
De bewerkingen drogen en bewaring 

in de kou kunnen worden gezien als 

de twee eerste technologieën van 

voedselconservering, die door homo 

sapiens (“wijze mens”, ca 200.000 

jaar oud) werden gebruikt. Primitieve 

vormen van verhitting kunnen ook 

bederf één of enkele dagen uitstel-

len. Het vuur was al lang daarvoor 

in gebruik genomen, waarschijnlijk 

zo’n vijfhonderdduizend jaar geleden. 

Aannemelijk is dat vanaf toen voed-

sel werd verhit om het smakelijker en 

beter verteerbaar te maken. Verhitting 

maakt ook het voedsel veiliger voor 

consumptie door de afdoding van 

ziekteverwekkers en toxinen. Echt 

koken van voedsel werd pas mogelijk 

nadat vuurvast aardewerk kon worden 

gemaakt.

Onze verre voorouders, die als jager-

verzamelaars in het holoceen tijdperk 

(14.000 jaar geleden) in Europa woon-

den en langzaam naar het noorden 

trokken achter de zich terugtrekkende 

gletsjers van de laatste ijstijd aan, 

waren bekend met koude in al zijn 

aspecten, van gevaar tot voordeel. 

Deze praktische kennis en kunde van 

omgang met sneeuw en ijs in alle 

verschijningsvormen leeft nog deels 

voort in de talen van Eskimo’s die 

meer dan 60 verschillende woorden 

kennen voor water in bevroren vorm. 

Gebruik van natuurkoude in 
de oudheid
Toen de voedselvoorziening afhan-

kelijk werd van de landbouw, in plaats 

van jacht en verzamelen, en dorpen 

 Koude & luchtbehandeling  RCC

77104e JAARGANG  SEPTEMBER 2011

en steden ontstonden, is  men in de 

winter ijs en sneeuw gaan verzamelen 

en bewaren teneinde de voordelen 

van winterkou te kunnen verlengen in 

lente en zomer. In het oude China zijn 

aanwijzingen gevonden dat ongeveer 

8.000 jaar geleden reeds natuurijs 

werd opgeslagen. Een 3.700 jaar oude 

kleitablet vermeldt dat de heerser van 

Van natuurijs naar moderne 
koelkast
We weten weinig over het vroe-
gere gebruik en de toepassingen van 
natuurkoude (ijs, sneeuw, ijsgrotten, 
onderaardse kelders, koude bronnen). 
Wat betre: de prehistorie en historie 
tot ca 1800 AD berust onze kennis 
grotendeels op gissingen, archeologi-
sche vondsten en bewaard gebleven 
afbeeldingen. Het gebruik van koude 
was te gewoon en onaanzienlijk om 
beschreven te worden. De werking 
van koude op het vertragen van 
bederf was al heel lang bekend en 
moet door onze verre voorouders zijn 
toegepast om voedsel te koelen en 
langer vers te houden. 

Figuur 3. Een ‘echte’ ijskast uit catalogus van  de Noorse firma  Nord, ca 1884.

Door dr. ir. Cor van den Berg en ing. Ernst Berends

Leden van de redactieraad RCC Koude & Luchtbehandeling

Conservering van voedingsmiddelen door koudeketens (deel 2)
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Mari aan de Eufraat in Noord-Syrië 

bevel gaf om een opslagplaats voor ijs 

te bouwen. Op Kreta, nabij de paleis-

ruïnes van Cnossos, is een in de grond 

aangelegde ijskelder gevonden die 

ouder dan 3.500 jaar moet zijn. Op veel 

plaatsen in Europa en Azië zijn restan-

ten van ijskelders en ijshuizen te vin-

den. Beschreven is dat de Feniciërs ijs 

gebruikten, en na hen de Romeinen, 

om dranken af te koelen als het heet 

was, om het bederf van vis en vlees uit 

te stellen, en voor ruimtekoeling. 

Een interessante toepassing die laat 

zien dat al heel lang vindingrijk met 

koude wordt omgegaan, toont figuur 

1: de doorsnede van een heel oude 

Japanse sneeuwkelder, die werd ge-

bruikt om zijderupseitjes een kunst-

matige winter te laten ondergaan. De 

zijderups, die al 4600 jaar in China 

wordt geteeld, wordt door de koude 

gefopt. De eitjes denken dat het winter 

is en na het opwarmen opnieuw lente. 

De eitjes worden rupsen die zich vol 

gaan eten en verpoppen. Op deze 

wijze kon de natuurlijke zijdeproductie 

bijna verdubbeld worden.

Middeleeuwen & Renaissance
Vooral  in Noord-West Europa werden 

sinds de middeleeuwen weinig kas-

telen gebouwd waarbij niet ook een 

ijskelder of ijshuis werd aangelegd. 

Deze ijsopslagplaatsen zijn gewoonlijk 

goed geïsoleerde ruimtes, verlaagd 

aangelegd om de grondkoelte van 11°C 
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te kunnen benutten, vaak met dubbele 

muren en koepelgewelf en een kleine 

ingang, groot genoeg om een ijsdrager 

met ruglading door te laten. Bovenop 

de koepels is meestal een laag aarde 

met beplanting aangebracht om de zon 

te weren. Ook van natuurlijke zandwal-

len, zoals de zuid Veluwe, werd gebruik 

gemaakt om daarin een ijskelder aan te 

leggen. Binnen de opslag werd het ijs 

ter isolatie afgedekt met stro, kaf of iets 

dergelijks.

Veel nog bestaande ijskelders waren in 

gebruik tot ca 1950 toen het natuurijs-

tijdperk grotendeels ten einde liep. Dit 

betekent niet dat daarna geen natuurijs 

meer werd gebruikt. Lokale vissers, bij-

voorbeeld in Minnesota (USA) waar veel 

meren zijn, exploiteren er nog steeds 

ijshuizen. Deze worden in december of 

januari gevuld met ijs om ’s zomers de 

visvangst te koelen.

Een vroege, bijzondere levensmiddelen 

toepassing van ijs was de bereiding 

van het ‘Italiaanse ijs’, de voorloper van 

ons consumptie-ijs, dat al in Florence 

omstreeks 1400 AD moet zijn gemaakt. 

In de 17e eeuw was deze luchtige en 

verkoelende versnapering algemeen 

bekend. Voor de bereiding werden 

verse melk en vruchten afgekoeld en zó 

gemixt dat bewust lucht werd ingesla-

gen en gelijkertijd bevroren. Hierdoor 

ontstond een luchtig product. Modern 

vers consumptie-ijs bevat ongeveer 

50  procent lucht. Om de temperaturen 

beneden 0°C te bereiken, maakte men 

gebruik van ijs en keukenzout of ijs en 

salpeter als koudmakend mengsel.  

Een schat aan gegevens over de opslag 

van ijs en sneeuw in ijskelders en ijshui-

zen en de technologie daar omheen, is te 

vinden in Reinink en Vermeulen (1981). 

Natuurijs in de Nieuwe Tijd
Over de ijshandel in Europa is veel min-

der beschreven dan over die in de USA, 

waar in 1799 het eerste transport van na-

tuurijs vanuit New York naar Charleston 

in Zuid Carolina plaatsvond. Naar ver-

luid kwam er door afsmelting niet veel 

ijs aan, maar bewezen was dat transport 

van koude mogelijk was. Winstgevend 

werd de handel in de jaren daarna, toen 

Frederick Tudor, die later de bijnaam ‘Ice 

King’ zou krijgen, en Nathaniel Wyeth 

experimenteerden met betere isolatie en 

meer e<ectieve werkmethoden. Zodra 

in de winter ijs zo’n  40 centimeter dik 

was geworden, werden blokken van 

ruim 300 kilo uitgezaagd en via katrol-

len aan touwen getransporteerd naar 

nabijgelegen industriële ijshuizen voor 

opslag. Van daaruit ging het per schip 

verder naar de plaatsen van bestem-

ming. Wyeth en Tudor slaagden erin de 

smeltverliezen terug te brengen van 66 

naar 8 procent. Het gevolg hiervan was 

dat in de USA een levendige ijshandel 

ontstond tussen de noordelijke en de 

zuidelijke staten. Tot aan de Ameri-

kaanse Burgeroorlog (1861) was vooral 

het rijke New Orleans een grote afnemer 

van natuurijs. Bemiddelde huishou-

dens daar kregen vroeg in de 19e eeuw 

beschikking over een ijskast en dit had 

weer een e<ect op de volksgezondheid 

Figuur 1 Japanse sneeuwkelder voor zijderupsteelt

De volautomatische ijsfabriek van Grasso.

BELANG VAN KOUDE



doordat de consument gemiddeld meer 

vers voedsel kreeg. Alhoewel hiervan 

geen statistieken bekend zijn, bestaan 

er sterke aanwijzingen dat in de USA na 

1830 een daling intreedt van het aantal 

mensen dat in de zomer overlijdt aan 

voedselvergiftiging. Dit mag worden 

toegeschreven aan het gebruik van 

koeling in de huishouding. In Europa 

komen de eerste ijskasten omstreeks 

1860 in zwang.

Het hoogtepunt van de natuurijspro-

ductie en handel viel in de USA om-

streeks 1890 toen het seizoen afhan-

kelijke natuurijs langzaam verdrongen 

werd door het meer betrouwbare,  

fabriekmatig geproduceerde blokijs. In 

Europa vond deze ontwikkeling wat later 

plaats. Daar werden grote hoeveelheden 

natuurijs vervoerd vanuit Noorwegen 

naar zuidelijker gelegen landen. De 

overgang van het gebruik van natuurijs 

naar fabrieksijs vond  daar  geleidelijker 

plaats, voor en na de eerste wereldoor-

log, toen de kostprijzen van natuurijs en 

blokijs elkaar begonnen te naderen.

Een eerder artikel over de historie van 

scheepskoeling (Berends, 2002) toont 

een statistiek over de export van natuur-

ijs uit Noorwegen naar andere Euro-

pese landen tussen 1860 en 1915. Voor 

vistrawlers was mechanisch geprodu-

ceerd ijs uit Duitsland in 1937 nog steeds 

driemaal duurder dan natuurijs gekocht 

in Noorwegen. De visserij maakte al 

vroeg gebruik van ijs. Zodra de schepen 

groter werden en de vangst van meer 

dan één dag konden meenemen, was 

de winst om ijs te gaan gebruiken groot. 

Het koelen en nathouden van verse vis 

op ijs geeft een houdbaarheidverlenging 

van een á twee naar circa dertien dagen. 

Nadelen van natuurijs
Natuurijs kent een drietal nadelen; 

het is minder betrouwbaar, heeft een 

gefixeerd temperatuurniveau en kan 

onhygiënisch zijn. De beschikbaarheid 

is onzeker door de weersafhankelijkheid. 

In zachte winters kan er weinig of geen 

ijs zijn. Transport van ver maakt het pro-

duct duur. Voor sommige toepassingen 

is het gefixeerde temperatuurniveau 0°C 

een nadeel; zo is de temperatuur nog te 

hoog voor de bereiding van consump-

tie-ijs.  

Een derde nadeel is onbetrouwbare 

hygiëne. Hierover is weinig of niets 

beschreven in de literatuur, maar voor 

natuurijs dat met voedsel in aanraking 

komt, ligt het infectiegevaar op de loer. 

Dit weten wij nu, maar vóór de tijd 

van Louis Pasteur en Robert Koch, was 

het gevaar van micro-organismen als 

ziekteverwekkers nog onbekend. De 

infectiebron voor natuurijs kan ener-

zijds liggen in het ijs zelf, als dit van een 

bedenkelijke herkomst is (bijv. de stads-

gracht waarin ook faecaliën worden 

geloosd), anderzijds kan het komen van 

herbesmetting door niet hygiënische 

behandeling tijdens winning, transport 

en opslag.

De fysica van ijs herbergt hier wel een 

positief punt, namelijk dat door afsmel-

ten ijs zelf zijn oppervlak schoonspoelt. 

Een langzaam gegroeid ijskristal uit 

relatief schoon water is aan de bin-

nenzijde vrijwel steriel. Tussen de 

watermoleculen die zich hechten aan 

het groeiende kristalvlak is geen ruimte 

voor de veel grotere bacteriën. Tijdens 

de aangroei schuift het kristal eventuele 

verontreinigingen voor zich uit in de 

waterfase.

Koude door mechische  
koeling 
Wie precies de koelmachine heeft 

uitgevonden is wat onduidelijk. Na 

vroege pogingen met verdampende 

vloeisto<en, zoals door William Cul-

len in Glasgow die in 1756 een kleine 

hoeveelheid ijs maakte door verdam-

ping van diethylether, is waarschijnlijk 

Jacob Perkins de grondlegger van het 

idee van mechanische koeling. Op zijn 

getekend ontwerp van een etherkoel-

machine kreeg hij in 1809 Ameri-

kaans patent; de machine werd nooit 

gebouwd. 

Medisch dokter John Gorrie (1803-

1855), malariaspecialist in Florida, 

bouwde omstreeks 1843 een koelma-

chine die werkte op luchtcompressie, 

waterkoeling en expansie, waarmee in 

een aan de zolder opgehangen ijsbas-

sin -7°C kon worden geproduceerd. 

Hiermee koelde hij de lucht voor zijn 

koortsige patiënten, want hij geloofde 

als medicus dat verbetering van de 

luchtkwaliteit genezing gaf (‘slechte 

lucht’ theorie).

Later gaf Gorrie zijn medische praktijk 

op om aan ijsmachines te werken en 

kreeg hij patent op zijn machine in 
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1851; dit werd geen commercieel suc-

ces en hij overleed enige jaren later in 

armoede. Maar door zijn conflict met de 

natuurijsindustrie, die een bedreiging 

zag in zijn werk, kreeg hij flinke bekend-

heid en men werd zich bewust van het 

idee dat mechanische koeling praktisch 

mogelijk was.

Alexander Twining begon in 1848 te 

experimenteren met damp-compressie-

koeling en kreeg patenten hierop in 1850 

en 1853. Hij wordt gezien als degene die 

mechanische koeling in de USA heeft 

geïntroduceerd. De eerste beschreven 

toepassing voor levensmiddelen vond 

plaats in Geelong in Victoria (Australië) 

waar James Harrison in 1851 een expe-

rimentele koelmachine op diethylether 

bouwde, waarmee ijs werd geprodu-

ceerd. Een commerciële koelmachine 

volgde in 1854 en zijn patent daarop in 

1855. Met het geproduceerde ijs werden 

een bierbrouwerij en een vleesopslag 

gekoeld. 

In 1859 bouwde de Fransman Ferdinand 

Carré in Parijs een ammoniakwaterkoel-

machine waarop hem in 1860 patent 

werd verleend. Enkele van zijn eerste 

machines zijn na 1861 verkocht in New 

Orleans tijdens de Amerikaanse burger-

oorlog, toen de aanvoer van natuurijs 

vanuit het noorden stil kwam te liggen.

Carl von Linde patenteerde in 1871 zijn 

verbeterde ammoniakkoelmachine, 

die een groot succes werd en op veel 

gebieden toegepast ging worden, onder 

andere in de fabriekmatige productie 

van het meer betrouwbare blokijs, waar-

door de eerste koudeketens voor voedsel 

conservering mogelijk werden. 

Blokijs: staven ijs van 150 cm lang en 22 cm vierkant.
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Blokijs voor de consument
De eerste blokijsfabrieken werden 

vanaf 1875 gebouwd, beginnend in 

de USA. In 1879 waren in de USA al 35 

ijsfabrieken, 200 tien jaar later en circa 

2000 in 1909. Het standaard fabrieks-

ontwerp hiervan is schematisch weer-

gegeven in figuur 2. Een ketelhuis met 

stoommachine dreef de ammoniak-

compressoren van de koelmachines 

aan, die op hun beurt een groot pekel-

bad koel hielden omstreeks -10°C. Dit 

pekelbad hing vol met ijshouders die 

bij volproductie iedere 24 uur werden 

geleegd en weer met water gevuld. De 

ijsdistributie verliep grotendeels via de 

bestaande natuurijshandelskanalen, 

die zich nu verder uitbreidden. Er kon 

nu continu worden beschikt over blo-

kijs; dit zijn staven ijs van 150 cm lang 

en 22 cm vierkant. Door de blokken te 

vergruizelen ontstond scherfijs voor 

bijvoorbeeld de vishandel. 

De belangrijkste afnemers van ijs 

waren de gewone consumenten in 

de stad. Voor vers voedsel waren zij 

iedere dag of uiterlijk twee dagen aan-

gewezen op een bezoek aan de markt, 

de slager, melkman en groenteboer. 

Door het installeren van een ijskast 

kon men vers voedsel circa een week 

goed houden. Vroeger was dat alleen 

voorbehouden aan enkele rijkere huis-

houdens in de buurt van een ijskelder. 
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Na ongeveer 1900 kon men ijsdepots, 

waar het hele jaar door ijs verkrijgbaar 

was, aantre<en in alle grote steden. 

Figuur 3 (pagina 75) toont een ouder-

wetse ijskast uit 1884. Dit is een geïso-

leerde, dubbelwandige kast, meestal van 

zinkplaat of gegalvaniseerd plaatijzer, 

geïsoleerd met kurk of ander materiaal 

in een frame van hardhout. Smeltend ijs 

ligt op de als laag bassin met vulopening 

uitgevoerde ovenwand; smeltwater van 

0 °C drupt over de binnenkast langs de 

wanden omlaag naar de afvoer voor 

smeltwater onderaan. Hierdoor hoefde 

men niet meer iedere dag naar win-

kel of markt voor vers voedsel, maar 

alleen naar de ijsfabriek of het ijsdepot 

om afhankelijk van de koudebehoefte, 

één maal per dag of per twee dagen de 

ijskast te vullen. De moderne elektrische 

koelkast wordt in de volksmond soms 

nog ‘ijskast’ genoemd. De eerste electri-

sche koelkasten kwamen in europa om-

streeks 1930 op de markt; ze waren nog 

duur en werden voor de oorlog alleen 

toegepast daar waar elektra voorhanden 

was en ijs ver weg.
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Samenvatting
Dit artikel geeft een korte historie van 

de toepassing van ijs als koudedrager 

om voedselbederf tegen te gaan, vanaf 

de oudheid, toen men ijsopslagplaat-

sen vulde om in de zomer te gebruiken, 

tot aan de komst van de elektrische 

huishoudkoelkast omstreeks 1930. Het 

hoogtepunt van het gebruik van natuurijs 

viel in de tweede helft van de 19de eeuw, 

waarna het  langzaam werd vervangen 

door fabriekmatig geproduceerd blokijs, 

mogelijk geworden door de uitvinding 

van de koelmachine. De komst in 19de 

eeuw van ijskasten in de huishouding had 

een positief e<ect op de volksgezondheid 

doordat meer vers voedsel beschikbaar 

kwam.

Summary
A brief history is given of  the application 

of ice as carrier of low temperatures for 

food preservation, from antiquity when 

icehouses were in use until the coming 

of  the electrical refrigerator about 1930. 

The zenith of the use of natural ice was 

late in the 19th century when it was 

slowly replaced by block ice made in 

factories utilizing the newly invented 

refrigeration machines. The adoption 

of ice fridges in the home during the 

19thcentury had a significant e<ect on 

the public health due to the availability of 

more fresh food. 

Figuur 2.  Schema van Blokijsfabriek.  Uitleg zie text. 
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In aflevering 3 komt het ontstaan van de levensmiddelentechnologie als methode van  

industriële voedselconservering aan de orde, en zijn relatie met de toepassing van koude als 

mechanisme van conservering.


