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De British Association
,

het engelsch congres van natuurkundigen,

Si vis pacem , para bellum (wenscht gij den vrede, rust u uit ten

krijge.) Zou het inderdaad de vrede zijn , dien de mogendheden zoeken
,

wanneer zij zonder ophouden elkander trachten te overtreffen in het

opdrijven van de oorlogsbegrootingen, in het bouwen van steeds

sterkere forten, in het bedenken van heviger werkende moordwerk-

tuigen , in het gieten van zwaarder geschut, in het zoeken van het

meest volmaakte middel, dat aan den kogel zijne snelheid en doodelijke

kracht mededeelen moet? Zijn dit nu de werken des vredes? Niemand

die het gelooft; niemand die zijn vaderland liefheeft en die niet met

bekommernis vraagt, tot welk noodlottig einde al die voorbereidselen

ten krijge zullen leiden.

En toch vragen zij de aandacht niet alleen van regeeringspersonen

en krijgskundigen; ook in de kringen der wetenschap, zelfs op de

plaatsen waar deze hoogtijden viert, ook daar behooren de vor-

deringen , waarmede staatmanswijsheid en krijgskunde haar voordeel

trachten te doen, tot de onderwerpen van den dag. Ja in welken

kring wordt daarvoor dezer dagen geen aandacht gevonden? wie heeft

b. v. niet van de oefeningen met rookloos kruit gelezen of gehoord?

Een woord
,

dat kort na de ontdekking van het schietkatoen gesproken

werd, zou men met eenige wijziging kunnen toepassen: »er gaat
door onze journalistiek een adem van rookloos kruit.”
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kwam in het begin van September te Leeds samen. Twee-en-dertig jaren

was het geleden, sinds dezelfde stad de genoemde vereeniging binnen

hare muren ontvangen had. Sik, kichakd owen had destijds de ver-

gadering geopend met eene redevoering, waarvan sik fkedebick augustus

abel, de voorzitter van dit jaar, het vleiend getuigenis aflegde »eene

belangwekkende uiting van het genot, waarmede menschen
,

die hunne

beste krachten wijden aan een bijzonder vak, den arbeid volgen van

hunne medewerkers
op een ander gebied en hunne pogingen gadeslaan

om de algemeene kennis van de natuur en haar wetten uit te breiden.”

Wordt te recht gevreesd, dat de uitbreiding der natuurwetenschappen
den arbeid van elk harer beoefenaars steeds meer tot één vak zal

bepalen en het hem ónmogelijk zal maken met belangstelling kennis

te
nemen van hetgeen elders geschiedt, sik fkedebick beschaamt die

vrees. Owen vindt in zijn opvolger van dit jaar naast eene veelheid

van kennis eene ruimheid van inzicht, die het den spreker mogelijk
maakt aan zijn gehoor eene schets te geven van de merkwaardige

vorderingen, die na 1858' op het gebied van velerlei toepassingen

gedaan zijn. Was destijds pas de eerste onderzeesche telegraafkabel

gelegd, hier worden de toepassingen der elektriciteit op het gebied
van telegrafie en telephonie, van verlichting en van overbrenging van

arbeidsvermogen, van de afscheiding der metalen uit hunne ertsen

en van de bewerking der metalen (soldeeren enz.) geschetst zoowel in

haar wonderbare grootheid als in haar verband met de wetenschappelijke

onderzoekingen, waarop zij berustten en die op haar beurt door haar

werden uitgelokt. De afscheiding van aluminium uit zijne verbindingen
met behulp der elektriciteit brengt den spreker op andere verbeterde

bereidingen van dat metaal; hieraan knoopt zich als van zelf vast de

invloed van kleine hoeveelheden aluminium
, mangaan en andere bij-

mengselen op de eigenschappen van gietijzer en van staal; de ver-

beteringen in de bewerking van deze laatsten, in het harden en

temperen van staal aangebracht vloeien geleidelijk uit het vooraf-

gaande voort.

Werd een jaar nadat owen de vergadering geopend had, de eerste

petroleumbron in Pennsylvanië geopend, de invloed van den overvloed

van deze brandstof, eerst bijna alleen door Noord-Amerika en later

°ok door den Kaukasus geleverd, kon nu door abel worden getee-
kend. De overgang kon hier niet worden vermeden tot de vermelding
v>m het gebruik van het natuurlijk gas; deze gasvormige brandstof

gat aanleiding tot de behandeling van het zoogenaamde watergas, ook
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eene gasvormige brandstof, die men aan de ontleding van waterdamp
door gloeiende houtskool te danken heeft.

Het mijngas, zijne noodlottige ontplofbaarheid ,
de wijze waarop

de mijnwerker er tegen kan worden beveiligd, waren genoemd, nadat

dynamiet, blasting-gelatine en andere middelen
,

waardoor men rotsen

uiteenzet en steenen verbrijzelt, behandeld waren.

Is de naam van abel als onderzoeker reeds aan menig onderwerp,

dat genoemd werd, voor vast verbonden, vooral daar spreekt hij als

man van gezag, als specialiteit, waar zijne woorden betrekking hébben

op do samenstelling van buskruit en andere ontplofbare mengsels,

die hun arbeidsvermogen mededeelen aan kogels en bommen.

Kijk is de inhoud zijner openingsrede, overwaard om in haar geheel

gelezen te worden. Hier wenschen wij echter aan abel verder alleen

het woord te geven voor hetgeen hij omtrent het roekloos kruit

mededeelt. Wie naar hem luistert, krijgt berichten uit de eerste hand.

Kruit, dat verbrandt zonder rook achter te laten, is sinds lang

gezocht. Daartoe zijn noodig stoften, die bij verbranding niets dan

gasvormige verbindingen opleveren; steekt men buskruit (een mengsel

van houtskool, zwavel en salpeter of kaliumnitraat) aan, dan ont-

staan met de gassen, wier spankracht den kogel voortdrijft, kalium-

houdende stoffen, die niet gasvormig worden, maar in den vasten

toestand blijven en die in den vorm van een wit poeder den rook

geven. In plaats van gewoon buskruit heeft men schietkatoen, am-

moniumuitraat of salpeterzure ammonia, nitroglycerine trachten jn

te voeren
,

alle stoften, die bij verbranding geheel in gassen worden

omgezet.

Do oudste proeven zijn die geweest, waarbij schietkatoen gebruikt
werd. Na de ontdekking dezer stof in 1846 werd zij onmiddellijk

aangeprezen voor het gebruik in vuurwapenen. Vooral in Oostenrijk,

waar de kapitein von lenck zich toelegde om in de bereiding ver-

beteringen te brengen j heeft men er tal van proeven mede gedaan;

bij verbranding in eene nauwe ruimte was de uitwerking lang niet

geregeld genoeg en daardoor zeer gevaarlijk voor hen
,

die het wapen

hanteerden. Bijzonderheden, oogenschijnlijk van geen belang, de aan-

wezigheid van kleinere en grootere hoeveelheden lucht tusschen de

vezels der stof, maakten het gebruik onmogelijk. Van daar verschei-

dene pogingen om het schietkatoen in eene volkomen gelijkmatige

brij te veranderen, waaruit alle lucht door uitpersing verdreven

worden kon. Abel zelf maakte naam door zijne voorschriften, waar-
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naar schietkatoen als papier als eene brij werd bewerkt, zoodat het

in volkomen gelijkmatige korrels van willekeurigen vorm en grootte

kon worden verkregen. Maar ofschoon betrekkelijk zwakke ladingen

dikwijls aan den kogel eene buitengewoon groote snelheid gaven,

zonder dat het geweer zelf daarvan schade onderging, het was on-

mogelijk de voorwaarden volkomen vast te stellen
,

die eene volstrekte

veiligheid waarborgden.

Bij de bereiding van het rookloos kruit is men voornamelijk in

deze richting voortgegaan. Het schietkatoen wordt met kamfer samen-

geperst tot eene kneedbare massa (celluloid) of het wordt in de eene

of andere vloeistof opgelost, totdat het daarmede eene min of meer

geleiachtige massa vormt. In sommige fransche, engelsche, duitsche

en belgische fabrieken wordt daartoe ook azijnaether en aceton gebruikt.

De geleiachtige vloeistof kan gemakkelijk vermengd worden met vaste

oxydeerende stoifen en blijft dan nog altijd kneedbaar genoeg om

in vellen uitgespreid, ip vormen geperst, tot buizen, draden of

staafjes uitgetrokken te worden. Laat men vervolgens het oplossings-
middel verdampen ,

dan blijft eene hoornachtige stof achter, die in

stukjes van de gewenschte grootte kan worden verdeeld.

Eene tweede stof, die bij de bereiding van rookloos kruit heeft ge-

diend
,

is het ammoniumnitraatof de salpeterzure ammonia, eene stof aan

hen, die een cursus over scheikunde hebben gevolgd, althans daardoor

eenigszins bekend
,

dat het bij verhitting het lachgas van davy geeft. Wat

zijn aard betreft, moet het vergeleken worden met salpeter of kalium-

nitraat; terwijl dit laatste dient om de verbranding van de zwavel

en de houtskool uit het buskruit mogelijk te maken, kan het am-

moniuranitraat ditzelfde doen en bovendien, daar het kalium van het

salpeter hier door stikstof en waterstof vervangen is, in plaats van

vaste kaliumhoudende stoffen, die den zichtbaren rook vormen
,

on-

zichtbare gassen (stikstof en waterdamp) voortbrengen. Krachtens dit

vermogen zou het niet alleen het salpeter uit het gewone buskruit

ttaar ook een gedeelte van de zwavel en de houtskool of van een

van beiden kunnen vervangen.

Heeft dus het ammoniumnitraat veel in zijn voordeel om een be-

standdeel van rookloos kruit te kunnen zijn, de eigenschap
,

dat het

aan de lucht spoedig vochtig wordt, neemt veel van dit voordeel

weg- Twee pogingen
,

beide in Duitschland gedaan, worden door abel

genoemd. Betrekkelijk kort geleden werd door f. gaus een mengsel
van houtskool, salpeter en ammoniumnitraat aangeprezen; het beant-
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woordde echter niet aan de voorstelling, welke de ontdekker er van

gaf. De kruitfabrikant ueidemann wist eenige verbeteringen aan te

brengen en bereidde een mengsel, dat minder aan de genoemde kwaal

onderhevig was, zoolang ten minste de lucht betrekkelijk weinig

waterdamp bevatte. Nadert daarentegen deze hoeveelheid waterdamp

de hoeveelheid, die aanwezig is wanneer wij de lucht verzadigd

noemen met waterdamp, dan wordt ook dit rookloos kruit spoedig

vochtig. Voor algemeen gebruik is het dus niet bestemd.

In de derde plaats wordt de brandbaarheid van een poeder, dat

zonder rook verbranden moet, hierin gezocht, dat men nitroglycerine

als hoofdbestanddeel kiest. Betrekkelijk weinig verschil bestaat er dus

tusschen deze soorten en die van de eerste groep; nitroglycerine

wordt toch door middel van dezelfde bewerking, waarbij men katoen

of hout in schietkatoen (nitrocellulose) omzet, uit glycerine gemaakt;

nitroglycerine en nitrocellulose behooren tot dezelfde soort van schei-

kundige verbindingen. In uitwendig voorkomen en natuurkundige

eigenschappen komen de twee soorten van kruit ook met elkander

overeen. Alfkbd nobel, de ontdekker van het dynamiet, is ook de

eerste geweest, die de nitroglycerine voor dit doel bezigde. Hij

onderwierp cellulose aan de behandeling, die zij moet ondergaan om

schietkatoen op te leveren, maar liet de inwerking niet lang genoeg

duren , zoodat de omzetting ook onvolkomen was. Vervolgens laat hij

het onvolkoraen-schietkatoen (als men het zoo noemen mag) vloeibare

nitroglycerine in zich opzuigen ; de vezelachtige bouw van het katoen

(boomwol of hout) gaat daarbij langzamerhand verloren; de twee

stolfen vereenigen zich tot eene geleiachtige massa, die later in den

vorm van korrels, staafjes enz. wordt overgebracht.

Verschillende soorten van rookloos kruit met nitroglycerine of

met nitrocellulose vervaardigd worden tegenwoordig in Engeland en

elders onderzocht. Een der bezwaren, waarmede men volgens abel

te strijden heeft, zou : men les défauts de leur vertu kunnen noemen;

de ontbranding brengt eene bijzonder sterke verwarming voort en de

binnenwand der loop wordt daardoor gevoeliger om scheikundig aan-

getast te worden dan vroeger het geval was; bij het gebruik Van het

oude buskruit zetten zich de vaste stoffen
,

die ontstaan gedeeltelijk

tegen dien binnenwand af en beschermen hem eenigszins tegen de

aanraking met de gassen, maar hier ontbreken de vaste stoffen ; het

metaal blijft maagdelijk blank en wordt veel sterker aangetast.

Waarschijnlijk weet de heer abel niet het allernaaste van de soorten
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van i'ookloos kruit
,

die buiten Engeland worden beproefd, en stellig

zegt hij niet alles, wat hem van de proefnemingen in Eugeland be-

kend is. Als een voorbeeld van de wijze waarop het geheim van de

eene of andere bewerking soms uitlekt, wordt hier herinnerd, wat

voor ongeveer vijf jaren met het meliniet gebeurde. In Frankrijk werd

dit in stukken groot geschut en in bommen gebruikt. Met verhalen

omtrent de verbazende uitwerking van deze stof was men niet zuinig;

de bereiding werd echter zorgvuldig geheim gehouden. Het zou alles

zeer goed gegaan zijn, wanneer Frankrijk in eigen boezem al het

noodige voor het meliniet gevonden had. Op raadselachtige wijze namen

echter van franschen kant in Engeland de bestellingen toe van eene

der stoffen, die uit koolteer worden gemaakt, van eene stof, die

vooral voor het geel verven van zijde werd gebruikt. In de laatste

vier jaren werd veel meer pikrinezuur uit Engeland naar Frankrijk

uitgevoerd dan voor het geel verven kon worden gebruikt; ook de

aanvraag naar carbolzuur, waaruit op eene eenvoudige wijze pikrine-

zuur kan worden bereid , nam in denzelfden tijd toe en zoo werd de

aandacht ook in Duitschland en Engeland gevestigd op de ontplof-

baarheid van pikrinezuur en zijne zouten. Daarmede is het geheim

van de samenstelling van meliniet nog wel niet opgeheven ; de pogingen ,

die
nu buiten Frankrijk met deze stof worden gedaan , geven echter

weder aan andere fabrikanten eene kans iets te maken
,

dat het

fransche produkt overtreft.

Wat het gebruik van het roekloos kruit betreft, heeft abel geringe

verwachtingen voor zooverre het de artillerie betreft; daarentegen

verwacht hij er bij andere wapens groot voordeel van. Natuurlijk is

'Hjne kennis
van de uitkomsten beperkt, voor zoover die buiten Enge-

land verkregen worden. Meer dan ééne soort gaf in Engeland zeer

voldoende uitkomsten niet alleen bij het nieuwe repetitiegeweer, dat

bij de infanterie in gebruik is, maar ook bij de andere soorten van

geweren, bij de veld-artillerie en bij de snelvurende kanonnen van

grooter kaliber. Een groot bezwaar acht hij hierin gelegen , dat zij bij

aanmerkelijke verandering van temperatuur vatbaar zullen zijn voor schei-

kundige verandering; vooral voor eene koloniale mogendheid, die haar

bewaarplaatsen van kruit heeft op warmere en koudere plaatsen, die

veel hulp moet zoeken bij haar oorlogschepen en daarmede de ammunitie

moet laten reizen uit gematigde naar tropische streken , kan dit bezwaar

zich in geduchte mate laten gevoelen. Abel geeft dus den indruk niet,
dat hij de zaak reeds bepaald gewonnen acht voor het roekloos kruit.
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In het voorbijgaan wijst hij verder nog op de overdreven berichten
,

meestal van fransche zijde afkomstig en dikwijls van zoogenaamd be-

voegden kant ondersteund, dat de ontbranding van het roekloos kruit

niet alleen door het gemis van rook op onzichtbare wijze geschiedt,

maar ook op een geringen afstand niet gehoord kan worden. Ook

zou de schok, die gewoonlijk na het afvuren wordt gevoeld, hier

uitblijven. Overbodig te zeggen, dat dergelijke mededeelingen, soms

in half-officieele verslagen bevestigd, de waarde van alle berichten

verkleinen. Volgens abel konden alleen eene groote mate van licht-

geloovigheid en een volslagen gemis van de meest eenvoudige kennis

van natuurkunde ze ingang doen vinden.

In Duitschland werd bij de oefeningen een kruit gebruikt, dat wel

niet volkomen zonder rook verbrandt, maar dat toch zoo weinig rook

geeft, dat deze op een afstand van ongeveer 270 M. niet zichtbaar

is. Op een kleineren afstand maakt hij den indruk van eene wolk

van sigarenrook. Wordt door een groot aantal manschappen een salvo

afgevuurd, dan maakt de rook hiervan hen dus op grooten afstand

volstrekt niet onzichtbaar. Worden schoten gelost door de geweren en

door veldartillerie met het beste rooklooze kruit, dat in Engeland

wordt gebruikt, dan verraadt geen vlam of rook, die oogenblikkelijk

voorbijgaat, aan den vijand de plaats, waar het geschut zich bevindt.

Het lijdt geen twijfel, dat in toekomstige oorlogen de voor- en de

nadeelen van het nieuwe rookvrije kruit aan beide legers ten goede

en ten kwade zullen komen. In de wijze van strijdvoeren zoowel ter

zee als te land zal dit belangrijke veranderingen medebrengen, »mits”

en met dit voorzichtig woord van abel wordt deze mededeeling ge-

sloten, »mits de nieuwe ontplofbare stoffen den voorloopigen indruk,

dat zij veilig in het gebruik zijn en dat men op haar voortdrijvend

vermogen vaste berekeningen mag maken, grondig bevestigen en dus

de ingenomen plaats blijven beslaan.”


