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Door deze voorstelling werd een bepaalde vorm gegeven aan het

denkbeeld, dat de atomen, die eene molekule samenstellen, niet in

vlak gelegen zijn (zooals men ze gewoonlijk teekent), maar zich

m verschillende richtingen in de ruimte uitbreiden. Kon uit de vroeger

gebezigde voorstelling (dat deze gebrekkig was, werd alge-
meen erkend) bij oppervlakkige beschouwing de mogelijkheid van het

bestaan
van isomere verbindingen worden afgeleid ,

wanneer twee atomen

Wegens den beperkten omvang van het Wetensch. Bijblad zij het

mij bij wijze van uitzondering vergund in dit gedeelte van het Album

melding te maken van eene nieuwe uitgave, die op zuiver weten-

schappelijk gebied thuis behoort. Trouwens , daar zij op den weg, die

tot de kennis van den inwendigen bouw der koolstofverbindingen voert,

eene mijlpaal is, door een vaderlandsch geleerde opgericht, en tegelijk

in het terrein van het onbekende eene observatiepost, door zijne uit-

gebreide kennis van de noodige hulpmiddelen voorzien, mag op alge-

meene belangstelling worden gerekend. Bedoeld wordt hier: Dix années

dans l’histoire d’une théorie (Rotterdam, P. M. BAZENDIJK) van den amster-

damschen hoogleeraar in de scheikunde dr. J.H. VAN’T HOFF.

In eene in 1875 uitgegeven brochure La Chimie dans l’espace werd

het denkbeeld algemeen bekend gemaakt, dat een atoom koolstof op

vier andere atomen (of groepen van atomen) zóódanig werken zou,

dat de stand van deze vier ten opzichte van het atoom koolstof voor-

gesteld werd door de vier lijnen, die de hoekpunten van een vier-

vlak met zijn middelpunt vereenigen. Eene molekule methaan zou

den vorm hebben van een regelmatig viervlak , waar het atoom koolstof

zich in het middelpunt en de vier atomen waterstof zich in de hoek-

punten bevinden. Samenvoeging van atomen koolstof in de verzadigde

verbindingen zou plaats hebben, doordat elk atoom koolstof in het

middelpunt van één viervlak en te gelijk in het hoekpunt van een

tweede viervlak was geplaatst.
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waterstof door andere atomen (of groepen van atomen) werden ver-

vangen, uit de nieuwe wijze van voorstelling volgde, waarom de werke-

lijkheid aan deze onderstelling nooit beantwoord had. Daarentegen stelde

zij de mogelijkheid, dat twee isomere verbindingen kunnen optreden
,

zoodra in de molekule van eene verzadigde verbinding een atoom

koolstof met vier ongelijke atomen (of groepen van atomen) verbonden

was, dus zoodra zij een asymmetrisch atoom koolstof bevatte ; deze moge-

lijkheid gaf eene verklaring van het bestaan van isomere verbindingen

(melkzuren , wijnsteenzuren ,
suikers enz.), die voor de vroegere ver-

klaring eene lastpost waren en als geometrische isomeren voorloopig aan

kant werden gezet.

In de genoemde brochures werd bovendien'gewezen op het verband

tusschen het voorkomen van zulk een asymmetrisch atoom koolstof

en het draaiingsvermogen van het vlak van polarisatie. De geschiedenis

van deze denkbeelden sedert 1875 wordt verhaald in het thans ver-

schenen geschrift, dat als een tweede druk van La Chimie dans Vespace

wordt beschouwd. Er blijkt uit, dat de schrijver en ook de heer

j. a. le bel een fransch scheikundige (aan wien de nieuwe uitgave

opgedragen is) met alle tevredenheid terug mogen zien op het tijdvak,

hetwelk , erliep, nadat zij hunne voorstellingen in een bepaalden en

voor onderzoek vatbaren vorm het eerst hebben uitgesproken. De lijst

der verbindingen, die van een asymmetrisch atoom koolstof voorzien

het polarisatie-vlak draaien, is aanmerkelijk uitgebreid; daarentegen

verdwenen bezwaren, die ontleend werden aan het bestaan van optisch-

actieve stoffen, die geen asymetriscb atoom koolstof bevatten, omdat

het bleek, dat de meeste van deze stoffen deze eigenschap hadden

vertoond ten gevolge van de aanwezigheid van een of ander bij-

mengsel. Wordt van eene verbinding, die een asymmetrisch atoom

koolstof bevat, eene andere afgeleid, waarin zulk een atoom ont-

breekt, dan is de afgeleide stof optisch-inactief. Belangrijk vooral is

de opmerking, dat aethyl-, propyl- en buylalkohol, barnsteenzuur

en aethylacetait, ook waar zij door gisting ontstaan, optisch-inactief

zijn, hoewel de invloed van lagere organismen meestal mengsels van

links- en rechtsdraaiende stoffen voortbrengt; in de genoemde inactieve

verbindingen ontbreekt een asymmetrisch atoom koolstof. Door tal

van bewijzen wordt hier de stelling gestaafd, dat in de verzadigde

lichamen het draaiingsvermogen aan het voorkomen van een dergelijk

atoom koolstof gebonden is. Waar in eene molekule twee zulke atomen

koolstof aanwezig zijn b. v. in de wijnsteenzuren, laat deze hypothese
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het bestaan tóe van eene inactieve isomere verbinding en ook in dit

opzicht stemt zij dus met de werkelijkheid overeen.

Ook de onverzadigde koolstofverbindingen worden in deze beschouwing

opgenomen. Bij de verbindingen , waarin eene dubbele binding tusschen

twee atomen koolstof aangenomen wordt, opent zij het uitzicht op twee

isomeren, wanneer elk der twee atomen met twee ongelijke atomen

(of groepen van atomen) vereenigd is, terwijl deze twee bij beide ato-

men koolstof van denzelfden aard zijn. De isomerie tusschen fumaarzuur

en maleïnezuur b. v. wordt daardoor verklaard. Beschouwingen omtrent

de grootere bestendiging van het fumaarzuur, omtrent de vorming van

additieprodukten , omtrent het ontstaan van maleïnezuur uit lichamen
,

die van fumaarzuur zijn afgeleid, en omgekeerd enz. leveren het over-

tuigend bewijs, dat de nieuwe voorstelling eene belangrijke schrede

voorwaarts is. Bij de van acetyleen afgeleide verbindingen
,

waarin eene

drievoudige binding tusschen twee atomen koolstof wordt aangenomen,

en bij de aromatische verbindingen worden niet meer isomere verbin-

dingen in het verschiet gesteld dan vroeger werden ondersteld.

Toch bevredigt de verklaring van hetgeen men onder »dubbele bin-

ding” en » drievoudige binding” tusschen twee atomen koolstof moet ver-

staan ons niet geheel. Enkelvoudige binding tusschen twee a; /men kool-

stof zou hierin bestaan, dat het middelpunt van elk viervlak (gevormd

door het atoom koolstof met de vier daaraan verbonden atomen of groepen

van atomen) tevens een der hoekpunten van het tweede viervlak is.

Bij eene dubbele binding moeten nu twee hoekpunten dezelfde rol

spelen, die één hoekpunt bij enkele binding vervult; nu wordt onder-

steld
,

dat de twee viervlakken zóódanig in elkander gedrongen zijn ,

dat de tweevlakkige hoek aan ééne der ribben gevormd voor een

gedeelte binnen het tweede viervlak ligt. In La Chimie dans l'espace

werd het zoodanig voorgesteld, dat de twee viervlakken ééne ribbe

gemeen hadden. Welke voorstelling men zich echter van deze verbin-

ding van twee viervlakken moet maken , is mij niet geheel duidelijk;

het viervlak is de gedaante van de molekule, die uit een atoom kool-

stof (in het middelpunt) en uit vier andere atomen of groepen van

atomen (in de hoekpunten) is opgebouwd; wat zijn dan die hoekpunten

of liever hoe ontstaat de voorstelling van een viervlak, wanneer de

atomen ontbreken, die in de hoekpunten zouden geplaatst zijn ? Zijn

het de richtingen, waarin het atoom koolstof op vier andere atomen

hm werken ? Hetzelfde bezwaar bestaat tegen de voorgestelde struktuur

van acetyleen enz., waarin van elk viervlak drie hoekpunten op eene:
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dergelijke wijze zouden vereenigd zijn of waarin de beide viervlakken

(zooals in La Chimie dans l'espace wordt gezegd) een vlak gemeen

hebben. Wanneer de verklaring voor de drie gevallen zooveel raoge-

lijk gelijk werd gegeven, moet dan niet aangenomen worden, dat bij

enkele binding tusschen twee atomen koolstof de twee viervlakken een

hoekpunt gemeen hebben ?

Het geheele geschrift door ontmoet men de bewijzen
,

dat de door

de heeren van 't uoff en le bel uitgesproken en in den laatsten

tijd o. a. door wislicenus uitgewerkte voorstellingen in verband staan

met de verschillende onderzoekingen van prof. van ’t hoff (ook met

die omtrent het overgangspunt bij scheikundige ontleding, waarover

reeds eenmaal in het Wetensch. Bijblad gesproken werd). He Dix années

dans l'histoire d'une theorie, een werk waarmede voortaan rekening zal

worden gehouden ,
bevatten daarom ook een belangrijk gedeelte van

zijn eigen leven; daarop in het Album de aandacht te vestigen is eene

aangename taak, hem daarmede van harte geluk te wenschen ons

laatste woord. G. Doijer+van+Cleeff


