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De allereerste kunstijsbaan ter wereld en de 
opmerkelijke uitvinder John Gamgee

Ernst Berends

Grenco B.V.
’s Hertogenbosch

Ooit beseft dat de kunstijsbaan er al eer-
der was dan de auto?
Volgens de literatuur moet een baan-
tje in de wijk Chelsea/Londen in 1876 
de eerste geweest zijn, men moest toen 
nog 10 jaar wachten op de eerste auto 
van Benz!
Londen had in 1800 al meer dan 1 mil-
joen inwoners. Dan breekt het Victori-
aanse tijdperk aan (1837-1901). Enge-
land is het machtigste land van de we-
reld en dat is voor Londen natuurlijk po-
sitief. De stad wordt verfraaid, de eerste 
metrolijnen werden gegraven en vele 
belangrijke en rijke fi guren vestigen 
zich er. Meer nog dan elders in de wereld 
groeit ook het onderscheid tussen rijk 
en arm. Charles Dickens heeft dit goed 
beschreven. Ook de smog doet voor het 
eerst zijn intrede in de stad. Deze ver-
stikkende mist werd veroorzaakt door 
de rook van kolenkachels.

Naar dit decor moeten we ons even ver-
plaatsen, Schaatsenrijden was al zeer 
populair, maar kon alleen als in de win-
ters de vijvers in de parken bevroren 
waren en in bepaalde hallen waarin dan 
een ‘ijsvloertje’ van (meestal) stinkende 
chemische mengsels lag en alleen toe-
gankelijk voor de ‘gegoeden’. 
Dan komt er in 1876 een professor Gam-
gee (afb. 1) die banen met ‘echt ijs’ - be-
vroren water dus - aanlegt…
Jaren geleden heb ik in het Handbuch 
der Kältetechnik (1954) van Rudolph 
Plank het enige mij tot dusver beken-
de plaatje daarvan aangetroffen met de 
volgende tekst: 
“Een interessante toepassing van ijsbe-
reiding vindt plaats bij kunstmatige ijs-
banen. De eerste kunstijsbaan werd in het 
jaar 1876 in Chelsea (Engeland) aange-
legd (afb. 81)” – dus in de tijd waarin 
koelmachines net van betekenis wer-
den bij het vers houden van levensmid-
delen.

Het ijsoppervlak werd door een SO2-
machine van Pictet (uit Genève) ver-
zorgd.
Als koudedrager werd een glycerine-op-
lossing toegepast die door een systeem 
van dunne koperen pijpjes vloeide, die 
op de betonbodem van de ijsbaan paral-
lel waren aangebracht en een half-el-
liptische doorsnede (76 × 22 mm) had-
den.
In 1879 werd een kunstijsbaan met een 
oppervlakte van 864 m2 in New York ge-
bouwd.
De eerste baan op het Europese vaste-
land werd in 1881 in Frankfurt am Main 
uitgevoerd ter ere van een tentoonstel-
ling van Linde.
Als bron van de afbeelding worden in 
Plank diverse tijdschriften genoemd:
Engineer nr 41 (1876) / Dinglers Poly-
techn Journal nr 222 (1876) / Semaine 
des Constructeurs blz 32 (1876).
In het boek ‘Schaatsenrijden’ door Mr 
J. van Buttingha Wichers (1ste Secreta-
ris van den Nederlandschen Schaatsen-

Summary
The fi rst mechanically refrigerated ice rink 
(The Glaciarium) was opened in 1876 at 
Chelsea / London by Professor John Gam-
gee (1831-1894). The world had to wait 
another 10 years for the fi rst car! Descri-
bed as “…copper pipes were laid down, 
and through these, a mixture of glyceri-
ne and water was circulated after having 
been chilled”. 
Visit any modern skating rink and you will 
still fi nd a secondary refrigerant circula-
ted through steel or plastic pipes embed-
ded in the fl oor.
John Gamgee was at fi rst a veterinarian 
than he became interested in refrigera-
tion. Besides this skating rink he made 
more remarkable inventions: a new pre-
servation method for meat, a refrigerated 
hospital ship, a Zero-engine etc.

Glaciarium, the fi rst artifi cial ice rink in the world and the remarkable 
inventor John Gamgee

Afbeelding. 1 – Prof. J. Gamgee
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rijdersbond) uit 1888 staat de volgende 
paragraaf :
“Een andere nieuwigheid van den laatsten 
tijd is de kunstmatige ijsbaan waar men 
zich in het midden van den zomer op een 
snikheeten dag op het ijs kan vermaken.
W. D. Bradwell van Govent Garden was 
de uitvinder van dit kunstijs en opende in 
1841 een baan in de Bakerstreet Bazaar, 
in de nabijheid van het Regent’s Park; 
na eenigen tijd werd dit glaciarium ver-
plaatst naar het Colosseum.” 
Reeds een paar jaar vroeger was door 
William Dolier van St. Helena insgelijks 
beproefd om zulk ijs te vervaardigen.
In het begin van 1840 nam Henry Kirk 
patent voor zijn verbetering van het 
mengsel dat het ijs moest vervangen en 
reeds het volgende jaar werd door hem 
een zaal te Londen, New Road, Jenkins 
Nursery Grounds, geopend. 
Het rijden op dit ijs was echter uiterst 
vermoeiend, terwijl men na een val als 
een meelmolenaar naar huis kon wan-
delen.
Een beter systeem dan het vorige is dat 
van Professor Gamgee die er in slaagde 
door middel van gekoelde glycerine, in 
een koperen buizennet, een waterbassin 
in een ijsvlakte te herscheppen.
Op twee plaatsen in Londen, namelijk 
te Chelsea en the Charing Cross, wer-
den in 1876 twee aldus behandelde ba-

nen geopend. De beste van dien aard 
vindt men echter te Southport, een bad-
plaats in de buurt van Liverpool. Het ijs 
is er altijd uitmuntend en wordt iederen 
morgen vernieuwd met een laag waar-
door men een oppervlakte verkrijgt die 
met het beste ‘zwart ijs’ kan wedijveren. 
De baan is omstreeks 50 meter lang en 
8 meter breed. Door een nieuw venti-
latietoestel blijft de atmospheer altijd 
volkomen droog.
Dat verdamping een must was om in-

tense kou te produceren was al eeuwen 
bekend maar door de wetenschap was 
er nooit veel aandacht aan besteed.

De eerste pogingen:
In 1842 vond Henry Kirk een mengsel uit 
van aluin en andere chemicaliën. In een 
kelder aan de Baker Street in Londen 
maakte hij hiermee een kleine ‘ijsvloer’, 
maar dat werd gezien de afmetingen en 
de stank een complete mislukking! 
Het tijdschrift Punch uit 1843 beschrijft 
een bezoek aan deze ‘ijsbaan’ waar het 
ijs geen bevroren water was maar een 
mengsel van reuzel en gesmolten zwa-
vel hetgeen afschuwelijk gestonken 
moet hebben! 
Ook wordt nog een andere poging ge-
noemd in Manchester. Daar moest men 
bescherming dragen om op het onge-
lijke ‘ijs’ te schaatsen door een extreem 
dikke mist!
Het zette echter wel het brein van de 
wetenschappers in beweging. In 1865 
ontdekte ene W. A. Parker een proces 
waarbij ijs (dik genoeg om op te kunnen 
schaatsen) geproduceerd worden door 
koolzuur en pekel te gebruiken.
Al in 1870 ontwierp William Newton 
een gebouw in New York geschikt om 
te schaatsen, daarbij gebruik makend 
van de uitvinding van Matthew Julius 
Bujac uit New York: ‘ijs’ produceren 
door ammoniak-, ether- of koolzuurgas 
te circuleren door pijpen onder het wa-
ter oppervlak. 
Het project hield niet lang stand want 
in hetzelfde jaar patenteerde ene pro-
fessor John Gamgee een proces waarin 
naar zijn zeggen alle voorgaande koel-
systemen waren gevat.
Vijf jaar later patenteerde hij zijn ‘Im-
provements appliccable to the formation 
and maintenance of Skating rinks’.
Deze professor Gamgee installeerde zijn 
eerste ijsbaan, ‘Glaciarium’ genaamd 
in een zijstraat (Milman’s Street) van 
Kings’s Road in de wijk Chelsea, Lon-
den.
Als ijsoppervlak wordt 40 × 24 feet ge-
noemd (dat is slechts 12 × 7,3 m)
Daarvoor had hij buiten onder een can-
vas tent ook al experimenten uitgevoerd 
aan een kleinere vloer van 16 × 4 feet 
(4,8 × 1,2 m) .
Het Glaciarium, nu in een vast gebouw, 
zou in januari 1876 geopend zijn om 

Afbeelding 2 – De eerste kunstijsbaan werd in het jaar 1876 in Chelsea (Engeland) 
aangelegd

Afbeelding 3 – Het boek ‘Schaatsenrijden’ van 
Mr  J. van Buttingha Wichers
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eind 1876 weer te sluiten. De baan was 
alleen in gebruik voor: ’noblemen and 
gentlemen under certain conditions’.
Alhoewel het dus geen openbare ijsbaan 
was trok het wel zeer veel aandacht in 
de pers.
In de uitgave van 18 maart 1876 van All 
the Year Round , een weekblad opgezet 
door Charlens Dickens, wordt over deze 
baan geschreven:
“…door koperen pijpen gaat een meng-
sel van glycerine en water dat afgekoeld 
is door ether.”
In Penny Illustrated van 22 januarie 1876 
stond : 
“Veilig schaatsen, op echt ijs - dat is wat 
Professor Gamgee het publiek belooft.
De Gebroeders Prince kunnen dus wel 
op hun lauweren gaan rusten want de 
rolschaats-rage kon wel eens voorbij 
zijn vanwege Professor Gamgee’s uit-
vinding.
Het maken van kunstmatige ijsbanen is 
geen nieuw idee. Al eerder in1865 voor-
gesteld en gepatenteerd, toen door met 
de oude ammoniak en ether machines, 
pekel te laten circuleren onder een me-
talen vloer. Maar vanwege de daarbij op-
tredende problemen zijn die nooit wer-
kelijk gerealiseerd. Mr Gamgee werkt 
met een systeem met een ‘koude ac-
cumulator’. Ook bij stagnerende vloei-
stofstromen onder het ijs blijft alles op 
temperatuur zonder dat er een zoutop-
lossing massief word waardoor dan de 
metalen vloer vernield werd.
Deze eerste praktische ijsbaan wordt 
door vele geoefende schaatser als per-
fect beschouwd. Deze nieuwe ijsbaan is 
gebouwd bij Old Clock House, Kingsroad 
Chelsea. Een van onze vertegenwoordi-
gers heeft het ijs grondig getest. Hij is op 
het ijs geweest dat zo hard was als ‘ada-
mant’ toen de machines in bedrijf waren 
maar ook na het schoonmaken van de 
(stoom)ketel, toen er bijna 24 uur geen 
circulatie van koude vloeistof door de 
baanpijpen had plaatsgevonden.
Voor kunstschaatsers, bood dit (van-
wege het kunstmatige vriezen) schone 
harde en vlakke ijs alles wat maar wen-
selijk was, we zouden zeer verbaasd zijn 
als deze nieuwe uitvinding geen wereld 
van erg goede schaatsers oplevert!”
In London Illustrated News van 13 mei 
1876 staat een artikel met de bekende 
getekende afbeelding waarop schaat-

sende mannen en vrouwen gekleed vol-
gens de laatste mode. Er was ruimte voor 
toeschouwers en op het balkon speelde 
een orkest .
Uit Parijs zou een bekende artiest zijn 
gehaald om Zwitserse Alpen taferelen 
op de wanden te schilderen. Te zien op 
de afbeelding.
Gezien de afmetingen van de ijsvloer 
(ca 12 × 7 m) had de tekenaar een be-
hoorlijke ‘groothoekbril’ op!
Het artikel geeft ook een beschrijving 
van het proces en hoe de ijsvloer was 
opgebouwd:

De vloer bestaat gezien van onder 
naar boven uit: 6” beton waarop 4”  
los zand was gelegd, op het zand ter 
isolatie een laag van 6” koeienhaar, 
daarop 2” dikke planken bedekt met 
een ½” geteerd haar. Een rij koperen 
pijpen lag op dit geteerde haar, daar-
boven dan het water dat tot ijs werd 
gevroren.
In een machinekamer, gescheiden 
van de baan, dreef een stoommachi-
ne een luchtpomp aan en hield zwa-
velzuur in constante circulatie, dat tot 
vloeistof condenseerde bij een druk 
van 1,5 atmosfeer. Als het dan weer 
naar vacuum expandeerde ontrok het 
koude bij de overgang van vloeistof 
naar gas. Het doorliep dan de zg Re-
frigerator bestaande uit een koperen 
bak van 5 × 5 feet ( 1,5 × 1,5 m) waar-
door een aantal verticale pijpjes lie-
pen. Dit alles omgegeven door een 
water-glycerine oplossing. 
De glycerine zat in een houten vat 
ca 10 feet boven de ijsvloer. De gly-
cerine liep middels de zwaartekracht 
door de baanpijpen en werd terug ge-
pompt naar de Refrigerator.
De bouwkosten van baan en het ge-
bouw bedroegen 20.000 pond.

Het gebruikte vriesproces was ontwik-
keld door de Zwitserse professor Ra-
oul Pictet (1846-1929); de aandrijving 
(stoommachine) en pompen waren van 
W. W. Ludlow, dit waren zeer speciale 
roterende machines. 
Het zelfde proces werd later toegepast 
bij banen aan de Northumberland Ave-
nue in Londen en de Rusholm Ice Rink 
in Manchester die ook in 1876 opende.
Er wordt gezegd dat deze baan in Man-
chester de eerste was waar je echt op 
kon schaatsen! Deze baan is trouwens 
ook maar 12 maand in gebruik geweest 
voor schaatsen en curling en ging toen 
dicht vooral vanwege het zeer oneffen 
ijsoppervlak en de dichte koude mist die 
het schaatsen er extreem onaangenaam 
maakten. 
De schaatsenrijders vonden het er zeer 
ongezond!
Pas later in 1910 werd het Manchester 
Ice Palace (afb. 4) gebouwd. Het was de 
grootste indoorbaan in de UK met 2000 
plaatsen. Tijdens WO I gesloten, ruimte 
gebruikt voor munutie-productie! Her-
opend in 1919 en tot de 60-er jaren in 
gebruik.
In Southport (ca 25 km van Liverpool) 
werd een baan gebouwd door zaken-
lieden uit Manchester en Liverpool. De 
eerste steen werd gelegd op 5 april 1877, 
geopend op 10 januari 1879. Kosten 
30.000 pond, Als afmeting vind je ver-
schillende waarden van 164 × 64 feet tot 
170 × 70 feet (ca 50 × 20 m), nog steeds 
kleiner dus dan de huidige standaard 
60 × 30 m banen.  Er waren daar ook 
openbare biljartzalen bij en een curling-
hal en bovendien konden de bezoekers 
er ijsstaven kopen om mee naar huis 
te nemen. 
Na 10 jaar financiële strijd en verliezen 
gesloten in 1889 vanwege te weinig be-

Afbeelding 4 – Het Manchester Ice Palace was de grootste indoorbaan in de UK met 2000 
plaatsen. De ijsbaan was in gebruik tot in de jaren zestig van de vorige eeuw
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langstelling. Deze beroemde baan aan 
de Lord Street heette “The Southport 
Glaciarium”. 
In advertenties stond:

The Only Real Ice Skating Hall in the 
World
The Figures Skating Paradise! Open 
in all Seasons! Spring, Summer, Au-
tumn and Winter!
Admission 6 d (= old pence)

Een uitgebreide beschrijving van de 
baan werd gevonden in het Noorse 
Tijdschrift voor Fysica en Chemie, 16e 
jaargang 1877.

Zwavelzuur-ijsmachine voor de 
kunstijsbaan (Glaciarium) in Chel-
sea
Het kunstmatig 
vervaardigen van 
ijs in kleine hoe-
veelheden brengt 
geen noemens-
waardige moei-
lijkheden met zich 
mee voor chemici 
of fabrikanten. 
Heel wat anders 
is het als het gaat 
om het maken 
van een heldere 
ijsvloer van grote 
oppervlakte (zo-
als bij het Glaci-
arium in Chelsea) 
met kunstmatige 
vorst.
Het in stand hou-
den daarvan, zodat 
het bruikbaar is om op te schaatsen, ge-
schiedt door het op een voldoende lage 
temperatuur te houden. 
Om een kunstmatige ijsvloer te maken 
zijn er behalve mechanische aandrij-
ving nog drie zaken nodig, namelijk wa-
ter, dat moet bevriezen, een middel dat 
koude produceert en een medium dat 
de koude aan het water afstaat.
Dat laatste is noodzakelijk omdat het 
koudemiddel niet direct in contact kan 
worden gebracht met het water.
In Chelsea, de enige plaats waar zich 
een Glaciarium bevindt, (of bevond in de 
maand mei) gebruikt men als medium 
een glycerineoplossing en als middel ter 
afkoeling zwavelzuur (SO2).
Dit zuur, dat onder normale omstandig-

heden gasvormig is met een soortelijk 
gewicht van 2,212 verandert bij toene-
mende druk tot een vloeistof bij een af-
koeling naar –10 °C.
De installateur Gamgee krijgt het zwa-
velzuur (uit Zwitserland) in sterke ko-
peren cilinders, die enkele centners 
vloeistof kunnen bevatten. (1 centner 
= 100 kg)
De zwavelzuur-ijsmachine is geconstru-
eerd volgens hetzelfde principe als de 
eerdere ether-machines. Het heeft na-
melijk ook een refrigerator (verdamper) 
waarin de zwavelzuur verdampt en kou 
produceert, een condensator (conden-
sor), waar de damp onder hoge druk af-
koelt en een dubbelwerkende pomp die 

de damp uit de refrigerator zuigt en naar 
de condensator perst. De daar ontstane 
zwavelzuur-vloeistof wordt dan weer 
naar de refrigerator gevoerd.
De refrigerator bestaat uit een vierkan-
te kast bekleed met isolerend materiaal 
waarin zich talrijke groepen of bundels 
kleine verticale pijpen bevinden. Elke 
groep is omgeven door een wijdere pijp 
waarin de SO2-damp opstijgt. De wijde 
pijp is afgesloten en staat beneden in 
verbinding met een pijp waardoor SO2-
vloeistof vanuit de condensator wordt 
toegevoerd. Aan de bovenkant is een 
verbinding met de pomp. Door de klei-
ne pijpjes stroomt de glycerine oplos-
sing van boven naar beneden Deze koelt 
af in de kleine, door zwavelzuurdamp 

omgeven pijpjes en verzamelt zich in 
een lager gelegen reservoir. Van daaruit 
wordt het opgepompt naar ca 10 voet 
hoger opgestelde houten tank voor ver-
der gebruik.
De condensator is eveneens een vier-
kante kast waardoor koud water naar 
beneden stroomt langs de vele pijpen 
om opgewarmd weer weg te lopen.
Zwavelzuurgas dat van de pomp komt 
passeert een systeem van dubbele pij-
pen die omgeven zijn door water, elke 
pijp bestaat uit 25 mm buiten/16 mm 
binnen. Het zwavelzuur passeert dus 
de ringvormige tussenruimte, met een 
groot afkoelend oppervlak omgeven 
door koud water. De ontstane zwaarde-

re vloeistof verza-
melt zich beneden 
in een wijde pijp, 
die uitmondt in 
de reeds genoem-
de pijp die naar de 
refrigerator gaat. 
In deze leiding zit 
een afsluiter om 
de hoeveelheid 
toeges t roomde 
vloeistof te kun-
nen regelen. 
De temperatuur 
van de SO2 vari-
eert tussen de –6 
°C en –2 °C .
De pomp staat zo-
als vermeld met de 
ene kant in ver-
binding met de re-
frigerator en zorgt 

daar voor een relatief vacuüm van 50 
mm kwikkolom . De andere kant staat 
met de condensator in verbinding. In 
het leidingsysteem heerst een druk van 
1,5 atm waarbij onder afkoeling de SO2 
weer vloeistof wordt.
De pompcilinder staat loodrecht en 
heeft in elk van de twee eindplaten twee 
ventielen, een zuig- en een persklep, die 
samen in verbinding staan met de zuig- 
en persleiding.
De glycerineoplossing is een waterige 
oplossing van bruine glycerine die be-
waard wordt in ondergrondse reser-
voirs. Het heeft een erg laag vriespunt. 
Een oplossing van gelijke delen water 
en glycerine kan praktisch gezien niet 
bevriezen. In Chelsea gebruikt men een 

   Afbeelding 5 – Aanleg ijsvloer in Manchester Ice Palace in de jaren vijftig.
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mengsel van 4 delen glycerine met 6 de-
len water, dat bevriest bij –18 °C.
Nadat deze glycerineoplossing op de be-
schreven manier is afgekoeld en naar 
het hoog opgestelde vat gepompt is loopt 
het door zijn eigen gewicht omlaag door 
een 150 mm wijde pijp naar een systeem 
met dunne koperen pijpen die parallel 
naast elkaar op de vloer van de ijsbaan 
liggen. Deze pijpen hebben een ellipti-
sche doorsnede ( 76 × 22 mm) 
de ruimte tussen deze dunne pijpen va-
rieert tussen de 3 en 6 mm.
Nadat de glycerine-oplossing dit pijp-
systeem doorlopen heeft en zijn afkoe-
lende werking heeft verricht op het wa-
ter in het bassin vloeit het terug in de 
refrigerator waarin het opnieuw wordt 
afgekoeld en weer opgepompt wordt 
naar het reservoir . 
Tijdens de hele kringloop van refrige-
rator naar vat, van daaruit door het pij-
psysteem in het bassin en daarna terug 
naar de refrigerator verandert de tem-
peratuur maar enkele graden.
Het op deze beschreven wijze vervaar-
digde kunstmatige ijs van de schaats-
baan onderscheidt zich in het voordeel 
van natuurijs.
Het ligt immers direct op beton en plan-
ken, zodat men niet bevreesd hoeft te 
zijn dat het ijs zal buigen en breken. 
Omdat het bevroren is bij een lagere 
temperatuur is het ook harder en taai-
er dan gewoon ijs. 
(Dingler Polytechnisch Journaal Bd 222, 
S. 555 vg’ls Engineer, 1876,  Bd. 41, S 
371) 
Tot zover het Noorse artikel.

Bij het lezen en vertalen van al deze 
oude geschriften uit eind 1800 kom 
je steeds meer te weten over de 
(koel)techniek van toen:
Professor Pictet propagandeerde de 
SO2-machines; deze hadden in die tijd 
nogal wat voordelen ten opzichte van 
NH3 en CO2. 
Allereerst de zeer lage werkdrukken van 
SO2, bv voor de conditie –10/+22 °C:

 SO2 1,046/3,45  kg/cm²
 NH3 2,92/9,35 
 CO2 27/61

Een nadeel waren de grote afmetingen, 
maar als je toch al een stoommachine 

nodig hebt ter aandrijving is dat geen 
bezwaar.
Vanwege deze lage zuigdruk ten op-
zichte van de omgeving was de stopbus-
constructie ook zeer simpel, daarom was 
de ‘compressor’ eigenlijk gewoon een 
luchtpomp. 
De machines hadden in die tijd een 
zg. kruiskopconstructie, dwz een heen 
en weer gaande zuigerstang met stop-
bus-afdichting die bestond uit in talk of 
machinespek gedoopte katoen met een 
gummiring.
De smering was ook zeer apart. In prin-
cipe heeft de cilinder van een SO2-ma-
chine geen oliesmering nodig vanwe-
ge de smerende eigenschappen van de 
zwavel (bij natte damp). Te nat aanzui-
gen kon echter vloeistofslag veroorza-
ken met grote mechanische schade tot 
gevolg. Daarom werd de cilindermantel 
met water gekoeld zodat alleen daar een 
smerend laagje SO2-vloeistof ontstond.
Voor de 90 m² in Chelsea zal men ca 30 
kW bij –10 °C nodig gehad hebben, maar 
dat waren toen machines van behoor-
lijke afmetingen, mede vanwege de lage 
toerentallen.

Meer bijzonderheden over 
Professor Dr John Gamgee 
Professor Dr John Gamgee (1831 - 1894) 
was een zeer opmerkelijke uitvinder die 
nog veel meer interessante dingen heeft 
gedaan!!
John Gamgee werd in 1831 in Florence 
geboren als tweede zoon in een gezin 
van negen kinderen. Zijn vader (paar-
denarts) was naar Italië geïmigreerd en 
had daar zijn cliëntiele vooral onder de 
Engelse en Italiaanse aristocratie.
Hij besteedde veel zorg om zijn kinde-
ren aan all-round opvoeding te geven. 
Toen hij inzag dat geen van zijn drie 
zonen zijn praktijk in Italië zou voort-
zetten keerde hij met zijn gezin in 1854 
terug naar Engeland.
John heeft geaarzeld tussen een studie 
techniek of geneeskunde waarmee hij 
in Florence al een begin had gemaakt. 
Ter wille van zijn vader koos hij toch 
voor diergeneeskunde en hij bleek een 
briljante leerling. Op zijn twintigste 
publiceerde hij al een wetenschappe-
lijk artikel.
In 1863 nodigde hij collega’s uit voor 
een bijeenkomst in Hamburg om over 

besmettelijke ziekten te praten, er ver-
schenen er 99 uit maar liefst 10 lan-
den.
Daarmee was de eerste steen gelegd 
voor lange reeks congressen genaamd 
World Vetenary Congresses.

Tragedie in Engeland
In mei 1865 bracht het stoomschip Ton-
ning een lading levend vee vanuit de 
toenmalige Baltische Staten naar Hull. 
Een deel ervan werd ontscheept, de 
rest ging verder naar Noord Engeland 
en Londen. Kort daarna brak er op de 
Londense veemarkt een verraderlijke 
ziekte onder de dieren uit en eind juni 
kwamen er uit het hele land meldingen 
van dode dieren. 
Dr Gamgee stelde in juli de diagnose 
vast … runderpest! Voorheen alleen als 
inheemse ziekte voorkomend in Oost 
Europa en Azië.
Vooral door het verspreiden van de be-
smette mest breidde de ziekte zich zeer 
snel uit.
John riep veehouders, slachthuisdirec-
teuren etc. bijeen om ze voor te lichten 
welke preventieve maatregelen er ge-
nomen dienden te worden.
In 1866 werd de balans opgemaakt, 
400.000 dieren waren geruimd en de 
schade bedroeg ca acht miljoen pond. In 
dat jaar publiceerde hij zijn standaard-
werk van 800 pagina’s The Cattle Plague 
waarin hij zijn kennis samenvatte.
Ook vanuit Noord Amerika kwamen 
grote ladingen levend vee naar het hon-
gerende Engeland, in 1879 werd ziekte 
geconstateerd en de Britse autoriteiten 
eisten dat het Amerikaanse vee voort-
aan geslacht werd in de haven van bin-
nenkomst. Echter, de problemen met 
lijdende dieren aan boord bleven daar-
mee bestaan.
In 1868 werd hij uitgenodigd door het 
Amerikaanse Ministerie van Landbouw 
om te komen adviseren over het trans-
port van slachtvee.  
Twee jaar later keerde hij terug naar 
Engeland en ging zich steeds met koel-
techniek bezig houden vooral om vlees 
te conserveren. 
Hij verkreeg het ene patent na het an-
dere. Behalve voor de postzegelauto-
maat (!) hadden de meeste betrekking 
op toepassing van de koeltechniek: koel-
kasten, ijsmachines, ijsbanen. Hij was 
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de autoriteit op het gebied van de koel-
techniek geworden.
In 1878 ging hij weer naar Amerika, nu 
met zijn vrouw (ze hadden geen kinde-
ren) en ze bleven er 7 jaar. 

Vleesconservering 
Vanaf 1875 vond er al gekoeld trans-
port van vlees plaats aan boord van de 
transatlantische stoomschepen, maar 
de techniek was nog zeer gebrekkig en 
er was nog veel werk op dit gebied te 
doen.
Dr. Gamgee besloot zich daarop te gaan 
concentreren met zijn veterinaire ach-
tergrond.
Hij ging, gesteund door andere weten-
schappers, op zoek naar betere metho-
den om geslacht vlees te conserveren.
Er kwam veel geld vrij om te investe-
ren in geïmporteerd voedsel, inclusief 
de daarvoor benodigde koeltechniek.
Pas rond 1890 was het, dankzij de koel-
techniek, bijna gedaan met de levende 
transporten, dit tot grote vreugde van 
de dieractivisten. 

In het Zweedse Teknisk Tidskrift uit 1871 
wordt beschreven hoe Gamgee toen vlees 
preserveerde (waardoor het 10-12 maan-
den bewaard kon worden) :
“In zijn slachterij Columbia Market te 
Londen werden de dieren voorzien van 
een soort capuchon, daarin werd dan 
koolmonoxide geblazen en het dier 
stierf pijnloos; daarna vond de slachting 
plaats. Door de invloed van het gas was 
de kleur van het bloed daarbij veel lich-
ter dan normaal. Repen vlees werden 
in een droge betonnen kist gelegd die 
hermetisch dicht kon. Daarna werd via 
een ventilator de atmosferische lucht uit 
de kist gezogen via een in elke kist aan-
wezige doos met houtskool (geïmpreg-
neerd met zwavelzuur) 
De afgezogen lucht ging vervolgens via 
een buis naar een met houtskool ge-
stookte oven. Door de verbranding van 
het zuur in de lucht en de houtskool ont-
stond er kooloxide gas. Nadat de lucht 
volledig was afgekoeld in een speciaal 
daarvoor geconstrueerd slangenappa-
raat werd het de kist weer ingeblazen. 
Een gesloten kringloop dus die net zo 
lang in stand werd gehouden tot al het 
in het vlees en de lucht bevindende zuur 
was verteerd. De tijd benodigd voor dit 

proces hing af van de dikte van het vlees, 
een heel schaap moest er ongeveer een 
week in liggen en een kwart rund 10-
12 dagen. 
Daarna kon het vlees bewaard of ge-
transporteerd worden.
In Zuid Amerika werden duizenden die-
ren alleen geslacht voor het vet en de 
huid, met het vlees kan men verder niet 
zo veel. Dankzij Gamgee’s methode kan 
het vlees nu een belangrijk exportarti-
kel worden.
Deze wetenschappelijke triomf was ook 
erg belangrijk voor de duizenden man-
nen op zee die nu gedwongen waren om 
zich te voeden met het ongezonde ge-
zouten vlees.” 

Gekoeld hospitaalschip 
Ook had hij de overheid overtuigd dat 
hij slachtoffers van de gele koorts, die 
in het zuiden heerste, weer gezond kon 
maken door ze in een koude omgeving 
te brengen. Zijn plan was een gekoeld 
hospitaal schip te ontwikkelen dat van 
haven tot haven reisde, daar de zieken 
oppikte om dan aan boord de ziekte ‘er 
uit te vriezen’.
Gamgee’s ideeën werden ondersteund 
door Samuel J. Richie, een koetsenbou-
wer, die de uitvinder toevallig had ont-
moet omdat hun hotelkamers in Wa-
shington naast elkaar lagen.
Met Ritchies hulp kreeg Gamgee de be-
lofte van het Senaatscomite voor Epide-
mische Ziekten voor een bedrag van 1/4 
miljoen dollar als hij kon bewijzen dat 
zijn gekoelde hospitaalschip te realise-
ren was.
Op de plaatselijke marine werf kreeg hij 
een werkplaats ter beschikking  waar hij 
zijn koel-apparaat kon bouwen en de-
monstreren. Dit alles speelt in 1876.
Hij liep echter tegen problemen aan om 
het juiste materiaal te vinden. Bij de op-
tredende drukken in zijn machine was 
het toegepaste gietijzer te poreus en de 
ammoniak lekte weg.
Gamgee begon toen andere metalen met 
ijzer te vermengen.
Na enkele weken met teleurstellende 
resultaten wendde de uitvinder zich 
tot zijn nieuwe vriend en vroeg: “Rit-
chie heb je ooit die meteoriet gezien in 
het Smithsonian Instituut?”
De koetsenbouwer bevestigde dit en 
Gamgee ging verder : “We hebben op 

aarde geen metaalachtig produkt dat 
door de natuur gevormd is wat daar 
op lijkt, deze meteoorstenen zijn uit de 
hemel komen vallen vanuit een ande-
re wereld. Ze bevatten bijna allemaal 
nikkel”. 
Het idee was nu om nikkel te mengen 
met ijzer en zo de natuur na te bootsen 
om een meteroriet na te maken net zo-
als we de natuur imiteren door kou te 
produceren voor onze gele koorts pa-
tiënten.
Er werden maar liefst 72 Ni-Fe meng-
sels gemaakt, steeds met een 1/2 % ho-
ger nikkel gehalte. Uiteindelijk bleek het 
materiaal bij 8 % Ni zo hard te zijn dat 
het niet meer met een vijl of beitel be-
werkt kon worden.
Gamgee zou geroepen hebben: “Eureka! 
Ik heb eindelijk een legering gevonden die 
sterk en hard genoeg is om alles te weer-
staan en waardoor geen enkel gas meer 
kan ontsnappen! “
De twee mannen, nog opgewonden van 
hun vinding, nodigden snel de senaats-
leden weer uit. Even leek het er op dat 
ze het sein op groen zouden zetten. He-
laas ging de uitvinder in discussie met 
de voorzitter van deze commissie over 
de kosten en het management van het 
voorgestelde schip. De discussie zette 
zich voort, het werd kouder, de mug-
gen stierven en daardoor kwam er aan 
de gelekoortsepidemie een natuurlijk 
einde.

Zero -motor
Het Perpetuum Mobilé was in die tijd ook 
een zeer geliefd onderwerp waarmee de 
wetenschappers zich bezig hielden, zo 
ook Dr. Gamgee.
Hij had in 1880 de ‘zero-motor’ uitge-
vonden, waarin warmte uit de omgeving 
ammoniak liet koken die dan de zuiger 
aandreef. Na de expansie moest er dan 
spontane condensatie van vloeistof ont-
staan die weer terug in het reservoir 
ging en zo was de cyclus rond!
Gamgee was zeker van de werking en 
overtuigde de Chief Engineer van de 
US Navy! 
Het was net in de tijd toen de marine 
zich afvroeg waar al die steenkool van-
daan te halen om hun groeiende vloot 
aan te drijven.
De staatssecretaris voor Marine en 
zelfs president Garfield inspecteerden 
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de motor en Gamgee verkocht het idee 
aan de US Navy. 
Helaas kost het meer energie om gas te 
comprimeren en tot vloeistof te maken 
dan dat het vrijgeeft bij verdamping! Dat 
staat ‘bekend’ als de Tweede Hoofdwet 
van de thermodynamica.
NH3-vloeistof kookt bij lage tempera-
tuur, onder die van het zeewater bv.
Gamgee stelde een soort boiler voor om 
de warmte uit het zeewater te absorbe-
ren tot ca 0 °C .
Bij die temperatuur expandeert de 
damp vier maal totdat de druk weer 
gelijk is aan de atmosferische, al die 
tijd beweegt het een zuiger die dan de 
scheepsschroef aandrijft. 

In Gamgees gedachtengang was de NH3 
dan zoveel geëxpandeerd en had zoveel 
arbeid verricht dat het was afgekoeld 
tot vloeistof zodat de cyclus weer kon 
starten!
Wat Gamgee en degenen die hem steun-
den, zich niet realiseerden dat de geëx-
pandeerde NH3 wel koud was maar niet 
koud genoeg om te condenseren. 
De zero-motor kwam nooit verder dan 
een halve omwenteling… 

Gelukkig was zijn ijsbaan-idee be-
ter, daar hebben we nog steeds plezier 
van!

❑
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Vijftig jaar later
In de jaren dertig werd in Nederland een kunstijsbaan volgens 
een nieuw systeem voorgesteld door een van de oprichters van 
de NVvK, Ir. J. H. F. Koopman. 
Daarover werd bericht in het maandblad van de NVvK (dat des-
tijds ‘Koeltechniek’ heette en thans ‘Koude en Luchtbehandeling’), 
van maart 1936. Het nummer is afkomstig uit het bezit van Ir. J. 
A. Knobbout, oud-hoofdredacteur van dit blad, die het aan de 
auteur ter beschikking stelde. Te lezen valt o.m.: 

“Onder de rubriek “Octrooinieuws” in “Koeltechniek” No. 3, Maart 
1935, werd reeds melding gemaakt van een hier te lande gepu-
bliceerde octrooiaanvrage No. 96.201 Ned., ingediend 21 April 
1934 door Ir. J. F. H. Koopman te ’s-Gravenhage en wel voor een: 
,,Werkwijze tot het vormen van een ijsplaat door middel van een 
koelvloeistof”.
Voor het vormen van een ijsplaat, zooals b.v. bij een kunstmatige 
ijsbaan, wordt volgens de in deze aanvrage beschreven werkwijze, 
het voor de vorming noodige water in een enkelwandig bassin 
gebracht op een koelvloeistof, die aan- en afgevoerd wordt door 
openingen in het bassin, welke zich beneden den vloeistofspiegel 
van de koelvloeistof bevinden. De vloeistof circuleert dus door 
het bassin en onder het water en moet natuurlijk een s.g. heb-
ben, dat grooter is dan dat van water.
Volgens dezelfde uitvinding kan ook op de koelvloeistof een dun-
ne laag van een stof gebracht worden, die voor vloeistof en water 
dicht is, zooals b.v. papier, cellophaan, paraffi ne en olie. Op deze 
vinding werden inmiddels een Nederlandsch (Ned. Octrooi No. 
35778) en buitenlandsche octrooien verleend.
Door Ir. Koopman werd volgens het nieuwe systeem een eerste 
ijsbaan tot stand gebracht en wel met een proefi nstallatie, die 
reeds een jaar geleden op het terrein van de N.V. Apeldoornsche 
Machinefabriek te Apeldoorn werd gemaakt. De bijgaande afb. 

vertoont een beeld van de proefbaan, zooals deze op 7 Maart 
1936 gereed kwam.
Het is wet opmerkelijk, dat reeds 50 jaren kunstmatige ijsbanen 
bestaan, zonder dat nog ooit vóór hem iemand op het denkbeeld 
is gekomen volgens de beschreven werkwijze dergelijke banen 
te maken. Nu is het ontegenzeggelijk waar, dat hoe eenvoudig 
methode ook lijkt, zoo moeilijk is het gebleken dit vraagstuk op 
die wijze tot een voor de practijk bruikbare oplossing brengen. 
Er zijn dan ook tal van proeven noodig geweest, om stoffen te 
vind waarmede het practisch mogelijk bleek de nieuwe werkwijze 
uit te voeren. Aanvankelijk werd ook met een kleine proefi nrich-
ting in het Machinelaboratorium van het Gebouw voor Werk-
tuig- en Scheepsbouwkunde der Techn. Hoogeschool te Delft 
geëxperimenteerd. Als assistent bij deze proeven heeft Ir. C. T. 
van Eybergen er mede een werkzaam aandeel in gehad. Met de 
proefi nstallatie te Apeldoorn wordt intusschen thans verder ge-
experimenteerd om van de in aanmerking komende stoffen de 
meest doelmatige en belangrijkste te vinden.” 

Het is de auteur niet bekend of het in Nederland ooit gekomen 
is tot een functionerende kunstmatige ijsbaan volgens het sy-
steem van Ir. Koopman.


