slot was, dat hij,
zoo als MOLEscHoT1' het uitdrukt, in 1845 naar Maastricht
verbannen werd. N ooit herstelde zich de oude verhouding
van hartelijke gemeenzaamheid, gelijk het best blijken kan
uit het feit dat VON BAUMHAUER in MULDER's autobiografie
zelfs niet genoemd wordt. Het is ook voornamelijk om
aan dit feit de passende verklaring te geven, dat deze bizonderheden, die men overigens misschien beter deed te verzwijgen, door mij worden vermeld.
Van meer belang is het, den invloed na te gaan, dien
MULDER op de wetenschappelijke ontwikkeling van VON
BAUMHAUER heeft gehad, te meer daar eigenlijk alleen hij
zijn leermeester is geweest. VON BAUMHAUER heeft later
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veel gereisd en met de meeste scheikundigen van naam onder
zijne tijdgenooten persoonlijk kennis gemaakt, maar in zijne
studiejaren en gedurende het eerste gedeelte van zijne loopbaan,
alzoo gedurende de periode, die gewoonlijk voor de verdere
richting van het wetenschappelijke leven beslissend is, heeft hij
den invloed van MULDER alleen ondergaan. Om dien nu naar
behooren te waardeeren, is het noodig een blik te werpen
op den toestand der scheikunde in dien tijd en in ons
vaderland. Het waren de laatste levensjaren van BERZELIUS,
gedurende welke de bijna oppermachtige invloed, dien deze
vroeger had uitgeoefend, aanmerkelijk aan het dalen was.
Zijn dualistisch systeem, dat de vraag naar den aard der
scheikundige verwantschap als opgelost voorstelde, kon de
nieuwe feiten, door DUMAS en anderen aangebracht, niet meer
opnemen; zijn atoomleer open baarde geen geringere zwakheden en geen mindere willekeur dan die in DALTON'S atomistiek reeds lang waren veroordeeld. Maar aan de andere
zijde had BERZELIUS belangiltelling in chemisch onderzoek
gewekt en methoden in elke richting geschapen. Hun, voor
wie de Chemie voornamelijk in het inductief-experimenteele
bestond, bleef hij tlaarom de Meester. En tot de zoodanigen
behoorde MULDER. Voor hem was de Chemie eigenlijk - hij
heeft het met bijna dezelfde woorden gezegd - een soort van
beschrijvende wetenschap, met chemische in plaats van morphologische middelen tot onderscheiding, eene historia chemica
cOl·porum. Het voorname was: het rijk der verschijnselen
uit eigen aanschouwing te leeren kennen en die kennis
door eigen onderzoek uit te breiden, nieuwe stoffen te bereiden, samenstelling en eigenschappen te bepalen, toepassingen aan te wijzen in de richting van physiologie, agricultuur, industrie en zelfs van wetgeving.
Om billijk te zijn, moet echter niet worden vergeten, dat er
dien tijd op theoretisch chemisch gebied geen voor MULDER
en zijne leerlingen bepalende aantrekkingscentra bestonden;
BUIJS BALLOT'S richting was te physisch en te wiskundig om
door hen gewaardeerd te kunnen worden en van de experi-
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menteele zijde hadden noch LIEBIG, noch DUliAs, noch zelfs
LAURENT en GEIt HARD veel meer gedaan, dan aantoonen dat
BERZELIUS' systeem onvoldoende was; zij hadden voor de toenmaals als de meest belangrijke geldende chemische verschijnselen geene bruikbare generalisatiën, maar op zijn hoogst
eenige classificatie beginselen geleverd. Om hierin nu reeds de
kern van meer omvattende theoriën te kunnen zien, daartoe was
in elk geval een speculatieve kop noodig, en dat was MULDER
niet. Van daar verwaarloozing zijnerzijds. Ik wil niet zeggen
dat ons, zijnen leerlingen, de nieuwe feiten en beschouwingen
onthouden werden, maar zij werden voorgedragen zonder
warmte. MULDER was er niet in. En wij waren er zoo aan
gewoon, hem zelven in zijn onderwijs te olltfangen, dat
het zonder vrucht bleef waar dit niet het geval was.
Zoo was, indien ik het wagen mag den toestand der
vaderlandsche Chemie III dien tijd met een enkelen trek te
schetsen, de wetenschappelijke omgeving waarin VON BAUMHAUER zich vormde. Hierbij moeten nu nog twee omstandigheûen in rekening worden gebracht. Vooreerst: MULDER'S
aanzien was in die dagen zoo groot, dat in Nederland door
hem alleen bepaald werd, wat den naam van Chemie mocht
llragen, en ten tweede: MULDER en VON lhrMHAuER hadden,
hoeveel zij overigens van elkander mochten verschillen,
dezelfde voortvarendheid, llezelfde begeerte naar sprekende
daden, dezelfde behoefte aan erkenning, dezelfde zin voor
toepassing gemeen. Zóó is het dan volkomen begrijpelijk, dat
VON BAHIHArER de Chemicus is geworden die hij is geweest.
Wat hij onder andere omstandigheden en in andere omgeVlllg voor de wetenschap in eene andere richting had kunnen worden, is moeilijk te bepalen en nutteloos te bespreken. Doch dat hij wel aanleg had voor het speculatieve
is, mijns inziens, niet te ontkennen; het heeft hem aan
aanleiding, lust en gelegenheid tot ontwikkeling daarvan
ontbroken, of liever andere richtingen hebben zich van zijne
krachten en van zijn tijd meester gemaakt en hij heeft later
in dit opzicht het verzuimde niet weder ingehaald.
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1iVat VON BAUMHAUEIt zich in MULDER'S laboratorium in de
eerste plaats eigen maakte, was eene groote geoefendheid in
de analytische Chemie. Er mag wel aan herinnerd worden dat
die tak der scheikunde toen eene ma te van geduld, scherpzinnigheid en observatiegeest vereischte, veel grooter dan onze
jeugdige scheikundigen zich tegenwoordig kunnen voorstellen.
VON BAUMHaUER legde proeven van zijne bekwaamheid af in
de analysen van een meteoorsteen, aanwezig in het Rijk's
Museum te Leiden, waarbij het karakteristiek is, dat de
proefjes voor de bewerkingen door MULDER zeI ven werden afgewogen en aan VON BAUMHaUER tot aan het einde der analyse
onbekend bleven; voorts van een mineraalwater en van verschillende grondsoorten, welke onderzoekingen alle voorkomen
in de twee eerste jaargangen (1842-1845) van MULDER'S
» Scheikundige onderzoekingen". Vermelding verdient hier
ook, dat uestijds eene aan iodium bizon der rijke soort van
mineraalwater uit N ederlandsch-Indië door een daar gevestigd
geneeskundige niet naar U trecht, maar naar Giessen gezonden werd, waar FRESENIUS, destijds assistent van LIEBIG, er
eene analyse van verrichtte, die daarna door VON BAUMHAUER
in Nederland werd bekend gemaakt. De door het eerstgenoemde onderzoek opgewekte belangstelling voor meteorieten
vond nieuw voedsel toen een paar in Juni 1843 in den
omtrek van Dtrecht gevallen steenen hem ter analyse
werden toevertrouwd. Zoo ontstond zijne dissertatie over
den oorsprong der meteoorsteen en, waarmede hij in Juni
1844 tot Doctor in de Wis- en Natuurkunde promoveerde
en waarop ik later terugkom.
Intusschen volgde VON BAUMHAUER MULDER ook gedeeltelijk i n diens richting op organisch gebied; hij werkte mede
aan het verzamelen van de bouwstoffen voor diens »Schets
der Physiologische Scheikunde". Zijne onderzoekingen betroffen: celluloseachtige bestanddeelen van sommige plantendeelen, de vitelline van het kippen-ei, het spierweefsel en
het oplosbare eiwit der visschen en komen voor in de
Deelen lI, III en IV der »Scheikundige onderzoekin-
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gen" *). Bij den inhoud dier stukken i~ het volstrekt onnoodig
stil te staan, alleen vermeld ik dat "ON BAUMHAUER aan een
daarvan eenige juiste, critische opmerkingen betreffende de
bepalingswijze van stikstof naar DUMAS vastknoopte, benevens voorslagen tot verbetering, waarin reeds het denkbeeld
opgesloten ligt, dat hem later voerde tot de constructie van
een volumen-meter.
Een deel van deze onderzoekingen werd reeds verricht in
het Laboratorium van het Koninklijk Athenreum te ~Iaastricht,
waarheen wij thans VON BADMHAUElt hebben te volgen.
Met het begin van den cursus 1845-1846 trad hij daar
op als Professor in de Schei- en Natuurkunde en vond er
een aanvankelijk zeer passenden werkkring. Het Athenaeum,
thans in eene Hoogere Burgerschool herschapen, was een
der nog overgebleven inrichtingen van hooger Gymnasiaal
onderwijs van het Fransche régime, waar niet uitsluitend
voorbereiding voor de Hoogeschool, maar voornamelijk 11lgemeene ontwikkeling, ook in natuurkundige richting, het
hoofduoel van het onuerwijs was. Dit gaf aan de docenten
eene zekere vrijheid van beweging en de Professoren in
natuur- en scheikunde, CUAHAY en RIJKE, die VON BADMHADER waren voorafgegaan, hadden dat onderwijs dan ook
tot eene vrij groote hoogte opgevoerd, JIOodat de middelen voor praktisch onuerzoek op tamelijk ruime schaal
aanwezig waren en VON BADMHAmm daar voor zijn jeugdigen ijver het gewenschte voeJsel vond. Evenals zijne voorgangers ondervond ook hij daar de vriendschap en de krachtige ondersteuning van den Heer Jhr. A. W. G. VAN RlEMSDIJK, destijds Rijksbetaalmeester te Maastricht, later lid van
het Muntcollege te Utrecht, bekend als warm voorstamier
van natuurkundige wetenschap, eene vriendschap die ook
in later jaren onverzwakt heeft voortgeduurd. Beiden sloten
zich volijverig aan bij de toen krachtig ontwakende bewe') hene

zooveel

mogelijk volledige lijst van

VON

BAuMliAUJm'S

gepubliceerde geschriften en verhandelingell wordt onder de "Aanteekeningen" hier achter gevonden.
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gmg om de natuurwetenschap in het volksonderwijs tot
grooter invloed te brengen en het gelukte VON BAUMHAGElt, om den Raad van het Bestuur van het Athenaeum,
waarvan de Heer VAN RI EMS DIJK overigens zelf lid was, te
bewegen tot het oprichten van eene tweede Afdeeling van
bet Athenaeum, waarin dit denkbeeld zou worden verwezenlijkt. De organisatie dier inrichting werd aan v. B. toevertrouwd en hij zelf tot Hoofd daarvan benoemd. Doch
terwijl dit in September 1847 geschiedde, werd hij naar
Amsterdam beroepen. Hoeveel hart hij voor zijne schepping
bleef behouden, heeft v. B. naderhand meer dan eens getoond.
Toen te Utrecht in 1850 de Technische school werd opgericht en de aankondiging daarvan vermeldde, dat dit de
eente inrichting van dien aard in ons land zijn zoude,
vatten VAN KERCKHOFF, zijn opvolger en hij zelf de pen op
tegen J\IUDER, den steller dier aankondiging. Dit gaf aanlei ...
ding tot eene scherpe briefwisseling, die wel is waar aan
het licht bracht, dat MULDER hier geheel zonder opzet had
gehandeld, maar toch ten gevolge had dat VON BAUMHAUER
aan de Utrechtsche school een niet te best hart bleef toedragen. Later te Amsterdam ijverende voor de soort van
onderwijs, welke aan beide inrichtingen werd gegev1m, verlangde
hij, dat de inwoners der hoofdstad daartoe hunne kinderen,
Utrecht voorbij, naar Maastricht zouden zenden.
VON BAUMHAUER kon niet dadelijk besluiten de roeping
naar Amsterdam te volgen. Eervol was zij voorzeker; de
Gemeenteraad had op voordracht van Curatoren besloten,
om het onderwijs in Chemie en in Physica aan het Athenaeum Illustre, dat tot dusver in één persoon vereenigd was,
na den dood van SWART te scheiden. En die reden was voor
een goeJ deel dat men Item te Amsterdam wenschte, wegens
den goeden naam die van hem als uitmuntend leerling van
MULDER uitging. Amsterdam kon hem echter geen werkplaats en hulpmiddelen aanbieden, die de vergelijking konden doorstaan met hetgeen hij in Maastricht te zijner
beschikking had. Eigenlijk was er niets dan een hoogst
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ondoelmatig lokaal, behoorende tot een der politiebureaux,
maar van hulpmiddelen was zoo goed als geen spraak.
Immers het was tot dien tijd in Amsterdam gebruikelUk,
dat de hoogleeraar in een experimenteel vak de daartoe
noodige hulpmiddelen zelf bekostigde, ter vergoeding waarvan hem wel eene jaarlijksche som werd toegekend,
maar met het natuurlijk gevolg, dat het aangeschafte het
eigendom des hoogleeraars bleef. VON RH'l\fUA GEIt en C. .T.
MATTHES, die tegelijk met hem tot opvolger van SWAltT
gekozen was, stonden er natuurlijk op, dat deze toestand
zoude veranderd worden en eerstgenoemde stelde dadelijk
den eisch, dat er een behoorl1jk Laboratorium zou worden
opgericht met de middelen om het aan onderwijs en onderzoek dienstbaar te maken. De rechtmatigheid van dien
eisch werd erkend en de belofte om hem zoo spoedig mogelijk te vervullen, afgelegd, zoodat VON RU'MHAlTEll thans de
benoeming aanvaardde en den 81 .T anuari 1848 z~jne itltreerede hield ten onderwerp hebbende: » \Vij leven in de Natuur,
dus moeten wij haar kennen", waarin hij op de toen gebruikelijke utiliteits-gronden eene ruimere natuurstudie als
bestanddeel van het onderw1js aanbeval. Het zou echter nog
eenige jaren duren alvorens de gedane beloften in vervulling
overgingen, hoewel v. B, geene moeite spaarde om dat oogenblik te verhaasten. Hij kon aanvankelijk niet veel meer
doen dan het hem opgedragen onderwijs voor aanstaande
geneeskundigen en pharmaceuten organif;eeren en dit., zoowel
als de drukten verbonden aan de vestiging van een eigen
huis - hij was inmiddels in .T uli 1848 gehuwd met Mejufvrouw E. C. P. BOONEN - en het aanknoopen van allerlei
betrekkingen op het zooveel ruimere gebied van het maatschappelijke leven, dat hij n u betreden had, vervulden in
de eerste jaren het grootste gedeelte van zijn tijd. VON
BAUl\HIAU:U maakte in de Amsterdamsche toongevende kringen een bij uitstek gunstigen indruk. Daartoe was trouwens
reden genoeg, als Illen de omgeving waarin hij optrad in
verband met zijne persoonlijke hoedanigheden en inzichten
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beschouwt. Ret Amsterdam van toen verschilde hemelsbreed
van hetgeen het sedert geworden is. Bijna op elk gebied
heerschte een conservatisme, dat hoe verklaarbaar ook uit
hü;torische gronden, toch de historische ontwikkeling belemmerde. De publieke opinie nam slechts traag en onvolledig kennis van de eischen des tijds en er was veel noodig
om haar iu beweging te brengen. Toch ontbrak het niet
aan personen, die een oog hadden voor de nieuwe behoeften
en met name - wij beperken ons natuurlijk tot hetgeen
verband had met de Chemie van VON BAmfHAuER - gevoelden velen, dat om aan het zichtbaar verval van handel
en nijverheid perken te stellen en aan de toenemende concurrentie het hoofd te bieden, nieuwe hulpmiddelen geschapen
en de bestaande verbeterd moesten worden en dat dit niet
aanging zonder verhooging van het peil en verbetering van
het onderwijs, bepaaldelijk in natuurkundige richting. Niet
weinig hadden ook de geschriften van Ml'LDER daartoe bijgedragen, die toen met al de kracht van zijn geest ijverde
voor» Useful knowIedge" en » Volksgeluk door wetenschap."
Daar trad nu de door Mn.DER zelf gevormde, maar toch,
dit wist men, eigen inzichten koesterende jonge man op,
reeds gunstig door eigen werk bekend en thans bekleed met
het gezag van een in Amsterdam bizon der geëerden titel.
Z~jne oratie deed juist de op die behoefteu gestemde snaren
trillen en zoo zagen dan allen die voor vooruitgang ijverden,
in hem een belangrijken steun en begeerden overal zijne
medewerking. VON R~l'lIfH;\TER, die zich gemakkelijk in alle
kringen bewoog, werd alzoo spoedig een man van aanzien en
verwierf zich een tal van vrienden, die hij warm wist te
maken voor zijn naaste levensdoel: een aan de eischen des tijds
beantwoordend Chemisch laboratorium. Daarheen streefde hij
met eene mate en eene soort van vrijmoedigheid, die, gold
het een belang van minderen rang, misschien niet van
onbescheidenheid vrij te pleiten zou zijn. In 1853 was de zaak
zoo ver, dat hij eene reis door Duitschland ging maken, om
de beste inrichtingen te leeren kennen, bij welke gelegenheid
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tevens met de voornaamste scheikundigen van die dagen
betrekkingen aanknoopte. Ten slotte vond de langjarige strijd
tusschen wetenschap en politie zijn einde in de duurJ;ame
inbezitneming van den alouden »Staalhof" , het verblijf der
»Staalmeesters" door de Chemie en, daar de gemeenteraad nu ook met ruime hand de benoodigde geUmiddelen
had toegestaan, verrees uit het welbekende gebouw een
laboratorium, dat destijds voor een der besten in Nederland
gelden mocht. Het werd in Oct. 1857 tot zijne bestemming
ingewijd en doet, nadat al de ruimte allengs is bebouwd,
tot heden dienst als Chemisch Laboratorium der Universiteit
voor twee hoogleeraren, maar is als zoodanig het einde
zijner dagen nabij, daar tot den bouw van een geheel nieuw
Laboratorium besloten is.
De meer wetenschappelijke werkzaamheden van VaN BAUMll.A.UER bestonden in dien tijd bijna alle in de behandeling
van onderwerpen, die de omgeving, waarin hij zich bewoog, van zelf aanbracht. Het waren ervaringen op gerechtelijk-scheikundig gebied, betreffende de erkenning van
bloedvlekken en de vervalsching van azijn met zwavelzuur, uitvoerige analysen van Duinwater, Vechtwater , van
het water uit de bekende pomp op de Noordermarkt alhier,
aan eene van welke onderzoekingen hij eenige waarnemingen verbond over het iodiumgehalte der lucht en van
het regenwater te Amsterdam. Over een toestel bestemd
om zeewater voor zeeschepen door distillatie drinkbaar te
maken, bracht hij aan het Gemeentebestuur, dat er over
dacht om het voor de verkrijging van drinkwater te Amsterdam aan te wenden, een ongunstig advies uit, dat hem
in strijd bracht met de Heeren SIMONS en RIJKE, die eene
andere meening waren toegedaan. *) Eene toezending van
getah percha door de N ederlandsche Handel-Maatschappij
bracht hem tot het onderzoek dezer stOf, die hij door oplos-

*) Later ondervinding heeft, ge Iijk bekend is, beslist, dat zeewater
zeer goed door distillatie lut drinkwater kan worden gemaakt.
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mirldelen scheidde in eene koolwaterstof, waarvoor hij eene
formule gaf, en oxydatieproducten daarvan. Dit onderonderzoek gaf hem aanleiding om een denkbeeld, dat hij
reeds te Utrecht had gekoesterd, nader uit te werken, namelijk om, bij de elementairanalyse met behulp van koperoxyde, de hoeveelheid van dit oxyde, die gereduceerd wordt,
te bepalen en daaruit de hoeveelheid zuurstof af te leiden, welke de verbrande stof bevatte. Eene voorloopige
mededeeling daarover werd bij de Akademie ingediend. Ook
leverde hij toen reeds eene bijdrage tot meteorologisch onderzoek, namelijk een hygrometer, die de in de lucht voorhanden hoeveelheid waterdamp aanwees door de gewichtsvermeerdering van een areometervormig glazen vat, dat vrij in
olie dreef en eene hygroscopische stof bevatte, over welke
bekende hoeveelheden lucht werden gevoerd. De dalende
beweging van dit werktuig kon tot registreering worden
gebezigd. Er is, naar het oordeel van Professor BUIJS
BALLOT, scherpzinnigheid en verdienste in het denkbeeld en
in de uitvoering beide, maar des ondanks is het voor algemeene toepassing niet geschikt gebleken.
Nevens die lJleer lokale en voorbijgaande aanleidingen tot
practisch-wetenschappelijken arbeid, vond VON BAUMHAUER
eene van meer blijvenden aard in zijne reis naar Londen
ter gelegenheid van de eerste wereldtentoonstelling in 1851.
Hij kreeg daar een sterken indruk van den achterlijken staat
der Nederlandsche industrie en Yan de traagheid en onverschilligheid onzer natie in dit opzicht. Naar zijn oordeel was
de hooflireden daarvan gemis aan ontwikkeling en kennis
bij de fabrikanten zoowel als bij de werklieden. Hij beschouwde die groote wereldkampen als de beste prikkels om
ons volk wakker te maken en een oog te doen krijgen voor
dat gemis en onderwijs moest het hulpmiddel zijn om die
beweging· vruchtbaar te maken. Voortaan zou het onderwijs
in dubbele mate zijne belangstelling ondervinden en de
Tentoonstellingen er een ruim en blijvend aandeel in erlangen! In vereeniging met MATTHES werden avondcursusJAARBOEK.

2

1887.
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sussen lil Chemie en Physica georganiseerd, die in ruimen
kring belangstelling wekten. In den winter 1852/3 hield
hij voor de leden van Felix l\1eritis voordmchten over de
beginselen der Scheiku nde, die insgelijks op prijs werden
gesteld. In 1854 verscheen van zijne hand in de Bibliotheek
voor N1iverheid, door KRUSEMAN uitgegeven, een boekje:
:t Het nut der Scheikunde voor den industrieel" en in 1855
liet hij zich gemakkeliik vinden om met de Heerell SUERMO:li1JT en DE VRI.) als lid der internationale Jury bii de
Tentoonstelling te Par1js voor Nederland op te heden. De ervaring, in die kwaliteit opgedaan, gaf hem in den volgenden
winter de stof tot twee belangrijke verhandelingen in de
Afdeeling Koophandel der zooeven genoemde Maatschappii.
Zij maakten deel uit van eene reeks van voordrachten over
economische onderwerpen van den dag, door onderscheiden
mannen van naam, waaronder 1\1r. H. J. KOENEN, Mr. J.
REEMSKEHK Az .. :Mr. J. T. Bn.r" en Dr. E. VAN VOOltTRenEN. op ver;:o"k der :\L:tatschappij gehouden en door
haar gepubliceerd.
VON
I3\T1IULH'ER
schildert b1j deze
gelegenheitl mct lev(ndi~'e kleuren (Ie heteekenis der Tentoonstellingen yoor de Xii,el'heid en gaf eene uitvoerige
beschollwinl! Yfill de P:tl'lisclJe, waarbij het aandeel dat
Kederland liaaraan had g-ehad in een niet schitterend licht
kwam te staan: ontwikkelde de oorzaken van dien toestand
en gaf t.en slotte een overzicht van de hervorming en uitbreiding, die bet lager, middelbaar en hooger onderwijs met
het oog Jam'op dienden te ondergaan
Bii de belangrijke
besprekingen mct de deskundigen onder de hoorders, die op
deze voordrachten volgden, won vox BAUMHA1..'ER voor zijne
inzichten en plannen vrij algemeene instemming en ongetwijfeld heeft hij daardoor, wat Amsterdam betreft, een
grooten stoot gegeven aan de beweging, die eenige jaren
later in de wet op het middelbaar onderwijs haar triomf
vierde. Eveuwel verdient het opmerking, dat, terwijl hij
het particulier initiatief voor de noodig geoordeelde hervorming voldoende achtte, de Heercn W. C. ME};s en A. J
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ErJK hem hierin krachtig bestreden en op grond van
ondervinding de noodzakelijkheid van Regeeringstusschenkomst bepleitten. Ook deze discussie is ongetwijfeld niet zonder invloed in wijder kring gebleven.
Nog een ander onderwerp, dat vele jaren lang VON BAUMHAUER'S levendige belaugstelling genoot, werd door hem,
trouwens naar dezelfde aanleiding, in deze voordrachten te
berde gebracht, namelijk de vervalsching van koopwaren,
waarvan in dien tijd meer en meer voorbeelden openbaar
werden. Hij betoogde, dat die uit vermeerderde keunis voortspruitende maatschappelijke kwaal alleen door middel van
steeds in nog sterker mate vermeerderde kennis, in verband met repressieve en preventieve maatregelen van overheidswege, kon bestreden worden.
Zijn eerste werkzaamheid in de Akademie, van welke
hij in 1858 lid werd, vertoonde alreede dml stempel van
zijn ijver op dit gebied. Een uitvoerig opstel over de keuring
van koemelk en over ue melk in Nederland wcru door hem
in de vergadering van 29 Mei 1858 aangeboden. Dat stuk
waarin de analysen van 134 meJksoorten uit alle oorden des
lands met dichtheidsbepalingell en cremometer-, galactometeren melkweger-gegevens voorkomen, bevat tevens eenige
verbeteringen van het analytisch onderzoek, die van blijvende
waarde zijn gebleken.
In hetzelfde jaar nam de Gemeenteraad van Amsterdam,
ten dezen het eerste voorbeeld gevende in Nederland, eene
verordening aan op de keuring van voedingsmiddelen en
stelde aan het hoofd der met de uitvoering belaste ambtenaren een dusgenaamd " Wetenschappelijk keurcollege" met
VON BAUMHAUER als Voorzitter.
Deze zaak is weder een
voorbeeld, niet alleen van den ijver en de volharding van
wijlen ons medelid, maar ook van zijn geoefend oog om de
behoeften des tijds op dit gebied te erkennen en van den
invloed dien hij daardoor uitoefende. De meeste leden van
den Gemeenteraad en van de toen nog al machtige Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht verklaarden
VAN
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aanvankelijk, volstrekt niet in te zien, waarom het niet aan
ieder kon worden overgelaten, zelf te beoorûeelen wat hij goedvond te koopen. 1\1aar YO~ B\U"!\JH,\UI-iR wi"t dien tegenstand
te breken, hdgeen hem vooral gelukte nadat hij HEIJE en
'VILLEM VROLIK voor zijne inzichten gewonnen had.
De
strekking Lier Amsterûamsche verorûening was: alle als
voeûil1gsmiûûelen te koop zijnde artikelen door daartoe bekwame ambtenaren te ûoell inspecteerel1 en te laten goedof afkeuren en, waar dit niet bij eene eene eenvoudige
inspectie kon geschieden, het verûachte aan het onderzoek
door het keurcollege te onderwerpen. Een paar jaar na VON
Bxu:MJlAUER'S vertrek naar Haarlem, in 1867, is die verordening weder afgeschaft, althans wat haar praeventief gedeelte betreft, maar in December 187\1 werd zij. Illet eeni.ge
wijziging. maar toch werkelijk als eene tweede en verbel,erde
editie van vo::> BAUMH:\l'ER'S organisi1ti(', op nieuw in~evoerd
en thans gelLlt zij, naaf ik nwen, te AIURtenlrtm algemeen
als onmishaar, tenviiI ik !liet hehoef te herinneren, hoevele
plaatsen later het voorbe.'] Ll van de hoofdstad hebben gevolgd, noch hoe het onden~neken vall voedingsmiddelen en
wat daartoe kan wonlclJq"chracht, allengs tot een afzonderlijken tak van analytiselw scheikunde is geworden, die hare
eigene uitgebreide litteratuur heeft en waarvoor zich gestadig
specialiteiten in gr00tcll getale vormen. Overigens heeft VON
R~LMHALER eu met hem de Natuurkundige Afdeeling zelve
ondervollden hoe groote moeilijkheden de administratieve en
wetgevende maeht te overwinnen hehhen, zooûra zij dit
open baar belang op eenigszills breede schaal willen regelen.
In 1860 wendûe ue Afdeeling zich op ziin aanc1l'l1ng tot
den Minister van Binnenlandsche Zaken met verzoek om deze
aallgelegenheid wettelijk te regelell. De Minister antwoordde
met de uitnooûiging om een ontwerp van wet samen te
stellen, welk werk de Afdeeling opdroeg aan hare leden·v AN
DER BOON MESCH, VON BAUl\!HAUER en van HAssEl/r. Dit
ontwerp werd in de zusterafdeeling Letterkunde door Prof.
DE vV AL tot onderwerp eener bespreking gemaakt, die aan
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de gelegenheid gaf om zich te overtuigen, dat
die moeilijkheden grooter zijn dan hij en vele zijner vakgenooten zich voorstelden. Niettemin blijft het een feit, dat hij in
Amsterdam op dat gebied dn bron heeft geopend voor een schat
van materieele keu nis en ondervinding, de eerste en meest
onmisbare voorwaarde voor eene vruchtdragende regeling.
In het volgende jaar hoorde de Akademie van hem eene
verhandeling aan over het verschil in de verhouding der
basen potasch en soda tegenover zoutzuur en salpeterzuur.
De proeven zelve waren ondernomen met eene practische
bedoeling, namelijk om de analysen van salpeter- en potaschsoorten te vereenvoudigen, maar de medededing geschiedde
naar aanleidig van eeu kort te voren (28 .Mei 1859) door
l\1UDER illgediewl stuk over soortelijk verschil tusschen de
chemische eigenschappell van potasch en soda. VON B.-\. UMHA FER meellde, dat ook zijne proeven een kwalitatief chemisch ollderscheiJ. tu~schell de beide basen openbaarden.
Wij weten echter thans, dat hier enkel kwantitatieve verschillen in het spel ziju.
In het laatst van 1858 was eene commissie benoemd om
feiten te verzamelen betreffende de verwoestingen door den
paalworm op onze kusten aaugericht en de middelen daarteO'en aan te wiJ·zen. Als lid dezer comuüssie maakte VON
'"'
.
B.AXMHU"ER zich verdienstelijk door aan te toon en , dat het
IJ- e11 het Zuiderzeewater in de laatste jaren belangrijk in
zoutgehalte waren toegenomen, hetgeen eene gereede verklaring gaf van de toename dier verwoestingen in dien tijd.
Ook droeg hij er veel toe bij om de resultaten van den
arbeid dier commissie, die behalve hem vVo VROLIK, HAltTING, S'l'OltM BUYSING en VAN OORD'!' tot leden had, binnenen buitenslands bekend te maken.
Nog zag 1859 hem een begin maken met de behandeling
van een onderwerp, waaraan VAN BAUMHAUER'S naam groote
bekendheid ontleent. Ik bedoel de Alcoholometrle. Hij trachtte
vooreerst de belangstelling der Akademie te wirmen voor een
nieuwen vorm, dien G.MISSLER aan den vaporimeter had gegeven
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en meende dit werktuig door verdere verbeteringen geschikt
te kunnen maken voor nauwkeurige bepalingen van het
alcoholgehalte. Doch later is hij daaromtrent van gedachten veranderd en wendde zich toen tot de sterktebepaling door middel van het soortelijk gewicht der mengsels. Daartoe verrichtte hij allereerst eene nieuwe bepaling
van het soortelijk gewicht der grondstof, den absoluten alcohol, voor de bereiding waarvan hij wel geen nieuwe method~m aangaf, maar de bekende met groote zorg en uitvoerigheid toepaste. De bepaling van het soortelijk gewicht zelf,
die door hydrostatische wegillg geschiedde, is later, naar ik
geloof terecht, door lIlExDELEJEFF ongullstig gekritiseerd, maar
een feit is het dat YON n.H:~1HAUER'S eindcijfer van dat van
MENDEI,E.JEl'F weinig verschilt en voor de toepassing, die VON
BA l'MHA UER beoogde, inderdaad voldoende is, daar eenige eenheden in de vierde decimaal (waartoe het verschil beperkt is),
voor de bepaling met glazen vochtwegers, den eenigen in de
praktijk mogeliikeu weg, geheel olllnerkbaar zijn. In het begin
van 1860 bracht hij zijne cijfers voor de mengsels van alcohol
en water ter tafel, die merkbaar afweken van de in de
wetenschap algemeen aangeuomene eH laatstelijk nog door
POUILLET bevestigde.
Dit maakte aanvankelijk nog al inuruk, maar de aanleiding daartoe venlweell op zeer eigenaaruige wijs. Uit het rapport van ue leden uer Akademie
VAN R~;ES en Dns BULOT bleek namelijk, dat VON BADMHADER zich had vergist in de grootheid waarop zijne specifieke gewichtsbepalingen betrekking hadden. Na eliminatie
van die vergissillg ,ertoonde zich eene hoogst bevredigende
overeenstemming tusschen de wederzijdsche cijfers. Deze
bizonderheid mag wel als een merkwaardig objectief bewijs
gelden, zoowel voor de juistheid der vroegere onderzoekingen als voor de zorg en de nauwkeurigheid door VON BAUMHAUElt aan zijn arbeid besteed.
Hij heeft dan ook de eer
genoten, dat zijne gegevens door de Regeering in 1863 bij
de wijziging der wetgeving op het gedistilleerd tot grondslag ter berekening van de thans ~eldenJ.e Tafels zijn aan-
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genomen.
Eenige jaren daarna zl]n die gegevens door
BAuMHAulm's tegenwoordigen biograaf, gecombineerd
met de resultaten van een later onderzoek van J\1ENDELEJEFF,
gebruikt voor de berekening van Tafels ten behoeve van
Nederlandsch-Indië. Deze 'rafels vertoonen nergens eenig
verschil van practische beteekenis met tiie welke voor het
moederlanti gelden. VVij bezitten derhalve ten aanzien van
dit voor de heffing eener gewichtige belasting aan de wetenschap ontleende hulpmiddel eene groote zekerheid, waarvoor
aan VON BAFMHAUER voor een niet gering deel de eer toekomt.
Bii tieze zelfde gelegenheid. ijverde VaN R1..UMHAUEll zeel'
voor de vervanging der dus genaamde gJ"ondlilcenr die vroeger
als maatstaf voor het bedrag van den accijns lliende, door het
gehalte aan absoluten alcohol, alsmede voor de aanwending
van den vochtweger met het element-volumen 100, in plaats
van den tot dusver voor dit doel gebruikelijke, die tot
element-volumen 144 had. Het verdient echter hier te worden vermeld, uat de vroegere Adviseur aan het; Millisterie
van Financiën, ue Heer A. VA:'\" DEN '1'OO1l:'\", reeds lang geleden datzelfJe stelsel had ingevoerd voor Jen vochtweger,
bestemd voor de bepaling van het soort. gewicht van zeewater en pekels, en het in 1825 voor gedistilleerd met
klem van redenen aan Üe Regeering had aanbevolen. De
invoering is toen echter verhinderd door een zeer ongunstig
advies, uitgebracht door Professor MOLL, welk advies bij de
Regeering sterker schijnt te hebben gewogen dan de later
als rationeel erkende voorstellen van den Heer VAN DER
TOORN. *)
In de jaren 1861 en 1862 analyseerde VON BAUMHAUER
de monsters zeewater, door den toenmaligen kapitein ter zee
J. VAN GOGH uit de straat van Gibraltar medegebracht, ten
einde scheikundige gegevens te verkrijgen voor het bestaan
van een boven- en een onderstroom in die zee-engte, doch
VON

*) Uit archiefstukken van het Ministerie Yan Financiën, mij als tegenwoordigen Adviseur afgestaan, Jllet vergLlnning om daaruit te publicecren wat ik voor de historie of voor de wetenschap nuttig mocht achten.
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zonder tot eene afdoende conclusie te geraken. Voorts deelde
hij, naar aanleiding van een hem door het handelshuis
HARTSEN opgedragen onderzoek, eenige bizon der heden mede
over de samenstelling van de moederloog en van het badzout
van de Dessa Molong op Java, in welk laatste door hem
een eigen hydraat van natriumchloride in scheef-prismatische
kristallen werd aangetroffen, dat schijnt niet overeen te komen
met de tot dusver bekende hydraten van dat zout. De mededeeling is echter zoo vluchtig, dat zij weinig zekerheid en
geen aanknoopingspunt voor een nader onderzoek oplevert.
In 1860 belastte de Commissie van Hoofdofficieren der
Marine, aan welke het onderzoek was opgedragen naar de
oorzaken van het springen van een kanon aan boord van
de Pro Patria, VON BA U"MHAUER met het scheikundig onderzoek van het metaal Gelijk te verwachten was leverde dit
niet de gewenschte gegevens, dan in zoo verre als bleek dat
de samenstelling van het metaal in de verschillende gedeelten van het kanon nog al uiteen liep. Het verschafte VON
BHMHAUElt echter de gelegenheid, om de analytische moeilijkheden vaIJ zoodanig onderzoek in het licht te stellen en
hier en daar te verminderen.
Een ander onderzoek. in 1863 begonnen, maar waarover
hij eerst verscheidene jaren later eenige mededeelin~ell deed,
betrof het ruwe petroleum. PELOUZE en CAHOFRS hadden deze
stof reeds teruggebracht tot eene serie van koolwaterstoffen
Cn H2n + 2 en ook VON BA U"MHAllER was tot dezelfde resultaten
gekomen, weshalve hij de publicatie van zijn arbeid onnoodig
had geacht. Maar de opgedane ondervinding en de installatie
op vrij groote schaal van het daarbij gebezigde toestel tot
gefractionneerde diRtillatie met behulp van oververhitten
stoom, gaven hem aanleiding, den Minister van Koloniën te
verzoeken Om in de Oost- en West-:lndische bezittingen
naar petroleum onderzoek te laten doen en de scheikundige
analyse van hetgeen mocht gevonden worden, hem op te
dragen. Dit geschiedde en de ontfangen bescheiden en monsters gaven hem 1869 de stof voor eene uitvoerige publica-
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tie over dit onderwerp in in het Tijdschrift ter bevordering
van Nijverheid. Het onderzoek had op Curaçao en onderhoorigheden, ill Suriname en ter kuste van Guinea niet tot
gewenschte uitkomsten geleid, maar gelukkiger waren de
pogingen in Oost-Indië. Het stuk is voor de zaak zelve
van belang, daar het de rapporten bevat van den Hoofdingenieur, Chef van het Mijuwelen C. DE GROOT en van Dr.
JUNGHUHN, benevens een bericht van den Directeur der Burgerlijke Openbare werken aan den Gouverneur Generaal, met
een staat der bekende en vermoedeliike jaarlijksche opbrengst
van de aardoliebronnen in N ederlandsch Indië, alsmede
op~ave der literatuur tot 1869.
De analyse der gezonden
monsters leverde echter weinig merkwaardigs op. Deze bestonden meerendeels uit hoog kokende bergteerachtige stoffen,
aan de oppervlakte van den bodem verzameld en leverden
geene gegevens voor de beoordeeling van hetgeen boringen
zouden kunnen opleveren.

Inmiddels
naderde het tijdstip dat VON BAUMHAUER' s
openbare werkzaamheid een geheele verandering zoude ondergaan. In 1864 verwisselde hii het professoraat te Amsterdam Illet het Secretariaat van de Hollandsche Maatschappij
van VVetenschappen te Haarlem. vVat hem daartoe bewoog
behoort niet tot het publiek domein, maal' veilig mag worden aangenomen, dat de toenmaals zoo onzekere positie van
Hoogleeraar aan het Athenaeull1., met een honorarium waarvan het vaste gedeelte l1500 bedroeg en het ander zeer
wisi>elvallig was, er een groot aandeel in heeft gehad. Hij
was echter niet voornemens, daarmede afscheid te nemen
van de Chemie. Integendeel, hij hoopte op de benoeming
ook tot Conservator aan Teyler's genootschap, welke betrekking in den laatsten tijd met die >an Secretaris der Holl.
Mij. tegelijk was waargenomen en die hem de beschikking
zoude geven over ruime middelen van onderzoek. De
teleurstelling die de niet-vervulling dier hoop hem berok.

- 26 -

( 26 )
kende, verborg v. B. niet, maar liet er zich niet door ter
nederslaan en richtte zich in zijne woning zoo goed mogelijk voor chemisch onderzoek in.
v. B. mocht Amsterdam verlaten met het bewustzijn, daar
zoowel voor het onderwijs als voor de industrie nuttig werkzaam te zijn geweest en in beide opzichten zijne verdiensten
erkend te zien. Zijn opvolger herinnert b. v. zich zeer goed,
dat hij bij zijne installatie door het hoofd van het Gemeentebestuur op YON BAt'MHA UER 's voorbeeld gewezen werd, die
met de middelen, hem door de gemeente toevertrouwd, in
beide richtingen het algemeen beiang had helpen bevorderen.
Openbare erkenning viel VON B.\l'MHAFER ten deel in den
titel van Honorair Hoogleeraar aan het Athenaeum, dien de
Gemeenteraad hem toekende; en dat hij iu ruime mate niet
slechts den dank zijner leerlingen inoogste, maar ook het
vertrouwen zijne medeburgers genoot, daarvoor kan meer·
dan een getuigenis worden aangevoerd. Gaarne legt zijn
biograaf ook op dit laatst.~ nadruk, olmlat VOl' BAFMHliAlm
bij enkele gelegenheden door zich te ver te begeveu op industrieel gebied of door een llleer of min gewaagd advies
zelf dien goeden naam wel eens ill de waagschaal heeft
gesteld.
VON BA UMHA TiER bleef tot aan zijn dood, dus ruim twintig jaar, Secretaris der Hollandsche Maatschappij. Aan
zijne verdiensten als zoodanig is door Professor BIEltENs DE
HAAN in de Archives (Deel XIX) een ondubbelzinnige hulde
gebracht. Wat van zijne werkzaamheid in die betrekking
aan de wetenschap in het algemeen ten goede kwam, is
vooral zijne zorg Voor de bibliotheek en voor de uitbreiding
der wetenschappelijke relaties van de ::v.laatschappij, bepaaldelijk met het buitenland, benevens zijne medewerking aan
de instelling der HUYGHENS- en BoEltHAA vE-medailles en
de uitgave der Archives, in 1866 begonnen. Het heeft
reeds tot zijne vroegtijdige illusiën behoord, een orgaan in
het buitenland te stichten voor de Nederlandsche onderzoekingen van natuurkundigen aard. In 1846 schreef hij
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aan MOLESCHOTT: ik ben van plan een Fransch journaal
te gaan publiceeren, waarin behalve de zaken van het
Utrechtsch en Maastrichtsch laboratorium alles zal opgenomen worden, wat in het rijk der Physica en Ohemie in
Holland uitkomt."
Ofschoon het niet tot uitvoering kwam, verloor hij, gelijk uit zijne latere correspondentie blijkt, het doel nooit uit
het oog. Het was derhalve voor hem de vervulling van een
levenslangen wensch, toen hij als Hoofdredacteur belast werd
met de uitvoering van het, op voorstel der Heeren VAN DER
1I OEVEN, HALBER'l'SMA en BIE RENS DE HAAN aangenomen
plan der uitgave, die hij 19 jaar met onverzwakte liefde
bezorgde. Hij wist aan het 'rijdschrift eene eervolle plaats
te verzekeren onder de wetenschappelijke journalen en het
doel, om aan den N ederlandschen onderzoeker de prioriteit
en de bekendheid, die hem toekomen maar die zoo licht door
ons taaJisolement verloren gaan, te verzekeren, is niet alleen
volkomen bereikt, maar YON BAUMHAUBlt heeft van do Àrchives, gelijk Professor BIBRENS DE HAAN het uitdrukt, een
Europeesch Tijdschrift gemaakt, dat niet meer gemist kan
worden.
In 1872 of 73 stichtte hij tevens, doch onafhankelijk
van het Secretariaat, in navolging van de Smithsonian 1nstitution, het dusgenaamd Nederlandsch wetenschappelijk Oentraalbureau, waarvan de bedoeling was, om, zonder van den
boekhandel gebruik te maken, met het minimum van kosten
en het maximum van zekerheid, tusschen alle beschaafde landen
verspreiding en ruiling van wetenschappelijke uitgaven, in
de eerste plaats van genootschappen, maar ook van particulieren, te bewerkstelligen. Dien ten behoeve belastten zich op
zijn verzoek voor Frankrijk, België, Spanje, Portugal, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Luxemburg, de respectieve
Secretarissen der Akaderuiën in de hoofdsteden, voor Noorden Zuid-Amerika de Smithsonian Institution en voor Duitschland, Rusland en Engeland speciaal aangestelde agenten
met de bezorging der hun uit Haarlem toegezonden werken
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van Nederlandschen oorsprong, WIer uitgevers tot de vereeniging tegen betaling der ko,;ten naar een vast tarief
waren toegetreden, eu omgekeerd. VON DAUMHAlJER'S pogingen bleven niet zonder gevolg, en indien in alle landen
zoodanige bureaux gevestigd konden worden, waartoe VON
BAUMHAT.'ER zich op zijne vele reizen steeds moeite gaf, en
wanneer alle uitgevende genootschappeu en particulieren
toetraden, dan zoude inderdaad het einddoel: eene volledige
internationale ruiling, langs dezen weg te bereiken zijn. Na
den dood van vo-:\" R~uMHAUlm is het bureau eeu tijdlang
door zijn zoon beheerd, maar later in handen van Dr. HOEK
te Leiden overgegaan, die, naar ik meen, de instelling in
den geest vau den stichter met vrucht ontwikkelt.
Doch VON BAUMHAUER'S werkz.ame geest was door den
arbeid, aan het secretariaat verbolllleu, niet bevredigd. Van
zijne meer maatschappelijke bemoeiingen, bij voorbeeld als
lid van den Gemeenteraad, als Hoofd en Keizer van de
Societeit »Trouw moet blijken", waarvan hij nog eeue geschiedenis gedurende Je 1 Sc en 1 ge eeuw uitgaf, en ter
bevordering van anJere p ubJieke belangen, kan hier gevoegelijk worden gez.wegen, D')ch Haarlem booJ hem nog in
allerlei ander opzicht aanleiding tot arbeid op het gebied van
toegepaste wetell~chap, en evenmin ontbrak het hem aan tijd
en lust om zich lllet wetenschappelijke onderwerpell van anderen aard bezig te houden.
Uit dit laatste oogpunt verdient in de eerste plaats vermelding zijn op nieuw verlevendigde en tot zijne laatste
levensjaren voortduren Je ijver voor de kennis der meteorieten. Ik acht mij gelukkig hier met de woorden van ons
geacht medelid UEHRENS, VON BAUMHAUER'S onderzoekingen
en verdiensten op dit gebied te kunnen samenvatten. Zijne
dissertatie: de ortu lapiJum meteoricorum bevatte reeds
eene vrij uitvoerige uiteenzetting van de kosmische theorie
omtrent den oorsprong der meteorieten. Evenals NORDENSKIOELD dit later gedaan heeft, vatte VON BAUMHAUER ze op
als kosmische lichaampjes, die een onbepaalden tijd hunner
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loopbanen kunnen hebben afgelegd, alvorens zij onder den
invloed van de aantrekkingskracht der aarde kwamen en
voortaan met haar en zoo vele andere kleine lichamen die
de aarde reeds uit ons zonnestelsel heeft bemachtigd, eene
geheel gewijzigde baan om de zon hebben moeten volgen.
Te dier tijde werd dit denkbeeld niet met gunstige oogen
aangezien en BERZELIUS sprak er, althans zijdelings, een ongunstig oordeel over uit, dat 20 jaar lang autoriteit behield. Toen
werd door de spectraalanalyse en de hypothese van SCHIAPARELT.! een nieuw licht over de meteorieten verspreid.
Men
leerde hun verwantschap met de kometen kennen, zocht
verband tusschen hen en het microscoop deed er gesteenten
in ontdekken, die op de aarde niet ontbreken, maar vrij
zeldzaam aangetroffen worden, en zoo werd en bleef de
aandacht der geologen op dit onderwerp gevestigd. N ORDENSKIOgLD vond op de uitgestrekte sneeuwvelden van Groenland
stof van meteorischen oorsprong en soortgelijk stof hebben
de diepzeepeilingen der Challenger-expeditie aan den dag
gebracht. VON BAHIHAU.ER'S hypothese werd door NORDENSKIOELD uitgebreid tot de opvatting van <ie geheele aarde
als een agglomeraat van meteorisch materia:tl, wat door de
wetenschappelijke wereld niet slechts als een interessant
vermoeden, maar als eene aannemelijke hypothese is aangemerkt. Deze generalisatie zijner denkbeelden werd door
VON
BAUMHAUER dikwijls lllet bi7.0ndere voldoening aan gegehaald. Jammer dat bij de hypothese van ~OR]\HN LOCKYER
niet heeft leeren kennen, die den meteorietenring lllet de
periode der zonnevlekken en indirect ook met de periode
van het aardmagnetisme in verband gebracht heeft.
In later jaren heeft VON RmMHAuER zich wel meer speciaal met het analytisch onderzoek van meteorieten bezig
gehouden, lUaar hij bleef de meer bespiegelende discussie van
HAlDINGER en anderen steeds met veel belangstelling volgen,
en heeft later ook van de theoretische onderzoekingen van
HAIDTNGER op zeer vernuftige wijze gebruik gemaakt, om de
ontstaanswijze der spheroïdische indrukken aan de opper~
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vlakte van meteorische ijzermassa's te verklaren. Even als
WÖHLER en HAIDINGER werd hii een hartstochtelijk verzamelaar van meteorieten. Door aankoop en ruil groeide zijne
verzameling van jaar tot jaar aan; in den catalogus van
1882 zijn 190 vindplaatsen vertegenwoordigd. Aan materiaal voor scheikundig onderzoek had hij dus geen gebrek
en dat hij daarvan een ijverig gebruik maakte, bewijzen de
tot aan het laatst van zijn leven gepubliceerde analysen,
die, gelijk ik reeds vroeger opmerkte, ook uit een analytisch scheikundig oogpunt in meer dan een opzicht belangrijk zijn. Ik vermeld nog, dat de verzameling van
VON BAUMHAUER na zijn dood in handen is overgegaan van
den Heer STURTZ, handelaar in mineralen te Bonn, die er
ten verkoop een Catalogus van heeft uitgegeven.
Voorts heeft hij zich veel bezig gehouden met studiën
over het diamant, waartoe zijne betrekkingen met de voornaamste vertegenwoordigers der diamantslijpkunst hem bizonder gunstige gelegenheid verschaften. Behalve natuurhistorische en technische mededeelingen, die in het T1jdschrift van
Nijverheid voorkomen, volbracht hij ook zelfstandige onderzoekingen betreffende de kristallisatie van het diamant en
de verhouding bij hooge temperaturen in verschillende gassen, welke laatste hem tot twijfel leidden aan de algemeen
aangenomen stelling, dat diamant bij hooge temperatuur in
een anderen koolstofvorm overgaat.
Ook ontwaakte op nieuw zijne belangstelling in de waarneming der atmosferische verschijnselen, en de onvolmaaktheid van de hulpmiddelen daartoe, prikkelde hem tot het
zoeken naar verbeteringen. » Hoe kunnen", zegt hij, » de ware
gegevens over den toestand der lucht verkregen worden wanneer de temperatuur en de vochtigheidstoestand alleen aan
de oppervlakte der aarde bepaald worden, waar de invloed
van gebouwen, schoorsteenen en allerlei verwarmingsbronnen
zich doet gelden? De behoefte bestaat aan instrumenten
die veranderingen, zelfs op grooten afstand van den waarnemer plaats hebbende, hem, liefst door zelfregistratie wor-
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den overgebracht. De telemeteorograaf moet ontstaan: het
woord van BUIJS BALLOT moet een feit worden, dat alle
barometers in Nederland continueel op ééne plaats, te Utrecht,
opschrijven. De Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen had als prijsstofle gesteld: het vinden van een voldoend
middel om temperatuur, vochtigheidstoestand en dichtheid
der dampkringslucht op aanmerkelijke hoogte boven de aarde
te bepalen, op eene wijze, die zelfregistratie of gedurige
herhaling der waarnemingen mogelijk maakt. Toen daarop
geene voldoende antwoorden inkwamen, maakte VON BAUMHADER in 1874 zelf de denkbeelden, die hij zich daarover
had gevormd, publiek. Zij betroffen deels de dusgenaamde
solitaire observatoria, op grooten afstand of op groote hoogte
gelegen plaatsen, van waar de waarnemer of automatisch
berichten kan verkrijgen of zelfregistreerend kan laten opteekenen, eu omvatten, behalve de genoemde factoren, ook
nog regenhoeveelheid, windrichting en windsnelheid; gedeeltelijk hadden zij betrekking op de zoogeuaamde ballons
captifs. VON B.\DMHA UEU'S vooriitellen wareu scherpzinnig,
maar behoefden een practisch yenl1lft Om vruchtbaar te
worden. OLLAND, de beroemde Utrechtsche instrumentmaker,
heeft de denkbeelden mn YOx BAU~IHA nm tot riipheid gebracht,
en stelde hem in staat om in de vergadering der Akademie
van 29 Januari 1876 een meteol'ograaph voor solitaire observatoria te vertoonen, » een schoon werktuig", zooals onze
voorzitter het noemde, »waarvoor wii den Heel'en VaN BAUMHAUER en OLLAND dankbaar moeten zijn, dat de aanwijzingen
van verschillende instrumenten, ieder geheel vrij van de overigen, door een geleiddraad op eene willekeurige plaats registreert en tal van fij ne bizonderheden openbaart, waardoor
de Heel' OJ.LAND eene groote nauwkeurigheid van aanwijzing
heeft kunnen verzekeren".
VON BAUMHAUER'S denkbeelden en OLLAND'S uitvoering
ondervonden ook in het buitenland groote waardeering. Op
de Tentoonstelling te Philadelphia in 1876 werd het toestel der hoogste onderscheiding waardig gekeurd en het is
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bekend dat er sedert het zegel der praktijk op is gedrukt,
daar het van den Utrechtschen Dom regelmatig zljne berichten op Zonnenburg registreert. Voorzeker is het eelle groote
voldoening voor den groudlegger der meteorologie in ons
vaderland, dat zijne lamlgenootell een zoo groot aandeel
hebben in de gestadige volmaking van den zelfregistreerenden telemeteorograaf, het werktuig der toekomst, en gewis
zal ook VON It.HiMHAUElt'S naam in de geschiedenis van dit
werktuig met eere worden geboekstaafd.
In 1865 kwam de wet op het Geneeskundig Staatstoezicht,
en daarmede betrad de Regeering het in zoovele opzichten
van toegepaste wetenschap afhankelijke gebied der Hygii;ne.
Het kon niet missen, of ook dit moest VON R-\UMHAUER'S
opmerkzaamheid trekken. Ik herinner, dat hij reeds in den
aanvang zijner loopbaan zich met hiertoe behoorende onderwerpen had bezig gehouden: verzorging met goed drinkwater
en zuivere lucht had reeds meer dan eens wetenschappelijke
en populaire verhandelingen uit zijne pen doen vloeien en
de Akademie hall 11 em bij eene voorgekomen gelegenheid
met Professor VAN GEl.:NS belast met een advies over een
voorstel tot ontsmetting van de lucht in ziekenzalen. Thaus
gordde hij zich tot critiek aan. In 186G verscheen zijn:
»Cholera en veeziekte", waarvan de op den titel uitgedrukte
bedoeling was, om de middelen 'Tau afwering, die door de
Nederlandsche regeering, volgens hem zonder onderzoek
waren voorgedragen, te vergelijken met die, welke de Engelsehe regeering na een nauwkeurig onderzoek had aanbevolen,
een stuk dat wel zal hebben bijgedragen, om hem te doen
benoemen in de Staats-Commissie, aau welke in het volgende
jaar een onderzoek naar de middelen tot bestrijding van den
veetyphus werd opgedragen. Het Gemeentebestuur te 's Gravenhage vaarcligde hem 1871 met den Heer S. DE CLERCQ
WZN. en Professor HENKET af om in Engeland verschillende
reinigingsstelsels te bestudeeren, welke reis de aanleiding
werd tot een uitvoerig opstel over de middelen tot verkrijging
van zuivere lucht I.:n goed drinkwater in de groote steden.
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Doch vooral in de zuiver industrieele richting trad VON
BAUMHAUER met onverflauwd en ijver op.
De reeds in de
vorige eeuw zelfstandig geworden dochter van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappell, de N ederlandsche Maatschappij tot bevordering der Nijverheid, met welke hij reeds
te Amsterdam in nauwe betrekkiug stond en wier tijdschrift
hij jaren lang had geredigeerd, werd daartoe thans het
vooruame middel. V cIc malen lid van het Hoofdbestuur en
b~jna onafgebroken voorzitter van het plaatselijk Departement, nam hij een zeer aanzienlijk deel aan al hare werkzaamheuen en met de hulpmiddelen eu relaties, die daardoor
te zijner beschikking kwamen, wist hij zoo te woekeren,
dat bijna niets van hetgeen er buiten- en binnenslands op
dit gebied omging, hem vreemd bleef. Aan die omvattende
kennis had hij ook in 186i:l zijne benoeming tot Adviseur voor werktuig- eu scheikunde bij het Ministerie van
Binnenlandsche zaken te danken, cene betrekking die echter P/2 jaar later bij de afschaffing !lel' octrooien werd
opgeheven.
•
Bevorderde VO?; RWMHAUElt gedurende ziju verblijf te Amsterdam ook de helangen vau het Lager Omlerwiis, eerst als
lid der Plaatselijke Schooicolllmissie en als lid van het Hoofdbestuur der » Maatschappij tot Nut vau het Algemeen", en had
hij later van 1857 tot 1862 al:'! bchooIopziener te Amsterdam
mede de bezwaren te overwinnen, die aan de invoering der Wet
van 1857 waren verbonden, - sedert zijn vertrek naar Haarlem
had hij met het onderwijs weinig rechtstreeksche bemoeiingen
meel'. Eenige malen nam hij als lid eener Staatscommissie deel
aan de Examina der Polytechnische school, maar behalve
uit de Commissie van toezicht op het Middelbaar onderwijs
te Haarlem, trok hij zich uit deze soort van betrekkingen
meer en meer terug. Daarentegen had hij veel hart voor
de bevordering van de Kunstnijverheid. Iu 1873 zond hij
een op eigen aanschouwing en onderzoek gegrond opstel
in het licht over de KUllstnijverheidsmusea, waarmede hij
een belangrijken stoot gaf aan de oprichting van de bekende
JA.A.RBOEK
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instelling van dien naam te Haarlem. In 1878 benoemd
tot Inspecteur van het Lager onderw\is in Noord-Holland,
kon hij, hoewel daartoe bereid, deze benoeming niet aanvaarden, daar hem de gelijktijdige waarneming van dit ambt
met dat van Secretaris der Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen, door deze niet werd verleend.
Eene bizondere venneIaing verdient nog eene door hem
uitgedachte en tot eigen exploitatie bestemue conserveermethode van melk, die hij daarom niet bekend heeft
gemaakt. Ik vermeld derhalve ook alleen als feit, dat de
Jury voor de betreffende artikelen op de Tentoonstelling in
1883 te Amsterdam van twee monsters melk, door VON
BA1:MHAUER aangeboden, waarvan het eene 5 maanden oud
was en het andere de reis heen eu weer naar Indië had gemaakt, verklaarde: dat dit de eerste maal was, dat melk in
haar natuurlijken staat, dat is: ~onder cOllcent.ratie of bijvoeging van vreelll(le stoffen en als versch gemolken. was
bewaarJ, iets waarvoor Zü deu ui'villcler ul' hoogste ollllerscheiding (diplome û'hcnlleur) roou hebben toegekend, indien hl]
niet zelf lid der Jury ware geweest.
Het Bestuur der J\1aatschappij van Nijverheid wenl dooreraans
door de Re'reerillU
(fcraadl)lee!:rd
bil' de benoemin(f
van
o
ë\
bO
u.
b
K ederlandscbe Commissiën voor de groote Tentoonstellingen,
en niets natuurl~jker Jan dat het VON 13AUMHAUEll., zoowel
om zijne uitgebreide kennis en relatiën, alsmede wegens zijne
geschiktheid in andere opzichtell, telkens als lid daarvoor
aanwees. Zoo kwam het dan, dat vo~ BAUMH.\UER, die zich
gelijk wij zagen, reeds vroegtijdig tot dit arbeidsveld aangetrokken gevoelde, daarop steeds meer thuis raakte, IDeer en
Illeer onmisbaar werd en eindelijk de IDan der 'l'elltoonstellillgen in Nederland werd. Zijne werkzaamheid op dit gebied
is inderdaad extensief en intensief zeer groot geweest. In
1855 was hij te Parijs en in 1862 te Londen lid der
internationale Jury, in 1867 te Parijs en in 1873 te
Weenen lid der HoofdcoIDmissie en der Jury, in 1876 te
Philadelpbia voorzitter van het N ederlandsche Comité en
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lid der Jury, in 1883 voorzitter eener Klasse-Jury bij de
Internationale Tentoonstelling te Amsterdam. Elke dier
betrekkingen heeft hem weken of maanden, die te Philadelphia heeft hem zelfs jaren van inspanning en zorg gekost,
terwijl hij gestadig aan de meest scherpziende critiek van
belanghebbenden en belangzuchtigen was blootgesteld en
tegenover de Regeering en de publieke opinie eene verantwoordelijkheid droeg, welke iemand lUet minder energie,
bekwaamheid en stoutmoedigheid onder die olUstandigheden
allicht zou hebben ter neder gedrukt.
Daar er geen wetenschappelijk belang rechtstreeks bij betrokken is, kan de Akademie niet wenschen, dat over deze
werkzaamheden van haar voormalig medelid hier breedvoerig
wordt gesproken. Maar voor één punt kan zij, dunkt mij,
niet onverschillig zijn. Het is namelijk wel bekend, dat VON
R,,-nfHAUlm's bemoeiingen in zake de Tentoonstellingen hem
aan vele en soms zeer scherpe verwijten hebben blootgesteld.
Al werd hem nu in de benoeming achtereenvolgens tot Ridder
en tot Ridder-Oommandeur in de Orde van den N ederlandschen
Leeuw"') en door eervolle vermelding in de troonrede van 1876
door het hoogste landsgezag bij herhaling een schitterend blijk
van goedkeuring geschonken, in dezen kring, die, hoe objectief-wetenschappelijk er de toon ook gehouden worde, ten
slotte toch noch gezind noch bij machte is om in den mensch
alleen den geleerde te zien, kon zijn biograaf niet met verwijzing daarheen, volstaan. Daarom heb ik het mijn plicht

-) Hicr mogen tevens de andere ridderorden worden vermeld, waarmede VON BAUMHAUER zich, deels naar aanleiding der Tentoonstellingen,
deels om wetenschappelijke redenen vereerd zag.
Ridder van het Legioen van eer (Frankrijk).
Officier de ]'Instruction Publique.
dito.
Officier der orde van de Eikenkroon (Luxemburg).
Commandeur van de Franz Joseph-orde (Oostenrijk).
Officier der Leopolds-orde (België).
Van Amerika ontfing VON BAUMHAUER naar aanleiding der Tentoonstelling te Philadelphia eene groote zilveren medaille.
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geacht, zooveel mogelijk naar de gegrondheid dier verwijten
onderzoek te doen. Doch ik moet erkennen, dat noch in
de Regeeringsbureaux, noch bij particulieren, noch bij medewerkers van VON BAT!lfHAUER, zoover ik heb kunnen nagaan,
gegevens te vinden zijn, die llleer ten zijnen nadeele spreken dan
het geval zou geweest zijn met elk ander man vau zijne voortvarendheid, ,'an zijn Hom~ tot onbedachtzaamheid overslaanden
ijver, die heeft moeten werken onder omstandigheden, waarbij
zoo vele en dermate concurreerende belangen betrokken waren,
welke dikwijls tot een snel besluiten drongen, zonder gelegenheid te geven tot het rustig overzien der mogelijke gevolgen.
Men kan misschien op goede gronden de beteekenis betwijfelen, die aan de wereld tentoonstellingen door velen wordt
toegekend, maar, voor zoo ver de belangen der Nederlandsche
Nijverheid er werkelijk door gebaat kOlldeu worden, is dit,
volgens onpartijdige beoordeelaars, door VO); B.~mIHAulm
zoover hij er in betrokkeIl was, werkelijk geschied. Die
Nijverheiu heeft jegens hem verplichtingen, die echter harerzijds niet naar waarde zijn geschat, maar veeleer door vooropgestelde bezwaren, die niet geheel voor rekening van VON
BAl:MIIAUEll mogen komen, in de schaduw ziju gesteld.
De Tentooustellingen hebben VON B.WMHAUER nog indirect
in eenige betrekkingen en werkzaamheden van meer wetenschappelijken aard gebracht, die ten slotte niet onvermeld
mogen blijven.
De Fransche Regeering had aan de Tentoonstelling van
1867 een Comité verbonden, dat trachten zoude om die
groote bijeenkomst dienstbaar te maken aan de bevordering
der internationale munt-, maat- cn gewichtseenheid. Als
lid van dit Comité was VON BAUMHAUElt rapporteur over
het onderdeel areometrie, welk rapport onder de uitgegeven
stukken is opgenomen. Voorts bezorgde hij in het daartoe
bestemde paviljoen de expositie van de Nederlandsche maten,
gewichten, munten, areometers enz. benevens een aantal
daartoe behoorende documenten.
De Tentoonstelling te Philadelphia in 1876 of juister de
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gelijktijdige vergadering van de American Association for the
Advancement of sciences te Buffalo, die door VON BAUMHAUER
werd bijgewoond, gaf aanleiding tot de vorming van een
Comité voor internationale geologische congressen, waarin
ook hij zitting had. Het eerste dier congressen werd te
Parijs in 1878 gehouden, het tweede te Bologna in 1881.
Hier rijpte het plan voor eene geologische kaart van Europa,
en ontfing VON BAuMHAUlm, als een der vice-presidenten, de
opdracht om de medewerking onzer Regeering voor dit plan
te verwerven. Hij deed dit eerst persoonlijk zonder gevolg,
maar verwierf er later de medewerking van de Akademie
voor (Proces-verbaal 28 April 1882), op wier aandrang de
Nederlandsche regeering zich alsnu verbond om de zaak te
ondersteunen.

Het is een lange en bonte lijst van werkzaamheden, die
VON BAUMHAUER'S leven ons te aanschouwen geeft en te vergeefs zoekt men daarin naar eenheid en continuïteit. Het
verband tusschen de onderwerpen is alleen te vinden in de
persoonlijkheid zelve van den auteur, en spruit voort uit die hem
kenmerkende rustelooze begeerte om zijne kennis en ondervinding toe te passen, uit te breiden en dienstbaar te maken aan
nuttige doeleinden. Alles wat binnen zijn gezichtskring trad,
monsterde hij met het oog daarop en vond er spoedig de zijde
aan, die hem daartoe dienen kon. Hij was in den besten
zin van het woord een opportunist. In dat onvermoeid en
afwisselend streven werd hij gesteund door een sterk gestel
en eene vaste gezondheid, die eerst op het laatst van zijn
leven, maar toen ook op doodelijke wijze, werd geschokt.
Niet minder heeft hij te danken aan zijn levenslust en zijne
opgeruimdheid, die hem bezwaren licht deden tellen en
waarmede hij ook anderen wist te bezielen en voor zijne
inzichten en plannen te winnen. Voeg daarbij die aangeboren gemakkelijkheid van beweging onder menschen, vermeerderd en geoefend op zijne veelvuldige reizen en door

- 38 -

( 38 )
zijne betrekkingen met aanzienlijken en hooggeplaatsten, en
eindelijk die stoutmoedigheid in het laten gelden van hetgeen hij goed en nuttig achtte, dan is het niet bevreemdend,
dat VON BAlJMRHI<:R op maatschappelijk terrein een groote
mate van voorspoed heeft genoten.
Die voorspoed gold niet slechts zijne uitwendige levensbetrekkingen, maar ook zijn intérieur. Iu den kring zijner
vrienden, en bovenal in zijn gezin, genoot en waardeerde
VON BAlJMHAUER al datgene, wat hier niet meer» voorspoed"
maar )} hooger levensgeluk" wordt genoemd. Het voorrecht
viel hem te beurt, de gade zijner jeugd aan zijne zijde
te behouden en in haar armen te sterven. Hij mocht zijn
zoon, zijn eenige, tot een eer vollen rang als rechterlijk
ambtenaar zien opklimmen en bezat in hem, ondanks het
verschil van studie, een steun en een medewerker, in die
mate zelfs, dat de zoon na den dood zijns vaders ook in
diens wetenschappelijke nalatenschap volkomen thuis bleek te
Zijll. Twee dochters, waarvan de eene in Haarlem gehuwd,
vormden venler zijn famillekring. Daarin en in den omgang
met verwanten en vrienuen, met wie hij, gelijk met MOLESCHon en verscheiuelle andere vakgenooten, eene levendige
wisseling van geJachten onuerhield, gevoelde VON RmMHAFI<:R zich gelukkig. En voor diell kring in de eerste plaats
is zijn heengaan een onherstelbaar verlies geweest. D,llLr
blijft, ook als het rouwkleed is afgelegu, een rouw in het
hart over, die slechts verzacht wordt door Je levend blijvende herinnering aan hetgeen hij als vader en vriend voor
de zijnen is geweest.
Doch indiell wij VON BAmIHAUER'S maatschappelijkell voorspoed met het oog op zijne persoonlijke hoedanigheden
natuurlijk noemden, dan was het niet om deze alleen. Elders
moge iemand aan zoodanige talenten en gaven genoeg hebben om zich eene positie te verwerven, in Nederland niet.
Hier is daartoe nog ééne voorwaarde onmisbaar, maar die
ook in VON BAUJ\1HAUER vervuld was: hij was namelijk een
wezenlijk bekwaam man, in bet bezit van uitgebreide en
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degelijke kennis, die hij steeds voortging te vermeerderen.
Wij konden hem den eerepalm niet toereiken van een leider
of medewerker op het gebied der nieuwere Chemie te zijn
geweest, hoewel haal' karakteristieke ontplooiing - het erkennen van de harmonie tusschen de physische en de chemische
moleculair-gewichtsbepaling - in vox BAUMHAUER'S beste jaren
viel. .Maar hij had er geen deel aan. Wel heeft hij een
paar malen in de Akademie over daartoe behoorende onderwerpen gesproken, ééns bij de aanbieding van een onder
zijn toezicht ~ bewerkt en voor de derde maal uitgegeven
Leerboek; een andermaal toen hij, in navolging van een
smakeloos Engelsch scheikundige, lllet stokken en gekleurde
ballen den atornistischen bouw der stoffen zintuigelijk
trachttc voor te stellen. Doch deze bijdragen kunnen, evenmin als die wellce hlnDER, met kennelijken· terugslag op
ééne daarvan, in dc Akademie liet voorlezen, voor bewijzen
gelden dat hunne auteurs de strekking der nieuwe denkbeelden wisten te waardeeren. \C O"N BA L;:lHIAUElt gebruikte er
een cn anJer van, wat voor de classificatie bij het onderwijs
dienstig zijn kon, maar hij ontleende er gcene gedachten
aan voor experilllentee1e of theoretische onderzoekingen.
Hem waren de aanleidingen en behocftcn die de maatschappelijke eu indnstriëele omgeving aanbracht, voldoende als
prikkel en stof tot zijnen chelllischen arbeid. Maar het
zou verk eerd zijn, om die reden zijne beteekenis voor de
Chemie in ons Vaderland klein te achten. In de geschiedenis der wetenschap van onze dagen heeft hij zijne eigenaardige roeping gehad en kan als schakel in de keten der
ontwikkeling niet worden gemist. Amsterdam had met
Haarlem in het begin dezer eeuw den roem gedeeld~ dat de
nieuwe theoriën van LA VOISIER dáár meer dan elders misschien meer dan in Prankrijk zelf - duidelijke fOl'muleering en experimenteele bevestiging vonden, zoodat »de Hollamlsche scheikundigen" overal met roem en eer bekend
waren. Maar die tijd was lang voorbij en de Hoofdstad had
de Scheikunde vergeteu. Om haar weder in eere te brengen
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Was een man als VON BAUMHAUER noodig, iemand die haar
van de zijde van het pradische leven kon doen waardeeren
en daardoor de baan effende voor een vernieuwden bloei,
ook der theoretische wetenschap. Door ruimte te maken
voor de Chemie heeft VON B.UTMlIA UER inderdaad de » Chemie
in de ruimte" te Amsterdam mogelijk gemaakt. Is het niet
een opmerkelijk verschijnsel, ook als open baring van de
onweerstaanbare macht der wetenschap, dat, terwijl namvelijks
een menschenleeftijd geleden hipr niet dan met moeite eenige
duizenden te verkrijgen waren voor eene inrichting, die
dadelijk practische vruchten beloofde, thans twee ton wordt
geschonken voor een laboratorium, dat zijn ontstaan hoofdzakelijk dankt aan waardeering der theoretische wetenschap?
Zoo beslaat, wel bpsclwuwd, een iegel~jk in het groote
geheel zijne i)!aats, eene, waar hij niet gemist kan worden,
en heeft, als hij daar züne roeping vervulde, aanspraak op
dankbare waardeering. Te hooger mag voorzeker die waanleering stiigen naarmate üe bedoelingen en motieven ruimer en
edeler bleken. Doch in dit ('pzicht iemand de juiste maat
toe te deelen, i~ altijd hezwaarlijk en schier onmogelijk
WatlIleer niet eeu dagelijksclw omgang over en weer de harten heeft geopend. \\ ie zich ill zulk een geval bevindt,
-lenke aan l\IuLDER's woord: }) dat het aanmatiging is, iemand te willen beschrijven" en onthouJe zich. Hier is het
trouwens in de eerst" plants te doen om YOX BAUMIlAUER'S
verdiensten uit een wetens(;happplijk oogpunt. Welnu! Indien wij bij het waardeereu van de vruchten, die zijn levl'l1
in dit opzicht. heeft afgeworpen, ons niet beperken tot het
tijdelijke en vool'bijgaaude nut, maar ze beschouwen uit het
ruimere oogpunt del' historische ontwikkeling, dan mogen
w~j met volle overtuiging voor VON BAUMHAUEll eene eervolle plaats vragen in onze herimwring en in de geschiedenis der vaderlandsche Wetenschap.

- 41 -

AANTEEKE NINGEN.

1. (Zie bldz. 2).
Al1nhangsel tot de Historie der Reformatie in Duytschland,
gevoegd achter JOH. LODEw. GOTTFRIED'S Historische Kronijck,
uitgegeven door S. DE VRIES. Met desselven Algemeene Historiselle Gedenek-Boeeken van 't jaer 1576 tot op het sluijten der
EUfopische Vre(~de te Rijswijck, Ao 1697. Te Leijden bij PIETER
VAN DER AA, Boeckverkoper 1698.
Aen den Leser.
Dat d' Aflaten van Paus LEO X, en de schendige buytenspoorigheden
der Aflaats-kramers, D. LUTHERus aanleydingh hebben gegeven, om
sigh daar tegens te setten, en dat groote Werek der Reformatie aen
te vangen, is voorgesteld in de Kronijck van GOTTFRIED en de daer
aghter !':evoegde Historie der Refcrmatie. Omtrent 8 jaren te vooren
had Paus JULIUS II ooek een Aflaets-Bul uitgegeven, doch tot een
ander eynd, als LEO X; en om deselve uyt te deelen, CHRISTIANUS
BOOMHOUER na Duytsehland gesonden. Hoe veel bescheydener deesen
BOOMHOUER sich hier in heeft gedragen, als TETZEL en andere Afiaetsverkoopers onder LEO, blijckt uyt de volgende Bul; waer tegens D.
LUTHER sigh ook niet gesteld heeft. Doch eer wij deselve voordragen,
moeten wij van dien Heer renigh beright geven.
CHRISTIANUS, JOHANNES, CASPAR en BARTHOLOMAEUI; BOOMHOUER,
vier Gebroeders, waren bij Keyser MAXIMILTAEN I en Paus JULIUS II
in groot aansien, wegens hare en harer Voorouderen sonderlinge Deughden en Dieustell, aan 't Roomsche Rijck, en den Roomsehen Stoel betoond. Om deeser redenen wil heeft Keyser MAXIMILIAEN anno 1513
den 13 May aan haer en bare N akoomelingen vergund seer groote
Privilegien en Vrijheden.
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CHRISTIAEN, d'oudste der vier Broederen, wierd Anno 1509 door
Paus JUl,rus gesolH!cll na d' Aertsbisdorunwn Mentz, Keulen, Trier,
:Meissen, en de voornap,mste Plaetsen van Dllytschlnnd; daar hij, als
Panslijeken Nuntius, d' Aflads-Brieven uitrleelde. Hier in is hij voortgegaen tot Anno 1513, en de dood van Paus .TOLIus; wiens bysollliere
Gunstelingh, en wel ceuen der voornaemste, hij in sijn leven was geweest. Vermits hij uu sigh in Meissell en Wirtenbergerland meest op
hield, ter t1ier tijd cl" Residentie vall D. LUTHERus; en korts daer op
volghde d' Aflaets·lmllen \'an LEO X, met d'uytf'rste onbeschapmdhpyd
van It' Aflaets kramers 't Volck aangrpn-sen, soo heeft dit de g('meLle
LUTIIER aangese', om te!.!;ens d'Aliaten te Prelliken en te Disputeeren.
Hier van sijn onder BommouERS l\ akoomelingen noch verscheijdelle
Originele BrieveIl in hewnrillgh; en oIHler deese bij de Heer PrETER
BomUlOUER te ~Iaèstl'icht (noch in 't leven) twee Authentique Aflnetsbrieven yan Paus JULJUS, van hH!eilerley Druek; ten teeeken, .lat deselve in groote menightc!l door den gl'rndclell BOO~nIOUElt sijn nytgedeelel. Ooek is bij hem een Orig'illede Brief mn Keyscr M."'XIMILIAEN I
hier aght(~r ar\i~ g-evoeghd. Diergelijke sijn te I'inden ollller d' Antiquiteiten, versarneld dool' Il. S~lEl'IUS, Predikant tot Nieuwrneegen. Sic
hier nu d'Afiaets-Bul, eerst in 't Origiucel Latiju; daerna, soo alsse
in 'I l\'edcrlamlsch is ycrtadd geweest.
Universis et sill~ndis pracstJ:tes literns illSflPctnris CHRISTIANUS
BOOMHOUER, utrinsquf: jnri, Dodor, Prothond:HillS, et COffi!'S :\postoliCllS, nec !lon meiropo1itilJl·trum Coloni, ll8i8 ac T:<rbat"!lsis ct
Rel'aliciJsis ECC!<>ÜlI'111l1 CanOllle1l5, SatlclÎssl mi iu Chrisio Pat ris et
Domini llostri, Domilii J ulii lli', illa provid'Jntn l'apac ll, S:lnctaequi'
sedis ad }'logunli, liS"IIl, COlolli"'lSem el Tn,'v rcnsclll pro\'incias, illa·
rumqlle He ?lli~ll' IJ", s ci\'itatis ,\diOLClSCS, ;>,iliCiliS ei Crmlluis"arillS,
sallltem in Domil.o, Notum facimus quod idem Dominus noster Pap'"
cunctis in Christo fi,ldibus, in Provinciis, Ciyitatibus, 1'1. <lioeesibus
praedict.is qllomodo libtt habitantiLus ei commorantibllS, De ad cas undecunque confluentibus, qui duraut" trienllio, pro tutda partium Livalliae,
in subsidium sallctae cruciatae, contra feroeissimos Rutbellos, hereticos
et schismaticos, Tartarorum infidelium uuxilio fratos, manus adjlltrices
jnxta nostram ordinationem porrexerit, ultra plenissimas peecatorum
indulgentias, sacrati~simi J Ilbilei (etiam centesimi) ac alvas plurcs
gratias et facultates, quas ad hoc dispositi pro se ac certis defunctorum
animabns respecti ve consequullll1r, de plcllitudine ac liberalitate potestatis Apostolicas, misericorditer cOllcessit, et voluit ut tam ipsi quam
omnes et sing uli eorum parentes ac benefactores cum eharitate, defuncti
in omnibus precibus, elecmosunis, jejuniis, disciplinis, orationibus,
missis canonicis, peregrinationibus et caeteris omnibus bonis spiritualibus quae fiur.t et fieri poterunt in tota universali sacro sancta Eccle-
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sia militante, ae omnibus ejusdem membris, participes in perpetuum
fiant, et in super viveutibus indulsit ut deinceps, etiam dieto triennio
finito in aliis oeeurentibus, nliquum idoneum Presbyterum secularem
vel cujusvis ordinis Regularem in suum possiut eligere Confessorem,
qui vita eis in easibus dictap, sedi reservatis praeterquam offensae Eeelesiasticae libertatis, cuminum heresios et Rebellionir;; aut conspirationis in persouam vel statum Romani pontificis, seu sedem praedietam,
falsitatis litterarum, supplieationum et eomm issionum Apostoliearum,
invasionis, depraedationis et occupationis Terrarum et marium, Rom,mae Ecclesiae mediate vel immediate subjectorum, offensae personalis in Episcopum, vel alium Praelaturn, prohibitiollis devolutiollis
causarum ad Rom:lllam curiam, delationis armorum, et aliorum prohibitorum ad partes infidelium, semel duntaxat in vita, in aliis verG
quoti("s fuerit opportullum pro commissis sibi debitam absolutionem
impendat, et injungat poenitentiam salutarem, nec non vota quoque
ultra marina (liminum Apostolorum beatorum Petri pt Pauli, ae S.
Jacobi in CompostelIa, nec non castitatis et religionis votis duntaxat
excephs) in alia pietatis opera commutare valeat; quodque Confessor
qllcm quilibet ipsorum elegerit, omnium peccatorum suorum (de quibus conle contriti et ore confessi fuel'int) etiam semel in vita et i1l
mortis artieulo, quoties ille immincbit (etiam si tune eos decedere
non eontinget) plenissimam remissioncm, eis authoritate Apostolica
concedere possit. Sic t 1men quod itlcm Confessor, satisfactionem alteri
impendendam faciendam injungat, et ex confidentia confessionis vel
remissiollis, praedictarum llullatcnus aliqllod illicitum committatur, quas
quidem iudulgentias, gratias et facuJtates, idem sanetissimus Dominus
noster Papa vult et decrevit I cr quam suspell:lÏouem aut revocatiollem,
ncquaquam lJunc aut in futurum comprehendi, sed semper exceptas
cellseri debere, prout in litteris Apostolicis confectis, plenius continetUI'. Et quia dcvoti in Ch 'isto. . .. ElIlBERTUS SILvn;s THEODORUS
BERSIN et ADltLU\A ejus uxor ad usquc ad perfectum fidf'i eatholicae
negotium juxta summi l'ontificis intentionem, et nostram ordinationem,
de bonis suis pie contribuerunt, ideo authoritate Apostolica praefata
nobis concessa, ut dictis gratiis et indulgentiis uti, potiri, et gaudere
possit et valeat, per prescntes litteras uostras attestam ur. Datum in
Oistel'wijck sub sigillo nostro quo ad hoc utimur, die vicesima secunda
mensis .July, anno Domini millesimo quingentesimo nono .
. . . Forma absolutio1tÏs in vita toties quoties.
Misereatur Dominus Noster J. Christus per merita suae passiOllÎs te
tui
absolvat, authoritatp ClljUS et Apostolica mihi in hac parte
commissa ac tibi concessa, Ego te absoho ab omnibns
peccatis tuis.
In nomino Patris et Filii et Spiritus S. Amen.
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Forma ahaolutionia et plenissimae remiaaionia semel in vita et
in quocumque mortia articulo.
Miaereatur Dominus Noster J. Christus per merita suae passionis te
tui
absolvat, et Ego authoritale ipsius et Apostolica mihi in
hac parte commissa ac tibi concessa, te absolvo primo
ab omni sententia excommunicationis majoris vel minoris, si quam incurristi, deinde ab omnibus peccatis
tuis, conferendo ti bi plenissimam peccatorum tuorum remissionem.
In nomÏlle Patris et Filii et Spiritus S. Amen.
(L. S.)
In den tekst volgt hierop de Hollandsche vertaling van de voorgaande stukken.
WAPEN -GESCHENCK,
van Keyser MAXIMILIAEN d'I aan de Heeren BOOMHOUERS.
Wij MAXIMILIAEN, van Gods genade \·crkoorcr. ROOlllsch Keyser,
altijd vermeerder des Rijcks in Germanien; Koningh van Hongarijen,
Dalmatien, Croatien, enz. Aertshertogh van Oostenrijck, Hertogh van
Burgundien, Lotharingen. Braband, Stiermarck, Karndten, Crain, Limburgh, Luxemburgh en Gelder ; Landgraef in Elsas; \'orst iu Swaben;
Pliltzgraef tot Hnpspllrgh ell Hcnigow; Gevorstede Graef van Bnrgundiell, Ylaenderen, lyrol, Gortz, Arthois, Ptiurdt, Eyburglt, Holland.
Zeelan(l, Namen ell l::utphen; MarckQ'raef des H. Roomsehen Rijcks,
der Enns en Burgouw; Hper van Flie~iand, Windischmarck, Mechelen,
Portenauw en Salins, enz., hekennen opentlijck md deesen Bricf, en
doen kond een yegelijck, dat wij goedertierenlijck iugesien en betraght
hebben, d'eerbaerheyd, reedelijckheid, goede Zeeden, dellghden en vernuf, waarmee den Eersamen, Ollsen des Rijcks lieven, getrouwen CHRISTlAEN, Leeser der Reghten, en des H. Stoels te Romen Prothonotarius,
JOHAN, CASPAR en BARTHOLOMAEUS BOOMHOUER, Gebroeders, voor
onse Keyzerl. Maj. beroemd zijn geworden; ook d'aengenomene, getrouwe en nuttige diensten, welcke Bij ons en 't H. Rijck dickmaal
willighlijck gedaen hebben, en voortaen konnen, en sullen doen: en
daerom met welbedaghten gemoede, goeden raad, en reghte kennis,
den genoemden CHBISTIAEN, JOEA1<, CASPAR en BARTHOLOMAEUS
BOOMHOUER, Gebroeders, en derselven Echte Lijfserven, het hier na
beschreven Wapen, Clamat en N aem (te weten, een Schild, in 't midden over dwars gelijck gedeeld; onder Geel, of Goud verwigh, en La,mer; staende in 't ondtrste geele Vack Zuyls-wijs nevens malkander
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drie afgehouwene Blatboomen, met vijf afgeknotte Tacken, voor drie,
all:bter twee: in 't bovenste blauwe Vack 't boven-Lijf van een opstaende geele Leeuw; hebbende in bey de de Pooten, namentlijck in
de regbter boven bij 't spits eynd, in de lincker beneden bij de halve
geele Steel, een ijserverwige Hellebaard, de sneede voorwaerts gekeerd:
met een opene Muyl en roode uytgestoockene Tongh; op sijn Hoofd
een geele of goudverwige Kroon: en op den Schild een Helm, vercierd met een geele en blauwe Helmdeck : daer op oock 't bovenlijf
eens geel en Leeuws ; houdende in beyde de Pooten een Hellebaerd,
de sneede voorwaerts, met opene Muy!, en een roode uytsteeckende
Tongh (gelijk een Schihler 't sel ve Wapen en Ulamat in deesen tegenwoordigen Keyserlijcken Brief heeft afgebeeld, met de behoorlijeke
Verwen), van nieuws genadighlijck verleend en gegeven; en geven haer
die oock alsoo van nieuws, uyt Roomseh-Keyserlijcke Maght, volle
wil, en Il:0ede kennis, in kraght deeses Briefs: meenen, stellen en willen, dat voortaen de genoemde CHRISTIAEN, JOHAN, CASPAR en BARTlIOLOMAEUS BOOMHoUER, Gebroeders, en haer Echte Lijfs-erven, en
der selver Erfgenamen, voort en voort eeuwighlijck, 't voorgedaghte
Wapen en Clamat hebben, voeren en in alle en yeder eerlijcke en
reedlijcke saecken en geschaften, tot schimp en tot ernst; in Strijden,
Kampen, Steeckspelen, Ge\'eghten, Banieren, Tenten, Opslagen, Zeegelen, Clamaten, Begraefnissen; voorts in alles en allerwegen, tot haer
behoef, na haren wil cn welgevallen gehruycken en genieten sullen,
en mogen, als andere onser en ues H. Rijcks Wapensgenooten, welcke
dit alles hebben, gebruycken, en genieten, door Reght of Gewoonte,
onverhinderd van alle en een yeder. En gebieden daer op alle en een
veder, Keurvorsten, Vorsten, Geestlijcke en Weereldlijcke, Praelaten,
Graven, Vrijheeren, Ridders, Kneghten, Hoofdlieden, Voogden, Administrateurs, Amptlieden, Schouten, Burgermeesteren, Righteren, WapenKoningen, Persevanten, Burgeren, Gemeenten eu voorts alle andere
onse en des Rijcks Onderdanen, in wat Waerdigheyd, Staet en bedrijf
die zijn, ernstlijck en vastlijck bij deesen Brief, en willen, dat zij de
gemelde CHRIS'l'IAEN, JOHAN, CA.SPAR en BA.RTHOLOMA.EUS BOOMHOUER,
Gebroeders, en haer' Echte Lijfs-erven, en der selver Erfs-erven, voortaen eeuwighlijck, aón 't voortsz. Wapen en Clamat niet hinderlijck
sullen zijn, maar haar 't 2:elve, gelijck hier boven staet, gerustelijek
laten gebruycken, genieten en ganschlijck daer bij blijven; daer tegens
niets doen, noch van yemand anders te doen gedoogen, soo lief als
een yeder is te vermijden onse en des Rijcks ongenade en straffe; en
daertoe vervallen te zijn in een boete van twintigh Marck dight Goud,
van yeder, die hier wreveligh tegens handelde, onvermijdlijck te betalen; d'eene heltt aan onse en des Rijcks Kamer, d'andere helft aen
de gedaghtl; CHRISTlA.EN, JOHAN, CASPAR en BARTHOLOMAEUS BOOl(-
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Gebroeders, en haer' Echte Lijfs-erfgenamen; doch sonder nadeel van andere aen hare Wapenen en Reghten, die wellight een diergelijck Wapen en Clamat moghtcn voeren. Ten oirconde is deesen
Brief gezegeld met ons aenhangende Zeege!. Gegeven in onse en des
H. Rijeks Stad Aughsburgh, den 16den Maend May, na Christi geboorte vijfthien-honderd tIertien, onses Rijeks, des Roomschen in 't
vijf-en-twintighste, des Hongarischen in 't eell-en-twintighste Jaer.
HOUER,

Ad mandatum Proprium Imperatoris
(Was geteekend) ::3.
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11.

EDOUARD HENRI VON BAUMHAUER
werd op de daarbij genoemde data lid van de navolgende
Genootschappen:
29 Juni 1847. Lid van het Provinciaal-Utrechtsch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen.
13 Maart 1848. Geassocieerd Lid van het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs te 's Gl'avenhage.
14 J anunri 1/348. Lid \'an de Vrijclagsche V rreeniging te Amsterdam.
10 Mei 184·8. Honorair-Lid van het Konink. Zoöl. Genootschap
"Natura Artis Ma:~istra" te A.msterdam.
11 September 1850. lIuitengew, Lid van het Genootschap ter bevordering der Gel"3es- en Heelkunde te Amsb'rdam.
31 December 1851. ~~ember of tb!' British Acr.dcmy of Universal
lndustry, Science anel Arts at Loudon,
17 Maart 1852. Honn'air-Lid \'un het Genootschap liDoctrina et
Amicitia" te Ams' ,~rdam.
6 September 1852. Lid-Consultant van het Bataafsch Genootschap
der Proefondervindelijke Wijsbeg'eerte te Rottel\lam.
21 Mei 1853. Li,l yan de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.
20 .Juni 1853. Honorair-Lid van de Maatschappij "Fel ix Meritis"
te Amsterdam.
23 April 18&8. Lid der Koninklijke Academie van Wetenschappen
te Amsterdam.
31 Mei 1858. Ehrenmitglied des Physikalischen Vereins in Fr,mkfurt
am Main.
? 1868, Corr. Lid yan de Natuurkundige Vereeniging van Neerlandseh-Indië te Batavia.
11 Juni 1869. Membre corresp. de la 80ciété Impériale des Sciences
Naturelles de Cherbourg.
23 Maart 1870. Lid van het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Gences- en Heelkunde te Amsterdam.
I) April 1871.
Lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg.
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15 Juni 1872. COrT. Mitglied der Gesellschaft flir VaterläuQische
N aturkuude in Württemberg zu Stuttgart.
2 September 1876. Corr. Member of the Buffalo Society of Nataral
Sciellces at Buffalo.
2 Februari lil77. Member of the American PhilosoPlical Society
at Philadelphia.
17 Maart 1877. Associé étrauger du Comité Central permanent ,.\e
Géographie. Ministère de la Marine et des Colonies en Portugal
à LisbonIIe.
Juli 1878. Membre Corresp. de l' Association Française pour
l'avallcemellt des Sciences à Paris.
2 Juni 1880. Membre Corresp. de la Société Académique de
Cherbourg.
5 November 1880. l\1embre Corresp. de l' Acarlémie Nationale des
Sciences de la République d' Argeutine.
3 Juli 1882. Mitglied der Kaiserlich Leopoldinisch-CarolinischDeutschell Akademie der Naturforscher zu Halle aiS.
22 November 1882. Corresp. Member of t.hc British Association for
the Advancement of Sciences at Loudon.
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LIJST DER G ESCllRlFTEN
VAN

E. H. Y 0 N B A U M H A U E K

SClIEIKUNlJF;.
Analyse van het Lands!croner Jl:fiueraalwater.
Seheik. On<lerwekillgen, uitgegeven uoor Prof. G. J.l\fCLvER, l;trecht,
Dl. 1, p. +87.
Ontleding van de Zaden van PhytelepHas Ruiz 9-" Pavon (Elephalltusia vVill<lenow) ert ove?' het vrijstellen der cellulose uit de
planlendeelen.
Scheik. Onderz., Dl. IT, p. lî2.
LIEBIG'S Annalen der Chemie unel Pharll1acie, B(l. XLVnI, p. 356.
ERDMANN'S Journal für Prakt. Chemie, Btl. XXXII, p. 20+.
Over de zamenslt:lling aan de harde be!cleedselen der vruchten, van
eenige llOutsoolfen en van ltet vlas.
Scheik. Onden, Dl. U, p 19+.
ERDMAKN'S Journal fül' Prakt. Chemie, Btl. XXXII, p. 210.
Schei!cundig Onderzoek van drie a-zrdsoorten, uit de Waerd- en
G?·otlgronden.
Scheik. Onclerz., Dl. H, p. 485.
Sclteikundig Onderzoek van: 1". Mergl'lsoort, 2". eene voor Mergel
gehoudene stoffe, 3°. eene in Mergel gevondelle zelfstandigheid,
4". eenm Alluviaalgrond.
Scheik. Onclerz., Dl. H, p. 514.
Ol'er eene stof, voorkomende in het perispermia der zaden, die uit
hoornachtig alóumm geugd 1corden te bestaan.
Scheik. Onclel'z., Dl. lIl, p. 261.
Over de zame1l8telli1tg valt vitelli'le.
Scheik. Onc1erz., Dl. lIL, p. 272.
Over het oplosbare Eiwit der Vis8Cflell.

4

JAARBOEK 1887.
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Jourual f. P. C., Bd. XLV, p. 120.
Scheik. Ouderz., Dl. IV, p. 322.
Over de zamenstelling van het Spierweefsel des Vis8chen.
Scheik. Onderz., Dl. IV, p. 2D3.
ERDMANN'S Journal f. 1'. C, Ed. XLlV, p. 506.
Een:ge lnededeelingen over de Bepalingen van Stiksta I in de organische
ligckamen.
Scheik. Onderz., Dl. IV, p. 3:3-\. en p. 368.
Ueber da,~ Verkalten van Kali mul JVatl'on ZIl Salzsäure und Salpetersäure.
ERD1>1ANN'S Journal f. r. C., BiL LXX\-III, p. 205.
Verslagen en Mededeelingen, at\!. XatnurkuIlde, ~on. Aead. 'Vetellsch.
Amsterdam. Dl. X, p. 26.
Ueber die Elementan:usammenset:mny lipr (jutta- Percka.
ERDMANN'S Jourrml f. 1'. C., Hd. LXX VIiI, p. 27i.
Journal de Pharmacie, T. XXXVII, p. BH.
Verslag Provinciaal U trechtsch Gellootschap, 1 S5G.
Het wezen der thans heerscltende aaJ'dappelenziekte, met JAC. MOLESC HO TT, Utrecht 184,t..
Beiträge ZUl' practischen Cltemie.
Annalen der Cl,emie mul Phannaric, BIL XC, p. 15.
Ga8lampen tum Gebrauc!t im Oltemischen Laboratorium.
Als voren, Bil. XC, p. 21.
Over ket drinkbaar maken van zee/wter door destillatie (toestel ROt:;LET).
Nederl. IVeekblad voor Geneeskundigen, 16 Ort. 1851.
Antwoord aan Heeren G, SlMO~ en P. L. llIJKt: op de mededeeling
der o,/jic. stukken over het drinkbaar maken valt zeewater door
den toestel van den lieer ROl.:LET,
Tijuschrift voor Geneeskunde, afl. April en Mei 1852.
Geregtelijk sckeik. en microscop. onderzoek naar bloedvlekken op de
kleedingstukken en naar den inllOud van een j/eacltje in de zaak
van J. S.
Ned. Weekbl. voor Geneesk., 11 April 1852.
Bijdrage tot geregtelijke sclteikunde; vervalscking van azijn met zwavelzuur.
Als voren, 13 Januari 1855, 2.
Analyse van ket Duinwater te Am8terdam.
Als voren, 21 Januari 185,t., 3.
Vergelijking tusBclten !tet Duinwater en het Sckuitewater te Amsterdam.
Als voren, 11 Maart 1854, 10.
Het water van de put op de Noordermarkt te Amsterdam.
~8 voren, 23 Sept. 1854, 38.
Ueóer die Trinkwä&ser van Amsterdam mit F. H. VA.N MOORSEL.
ER.D1>1ANN'S
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ERDMANN'S Journal f. P. C., Bd. LXXXII, p. 475.
Voorloopig berigt over de ZuurstoJbepaling in Slikstofvrije lichamen.
Verslagen p,n Mededeel., Dl. I, P 283 en 359.
Annalen der Chemie uncl Pharmacie, Bll. XC, p. 228.
Annales de Chimie et de. Physique, T. XLV, 1855, p. 327.
Over het zoutgehalte van zeewater.
Verslagen en l\leclecleel., Dl. X, p. 163.
Scheikundig Onderzoek van het ijzer t'an het aan boord der Pro
Patria gespl'ongen kanon.
Verslagen en l\lededeel., Dl. X, p. 167.
Verslag der cl1emische analyse van het zeewater uit de straat van Gibraltar.
Verslagen en l\lededef\l., Dl. XII, p. 314.
Over het badzout in de moederloog verkregen uit het Jodium houdend
water van de de8sa Molong op Java.
Verslagen en Mededeel., Dl. XII, p. 326.
POGGENDORFP'S Annalen, Bd. CXVI, p. 365.
Mededeeling over Beknopt leerboek der Onbewerktuigde Scheikunde.
Verslagen en Mededeel., Dl. XVII, p. 44.
Over een nieuw zuur in de licllens,
Verslagen en Mededeel., Dl. XVII, p. 119.
Sur l' allalyse organique.
Archives Néerland., Harlem, T. I, p. 179.
FRESENIUS, Zeitschrift Analyt. Chemie, Bll. V, Hl.
ERDMANN'S .Journal f. P. C., Bd. Cl, p. 257.
Deutscher Naturforscher Verein, Hannover, 1865, p. 137,
Rapport met den Heer J. v. GEUNS over de schadelijke lucht in
ziekenzalen.
Verslagen en lVleiledeel., 2de Reeks, Dl. IV, p. 354.
Archives l"éerland., T. V, p. 97.
Over de kwantitatieve scheiding van het ijzer van de metalen nikkel
en kobalt.
Verslagen en Mededeel., 2de Reeks. Dl. V, p. 266.
Archives Néerland., 1'. VI, p. 41.
FRESENIUS, Zeitschr. Anal. Chemie, Bd. X, p. 217.
Verslag over de mogelijkheid een er zelfontbranding van lompen, uitgeóracht met Heeren J. W. GUNNING en A. C. OUDEMANS JR.
Verslagen en Mededeel., 2 de Reeks, Dl. XVII, p. 175.
Beknopt Leerboek der Onbewerktuigde Scheikunde, C. G. VAN DER
POST te Amsterdam. :3 uitgaven 1852, ]856 en 1864.
8ur un tltermorégltlateur de construction très simple.
Archives Néerland., T. XIX, p. 297.
FRESENIUS, Zeitschl'. Anal. Chemie, Bd. XXIV, p. 42, Heft 1.
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ALGE"MEEN.

Specimen inaugurale contÎnms senten/ias vetel'll1/t pllilosopllOrum Graecorum de t:Îsu, lUliline et colorióus.
Lh'echt, -:\. Y. D. i\lo:\nF., 1813.
1ll1cijdillfl81'11de als lIoo!}leuaar te Amsterdam, op :H ,lanuari l8+8:
u'rij lel"8n iu üe natuur eH 1ll,'uteH haar kunnen".
SUHls,ll'1lkkerij te .'\lllstenlam, 1 S·lS.
De tucld een lioo/dl'ofdst! voor dell 1111·//Sclt.
Album der ::\Iltllur, lS5~, p. 271.
Over het nut der Sclw'kl!/Ide raar dell industrie"'.

JLiaduJll, 1 S~:5.
de Xedel'lalldsclie lfijcerlu·it1
om lwar te aid/tikkelen.

A. C.

Kln·sE'!.\~,

Tu:ee voorlezi,,!}m
A. C

OlW1'

KRrsDI.\~,

l'1t

de middelen

lIaarlem, IS;);)

Ofjicihle lijst del' Rdroollillgw aall rle 1"-1'111'1'1.
l'eldte'l1t. te Parijs in 1855, !i/tl het (0)'(1ed

in;;!
(hl'

lIders op de lreJUl:,!.

A. C. Km:SE)L\~, Haarlem 1 S57.
Derde Rapport van de kou. Rngelsche CO/iI1H/.\·8/e t'lJOr de veniekte.
TijclschTift "au ?\ijl"erlleill, Dl. X:;: IX , p. ;?Si.
Scheikundige middelen Iepen dl: (('1'8preir/ill!} dl'!' cl,ull'1'Il en vee:iekLen.
ERYE~ LOOSJES, llaarlelll, 1 SIi().
Opmerkiuf/en omtrent lu:t eer~te .Hoo/dstuk mrt het Outu:eljJ der Jf't:l
betr,:ffende de maten, .qen·ichten Nt 1Cel:g/ce/"~·hfigell.
Tijclschrift van 1\ijyerheill, Dl. XXX, p.II :l.
Rappod oVel' de Internationale Tenlooil.dullin,fJ te Londen Wil 1871.
Tijdschrift van -:\ij\'erheid, Dl. :;:XXIV, p. 2\1:1.
De middehn tel' verh'ijgillg nm zult'ere ludl Ol iloed driuk/ca/erin
de groole sleden.
Tijdschrift van Nijrerheill, m. XXXV, p. 15
Over de kunslnijve1'heids-Î//Usehl OJ! de lVeellcl' lrl'reldhntool1slclZing van 1873.
Tijdschrift yan Nijl"erheid, Dl.
)J. :l28.
Le Bureau SciPnt~fique Néerlmulai8.
Revue Scientifiqne, Fm'is, 2l Déc. 187:2, p. 5\n
Associatioll fran(;nise à Bordeaux, 1872, Compjes renclus, p. 31î:l,
Rapport met de HeerPIl N. 11. HF.;\Kl.;']· en S. DE CI,ERCQ orel' het A. B. C.
]1l'ocr's "tot zuivo'ing mu liet rioolicalel''', IIlm den Gemeenteraad
van '8 Gl'avenhage, 1871.
De Societ~it 11 Tl'oUW mott Blijken" in de 18' en 1 \:Je Eeuw.
JOH. ENSCHEDÉ & ZONEN, Haarlem, 1880.

xxxn,
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DIAMA~T

enz.

Over de aardolii':n der Nede1'l. Oost-Indisc1te bezittingen.
Verslagen en }[ededeel., 2d e Heeks, Dl. lIl, p. 3-10.
Archives NéerlanJ., T. IV, p. 289.
Tijdschrift van Nijverheid, Dl. XXXII, p. 190.
Over den diamant.
Verslagen en Nlededeel., 2de Reeks, VI. VII, p. 200.
Ardlil'es N(écrland., T. VIII, p. 97.
Tijdschrift \'<lll i\ijl'orheid, Dl. XXXVI, p. 1 en 87.
'YIEDEMA~~'S .'ulIlalon, Noue J.;'olge, Heft 1 (B(l. 2:37), p. 462,
SUl' la cristallisatioit du diamant.
Archives N(écl'land., T. XVI, p. ()l.
Verslngell on ~lede(leel., 2de lleeks, Dl. XV I, p. 274.
Assoeintioll fralH;aise it Algel', 1881, Comptes rendus, p. 361.
Geologisch(: kaart van Europa.
Verslagüll en .Mededeel., 2 d c Reeks, Dl. XVIII, p. 89.
011 the ap}JlicatiOlt oj the Diamond to illinemlogÎcal alld ChemicaZ
A nalysis.
Report Thitish Assoeiatioll, Southampton, 1882.

l'.'dLIV () R\l.

Zeven ve1'8lagen aan de Kon. Academie over proevelt genomen tegen de
vernielingen van den paalu;orllt, met (Ie H.H. W. VROLIK,
P. HARTING, D. J. STORM BUYSING en J. W. L. VAN OORDT.
Verslagen en Mededeel., Dl. VIII, XII, XIlI, X V en XVII,
Iste R.; Dl. I en UI, 2de R (afzonderlijk uitgeg.).
Over den paalworm.
Verslagen en 1I1ecletleel., Dl. IX, p. cJ.cJ.0.
SUl' Ze taret et les mo!!ens de Jlréservel' Ze bois de ses dégats.
Arehives N(>erlalHl., T. I, p. l.
Tijdschrift van Nijverheid, Dl. XXIX, p. 222.
SUl' les moyens de pl'éserver Ze bois des attaques du tal·et.
Archives Néerlaud., T. IV, p. 160.
Tijdschrift van Nijverheid, Dl. XXXII, p. 182.
(De twee laatstgen. verscheuen in het Engelseh: 11 Tereclo navalis"
inPopulal' Seienee Monthly, Aug. and Sept. 1878).
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ALKOHOLOM:ETRIE.

Verhandeling over de lJi.qth eid, de uitzetting, het kookpunt en de spanning flan den damp van Alkohol en va,. mengsels van Alkohol
en Water.
Natuurk. Verhandeling in 4°. Kon. Acad. d. Wetensch. te Amsterdam, Dl. XI, 1860. Hiervan verscheen eene vertaling in het
Fransch, bij C. G. v. D. POST, Amsterdam, 1860.
Over den vaporimeter Va/I GEISSLER.
Verslagen en Mededeel., Dl. IX, p. 87.
Voorloopige mededeelingen over AlkollOlometrie.
Verslagen en Mededeel., Dl. X, p. 251 en 317; Dl. XI, p. 36.
Over Alkoholometrie door middel van den Areometer.
Verslagen en Mededeel., Dl. XI, p. 409.
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