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Werden in dit opstel reeds verscheidene kleurstoffen genoemd, de

groep, waaraan het koolteer zijne opkomst te danken heeft, verdient

afzonderlijk te worden behandeld. Haar naam aniline-kleurstoffen is ont-

leend aan de aniline
,

eene in water zeer weinig oplosbare, in verschen

toestand kleurlooze en langzamerhand bruin wordende vloeistof, die

bij 182° kookt. Wat haar scheikundige eigenschappen betreft, ver-

toont zij eene groote overeenkomst met ammonia, waarvan de op-

lossing (ook wel vliegende geest genoemd) vrij algemeen bekend is;

evenals deze ammonia vormt zij b. v. met zuren (azijnzuur, zout-

zuur, zwavelzuur, salpeterzuur enz.) verbindingen, die de scheikundigen

zouten noemen. Zij is vergiftig. Bij de boven behandelde bewerking

van het koolteer wordt wel eene geringe hoeveelheid aniline verkregen,

maar de moeite aan de afscheiding daarvan verbonden is zóó groot,

dat zij door de opbrengst niet beloond wordt.

Men maakt daarom aniline uit benzol. Volgens het beginsel, dat

in 1834 door MITSCHERLICH aangegeven werd, namelijk door in werking

van salpeterzuur, wordt benzol eerst omgezet in nitrobenzol, eene

vloeistof met een aangenamen reuk naar bittere amandelolie. Neemt

men scheikundig zuiver benzol, dan ontstaat ook zuiver nitrobenzol;

gewoonlijk gebruikt men mengsels, zooals die uit steenkolenteer worden

verkregen, echter met deze voorzorg, dat men mengsels neemt enkel

van benzol en toluol ; dit laatste levert dan nitrotoluol. Vroeger ge-
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Bijna zuiver nitrobenzol wordt ten dienste der parfuraeriün {,essence
de Mirbane) gemaakt uit een benzol, die geheel destilleert tusschen

80 J
en 95

u

. Voor de bereiding van aniline-rood gaat men uit van

benzol van 30 a 40 pet. (zie bladz. 278), voor die van aniline-

zwart dient bénzol van 90 pet. Men verkrijgt dus mengsels van nitro-

benzol en nitrotoluol naar verschillende verhoudingen. Deze mengsels
worden thans vermengd en geschud met een zuur en een metaal,
die op elkander kunnen werken

, zóódanig dat er waterstof wordt'ge-r
vormd. In den regel is azijnzuur het zuur en zijn ijzerkrullen het

metaal. Zuiver nitrohenzol zou bij deze bewerking de zooeven genoemde
aniline kunnen opleveren ; zuiver nitrotoluol zou eene metaniline nauw

verwante stof kunnen geven, die den naam toluïdine draagt; bij do

fabriekmatige bereiding verkrijgt men dus een mengsel van aniline

en tolm'dine, dat door destillatie met behulp van ingevoerden stoom

of rechtstreeks boven het vuur afgescheiden wordt van de overige
stoffen, die er gelijktijdig mede ontstaan zijn. Daar zij zich met oen

schiedde deze bereiding in aarden kruiken
,

die in groote bakken met

koud water stonden; eerst werd er òf gewoon salpeterzuur òf zooge-

naamd rookend salpeterzuur òf een mengsel van salpeterzuur en zwavel-

zuur in gedaan en langzamerhand werd hier het mengsel van benzol

en toluol aan toegevoegd. De inhoud der kruiken werd telkens zeer

krachtig dooreengeschud en door aanraking van de kruiken met het

koude water zorgde men er voor, dat de door de scheikundige werking

voortgebrachte warmte de vloeistof niet verwarmen kon. Wanneer

men eerst alleen gewoon salpeterzuur gebruikte, werd tegen het

einde der bewerking zwavelzuur toegevoegd; dit zuur moest zich ver-

binden met het water, hetwelk te gelijk met nitrobenzol en -toluol

ontstond. Later heeft men geleerd, dat het beter is het zuur of het

mengsel der beide zuren langzamerhand aan het benzol en toluol

toe te voegen. Nu gebruikt men toestellen van gegoten ijzer, waar

binnen een roertoestel aanwezig is en die van buiten voortdurend

door koud water worden afgekoeld. De bewerking is thans in veel

korteren tijd afgeloopen en de opbrengst bestaat enkel uit de stof,
die men verlangde. De inhoud van het vat wordt met eene groote
hoeveelheid water vermengd en het tot nog toe opgeloste nitrobenzol

en -toluol zakken naar den bodem. Zij worden herhaaldelijk met water

gewasschen en eindelijk, om de laatste sporen van de overgebleven
zuren te verwijderen, met eene oplossing van soda of van ammonia

behandeld.
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gedeelte van het azijnzuur tot zouten verbonden hebben, zijn eene

behandeling met een loog en
rectificaties noodig om het verlangde

mengsel, dat in den handel den naam aniline-olie draagt, in de ge-

wenschte mate van zuiverheid te verkrijgen.

Met deze stoffen aniline, toluïdine en een mengsel daarvan
,

de aniline-

olie, hangt zoowel de geschiedenis als de tegenwoordige bereiding der

aniline-Ueurstoffen ten nauwste samen.

In het voorjaar van 1850 hield de engelsche scheikundige perkin

zich bezig met het onderzoek naar eene kunstmatige bereiding van

chinine uit aniline. 0. a. deed hij eene poging in de gewenschte rich-

ting door aniline te oxydeeren met eene oplossing van dubbelchroom-

zure potasch of kaliumhichromaat. Hij maakte daartoe een zout van

aniline mot zwavelzuur en voegde hierbij de oplossing van het ge-

noemde oxydatie-middel. jlet kost geen moeite deze proef te herhalen

en zichzelven als tot getuige te maken van de vruchtbare waarneming,

die Perkin deed. Na eenigen tijd toch wordt de vloeistof roodviolet

gekleurd en zet zich op den bodem der flesch, waarin het vermengen

geschiedde, eene laag van vaste stoffen af, waarin naast eene hars-

achtige (in alkohol oplosbare) zelfstandigheid eene purperen, de door

haren ontdekker mauveïne genoemde, aniline-kleurstof aanwezig is.

Proeven in ververijen en drukkerijen voorspelden iets goeds; den

26sten Augustus van hetzelfde jaar verkreeg pbbkin een patent voor-

de bereiding der eerste teerkleurstof en weldra werd zij voor het

verven van zijde en van calico gebruikt.

De mauveïne verscheen echter niet geheel alleen op het tooneel,

maar bracht andere kleurstoffen in haar gevolg mede. Uit de vloei-

stof, waaruit de mauveïne zich had afgezet en die roodviolet gekleurd

is, werd eene kleurstof verkregen, die zijde met een prachtigen glans

verfde. Wel was de opbrengst van deze toegift, die weldra den naam

sajranine-rood verkreeg, te gering, dat men liet langs dezen weg

ging bereiden ten bate der ververij, maar de plaats, die hot innam,

heeft het behouden. Het kon voordeeliger doer oxydatie van mauveïne

zelf worden gemaakt, evenals hieruit door eene andere bewerking

(behandeling met aethyljodide) eene rood-violette kleurstof, do zooge-

naamde dahlia, verkregen werd.

Eene tweede wjjze, waarop men zich gemakkelijk van do vorming

eener sterk gekleurde stof uit aniline kan overtuigen. werd door

runge ontdekt. Zij bestaat hierin, dat men in een groot glas water

(in 1 L. water b. v.) een weinig chloorkalk oplost en er vervolgens een
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onkelen droppel aniline aan toevoegt. De vloeistof begint zich na

eenige sekonden langzamerhand licht rood te kleuren, maar wordt

ten slotte zóó donker paarsch-violet, dat zij bijna zwart schijnt. Deze

ontdekking leidde tot nog toe niet tot belangrijke toepassingen.
Nadat de mauveïne van muciN de rij geopend had

, volgde weldra

de eene ontdekking op de andere. In 1858 verscheen het aniline-rood

in de handen van a. w. uofmann
,

de berlijnsche hoogleeraar die

destijds nog in Engeland woonde, maar in een voor het verbruik

geschikte hoeveelheid werd deze prachtige kleurstof, de fuchsine of

het magentarood, 'eerst in 1859 door den franschen scheikundige
verquin bereid door aniline-olie met tinchloride te verhitten. Had

het mauveïne den weg gebaand, de fnchsine hield als het ware langs
dien weg een triomftocht. De toekomst van het koolteer was nu

verzekerd.

Hofmann, door theoretische beschouwingen omtrent de samenstelling
van het anilinerood geleid, leerde daaruit prachtige violette kleurstoffen

in zeer onderscheiden tinten bereiden
, waarvan het bleu de Hnfmann ajn

naain op dit gebied in eere houdt. In de door hem aangewezen rich-

ting volgden gikaed en laiue bij de bereiding van blauwe en violette

phenylpraeparaten (waaronder bleu de Lyon en violet impérial)
x ,

in 1860.
Cir. lauth schonk in 1861 nieuwe violette kleurstoffen (o. a,. violet

de 1 avis) en aan niciiolson had men in 1862 oplosbare blauwe kleur-

stoffen te danken. En nog in den tegenwoordigen tijd verschijnen
telkens nieuwe tinten op bet veelkleurige vaandel, dat aan den volke

de heerlijkheid van de in de teerputten verscholen schatten verkondigt.
Dat ook andere teeroliiin dan de lichte teerolie hiertoe haar deel

bijbrachten, werd boven herinnerd. In den lateren tijd waren het

echter bovenal duitsche scheikundigen, die uit het onaanzienlijke,
donkerbruine koolteer nieuwe tinten wisten toe te voegen aan het

kleurenbeeld der kunstmatig bereide verfstoffen. Ook werd voorna-

melijk door den arbeid van duitsche scheikundigen de samenstelling
der aniline-kleurstoffen vastgesteld on daardoor de grond gelegd voor

vermoedens omtrent de wijze van vereeniging der onzichtbare atomen

koolstof, waterstof, stikstof en zuurstof in die kleurstoffen, ver-

moedens
,

die de prikkels tot nieuwe onderzoekingen werden en daar-

door dikwijls zoowel voor de nijverheid als voor de wetenschap nieuwe

vruchten oploverden.

Van eeno enkele kleurstof het anilinerood (fuchsino of magcnta-
r°od) kan hier de bereiding worden medegedeeld. Men gaat daarbij
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uit, van aniline-olie, die bereid is uit benzol van 30 pet. a 40 pet.

en verhit dit gewoonlijk met arseenzuur in ketels van geëmailleerd

gietijzer. Onder do verwarming, die tot het kookpunt dor aniline wordt

voortgezet, verdampt een groot gedeelte van deze vloeistof; de ont-

wijkende dampen worden echter door afkoeling verdicht, zoodat bet

verlies niet van eenig belang wordt. Het arseenzuur verliest een ge-

deelte van zijne zuurstof, die zich met een gedeelte der in de aniline

on toluïdine voorkomende waterstof tot water verbindt; de overge-

bleven bestanddeelen van het arseenzuur vormen arseentrioxyde (ratten-

kruit) en ten gevolge van de zooeven genoemde vorming van water

ontstaat uit aniline en toluïdine de rosaniline. Daar de laatste, wat

haar scheikundige eigenschappen betreft, weder eene base is, vormt

zij met het overgebleven arseenzuur een zout, arseenzure-rosaniline; be-

halve hieruit bestaat het mengsel na de verhitting uit onveranderd

arseenzuur en arseentrioxyde, die niet gebonden zijn aan rosaniline.

Er wordt eerst eene groote hoeveelheid water en vervolgens soda aan

toogevoegd ; de laatstgenoemde arsenikumverbindingen worden door do

werking der soda in gemakkelijk oplosbare natriumzouten van arseen-

zuur en arsenikzuur omgezet; het mengsel wordt weder gekookt en

vervolgens wordt de oplossing van deze natriumzouten gescheiden van

het onoplosbare bezinksel, waarin de verbinding van rosaniline met

arseenzuur aanwezig is. Om de hoogst vergiftige arseenverbinding te

verwijderen en te gelijk de prachtige roodo verfstof te verkrijgen

kookt men het bezinksel eenige uren achtereen met water en voegt

men er langzamerhand eene aanzienlijke hoeveelheid van eene ver-

zadigde oplossing van keukenzout bij. De bestanddeelen van het laatste

zout (natrium en chloor) scheiden zich van elkander en verbinden

zich elk met een gedeelte der bestanddeelen van het arseenzure zout

van rosaniline; de gevolgen van deze wisselwerking zijn oplosbare

arseenzure soda (het natriumzout van arseenzuur) en een zout van

zoutzuur met rosanjline. Dit laatste is niets anders dan de gewenschte

kleurstof, die hier
~

' ~

fuchsine en ginds magentarood heet. De aanwezig-

heid van keukenzout maakt bovendien de vloeistof minder oplosbaar

(door keukenzout bij eene oplossing van fuchsine in water te doen

kan men zich hier weder gemakkelijk van overtuigen), zoodat zich

in de koperen bakken, waarin men de vloeistof eenige dagen laat

staan, eene groote hoeveelheid kristallen van de fuchsine afzet. Het

keukenzout volbrengt hier dus een dubbelen dienst, evenals wanneer

het in do zeepzieder!) bij het uitzouten van zeep uit de weeke zeep
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wordt gebruikt; het verandert daar dan eerst de zachte potaschzeep
in eeno harde sodazeep en slaat in do tweede plaats deze harde zeep nefir.

Het is jammer, dat geen der talrijke stoffen
,

die men beproefd heeft

in plaats van arseenzuur te gebruiken voor de oxydatie van aniline-

°lie tot rosaniline, even voordeelig als dat zuur was, omdat arseni-

kuraverbindingen zware vergiften zijn en de aniline-kleurstóffen zon-

der herhaalde zuiveringen niet vrij van die verbindingen kunnen zijn.
Dit geldt niet alleen voor fuehsine, maar voor tal van kleurstoffen,
die daaruit worden gemaakt. Ook kan men de vloeistof, waaruit de
kiistallen van fuehsine zich hebben afgezet, niet laten wegvloeien,
vooidat daaruit het arsenik verwijderd is. Aan pogingen om aniline-
kleurstoffen zonder arsenikverbindingen te maken ontbreekt het niet;
kwiknitraat (hydrargyronitraat) en nitrobenzol zijn de stoffen, waar-
mede men nog het best geslaagd is.

Bereidingen van andere aniline-kleurstoffen te behandelen zou bij
don lezer grootere kennis van scheikunde onderstellen dan in het al-
gemeen aanwezig zal zijn. Haar aantal neemt nog bij don dag toe;
op den door vickers opgemaakten geslachtsboom komen aan den tak
-\rst runnings and light oils tal van scheikundige verbindingen voor,
ie kleurstoffen zijn. Rood zijn b. v. fuehsine, magenta (soms draagt

net, zout
van rosaniline met azijnzuur dezen naarn), azaleïne, saffra-

mne-rood xyhdine-rood, eosine en aethyleosine; geel zijn aniline-
geel (amido-azobenzol), victoria-geel, cerise, flavaniline-geel; oranje is
c uysoidine (diamido-azobenzol); groen zijn jodium-groen, aldehyd-
groen en malaehiet-groen ; violet zijn zouten van mono-, di-en trirae-

tiyl-iosaniline, van mono-, di- en triaethylrosaniline, benzylrosanilino-
Yiolet, methyl-violet; blauw zijn zouten van hexaphenylrosanilino,
Nieholsons-blauw, induline (azodiphenyl-blauw), aethyleen-blauw ; spil-
lors purper eindelijk is een voorbeeld van eene purperkleurige, aniline-

zwart van eene zwarte en bismarek-bruin (triamido-azobenzol) van eene

bruine verfstof.

Heeft de wetenschap dus reeds menige kleurstof ter beschikking
van de nijverheid gesteld (en wij kozen nog alleen voorbeelden uit
do groep van de echte aniline-kleurstoffen), de kunst weet door ze

onderling te vermengen of door andere kleine veranderingen honderden
van kleurschakeeringen voort te brengen. Om één voorbeeld hiervan
te geven verwijzen wij den lezer naar de verschillende merken methyl-

™lel (extra en vnJ van unicum), die in den prijscourant van de
hadische Anilin und Soda-fabrik te Stuttgart voor 1887 genoemd worden
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en waar men de volgenden vindt: ERRK duidelijk rood-violet, RRR

zeer rood-violet, KR rood-violet, R roodachtig-violet, MB gemiddeld,

B blauwachtig-violet, BB en B B B eveneens
,

B B B B blauw-violet,

B B B B B en B B B B B B zeer blauw violet. Bij verfstoffen van andere

kleuren heerscht eene dergelijke verscheidenheid.

Doch niet alleen door pracht en veelheid van kleuren munten de

stoffen uit, die ververij en drukkerij aan den voorloop en de lichte

teerolie uit de koolteerfabriek te danken hebben. Een druppel aniline

geeft met eene oplossing van chloorkalk eene hoeveelheid kleurstof,

die 1 L. water donkerviolet kleurt; toch is de hoeveelheid daarvan

uiterst gering. In eene voordracht in de Royal Institulion op 16 April

1886 1 gaf prof, hoscoe cijfers, waarin hei kleurend vermogen van

eenige aniline-kleurstofl'en werd uitgedrukt. Door 270 G. magenta-

rood worden 450 M. flanel van 67,5 c.M. breed duidelijk rood ge-

verfd (a ftdl shade) ; een lapje van 1 d.M2 bevat dan bijna 9 m.G.

en dus 1 stukje van 1 c.M3 bijna 9/ 100
ip.G. der kleurstof. Evenzoo

kunnen 540 6. raethylviolet een volle violette kleur geven aan 900 M.

flanel van dezelfde breedte. Koscoe koos juist deze hoeveelheden van

deze verfstoffen (en overeenkomstige hoeveelheden van andere), om-

dat zij verkregen kunnen worden uit het benzol en toluol
,

hetwelk

het koolteer van één ton Lancashire-kool bij gefractioneerde destil-

latie oplevert.

Om eene voorstelling van dezelfde zaak, de wat de hoeveelheid

betreft sterke kleur van sommige anilinekleurstoffen, te geven , ver-

schijnen hier eenige getallen, die betrekking hebben op den graad

van verdunning van oplossingen, waaraan de kleur nog te zien was.

In één L. duinwater (te Amsterdam) werd 0.011 G. fuchsine opgelost;

de vloeistof, waarvan één cM 3
.

dus 0.011 mG. bevatte, was levendig

rood gekleurd; 100 cM3 . werden met 900 cM3. duinwater vermengd

en van deze verdunde oplossing werden nog ééns 100 cM3
.

tot één

L. verdund; van do laatste vloeistof bevatte dus 1 cM3
.

ruim één tiendui-

zendste van één mG. fuchsine. In eene reageerbuis met eene middel-

lijn van
2 cM. werd zooveel van de uiterst verdunde vloeistof gegoten,

dat de kolom der vloeistof 3 cM. hoog was; wanneer men nu de

reageerbuis boven een vel wit papier houdt en door de vloeistof-

kolom heenziet, is de roode kleur zichtbaar ten gevolge van do

aanwezigheid van 0,00104 mG. of één duizendste van één mG. fuchsine

1 Nature, June 3
,

1880.
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31

in 9,5 cM
,!

. vloeistof. Toen de vloeistof nog tienmaal sterker verdund

werd, was mijn oog niet in staat iets van de roode kleur te zien
,

zelfs niet toen eene vloeistofkolom met eene hoogte van 35,5 cM.

boven een vel wit papier stond.

Iets dergelijks werd gedaan met aethyleenblauw, waarvan 0,083 G.

in één L. opgelost de vloeistof donkex'blauw kleurden. Verdunning tot

liet tienvoudige volumen geschiedde tweemaal achtereenvolgens; de

oplossing hield dus nu 0,00033 mG. op één cM3
en werd nog eens

met viermaal zooveel water vermengd als zij zelve bedroeg. Door

eene kolom vloeistof heen van 5 cM. hoogte was de blauwe kleur

tegen wit papier niet te zien en door eene kolom met eene hoogte

van 7,5 cM. was zij even zichtbaar. Daar de reageerbuis dezelfde was

als bij de vorige proef, bevatte zij dus 23,5 eM3. der vloeistof, die

op één eM'. 0,000066 mG. aethyleenblauw bevatten. Dij dezen graad
van verdunning der vloeistof was mijn oog ongevoelig voor 0,00104
mG. van deze blauwe kleurstof en kon het 0,00155 mG. nog even

waarnemen, d. i. ruim anderhalf maal één duizendste van één mG.

Eindelijk werden nog 0,043 G. methylviolet in één L. duinwater

opgelost. 100 cM3
. van deze vloeistof werden tot 1 L. verdund en

daarvan een tiende van dit laatste nog eens met 900 cM3
.

water ver-

mengd. Nu
was dus 0,00043 G. methylviolet op één L. of 0,00043

mG. op één cM3 . opgelost. Toen de hoogte der vloeistof in de

reageerbuis ongeveer 2 cM. bedroeg en de reageerbuis ongeveer

6,28 cM3 (= 0,00270 mG) bevatte, zag ik door de vloeistofkolom

heen tegen wit papier de violette kleur. Voor mijn oog kleurde deze

hoeveelheid 0,00270 mG. methyl-violet de vloeistof ook nog, toen

bij de 2 cM
,!

. hooge vloeistof zooveel water in de reageerbuis werd

gedaan, dat de hoogte 4 cM. bedroeg en er dus ongeveer 12.55 cM 3
.

dor vloeistof was. Nadat hier de helft van weggeschonken was, zag

ik de vloeistof niet meer violet gekleurd.
Wat de waarde der nieuwe kleurstoffen uitmaakt bestaat echter

behalve in haar glans en pracht en sterk kleurend vermogen in do

gomakkelijke wijze, waarop zij zich vast op vezelstoffen hechten, zoo-

dat deze bij het wasschen niet verkleuren. Vooral dierlijke vezelstoffen
,

dus zijde en wol, bezitten het vermogen zich mot de teerkleurstoffen

te verbinden. Eene donkerroode oplossing van fuchsino wordt lang-

zamerhand geheel kleurloos, wanneer men er een stuk witte zijde in

laat staan; er bestaat dus geen kans, dat aldus rood geverfde zijde
aan water afgeven zal. Katoen daarentegen neemt de aniline-kleur-
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stoffen niet zoo gemakkelijk op; aan plantaardige vezelstoffen moot,

voordat zij geverfd worden, door behandeling met een zoogenaamd

bijtmiddel do vatbaarheid gegeven worden zich met de verfstoffen te ver-

binden ; zij worden dan geanimaliseerd. Lappen katoen
,

die b. v. vooraf

met eene oplossing van looizuur doortrokken zijn, worden in oplos-

singen van fuchsine
, methyl-violet, aethyleen-blauw enz. vast gekleurd ,

terwijl lappen van hetzelfde katoen onmiddellijk in even sterke op-

lossingen der genoemde kleurstoffen gebracht en daarin even langen

tijd gelaten weder kleurloos worden, wanneer zij vervolgens met water

worden uitgespoeld. De verklaring hiervan geeft de vermenging van

eene oplossing van looizuur met eene oplossing der kleurstof; is de

laatste b. v. fuchsine, dan zet zich uit het mengsel der beide oplos-

singen een rood bezinksel af. Zulk eene onoplosbare stof ontstaat ook,

wanneer bet looizuur reeds vooraf in het katoen opgenomen is, en

hecht zich dan op de vezelstof.

Dergelijke bijtmiddelen zijn ,
behalve looizuur, aluin en andere alumi-

niumverbindingen, gom en albumine
,

tinzout, wijnsteen, chroomzure

potasch enz. Welk bijtmiddel noodig is, hangt af van den aard der

gebruikte kleurstof en van de bepaalde tint, die men verkrijgen wil.

Ook worden dikwijls voor zijde en wol bijtmiddelen maar geen gom

of albumine aan het verfbad toegevoegd. Doch het gebied der ververij

en drukkerij ligt buiten het raam van dit opstel, waar alleen ge-

rekend werd op eenige belangstelling in het steenkolenteer en zijne

produkten. De algemeene verbreiding der agenten van onze grootere

en kleinere stoomververijen (welke plaats van eenig belang in Neder-

land heeft b. v. zijn agent van de gebr. pai.the te Almeloo niet?) en

het genot, hetwelk groot en klein van den afval uit de gasfabriek

heeft, gaf recht tot het bedoelde vermoeden. Maar de geschiedenis

der teerkleurstoffen verdient belangstelling ook nog uit een ander

oogpunt. Aan de eerste ontdekkingen zijn de namen van engelsche

(of althans in Engeland werkzame) scheikundigen verbonden, in engelsche

ververijen en drukkerijen werd de bruikbaarheid der eerste aniline-

kleurstof beproefd en vervolgens werd die kleurstof in Engeland in

het groot vervaardigd ,
en thans, ja nog wordt uit in Engeland ver-

kregen koolteer de grootste hoeveelheid der teerkleurstoffen bereid.

maar. ...

in Duitschland, terwijl toch Engeland zelf weder do grootste

hoeveelheid kleurstoffen verbruikt. De bereiding zelve verplaatste zich

hoe langer hoe meer naar Duitschland. Prof. h. mrldola deelde in
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Mei 1880 in eene vergadering van de Society of Arts mede
,

1 dat iu

Engeland jaarlijks ongeveer 500.000 tonnen koolteer werden gewon-

nen , hetgeen op zijn minst de helft was van de hoeveelheid koolteer
,

die per jaar in geheel Europa werd ingezameld. Duitschland koopt

dat teer en biedt de kleurstoffen in Engeland voor lageren prijs aan

dan waarvoor de engelsche fabrikanten ze kunnen leveren. In de-

zelfde vergadering werden door genoemden spreker de antwoorden

gegeven, die hij van tien a twintig ververijen ontvangen had op zijne

vraag, hoeveel inlandsche en hoeveel duitsche kleurstoffen zij hadden

gebruikt. Bij een paar firma’s waren de bedoelde hoeveelheden onge-

veer gelijk; bij de meesten daarentegen werden meer dan 80 pet.,

soms 100 pet. kleurstoffen van duitsche afkomst gebruikt. Voor de

alizarine-kleurstoffen (die uit anthraceen worden verkregen en waarvan

de waarde volgens peukin 2
ongeveer een derde van die van alle teer-

kleurstoffon is) is de verhouding iets gunstiger voor de engelsche
fabrieken.

Een engelsch fabrikant van teerkleurstoffen deelde als zijne meening

aan prof. meldola mede, dat in Duitschland uit benzol en toluol zes

maal zooveel kleurstoffen bereid werden als in Engeland, uit naphta-

line zeven en uit anthraceen vijf maal zooveel. Uit koolteer worden

in Engeland benzol en aniline vervaardigd, maar 75 pet. hiervan gaat

als zoodanig naar het vasteland. En het is geen kleine schatting ook,

die Engeland in dezen vorm aan het vasteland en voornamelijk aan

Duitschland betaalt. Perkin schatte in 1885 de waarde der telken

jare in zijn vaderland gebruikte teerkleurstoffen op 3 a 4 millioen

pond sterling.

Do reden van het genoemde verschijnsel is waarschijnlijk niet in

ééne bepaalde omstandigheid te zoeken. De bescherming, die Duitsch-

land aan de duitsche nijverheid verleent in den vorm van invoer-

rechten op voortbrengselen uit vreemde landen en het in Engeland

heerschend vrijhandelstelsel staan er waarschijnlijk op eenige wijze

mede in verband, maar het is niet alleen de lagere prijs, het is ook

de betere hoedanigheid der aniline-kleurstotten uit duitsche fabrieken
,

die de voorkeur der engelsche ververijen bepaalt. De hoofdoorzaak

ligt naar het oordeel van perkin
,

meldola
,

roscoe en andere des-

kundigen in de geringe achting ,
die de natuurkennis en de natuur-

1 Nature August 5
,

1886.

2 » » 6, 1885.
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wetenschappen in Engeland in de publieke opinie genieten. Van de

regeeriög ondervonden do voorstanders van de algemeene verbreiding

van natuurkennis tot nog toe meer tegenwerking dan steun ; bij vele

fabrikanten , blind voor den gehjktijdigen bloei der aromatische schei-

kunde en dor koolteerindustrie in Duitschland, heerschte dezelfde

onverschilligheid als in de hoogste kringen. Voor de herhaalde klach-

ten , luide genoog en krachtig genoeg door mannen van naam uit-

gesproken ,
bleef men doof. Toch komt er thans eenige verbetering;

in de vorige zitting van het lagerhuis werd een Technieal Education

BUI ingediend en ook voor deze zitting mag men die indiening weder

verwachten l
. Begint de regeering dus eonige belangstelling te betoo-

nen, van boven af zal baar voorbeeld naar beneden doorwerken. De

minister goschen sprak het onlangs te Aberdeen openlijk uit: »onze

plaats in de rij der beschaafde volken is niet meer, zooals zij ge-

weest is. Onze meerderheid in de nijverheid en in den handel wordt

ons betwist; andere volken dringen ons op de hielen; eene krach-

tiger inspanning dan vroeger zal voortaan noodig zijn, willen wij
niet achteruit geraken.”

Bij die inspanning, bij dien strijd om het bestaan in de nijverheid,

die aan elk volk is opgelegd, is kennis der natuur een der krach-

tigste wapens. Wat de gevolgen der eenige maanden geleden gehouden

verkiezingen in ons vaderland mogen zijn, het is te hopen, dat onze

volksvertegenwoordiging zijn volk nooit deze wapens uit de handen

zal laten slaan!

1 De Technical Instruction Act is in liet begin vim Juni 1.1. weder bij liet parlement
ingediend. Den tekst vindt men in Nature

,
June 7.


