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Natuuronderzoek	kan	op	veel	manieren.	
De	nlt-module	Proeven van Vroeger	laat	
zien	hoe	mensen	in	het	verleden	gepro-
beerd	hebben	hun	kennis	over	de	natuur	
te	vergroten.	De	module	is	ontwikkeld	
door	het	Junior	College	Utrecht	(JCU)	
en	het	Instituut	voor	Geschiedenis	en	
Grondslagen	van	de	Wiskunde	en	Na-
tuurwetenschappen	aan	de	Universiteit	
Utrecht.	Leerlingen	bestuderen	twee-
duizend	jaar	wetenschapsgeschiedenis.	
Daarbij	ontdekken	ze	dat	het	verkrijgen	
van	natuurkennis	nog	zo	makkelijk	niet	
is.	Het	resultaat	mag	dan	simpel	en	zeker	
lijken,	de	weg	ernaartoe	is	dat	absoluut	
niet.	Mislukkingen,	verkeerde	gokken	en	
toevalstreffers	zijn	aan	de	orde	van	de	dag.		
De	module	benadrukt	dat	wetenschap-
pelijke	theorieën	niet	uit	de	lucht	ko-
men	vallen,	maar	worden	gemaakt.	Door	
wetenschappers.	Maar	wetenschappers	
zijn	net	mensen.	Zoals	iedereen	worden	
ze	gevormd	door	sociale,	culturele	en	
politieke	factoren.	En	daarmee	vormen	
die	factoren	deels	de	wetenschap	zelf.	
Proeven van Vroeger	laat	leerlingen	ont-
dekken	hoe	die	factoren	de	wetenschap	
vroeger	beïnvloed	hebben,	en	dat	helpt	
ze	deze	invloeden	ook	nu	te	herkennen.
Proeven van Vroeger	bestaat	uit	twee	
delen.	De	eerste	helft	is	een	beknopte	
cursus	wetenschapsgeschiedenis.	Leer-
lingen	lezen	teksten,	werken	met	his-
torische	bronnen	en	herhalen	Newtons	
prisma-experiment.	In	de	tweede	helft	
onderzoeken	ze	in	groepjes	een	zelfgeko-
zen	onderwerp.

Leesteksten
Het	leerlingenboek	gebruikt	teksten	
uit	Rienk	Vermij’s	Een kleine geschiedenis 

van de wetenschap1.	Bij	die	teksten	horen	
leesvragen	en	bronnenopdrachten.	De	
teksten	behandelen	de	wetenschaps-
geschiedenis	van	de	oudheid	tot	de	
negentiende	eeuw.	Bekende	namen	als	
Aristoteles,	Galilei	en	Newton	komen	
voorbij,	maar	het	is	uitdrukkelijk	niet	de	

bedoeling	wetenschap	te	beschrijven	als	
een	verhaal	van	genieën.	
Tot	halverwege	de	twintigste	eeuw	–	en	
in	populairwetenschappelijke	werken	
tot	lang	daarna	–	werd	wetenschaps-
geschiedenis	vaak	geschreven	als	een	
rechte,	stijgende	lijn	naar	de	waarheid.	
Nieuwe	theorieën	zouden	oude	vervan-
gen	hebben	omdat	ze	dichter	bij	de	waar-
heid	lagen.	Maar	dit	is	wijsheid	achteraf:	
toen	vroegere	wetenschappers	kozen	
tussen	theorieën	wisten	ze	niet	wat	wij	
nu	weten.	Onze	huidige	kennis	kunnen	
we	daarom	niet	gebruiken	om	hun	keu-
zes	te	verklaren.	Daarbij	weten	ook	wij	
niet	wat	waarheid	is:	wie	weet	hoe	men	
over	vijfhonderd	jaar	tegen	onze	natuur-
kennis	aankijkt?	Om	vroegere	ideeën	en	
theoriekeuzes	te	begrijpen,	moeten	we	
ze	niet	beoordelen	met	de	kennis	van	nu,	
maar	met	de	kennis	van	toen.	De	lees-
teksten	leggen	dit	uit.	Vervolgens	passen	
de	leerlingen	dit	inzicht	toe	op	primair	
bronnenmateriaal.

Bronnenopdrachten
De	module	bevat	drie	bronnenopdrach-
ten.	In	de	eerste	leren	de	leerlingen	
werken	met	het	concept	‘wereldbeeld’	

en	vergelijken	ze	afbeeldingen	van	geo-
centrische	en	heliocentrische	wereld-
beelden.	In	de	tweede	bronnenopdracht	
reconstrueren	ze	een	zeventiende-
eeuwse	wiskundige	oplossing	voor	een	
natuurkundig	probleem.	In	de	laatste	
bronnenopdracht	bestuderen	ze	afbeel-

dingen	van	historische	verzamelingen	
van	naturalia.	Daarbij	onderzoeken	ze	
hoe	classificatie,	inhoud	en	opstelling	
van	een	verzameling	samenhangen	met	
het	doel	ervan.	Een	achttiende-eeuwse	
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Figuur 1. De kosmos afgebeeld door Petrus 
Apianus in Cosmographia (1524). De aarde 
staat in het midden; de buitenste sfeer biedt 
ruimte voor de christelijke hemel.

Leerlingen herhalen Newtons prisma-experiment.  
Tenminste, dat proberen ze
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enige	geschikte	lichtbron	voor	optische	
experimenten:	elektrische	verlichting	
kwam	pas	twee	eeuwen	later.	En	zelfs	
als	de	zon	volop	scheen,	was	de	uitvoe-
ring	niet	eenvoudig,	zoals	de	leerlingen	
tijdens	het	practicum	ontdekken.	De	
ruimte	moet	verduisterd	worden,	en	de	
verplaatsing	van	de	zon	bemoeilijkt	een	
stabiele,	overtuigende	opstelling.	

amateur-natuurliefhebber	verzamelde	
bijvoorbeeld	liever	schelpen	dan	skelet-
ten:	schelpen	nemen	minder	ruimte	in	
en	zien	er	mooier	uit.
Figuur	1	komt	uit	de	eerste	bronnen-
opdracht.	We	zien	een	geocentrische	
kosmos,	de	gebruikelijke	voorstelling	tot	
aan	de	zeventiende	eeuw.	Bekijken	we	
de	afbeelding	met	de	kennis	van	nu,	dan	
oordelen	we	zo:	“Deze	afbeelding	is	fout,	
want	de	aarde	staat	in	het	midden	van	
het	heelal.	De	mensen	wisten	vroeger	
nog	niets	van	de	Big	Bang.”	Maar	als	we	
kijken	met	de	kennis	van	toen	–	de	idee-
en	van	Aristoteles	en	de	middeleeuwse	
christelijke	leer	–	leren	we	de	afbeelding	
zien	als	‘goed’:	het	is	de	enige	voorstel-
ling	die	past	bij	zowel	de	toenmalige	
ideeën	over	kennisverwerving	als	de	
toenmalige	waarnemingen.	

Leerlingen	ontdekken	dat	in	figuur	1	
een	compleet	wereldbeeld	verborgen	
zit.	Daardoor	kunnen	ze	begrijpen	hoe	
ingrijpend	de	waarnemingen	en	con-
clusies	van	Galilei	waren.	Zijn	voorstel	
om	niet	de	aarde,	maar	de	zon	in	het	
midden	te	zetten	was	geen	simpele	stap	
van	‘fout’	naar	‘goed’,	maar	een	overgang	
naar	een	compleet	nieuw	wereldbeeld.	
Dat	nieuwe	wereldbeeld	bevatte	andere	
ideeën	over	het	heelal,	maar	ook	over	na-
tuuronderzoek.	Eigen	waarnemingen	en	
experimenten	kwamen	centraal	te	staan	
in	plaats	van	de	autoriteit	van	de	kerk	of	
van	Aristoteles.
In	ieder	geval	in	theorie,	want	in	
praktijk	bleken	die	waarnemingen	en	
experimenten	zo	makkelijk	nog	niet	en	
speelde	de	overtuigingskracht	van	de	
wetenschapper	een	belangrijke	rol.	Dat	
komt	naar	voren	in	een	speciaal	module-
onderdeel:	het	historisch	practicum.

Historisch practicum
In	het	historisch	practicum	herhalen	
leerlingen	Newtons	prisma-experiment:	
net	als	hij	bewijzen	ze	dat	wit	licht	uit	
verschillende	kleuren	is	samengesteld.	
Tenminste,	dat	proberen	ze,	want	in	de	
praktijk	lukt	het	bijna	niemand	het	
experiment	zo	uit	te	voeren	als	New-
ton.	Tijdens	het	practicum	merken	de	
leerlingen	hoe	ver	het	experiment	in	
hun	natuurkundeboek	afstaat	van	wat	
Newton	deed,	of	schreef	dat	hij	deed.	
Newton	pochte	in	de	Principia	nog	dat	
hij	geen	hypotheses	nodig	had	voor	zijn	
zwaartekrachtswet,	maar	met	zijn	kleu-
renleer	ging	het	een	stuk	lastiger.	Geleer-

den	betwistten	Newtons	conclusies	–	als	
het	hun	al	lukte	zijn	experiment	te	her-
halen.	Immers,	rond	1700	was	de	zon	de	

Figuur 2. Gravure uit 1809 met een geïdealiseerde weergave van Newtons prisma-experiment. 
Naar een schilderij van George Romney, 1796; Science Museum, Londen. 

Figuur 3. Leerlingen proberen Newtons prisma-experiment te herhalen en merken dat experimenten 
niet zo eenvoudig zijn als ze worden voorgesteld.                 Foto: Tiemen Cocquyt.

Oude theorieën moeten we  
niet beoordelen met  

de kennis van nu, maar met  
de kennis van toen
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Het	practicum	heeft	twee	leerdoelen.	
Allereerst	ervaren	leerlingen	dat	kennis	
creëren	minder	makkelijk	is	dan	het	
achteraf	wordt	voorgesteld.		Als	tweede	
begrijpen	leerlingen	dat	één	keer	een	
succesvol	experiment	uitvoeren	niet	
volstaat.	Iets	wordt	pas	geaccepteerde	
natuurkennis	als	er	genoeg	andere	men-
sen	overtuigd	zijn.	Dat	overtuigen	duurt	
veel	langer	dan	het	uitvoeren	van	het	
oorspronkelijke	experiment:	bij	New-
tons	Optica	ongeveer	een	halve	eeuw.

Keuzeopdrachten
In	de	tweede	helft	van	de	module	
werken	leerlingen	in	groepjes	aan	een	
keuzeopdracht.	In	het	leerlingenboek	is	
een	aantal	onderwerpen	uitgewerkt,	met	
onderzoeksvragen	en	literatuursugges-
ties.	Bij	sommige	opdrachten	verzame-
len	leerlingen	informatie	uit	boeken,	
artikelen	en	websites.	Bijvoorbeeld	over	
de	humorenleer	in	de	geneeskunde	of	
de	geschiedenis	van	de	meteorologie.	Bij	
andere	opdrachten	werken	leerlingen	
net	als	bij	het	historisch	practicum	met	
hun	handen:	ze	maken	een	astrolabium	
na	of	kijken	door	een	replica	van	een	
Galilei-telescoop.	De	JCU-leerlingen	pre-
senteerden	hun	keuzeopdracht	als	een	
digitale	tentoonstelling,	maar	andere	
vormen	(werkstuk,	mondelinge	presen-
tatie)	zijn	ook	mogelijk.	

ervaringen JCU en partnerscholen
Proeven van Vroeger is	op	enkele	scholen	
uitgebreid	getest.	Daarnaast	hebben	
verscheidene	scholen	delen	van	de	mo-
dule	gebruikt.	Van	al	deze	ervaringen	is	
feedback	verzameld.
Leerlingen	zijn	meestal	enthousiast	
over	de	module.	Vooral	het	historisch	
practicum	en	de	keuzeopdrachten	vallen	
in	de	smaak.	Leerlingen	waarderen	het	
groepsgewijs	werken	bij	beide	activi-
teiten	en	de	grote	keuzevrijheid	bij	de	
opdrachten.
Zowel	leerlingen	als	docenten	vonden	de	
module	inhoudelijk	goed	te	doen.	Alleen	
de	tweede	bronnenopdracht,	waarbij	
leerlingen	een	zeventiende-eeuws	bewijs	
narekenen,	werd	algemeen	beoordeeld	
als	te	moeilijk.	Deze	opdracht	is	daarom	
vervangen	door	een	eenvoudiger	opgave.	
Daarnaast	hadden	leerlingen	moeite	met	
het	leeswerk:	zeker	voor	bètaleerlingen	

was	de	hoeveelheid	tekst	in	het	eerste	
deel	van	de	module	vrij	groot.	Dit	is	
opgelost	door	de	leerlingen	de	teksten	
pas	te	laten	lezen	nadat	het	betreffende	
onderdeel	behandeld	is:	ze	komen	er	
dan	makkelijker	doorheen.	Ook	is	het	
mogelijk	het	verplichte	leeswerk	te	

beperken	en	meer	nadruk	te	leggen	op	
de	praktische	opdrachten.	De	module	is	
daar	flexibel	genoeg	voor.
Docenten	zijn	tevreden	over	opzet	en	in-
houd	van	de	module.	Wel	kan	de	module	
veel	voorbereidingstijd	van	een	docent	
vragen,	zeker	als	hij	nog	niet	eerder	met	
wetenschapsgeschiedenis	in	aanraking	
is	gekomen.	Samenwerking	met	een	
geschiedenisdocent	kan	hierbij	helpen.

Ook in uw klas
Geïnteresseerd?	U	kunt	Proeven van 
Vroeger ook	op	uw	school	geven.	Het	
leerlingenboek	en	de	lerarenhandlei-
ding	zijn	gratis	beschikbaar	op	www.
proevenvanvroeger.nl	en	via	www.
betavak-nlt.nl.	De	lerarenhandleiding	
bevat	een	uitgebreide	instructie	voor	het	
historisch	practicum.	Hiervoor	zijn	geen	
speciale	materialen	nodig:	standaard	
demonstratieprisma’s	volstaan.	Het	prac-

ticum	kan	ook	uitgevoerd	worden	in	
het	Universiteitsmuseum	Utrecht	en	in	
Museum	Boerhaave	Leiden2.	De	leerlin-
gen	kunnen	daar	met	originele	achttien-
de-eeuwse	prisma’s	werken.	Sommige	
eindopdrachten	vereisen	replica’s	van	
historische	instrumenten.	De	module-
ondersteuning	(contactgegevens	op	de	
website)	kan	u	daarover	adviseren.	
Proeven van Vroeger	is	gecertificeerd	als	
nlt-module,	maar	past	ook	bij	andere	
vakken.	Verschillende	JCU-partnerscho-
len	hebben	onderdelen	ingezet	binnen	
anw,	met	goede	ervaringen.	Het	histo-
risch	practicum	is	bijvoorbeeld	een	on-
derdeel	dat	ook	los	gebruikt	kan	worden.	
Het	past	binnen	anw,	maar	ook	in	de	
opticalessen	bij	natuurkunde.	Ook	delen	
van	de	leestekst,	vooral	het	stuk	over	
de	Wetenschappelijke	Revolutie,	zijn	
afzonderlijk	bruikbaar.	U	kunt	daarbij	
samenwerken	met	het	vak	geschiedenis,	
waar	de	Wetenschappelijke	Revolutie	
een	leerdoel	is.	
Welke	invalshoek	u	ook	kiest,	we	hopen	
dat	u	en	uw	leerlingen	met	veel	plezier	
proeven	van	vroeger!

noten
1.		Vermij,	R.	(2005).	Een kleine geschiedenis van de 

wetenschap. Amsterdam:	Nieuwezijds.
2.		Neem	voor	informatie	contact	op	met	de	

musea:	www.museum.uu.nl	of	
www.museumboerhaave.nl.

U kunt bij deze module samenwerken met het vak geschiedenis, 
waar de Wetenschappelijke Revolutie een leerdoel is

Figuur 4. In één van de eindopdrachten proberen leerlingen Galilei’s waarnemingen te reproduceren.  
                                    Foto: Elizabeth Holden.
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Minididactiek
Buren en zasen

“Krijshanen”,	zei	mijn	zoon	onlangs,	toen	
we	met	zijn	vriendin	en	hun	dochtertje	
van	negen	maanden	langs	een	bouwplaats	
reden	op	weg	naar	een	verjaardag	van	een	
nichtje.	Hij	refereerde	aan	vroeger,	toen	hij	
nog	klein	was	en	ik	vaak	op	reis	in	de	auto	
met	het	gezin	mijn	kinderden	verveelde	
met	dit	soort	letterverwisselingen.	“Nee,	
pappaaaa,	hijskranen!!”		Taterworen,	bra-
fieken,	vorenkelden,	hiekenzuis,	terkko-
ren	den	ergelijke,	mijn	creativiteit	kende	
geen	grenzen.
Ook	mijn	leerlingen	moeten	er	soms	aan	
geloven,	als	je	je	eenmaal	zo	een	afwijking	
hebt	eigen	gemaakt,	komen	ze	je	mond	
uit	voor	je	het	weet:	“Dames	en	heren	we	
beginnen	vandaag	met	een	nieuw	onder-
werp	….	Buren	en	zasen!!”	De	ene	helft	
kijkt	mij	verbaasd	aan,	zo	van	…	waar	heeft	
ie	’t	over,	de	andere	helft,	die	mij	al	langer	
kent,	kijkt	met	afgrijzen	en	gevoelens	van	
plaatsvervangende	schaamte,	hun	gezicht	
achter	de	handen	verstoppend,	de	andere	
kant	op.	Peter	verbreekt	de	ongemakke-
lijke	sfeer:	“O,	dat	is	weer	zo	een	efg’tje	van	
‘m,	daar	moet	je	niet	op	letten,	iedereen	
zijn	gekkigheid.”	Ik	moest	toen	de	ene	
helft	van	de	groep	uitleggen	dat	er	abc’tjes	
en	efg’tjes	bestaan:	“Een	abc’tje	is	een	rede-
nering	of	een	theorietje	dat	iedereen	met-
een	of	met	een	kleine	hint	snel	begrijpt,	
efg’tjes	zijn	een	enorm	flauwe	grappen	en	
daar	ben	ik	toevallig	in	gespecialiseerd.”	
Het	ijs	was	weer	gebroken	en	we	konden	
beginnen.
Terwijl	ik	blaadjes	uitdeel	met	een	zonne-
tje	met	zonnestralen,	geef	ik	de	opdracht:	
“Noteer,	ieder	voor	zichzelf	gedurende	één	
minuut,	het	woord	zuur	in	het	midden	van	
de	cirkel	en	schrijf	bij	de	stralen	woorden,	
begrippen	die	bij	je	boven	komen	als	je	
aan	het	woord	zuur	denkt	en	niet	alleen	
zaken	uit	de	scheikunde,	ook	uit	het	
dagelijks	leven,	monden	dicht,	ga	je	gang.”	
Na	een	halve	minuut,	als	de	helft	van	de	
groep	vragend	om	zich	heen	kijkt,	vraag	ik	
een	zestal	leerlingen	één	begrip	te	noemen	
ter	inspiratie	van	de	anderen:	citroen,	
zwavelzuur,	bijtend,	uitjes,	maagzuur,	
base,	lage	pH.	Ze	kunnen	nu	nog	een	halve	
minuut	verder.	Daarna	ga	ik	op	het	bord	
inventariseren,	het	rijtje	af,	iedereen	mag	
er	één	noemen,	de	anderen	strepen	door	

als	ze	die	ook	hebben.	Ik	zet	de	begrippen	
in	kolommen	op	het	bord,	met	ruimte	bo-
venin	voor	een	straks	te	bedenken	kopje.	
Bij	elk	genoemd	begrip	denk	ik	zichtbaar	
even	na	in	welke	rij	ik	‘m	zet,	indien	nodig	
begin	ik	een	nieuwe	rij.

Als	er	in	de	meeste	kolommen	twee	of	
drie	staan,	vraag	ik	bij	de	volgende	aan	de	
inbrenger	in	welk	rijtje	die	moet	of	kan	en	
waarom.	“Yoghurt	moet	onder	azijn	want	
ze	hebben	beide	met	voeding	te	maken.”	
“H+-ionen	moet	onder	pH,	want	de	pH	is	
de	minlog	van	de	H+-ionenconcentratie!”	
Oei,	die	weet	het	allemaal	al,	o	ja,	een	zit-
tenblijver.	Rennies	is	even	lastig,	komt	in	
het	dagelijks	leven	voor	en	is	een	middel	
tegen	brandend	maagzuur,	als	ik	later	na	
het	schema	kijk	zie	ik	dat	ik	‘m	in	twee	
kolommen	heb	gezet.
“Oké	mensen,	draai	je	blaadje	nu	om	en	
nummer	onder	elkaar	1	t/m	6	…	bedenk,	
weer	even	ieder	voor	zich,	een	kopje	bij	
elke	kolom	…	één	minuut!!”	Dat	gaat	
redelijk	goed,	kolom	1/3	en	5	zijn	goed	te	
doen,	4	en	6	zijn	lastiger.	“Overleg	met	je	
buur	en	wissel	uit.”	Bij	kolom	1	wordt	voe-
dingsmiddelen	of	dagelijks leven	het	meest	
genoemd,	bij	2	namen,	bij	3	theorie	of	wat je 
moet kennen,	bij	4	liepen	ze	vast,	logisch,	ik	
ook,	ratjetoe	had	iemand	bedacht,	klopt,	
erkende	ik.	“Maagzuur	en	accuzuur	horen	
wel	bij	elkaar,	beide	een	toepassingsge-
richte	naam	uit	het	dagelijks	leven	die	in	
de	scheikunde	een	andere	naam	hebben.”	
Ik	verbind	met	een	lijn	in	het	schema	
maagzuur	met	zoutzuur	en	accuzuur	met	
zwavelzuur.	Maar	die	andere	twee	….,	wel-
licht	had	ik	nog	een	kolom	milieu	en	een	
kolom	basen	moeten	toevoegen.
“Nu	jullie	…	op	deze	manier	zijn	er	nog	

meer	begrippen	aan	elkaar	te	koppelen.	
Noteer	ze	naast	elkaar	op	je	velletje	pa-
pier!”	Een	paar	voor	de	handliggende	had	
bijna	iedereen,	maar	geconcentreerd	en	
bijtend,	geconcentreerd	en	lage	pH,	buffer	
en	zwak	waren	voor	mij	een	verrassing	

dat	ze	genoemd	worden.	Ik	wijs	ze	op	de	
tegenstellingen	zuur-base,	verdund-gecon-
centreerd,	H+-ionen-OH--ionen	(wat	doen	
die	met	elkaar?)	en	Rennies-maagzuur.	
Edith,	die	met	een	werkstuk	over	zure	
regen	bezig	is,	koppelt	zure	regen	aan	
salpeterzuur,	Bas	als	aanvulling	vitamine	
C	aan	ascorbinezuur.	Daarna	merk	ik	op	
dat	kolom	vijf	het	kopje	eigenschappen	
verdient	en	dat	er	ook	gasvormige	en	vaste	
zuren	zijn,	zoals	waterstofchloride	respec-
tievelijk	ascorbinezuur	en	dan	komt	het	
kopje	boven	kolom	6	ter	sprake.	Laura	legt	
uit	dat	het	woord	zuur	hier	overdrachtelijk	
gebruikt	wordt,	iemand	die	zuur	kijkt,	
kijkt	of	hij	steeds	een	partje	citroen	in	de	
mond	heeft.
Daarna	moeten	ze	met	behulp	van	tabel	
66	de	formules	van	de	zuren	in	de	tweede	
kolom	opzoeken,	voor	ascorbinezuur	
wordt	op	internet	gezocht.	Ten	slotte	
vraag	ik	ze	met	alles	wat	ze	tot	nu	toe	
gehoord	hebben	op	hun	papier	achter	de	
nummers	1/6	de	kolommen	nog	verder	
aan	te	vullen.	Voor	kolom	2	werd	tabel	66	
geplunderd,	voor	3	de	samenvatting	van	
het	hoofdstuk	in	het	boek	en	voor	6	de	
familie-	en	kennissenkring.	Toen	iemand	
voor	kolom	6	ook	een	collega	voorstelde,	
was	het	tijd	om	de	les	te	beëindigen:	
“Volgende	keer	hebben	we	het	over	zure	
stoffen	en	zure	oplossingen,	tot	dan!”

Hein Bruijnesteijn

Zuur 
      
citroen zwavelzuur base, loog maagzuur bijtend mijn oma 
zilveruitjes azijnzuur lage pH accuzuur zure smaak zuurpruim 
azijn salpeterzuur H+-ionen rennies ontkalker zuur kijken 
yoghurt zoutzuur tabel 49 zure regen vloeibaar  
zuurkool melkzuur verdund  zurige lucht  
rode spa citroenzuur geconcentreerd    
zure melk ascorbinezuur sterk/zwak    
wc-eend mierenzuur OH--ionen    
zure haring koolzuur buffer    
Rennies  Kz    
 




