J. C. KA

•

TEYN

ZIJN LEVEN EN WERKEN

HERTZSPRUNG-KAPTEYN

J. C. KAPTEYN
ZIJN LEVEN EN WERKEN

1

1

J. C. KAPTEYN
ZIJN LEVEN EN WERKEN
DOOR H.

HERTZSPRUNG-KAPTEYN

P. NOORDHOFP - 1928 - GRONINGEN

AAN MUNE MOEDER,
ZONDER WIE DIT LEVEN NOOIT
ZOO VOLKOMEN HAD KUNNEN ZIJN.

INHOUD.
BLZ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

OUDERS ............
KINDEREN
JEUGD
STUDIETIJD
DE FAMILIE KALSHOVEN .
LEIDEN ....
GRONINGEN ....
THE CAPE PHOTOGRAPHIC DURCHMUSTERUNG .
GILL ...
HET LABORATORIUM ..
NEWCOMB ...
THE TWO PERFECT GENTLEMEN .
VRIES ...
DE HOOGLEERAAR ....
..,
HET VEELZIJDIGE LEVEN ....
STERSTROOMEN EN SELECTED AREAS .
TEHUIS . . , .
AMERIKA . ...
DE WERELDOORLOG . .
NOG EENS LEIDEN ...
LAATSTE JAREN TE GRONINGEN

1
12
15
24
28
31
40
47
64
69
78
85
88
94
99
110
124
127
146
156
163

OUDERS.
is een roode draad loopt door de eeuwen heen het
onderwijzend element door de familie Kapteyn.
Generatie op generatie traderi er de onderwijzers
op — het onderwijzen zat hun in het bloed, en als ze niet
doceerden aan een school of instituut, dan doceerden
ze tehuis.
De oudst vermelde was Paulus Captijn, die in 1712 werd
geboren te Berkenwoude in de Kimpener Waard (ZuidHolland). In 1756 wordt in het Schepenenarchief te Heukelom gewag van hem gemaakt als Paulus Captijn, „schoolmeester te deser stede". VOOr hem waren reeds vele
geslachten onderwijzer geweest, De archieven noemen
echter wel de namen, dock de beroepen worden niet vermeld. Ook na hem werd het schoolmeestersambt van vader
op zoon en door velen in de familie beoef end, Zij kregen een
groote bekendheid als onderwijzers, en zoo werd er in de
Amsterdamsche courant van 12 Juli 1868 bij eene aanbeveling van candidaten voor Engelsch leeraar een Kapteyn
voorgesteld, „die den naam draagt van eene familie, waarin
paedagogische bekwaamheid traditioneel is",
Een groote vermaardheid als onderwijzer wilt de instituteur G. J. Kapteyn te verwerven, die een beroemde kostschool te Barneveld had,
Gerrit Jacobus Kapteyn was in 1812 geboren te Bodegraven, waar zijn vader hoofd der Gemeente-school was.
Hij lead als kind aan de Engelsche ziekte, wat men aan den
grooten omvang van zijn schedel kon zien. Hij placht zelf
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later te vertellen, dat een voorbijtrekkende oliekoop —
zooals toentertijd de marskramers heetten, die van dorp
tot dorp trokken — hem ziende, zijn moeder een huismiddeltje aanbood om hem van de ziekte af te helpen, Daar
deze ziekte in de meeste gevallen spontaan geneest, hielp
het middel uitstekend, Het kind genas geheel, waarvan zijn
latere Leven getuigde, dat een toonbeeld was van lichamelijke en geestelijke kracht,
Heel jong werd hij kweekeling op de school van zijn
vader, en in dien tijd legde hij een ongeloofelijk aantal examens af, Men werd toen achtereenvolgens onderwijzer
van den vierden, derden, tweeden en eersten rang, (Middelbaar onderwijs bestond toen nog niet). Deze eerste
rang werd haast door niemand bereikt, Slechts aan twee
candidaten gelukte het, waarvan Kapteyn een was. —
In dien zelfden tijd reisde hij geregeld naar Leiden om de
colleges in de Oude Letteren te volgen, Hij reisde 's-nachts
met de trekschuit, om tijdig Leiden te kunnen bereiken,
daar de colleges om Hagen uur aanvingen, Deze trekschuit
vervoerde de boeren en buitenlui, die van de omliggende
dorpen naar de Leidsche markt togen, alwaar ze voor dag
en dauw aankw,amen, om den tijd te hebben, hun tenten op
te slaan en zich in te richten, Kapteyn was dientengevolge
veel te vroeg voor zijn college, en om dien kostbaren tijd
te gebruiken, Ham hij orgelles, Hij was zeer muzikaal en
bespeelde reeds op zijn 14de jaar het orgel der kerk te
Bodegraven, waardoor hij de weduwe van den vroegeren
organist hielp, aan wie hij het salaris liet, — Zijn orgelleeraar te Leiden, Wien het uur veel te vroeg was, stond
niet op voor de les, maar schreeuwde vanuit zijn bed zijne
op- en aanmerkingen, Na afloop der colleges reisde hij weer
terug naar Bodegraven, gaf les en studeerde 's-avonds,
Toen hij echter een aanstelling kreeg als secondant (of
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ondermeester) aan de kostschool van den Heer van Wijk te
Kampen, moest hij de colleges opgeven en zelf verder studeeren. De dagtaak was zwaar, maar toch zat hij iederen
avond te werken voor zijri examen, En als hem sours de vermoeidheid en de slaap dreigden te overmannen, zat hij met
zijn voeten in koud water, om wakker te blijven, Hoewel
zijn Leven zeer druk en vermoeiend was, vond hij toch nog
de kracht om den geheelen Shakespeare te lezen, speciaal
in de wren, dat hij surveillance moest houden, wat wel een
bewijs mag heeten van bekwaamheid tot studie en vermogen
om de orde te bewaren, Hij had een ontembare energie en
doorzet, en slaagde dan ook uitstekend voor zijn candidaatsexamen in de letteren te Leiden,
Toen hij 25 jaar was, trouwde hij met Elisabeth Cornelia
Koomans, een 23-jarige boerendochter te Bodegraven, Zij
vestigden zich te Voorschoten, waar zij een jongenskostschool openden, Deze task was echter te zwaar voor de
krachten van het jonge paar, Het waren meest Haagsche
jongelui, die de school bezochten, verwend, luxueus, en
moeilijk te Leiden, Na eenige zware jaren besloot hij de
school op te geven, Hij solliciteerde naar een school te
Barneveld, waaraan eene gemeentetoelage van f 600,— en
eene gemeente woning waren verbonden, Hij kreeg de aanstelling, en met hun beide zoontjes verhuisden zij naar
Barneveld, en hadden Been berouw van deze verandering,
De school was opgericht ten einde jongens van Barneveld
en omstreken gelegenheid te geven meer te leeren dan de
Lagere school kon geven, De school kreeg met de jaren een
grooten naam en het aantal aanvragen werd zoo groot, dat
de jongens ook in het dorp moesten worden uitbesteed. Dit
beviel Kapteyn op den duur niet, en hij besloot, de betrekking vaarwel te zeggen en een eigen kostschool te
bouwen voor een beperkt aantal leerlingen. Hij kocht een
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groot terrein en liet er een statig, massaal huffs zetten, dat
hij „Benno" noemde, wat „het krachtige kind" beteekent.
Van alle oorden des lands kwamen de leerlingen, en dat
was waarlijk geen wonder, Hij was een geboren docent en
opvoeder — erfenis van vele generaties van onderwijzers —
een man van strikte rechtvaardigheid, liefde voor zijn werk
en van eene energie, die zich zelf nooit spaarde, Zijn veelzijdigheid was ongeloofelijk, Deze was niet oppervlakkig,
maar van een breede en tevens diepe kennis, zooals men
zelden ziet samen gaan.
Hij sprak en kende grondig de Brie moderns talen, en
onderwees aan de leerlingen, die admissie examen moesten
doen voor de Hooge school, Latijn en Grieksch, Verder gaf
hij les in aardrijkskunde en geschiedenis, boekhouden en
handelsrekenen. Als wiskundige was hij alom in den lands
bekend. Zijn handschrift was als steendruk, Hij maakte niets
in het klad en vergiste zich nooit. Deze kunst had hij zich
geleerd, door nooit iets of te leveren, waarin eene doorhaling voorkwam, Het blad, waarop hij zich had verschreven,
werd terstond verscheurd en hij begon opnieuw,
Als er te Barneveld tijdelijk geen predikant was, gaf hij
zijn leerlingen en kinderen catechisatie, en deed dit onberispelijk. De Zondagavonden ook hield hij geregeld een
snort catechisatie, dat „lectuur" werd genoemd, Daarna, als
het niet te last was, vertelde hij. Dit was zijn grootste gave.
Hij kon zoo boeiend en aanschouwelijk vertellen, dat allen
in ademlooze spanning meeleefden, Het waren meest mythologische verhalen, roover- en spookgeschiedenissen vol van
de spannendste avonturen, Wie hem had hooren vertellen
van Cartouche, den beruchten Parijschen dief, van den
Achtkanten Boer, of van het spook dat geschoren wilds
worden om van zijn vloek bevrijd te worden, vergat ze
nooit weer.
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„Benno'', de kostschool van den Heer Kapteyn to Barneveld.

De bibliotheek boven in het huffs was zeldzaam uitgebreid
en rijk. Alles wat in dien tijd werd gelezen, was er aanwezig:
Rousseau, Corneille, Racine, Moliere, Goethe, Schiller,
Lessing etc.
De conversatie taal was Fransch, wat van groote waarde
was voor de jongens, die zich aldus gemakkelijk in de destijds meest gebruikelijke vreemde taal leerden uitdrukken,
De beer Kapteyn was zelf uitstekend op de hoogte van het
Fransch, maar toen het eenige keeren was voorgekomen,_
dat hij een gevraagd woord niet kende, leerde hij het geheele Fransche woordenboek van buiten. De jongens die dit
wisten, trachtten hem te vangen, maar het lukte nooit, Hij
kende alle woorden.
Zijn Joel was, zijne leerlingen „met den goddelijken zegen
tot deugdzame en kundige menschen te vormen". Voortdurend was hij zich bewust, hun een goed voorbeeld te
moeten geven, hij kwam nooit uit de plooi en lette streng
op beschaafde vormen. Een waardig man met zijn streng
gelaat, zijn rechte houding, het kalotje op het grijze haar,
Het type van den schoolmeester, in den besten zin van het
woord.
De schooljongens evenals de eigen kinderen hadden een
groot ontzag voor hem, Hij was een van die menschen, die
regeeren door hun invloed en voorbeeld, en die het gezag
in zich hebben, Straffen werden er niet gegeven; het sprak
vanzelf, dat zijn leiding door alien werd gevolgd, Keurde
hij iets in het &drag der jongens af, dan bleek dat somtijds
alleen door zekere koelheid bij den handdruk des ochtends.
Bij de school had hij een grooten twin laten aanleggen,
maar deze was hem nog niet voldoende voor de jongens,
daarom kocht hij een boschje even buiten Barneveld, waar
hij een tent met banken liet bouwen en een kegelbaan liet
aanleggen, 's Zondags en de halve vrije dagen werd vroeg
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gegeten, en dan trokken zij derwaarts. De meisjes kwamen
mee met broodtrommels, en eene vrouw in de buurt zorgde
voor thee en melk, De jongens bouwden er hutjes, klommen
met touwladders in de boomen, speelden er de heerlijkste
jongensspelen en genoten er de vrijheid.
De jongens zagen, dat hij leefde voor het welzijn van zijn
school en Been moeite of kosten ontzag. En hun geheele
leven gedachten zij met dankbare veneering den man, die
hun zooveel voor het leven had meegegeven,
Maar Mevrouw Kapteyn had niet minder aandeel aan het
succes der school, Zij had op de boerderij het groot-huishouden al vroeg geleerd. Dit kwam haar goed to pas, want
het was een zware taak, die op haar rustte. Maar zoo
iemand, dan was zij opgewassen tegen deze taak. Deze
vrouw, die in den loop der jaren 15 kinderen ter wereld
bracht, bestuurde met waste en vaardige hand het huishouden, dat sours ---k 70 leden telde, Zij was niet mooi en had
die vreemde, Lange oogleden, die mijn wader van haar erfde
en die het uiterlijk iets eigenaardig afwezigs gaven, Een
natuurlijke, kalme waardigheid ging van haar uit. Ze had
zeer veel practischen zin, overleg en een sterk gevoel voor
humor,
In huffs evenals op school heerschte altijd de grootste
orde en stiptheid. Daarvoor was krachtige hulp noodig, ze
wend dan ook terzijde gestaan door twee barer dochters,
vier dienstboden, die altijd jaren bleven, een juffrouw voor
de kleine kinderen en twee knechts, die den kolossalen twin
verzorgden en de keuken rijkelijk van groenten en vruchten
voorzagen,
Dagelijks werden er 13 enorme brooden gebakken, Een
bakker uit het dorp kwam die iederen avond bereiden. Er
was daar een echte bakkersoven, Het brood was zoo uitstekend, dat de jongens meenden, het nergens heerlijker
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te hebben geproefd en er later nog dikwijls over schreven
en ze sours toegestuurd kregen, Zelfs de Bakker prees het
met de schoone gevleugelde woorden: „Het liekt zoo zweermoedig en het is toch zoo lichtveerdig". Mevrouw Kapteyn
wist een merkwaardige afwisseling in het eten te brengen,
waarvoor ze beroemd was. Haar stelregel was, dat alles van
het beste moest zijn, en moeite noch zorg werd ontzien our
het beste te bereiken. De moeders der jongens, die thuis
zooveel wisten te vertellen van de verscheidenheid en de
buitengewone smakelijkheid der gerechten, vroegen haar
dikwijls, hoe ze alles zoo kon bedenken, Het smaakte den
jongens thuis nooit zoo goed als op school, klaagden zij, en
zij lieten zich recepten sturen, maar hetzelfde werd het toch
nooit,
Er waren twee doofstomme naaisters, die de harden vol
werk hadden met verstelwerk, De kinderen dachten niet
anders dan dat het genus naaister doofstom was. Vol verbazing kwam dan ook eens een der kinderen thuis, uitroepende: „Ma, ma, daar was een naaister die kon praten!"
Voor Mevrouw en de dochters was er ook volop naaiwerk
voor dit reuzengezin en 's-avonds werd er steeds genaaid
in de huiskamer, terwijl de beer Kapteyn voorlas,
De jongens waren 's-avonds in de leerkamer bij de secondanten, waar de lessen voor den volgenden dag werden
voorbereid, Zoo zagen de zoons heel weinig van hunne
ouders en van het familieleven. Er werd geen onderscheid
gemaakt tusschen zoons en leerlingen, uit een verkeerd
begrepen rechtvaardigheids-beginsel. De fijner besnaarden
zooals mijn vader leden hieronder en order het gebrek aan
warmte en saamhoorigheid, waarvoor in het drukke gezin
geen tijd en gelegenheid was,
Hard werd er gewerkt en de dagen en de jaren gingen
voorbij, Naast hun vader en de vijf secondanten begonnen
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ook dra de oudere zoons lessen te geven aan de school,
tegelijkertijd doorstudeerende voor hunne examens aan de
universiteit.
's-Winters en 's-zomers werd er ontbeten om 7 uur,
waarbij uit den bijbel werd voorgelezen, want de ouders
waren zeer vroom. Om half 8 begon de teekenles, om 8 uur
begonnen de overige lessen. De secondanten moesten zich
terdege prepareeren voor hun lessen, daarin voorgegaan
door den Heer Kapteyn zelf, Ook de zoons, die Latijn,
Grieksch en Wiskunde doceerden, moesten zich goed
voorbereiden, want hun vader controleerde dikwijls en
kwam niet zelden luisteren.
Een gedeelte der jongens werd klaar gemaakt voor de
Hooge school, een ander deel voor het practische leven.
En ze kwamen daar aan, uitstekend toegerust met kennis,
plichtsgevoel en stiptheid. Ze hadden zien werken en leeren
werken, een onschatbare les voor het leven dat hen
wachtte. —
Ondertusschen werkte Mevrouw Kapteyn onverdroten
voort aan haar zware taak met gelijkmoedige kalmte en
orde. Voor haar was de dagtaak nimmer ten einde.
„Met kracht en heerlijkheid is zij getooid
„Zij lacht met den komenden dag
„Haar mond opent zij in wijsheid
„Een vrome onderrichting is op hare tong.
„Zij gaat de gangen harer huisgenoten na
„En eet het brood der traagheid niet.
„Hare zonen treden op en noemen haar gelukkig
„Zoo ook haar man en hij prijst haar.
„Vele dochters weren zich kloek,
„Maar gij gaat die alien te boven.
„Bedriegelijk is de bevailigheid, ijdel de schoonheid.
„Eene vrouw, die Jahwee prijst, die moet geprezen worden."

Ziet, waren niet deze oude regelen, voor 4 eeuwen geschreven door Fray Luis de Granada, een spaansch mysti-
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cus, als gecomponeerd voor eene vrouw als zij? Niemand
heeft wel ooit schooner Naar lof bezongen. —
Iederen dag gingen man en vrouw gearmd eenige malen
den grooten twin door. Dan werden de vele vragen en
belangen van school en huishouding besproken. Dit uurtje
stelden zij op hoogen prijs, waar zij even van gedachten
konden wisselen en de rust en het buitenzijn genieten. Het
was een schoon samenwerken en samenleven van deze
twee menschen, en inderdaad, zij beiden hebben niet tevergeefs hun zware leven geleefd, want in hun levensavond
stond een jonge krachtige generatie klaar om goed toegerust
de wereld in to gaan. —
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KINDEREN.

E

r waren 15 kinderen, waarvan de jongste na de zilveren

bruiloft werd geboren, Een zoontje stierf heel jong
door een zonnesteek, maar de anderen groeiden voorspoedig op, Allen waren zonder uitzondering gezond van
lichaam en geest, wat in groote gezinnen hoogst zelden
voorkomt, Van deze door en door gezonde ouders, was dit
misschien niet te verwonderen, Beiden waren sterk en van
een onbuigzamen wil en geestkracht. En waar men een
40-tal jongens voor het leven moet klaar maken, daar zijn
een flinke hand en een sterk hoofd noodig, En die bezaten
beiden ontegenzeggelijk,
De kinderen waren waardige telgen van dit kranige
ouderpaar, Eerlijk en rechtvaardig, energiek en intelligent,
Het leven van die heele rij mannen en vrouwen getuigt
ervan,
In hun jeugd was er geen band tusschen de kinderen, Zij
beschouwden elkaar als leerlingen van eenzelfde school,
daarin voorafgegaan door het voorbeeld der ouders, Karakteristiek daarvoor is, dat zij zich later zoo weinig van
elkaar's jeugd wisten te herinneren, Zij gingen aan elkaar
voorbij, en daar zij meer intellect dan gemoed, meer rechtschapenheid dan teederheid bezaten, voelden zij het Bemis
niet, De enkele echter, die zachter voelde, leed het leed van
het kind, dat zich alleen en niet begrepen voelt, Bij mijn
wader bleef dit een schaduw op heel zijn leven,
Zij brachten het alien ver in de wereld. De jongens werden
door de ouders in de gelegenheid gesteld aan de Universiteit
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te studeeren, De derde zoon Adriaan wilde naar zee, waartegen zijn vader zich sterk verzette. Hij hield echter vol, niet
afgeschrikt door de bedreiging van zijn vader, dat voor hem
dan alle kans op een academische studie zou vervallen,
Toen hij na een jaar varen, grondig ontnuchterd en gedesillusioneerd terug kwam en ingenieur wilde worden, bleef
voor hem alleen de weg open, om als gewoon fabrieksarbeider te beginnen, Hij klom op en bereikte het ambt van
Hoofdingenieur bij de Staatsspoorwegen,
Den vijfden zoon Albert oordeelde de vader niet geschikt
voor de studie. Hij deed hem in de leer bij een smid te
Barneveld, daarna als volontair op de Rhijnspoorfabriek te
Utrecht. Op voorspraak van een vriend, die hem had zien
werken, gaf hem de vader toch nog gelegenheid te gaan
studeeren te Luik, op voorwaarde, dat hij binnen 3 maanden
zijn toelatingsexamen zou doen. Met al zijn wil en geestkracht zette Albert zich aan de studie, die voor een jongen,
die niet veel meer dan lager onderwijs had ontvangen een
geweldige inspanning was. Maar hij slaagde als nummer een,
studeerde 3 jaar aan de Hooge school, en maakte een
schitterende carriere, Vijf jongens studeerden alien te
Utrecht, Been hunner zakte ooit voor een examen,
Voor de twee jongste zoons was er niet genoeg geld meer
voor de studie, Ze gingen als jongens van 15 en 16 jaar naar
een handelskantoor te Amsterdam,
De zusters deden eveneens vele examens en onderscheidden zich door verstand, doorzet en plichtsgevoel,
Allen muntten uit, op Welk terrein zij zich ook begaven,
De dokter, de ingenieur, de man der wetenschap, de leerares,
de pleegzuster, de handelsman, zij alien waren superieur in
hun werk, zij genoten een onbeperkt vertrouwen, de naam
Kapteyn had een goeden klank en ieder had er zijn deal aan,
Zij waren trotsch op elkaar, en na den dood van den vader
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maakten zij er een gewoonte van, eens per jaar een familie
reunie te houden met de oude eerwaardige moeder als
middelpunt. Na haar dood zetten ze deze samenkomsten
voort,
Zoo was het milieu, waarin mijn wader opgroeide,
Hij werd geboren in 1851 als het 9de kind en werd Jacobus
Cornelius genoemd naar de zuster van zijn wader, Deze
Tante Ko, aan wie hij ook de afkorting van zijn naam, die
hij zelf zoo leelijk vond, te darken had, was een zeer begaafde vrouw. Zij had een groot verstand en een groot hart.
Zij leefde zuinig, om van haar overgespaarde geld — zij
had een meisjeskostschool — haar tweeden broeder voor
dokter te later studeeren.
Haar portret toont ors een edel gezicht met hoog voorhoofd en heldere, verstandige oogen, een rustige waardige
houding en sterke blanks harden, Een kloeke, energieke
vrouw, die ook haar aandeel zal gehad hebben aan de
worming van haar petekind,
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JEUGD.
acobus Cornelius was een teer kind en de eenige, die zijn
ouders zorg voor zijn gezondheid gaf, hoewel hij nooit
ernstig ziek was. Hij was tenger en bleek en had een
hoog stemmetje, In houding en gelaatsuitdrukking maakte
hij een verstrooiden, in zich zelf gekeerden indruk, De lange
bovenoogleden versterkten nog dien indruk,
Zijn tijdgenooten herinneren zich niet veel meer van hem
dan dat hij geweldig knap was en in ongelooflijk korten tijd
de lagere school doorliep, zoodat er voor hem daar spoedig
niets meer te leeren viel. En dat hij een slanke, bleeke jongen
was met een langen dunnen hals, afwezige oogen en een
onverzorgd uiterlijk, Aan zijn kleeren kon hij onmogelijk
denken, er waren te veel andere dingen die hem vervulden.
Zijn hersenen waren altijd bezig. Hij lag uren wakker, doordat hij iets uitrekende of problemen overdacht, Steeds was
hij vervuld van diepe gedachten, en zoo geabsorbeerd kon
hij zijn, dat hij alles om zich been vergat en niets meer zag
dan het denkbeeld, dat hem bezig hield. Zoo liep hij eens
op een schoolwandeling, van gedachten vervuld, in de
gracht, die om het groote buiten „de Schaffelaer" liep, eerst
tot bezinning komend, toen hij den grond onder zijn voeten
verloor, braaf uitgelachen door de andere jongens. Een
anderen keer, toen de school een excursie maakte naar het
monument van Nellenstein, in de nabijheid van Doorn, was
hij zoo verdiept in de beschouwing van de details van het
gedenkteeken, dat hij ter betere bezichtiging achteruit
loopend, vergat, dat het op een kleinen heuvel stond, en

J
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achterover naar beneden sloeg, gelukkig zonder ernstige
gevolgen,
Hij was een groot dierenvriend, kende veel vogels aan hun
gezang en hield zelf vogels en konijnen. De voedering van
zijn dieren kostte hem veel hoofdbrekens, want de vele
kinderen konden natuurlijk niet ruim van zakgeld worden
voorzien. Hij bedacht toen, op de school krakelingen te
verkoopen, wat hem bij veel moeite een mager winstje gaf,
maar hem niet afschrok, Voor twee cent per week mocht
hij dagelijks de courant bij den Dominee brengen, en voor
het opzoeken van de eieren betaalde hem zijn moeder ook
lets. Zoo wist hij te schipperen en te werken, tot hij het
noodige geld bij elkaar had. Wat hij ondernam gelukte hem,
want hij gaf nooit iets op, lief zich door teleurstellingen en
mislukkingen niet ontmoedigen en wist alle moeilijkheden te
overwinnen. Zoo warden zijn kanariefokkerijen altijd een
succes, en iedere fokker weet, wat dat beteekent aan zorg
en toewijding,
Eens had hij een eekhoorn gevangen, dien hij in de torenkamer opgesloten hield en daar liefderijk verzorgde, Het
baste en meest begeerlijke voor een eekhoornmaag bracht
hij hem, maar het dier ging kwijnen en zat stil en treurig in
een hoekje, Het teedere hart van den jongen lead er onder,
maar opeens had hij een idea, Zou het dier water noodig
hebben? Men had hem gezegd, dat eekhoorns evenmin als
konijnen water behoefden, Gauw haalde hij een bakje water,
wat de eekhoorn gretig uitdronk, Toen de laatste droppel
op was, rekte het zich uit en een, twee, drie was het boven
in de gordijnen, Dit was een gelukkig oogenblik en hij vergat
het nooit.
Een anderen keer had hij een uil gevangen, Hij had gehoord, dat daze dieren blind zijn bij dag, en Wilde dit wel
eens onderzoeken. Hij spande toen vele Braden kris en kras
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door elkaar in de torenkamer en liet de uil los. Deze ontweek alle draden, dook er onder door en fladderde er overheen, zonder ooit een te raker'. De blindheid is een fabel,
constateerde hij. Zoo leerde het leven hem lessen van
onschatbare waarde, de waarde van eigen onderzoek tegenover blind geloof aan autoriteit,
Toen hij 14 jaar oud was, kwam zijn 4 jaar oudere zuster
Bertamie terug uit Engeland, vanwaar zij een sterrekaart
meebracht, die zij tezamen bestudeerden, De hemelglobe
werd in den tuin geplaatst en de sterren werden gelocaliseer& Hij maakte met groote zorg en nauwkeurigheid een
sterrekaart, waarop hij de sterren van de 1 ste grootte in
goud papier uitgeknipt opplakte, die van de 2de grootte in
zilver papier, en de sterren der 3de grootte met Witte verf
schilderde. Het was een prachtig stuk werk, dat gelukkig
bewaard bleef en ons toont, hoe hij op zijn 14de jaar al
dezelfde liefde en nauwkeurigheid voor zijn werk had als in
zijn verder wetenschappelijk leven, Zijn belangstelling was
nu gewekt en hij zette met ernst zijn astronomische studie
voort. Toen zijn vader den ernst zag, waarmee hij de sterren
bestudeerde, kocht hij een grooten kijker voor hem, die in
de torenkamer werd opgesteld, en waarmede hij ijverig
observeerde. De jongen met zijn buitengewoon helder hoofd
deed toen reeds vermoeden, wat hij eenmaal zou worden.
Niemand kon tegen hem redeneeren, Er was in Barneveld
een kleine winkel — iedere Barnevelder van dien tijd zal
zich den winkel van Jan en Maatje den Oudsten herinneren — waar velen samen kwamen om over politiek en
locale gebeurtenissen te spreken. Daar kon hij al lachende
veel ouderen, die toch ook heel wat in hun mars hadden,
van hun stoel praten, Deze superioriteit mocht al door
anderen gevoeld worden, hij zelf was er zich niet in het
minst van bewust, Zoo bleef hij zijn leven lang. —
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De oudste broeder Hubert, die student was en in de
vacanties thuis kwam, placht iederen avond met zijn vader
te schaken, Ko, die toen omtrent 10 jaar oud was, stond er
naar te kijken, en Hubert zeide: „Wil jij ook eens een spel
met me spelen, jongetje?" De vader glimlachte fijntjes, want
hij wist wat dat jongetje waard was, en het spel begon. In
korten tijd was de student verslagen. Dit prikkelde hem
en hij stelde een revanche spel voor. Ook dit verloor Hubert,
wat hem kwaad maakte en hij zeide: „Als ik het nog eens
van je verlies, speel ik nooit meer met je," Voor den derden
keer verloor ihij, en nooit meer Wilde hij met den kleinen,
begaafden broeder spelen,
Een ander maal kwam het jongetje bij zijn vader met een
som, die hij niet kon maken, Daar de vader bezig was, zeide
een vriend van zijn oudsten broeder: „Kom maar eens bier,
ik zal je wel even helpen." Maar o wee, toen hij de som zag,
ging die ver boven zijn bevatting,
De broeders konden het niet zoo recht velen, dat zij het
moesten afleggen tegen den jongere in discussie zoowel als
in het spel, en zij lieten hem aan zijn lot over. Ook onder
de schooljongens vond hij Been kameraden. Niemand bekommerde zich veel om hem, hij was stil en verlegen en trok
zich hoe Langer hoe meer terug en ward steeds meer in
zich zelven gekeerd, Toch was hij niet graag alleen, zijn
wezen was door en door sociabel, niet alleen cerebraal,
maar voor alles warmte en liefde behoevend, Ook de ouders
hadden weinig tijd voor hem, Aileen als hij ziek was, zag
hij zijn moeder teeder en bezorgd, Ze kwam aan zijn bed
zitten en noemde hem „mijn knechtje" en dan koesterde
hij zich even in daze weldadigheid, Maar als hij weer beter
was, ging dat voorbij en de moederlijkheid was weer begraven onder de drukke zorgen van den dag, Zijn vereenzaming in zijn groote familie was een zwaar lead, waarvan
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de lidteekens altijd bleven, Zijn familie besefte waarschijnlijk nooit iets daarvan, daar zij anders waren dan hij, Maar
het leven bracht hem compensatie, zoo rijk en vol als weinig
levens die hebben gekend, In dit gebrek aan liefde en het
ongestilde verlangen ernaar van zijn eenzame jeugd, kan
men den sleutel van zijn verdere leven vinden, Het verklaart
zijn vreugde bij ieder liefdebewijs, zijn verbazing, dat zoovelen van hem hielden, zijn snelle tegemoetkomen aan wie
hem met warmte naderde, Hij was niet critisch en analytisch
in zijn omgang met menschen, hij nam aan en beantwoordde,
en stortte over de velen den rijkdom uit van zijn warm
gemoed, In Amerika vond hij later vele aan hem verwante
naturen, Hij vond ze daar veel minder critisch en gecompliceerd, zij onderzochten niet eerst, keken niet eerst zoo
recht op zijn Hollandsch de kat uit den boom, maar ze
gaven vriendschap en hartelijkheid evenals de kinderen, die
gauw de armen om elkaars schouders slaan. Zalig is het om
als de kinderen te vertrouwen en te bewonderen. En zou
men wel zoo heel vaak bedrogen uitkomen? Hij heeft het
zeker niet ondervonden,
Van zijn jeugd of hield hij veel van vrouwelijk gezelschap,
misschien omdat zijn mannelijke tijdgenooten niet tegen
hem opkonden en hem alleen lieten, Hij was zich echter
pijnlijk bewust van zijn verlegenheid en zijn onverzorgd
uiterlijk. Hij dacht nooit over zijn kleeding en voorkomen,
maar in jonge meisjes gezelschap hinderde hem dit, en hij
zag met stille bewondering, hoe gemakkelijk de broers en
de jongens van de school zich bewogen, Er was eens een
gymnastiek uitvoering in de groote zaal van de school,
waar veel jongens en meisjes waren genoodigd. De jongens
deden allerlei kranige toeren en werden toegejuicht; ze
spraken op losse, gemakkelijke wijze de jonge schoonen aan
en maakten op den verlegen jongen een indruk van be2
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nijdenswaardige gratie en losheid. Hij zelf stond in een
hoekje en voelde zich beschroomd en linksch. Toen kreeg
hij een idee: hij Wilde ook eens toonen dat hij een man was
en nam een groote paal op zijn schouders, die veel te zwaar
was voor zijn krachten, Met de uiterste inspanning torste
hij dezen door de zaaL Eerst later begreep hij, waarom hem
dit bravourestuk Been succes bezorgde, maar toen was het
uitblijven daarvan een teleurstelling, die hem weer terug
wierp in de eenzaamheid van het onbegrepen zijn,
Hij was een flink en cordaat kind, Toen hij zich eens met
een bijl in het been had gehakt, ging hij in alle stilte naar
den apotheker en liet zich een hechtpleister geven, het geval
stilhoudend voor zijn moeder. Zij vond echter de gaten in
zijn broek en het bloed aan zijn kleeren en nam hem onderhanden. Deze heldhaftigheid bij lichamelijk lijden was zijn
geheele Leven kenschetsend voor hem.
Toen hij 13 jaar oud was had hij op een dag in den
kerktoren gespeeld en er het klokkentouw vastgebonden.
's-Nachts werd hij wakker door het kletteren van den regen
en dacht plotseling met schrik aan het vastgebonden touw,
dat nu misschien zou krimpen. Angstige beelden rezen voor
zijne verbeelding op: de klok kon losgerukt worden en
zware schade oploopen door zijn schuld. Midden in den
nacht stond hij op en ging door het slapende dorp naar den
toren om het touw los te maken. Dit heeft hij nooit aan zijn
ouders durven zeggen,
Met grooten ernst dacht hij in dien tijd over hervormingen
om de maatschappij gezond te maken. Hoe wist hij niet
precies, en hij begon heel kinderlijk met een campagne tegen
den hoogen hoed, dien hij dwaas en onwaardig vond. Toen
hij eens met zijn wage wereldhervormende plannen bij zijn
practische moeder aankwam, zei deze: „En zou jij nu de
wereld willen helpen hervormen?" En hij antwoordde
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ernstig. „Ja moeder, als ik met mijn zwakke krachten maar
een strootje uit den weg kan ruimen, zal ik tevreden zijn."
Zijn moeder keek hem verbaasd en onderzoekend aan en
was misschien even onder den indruk van den wil en het
jonge kunnen van den zoon, Bien zij zoo weinig kende. Den
hoogen hoed droeg hij later zelf en de wereld heeft hij niet
hervormd, maar zijn krachten heeft hij zeer zeker gegeven
om in zijn kring zijn verzoenende en idealistische idean
ingang te doen vinden. Zijn strootje heeft hij uit den weg
geruimd en de wereld is beter geweest om zijn bestaan en
werken, —
Deze stille jongen had een vroom gemoed en een kinderlijk geloof aan God als een helper in de nooden van het
leven, maar toen hij ouder werd, verloor hij dit geloof, het
verstarde in hem, daar hij zag, dat het bij zijne ouders geheel
dogma was, De woorden bleven woorden zonder meer, er
ging geen warmte en geen bezieling van uit. Zoo bleef hij
onbevredigd door den godsdienst, waarin hij werd op-gevoed,
Iedere jonge generatie voert een strijd met de oudere,
In dezen tijd was het vooral de strijd tegen de orthodoxe
geloofsbeginselen, verplicht kerkbezoek, bijbel lezen,
bidden, die traditioneele uitingen van een geloof, dat geen
waarachtige waarde kan hebben voor een jongen zoekenden
geest. En de geeerbiedigde phrasen, die haar heiligheid
ontleenden aan haar onaangetasten eerbiedwaardigen
ouderdom, moesten haar glans verliezen. Een sterk en diep
gemoed heeft geen dogma noodig, geen voorschriften voor
de ziel; het schept zijn eigen religie, zijn eigen ideaal, waarnaar het wil leven en deze eigenheid is de goddelijkheid van
den mensch.
Zoo dacht hij na en streed den strijd, de eenige weg om
het hoogste te bereiken: de supreme vrijheid van de ziel
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om zelf de wetten te vinden en den weg te kiezen, Bien zij
moet volgen,
En met de eigen vrijheid ontwikkelde zich ook de eerbied
voor de vrijheid van een ander, een recht, dat onaantastbaar en heilig moet zijn,
Zoo moest ook elk standen- en klassenvooroordeel hem
vreemd zijn, Dit was niet een uit een veroverde overtuiging
gegroeid besef : het was volmaakt natuurlijk en instinctief,
want zijn geest ging hoog uit boven alle kleinzieligheid.
Toen hij eens te huffs werd vermist en men hem overal zocht
in het dorp, vond men hem, zittend in de loofhut van den
armen jodenjongen Sammie, met hoogen ernst deelnemend
aan de plechtigheden van het loofhuttenfeest, De mensch
was hem souverein en diens hoogheid stond boven toevallige
omstandigheden als stand, milieu, of godsdienst. Al jong
stonden deze denkbeelden bij hem vast. Alles was natuurlijk
en gezond bij hem; de wonderlijke verdraaidheden der beschaafde maatschappij hadden op hem Been vat. En hij bleef
zichzelf het geheele leven door. Het succes en de hooge
positie, die hij later innam, veranderden hem niet, Zijn oude
dienstbode groette hij even beleefd op straat als de hoogste
persoonlijkheid, en zijn klerken memoreeren met liefde, hoe
hij dikwijls het eerst den hoed voor hen afnam, De ware
democratische geest woonde in hem, en van dezen nederigen
eenvoud was zijn geheele leven omstraald,
Op zijn 16de jaar deed hij met goed gevolg admissieexamen voor de Utrechtsche Universiteit, maar zijn vader
oordeelde hem nog te jong om student te worden, Hij bleef
dus nog een jaar thuis. Doordat hij de school had doorloopen, had hij nu veel vrijen tijd, kwam dikwijls voor zijn
genoegen de lessen bijwonen, ging met de schooljongens
mee wandelen, en werkte een weinig voor zijn plezier, maar
zoo goed en geconcentreerd, dat hij bij zijn komst aan de
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academie al een goed deel der leerstof van het eerste jaar had
verwerkt. Hij was zeer begaafd voor alle vakken, speciaal
voor de wiskunde, waar hij steeds zijn eigen methode
volgde, Er was een zwaar wiskundig boek: Sturm, Cours
d'analyse de l'ecole polytechnique, dat alle broers hadden
doorgestudeerd. Hij echter bestudeerde alleen de uitvoerige
table de matiêre en niet het boek zelf, zoodoende op zijn
eigen manier de problemen oplossend. Toen hij te Utrecht
tentamen moest doen bij Prof, Grinwis, den wiskundige,
keurde deze zijne oplossingen af, daar ze geheel afweken
van het gewone schema, maar hij moest per slot toch steeds
toegeven, dat ze goed waren, In dat jaar thuis las hij veel
in de uitgebreide bibliotheek van zijn wader, Als men niet
wist, waar Ko was, kon men zeker zijn, hem daar te vinden,
verdiept in een boek, Zijn geheele latere Leven citeerde hij
uit werken, die hij op zijn 16de jaar had gelezen en tot zijn
blijvend bezit had gemaakt, Goethe, Rousseau, Lessing etc,
Zijn speciale liefde had Lessing's Nathan der Weise, dat
hem nog op zijn laatste ziekbed tot tranen roerde, der Konig
von Sion, van Hamerling, Wiens statige hexameters zich zoo
goed laten citeeren — hoe vertrouwd was ons niet „Der
machtige Knipperdolling!" — en iets later Tartarin de
Tarascon, dat boek van de heerlijkste opsnijderij, die ooit
is uitgedacht, Ook dat lazen wij kort voor zijn dood, en even
hartelijk als hij ervan had genoten in zijn jongenstijd, kon
hij er toen nog om lachen, Want tot aan zijn dood bleef
hij jong, met een jongensblijdschap en een jongensveerkracht, —
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ST UDIE-TUD.

Z

ijne ouders wenschten, dat hij theologie zou studeeren.
Geen der zoons had gewild, en zij hoopten, dat deze
stille vrome jongen hun grooten wensch zou vervullen
en predikant zou worden. Zij wisten niets van het zieleleven
van den jongen, niets van de verandering, die in hem had
plaats gehad. Zij wisten niet, dat zijn geest al Lang eigen
wegen ging en niet het pad kon gaan, dat zij hem wezen.
Hij wist zich evenals zijn broeders geschikter voor de
exacte studie. Echter durfde hij dit zijn strengen wader niet
zeggen, en met een schooljongen, die voor dezelfde moeilijkheid stond, sprak hij af, dat ze op denzelfden dag den waders
hun wenschen zouden voorleggen, Gesteund door het besef,
dat de ander nu ook voor een beet vuur stond, vonden ze
den moed. Het viel echter mee, want de oude beer Kapteyn
was een verstandig man, die, hoewel teleurgesteld in zijn
lievelingswensch, heel goed besefte, dat men zijn kinderen
niet moet dwingen in een richting, die hen niet aantrekt. En
hij stemde toe, dat ook deze zoon wis- en natuurkunde zou
studeeren. Zoo werd hij dan in 1868 ingeschreven aan de
Utrechtsche Universiteit, waar twee zijner broeders ook
studeerden, De broers zagen echter niet veel van elkaar
en gingen elkaar voorbij zooals zij dat to huffs hadden
gedaan. Evenals alle Kapteyns kreeg hij er den bijnaam
„Dux", een naam, waar zij alien zeer aan hechtten, Hij werd
de leerling van de Professoren Buys Ballot, den bekenden
meteoroloog en den wiskundige Grinwis. Moeilijk viel hem
de studie niet, daar hij gelijk gezegd, reeds in zijn vrijen tijd
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thuis veel vooruit had gewerkt. Hij nam de studie dus kalm
op en genoot het leven. Doordat hij de eenige ingeschrevene
was in de Philosophische Faculteit, sloot hij zich aan bij
een juridische club, waar hij veel vreugde en vrij leven
leerde kennen, wat hem na zijn leven van plicht en gehoorzaamheid zonnig toelachte. Kwaad deed hem daze plotselinge, groote overgang niet: zoo was het in dien tijd
gewoonte, dat de studenten speelden en Kapteyn deed
daaraan mee, Toen hij echter begon te merken, dat het spel
vat op hem begon te krijgen, had hij terstond 'de kracht er
mee op te houden.
Het groote geluk van dien tijd echter werd zijn vriendschap met Andrea Wiltens, Deze jonge man was dadelijk
getroff en door het karakter en de grootheid van den jongen
Kapteyn, en toonde dit op de warmste wijze. Het hart van
den eenzamen jongen werd er door verwarmd en hij bloeide
op door een liefde en vriendschap, die hem vreemd waren
en waarnaar hij zijn geheele jonge leven had gesmacht,
Wiltens was de zoon van een Oost-Indisch ambtenaar,
Wiens drie zoons in Utrecht studeerden en er tot de vooraanstaande clubs behoorden, Hij was een edel en goad
mensch en hij had een groote zeldzame eigenschap: hij kon
bewonderen en liefhebben met al de warmte van zijn groot
hart. En zoo had hij dan ook een groote bewondering en
vriendschap voor den begaafden vriend opgevat, wat voor
beiden een diepe beteekenis had het geheele leven door.
Wiltens bleef in Kapteyn's leven altijd een geheel eenige
plaats innemen als degene, die hem de eerste openbaring
was geweest van hetgeen hem het hoogste was in het lever':
de liefde,
Kapteyn studeerde niet heel hard, want er was al te veel
gezelligheid en uitbundige vroolijkheid met de kameraden,
zooals het Hollandsche studentenleven dat biedt, en zijn
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van aanleg zoo vroolijke, sociabele natuur genoot van al die
jolijt. Zijn zin voor humor en gezelligheid, die blijde kant
van zijn wezen, die zoo Lang gesluimerd had, begon zich nu
te ontwikkelen, Hij kon echter ook zeer scherp zijn, wat
dikwijls te meer wondde, omdat zijn critiek geschoold was
in strenge logica, Hij maakte zich daardoor vijanden, wat
hem zelf het meest hinderde, daar hij Been vijandigheid kon
verdragen en zich liefst met iedereen goed verstond, In
lateren tijd verloor hij deze scherpte meer en meer in het
harmonische milieu, dat het zijne was, en velen konden zich
niet meer begrijpen, dat hij ooit scherp was geweest,
Het eerste examen viel maar matig uit. In Bien tijd waren
de examens openbaar en het publiek was in grooten getale
opgekomen, zoodat de zaal bijna geheel gevuld was. Zijn
vader was ook overgekomen en zat in zijn directs nabijheid.
Het ging niet schitterend en men begon onrustig te worden,
De Professor vroeg hem iets over een onderwerp, dat hij
niet bestudeerd had en hij moest het antwoord schuldig
blijven. De examinator ging echter steeds door op het zelfde
onderwerp, hoewel hij kon zien, dat hier niets te halen was,
De logische geest van den jongen Kapteyn werd daardoor
geprikkeld en hij zeide luid en beslist: „Professor, ik west
er niets van!" Doodsche stilts heerschte een oogenblik en
hij zag zijn ouden vader verbleeken, De Professor echter
ging over op een ander terrein, waar hij wel thuis was en
zoo kon hij de zaak nog redden en den graad halen,
Na afloop van het examen ging de vader met de zoons
mee naar hun kamer. De toon was vroolijk en opgewekt,
maar de grootste verbazing beving de zoons, toen ze zagen,
dat hun vormelijke vader zich genoegelijk installeerde, de
beenen op de vensterbank uitstrekte en de asch van zijn
sigaar uit het raam wierp. Was dat hun corrects, afgemeten
vader? „Ja jongens, de opvoeding is voorbij, ik behoef nu
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Been voorbeeld weer te zijn", lachte hij, genietend van hun
bevreemding. 's-Avonds ging de vader met de vrienden
naar de studentenkroeg om het felt te vieren. Daar werd
hij omringd door de aanwezigen en er werd unaniem geroepen: „De oude Dux moet vertellen!" Men kende zijn
gave, en de oude Dux vertelde, dat alien den tijd vergaten, —
Een groote moeilijkheid voor den jongen Kapteyn was
het voordragen. Hij had een hoog, eenigszins schril orgaan,
zijne intonatie was onvolmaakt en zijn voordracht onrustig,
Toen hij eens in een studenten reciteer-gezelschap „Der
Taucher" van Schiller had voorgedragen, zeide een van het
publiek; „Ik dacht niet, dat het mogelijk was, dat iemand
zoo slecht kon voordragen," Deze scherpe critiek, wel verre
van hem te beleedigen, spoorde hem tot oefening aan. Toen
hij eenige jaren later als jong professor te Groningen zijne
inaugureele rede moest houden, spande hij al zijn krachten
in, om haar goed voor te bereiden, Tot 30 keer toe droeg
hij zijne rede voor aan twee zusters, die in de twee verst
verwijderde hoeken van de kamer geduldig zijn publiek
voorstelden en opmerkingen maakten, En zooals bij alles,
wat hij zich voornam, overwon hij ook deze moeilijkheid,
zoodat, wanneer hij later in het publiek sprak, zijn rede
van een rustige voordracht en heldere aanschouwelijkheid
was, dat ieder ze kon begrijpen en met genoegen volgen. —
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DE FAMILIE KALSHOVEN.
n zijn laatste studiejaar te Utrecht maakte hij kennis met
de familie Kalshoven die geheel verschillend was van
de familie Kapteyn. Men zou ze antipoden kunnen
noemen. Geen zware plichten rustten er op de beide jonge
dochters des huizes; er werd niet gestudeerd en gewerkt,
het was er vroolijk en gezellig, men genoot er het leven op
eenvoudige en ongekunstelde wijze. Vroolijkheid, muziek
en hofmakerijen, al die verrukkelijke dingen in een jong
leven vulden er de atmosfeer. Mevrouw Kalshoven was
eene vrouw van fijne beschaving en geest. Als jong meisje
had ze den houtkooper Kalshoven getrouwd, een weduwnaar met een gezin van 5 kinderen, Zelf hadden ze nog 3
kinderen gekregen, twee meisjes en een jongen, Het was
een zware taak geweest voor het levenslustige jonge meisje,
dat uit een rustig onbezorgd leven in Harderwijk, waar
haar vader conrector was aan het gymnasium, werd overgeplant naar een groot ouderwetsch huffs aan het Singel te
Amsterdam. De zaken gingen niet zeer voorspoedig en de
familie besloot in Abcoude te gaan wonen, waar het leven
eenvoudiger en goedkooper was. Mevrouw Kalshoven was
een flinke vrouw, die zich wist te schikken naar de omstandigheden en de jaren werden gelukkiger na den zwaren
tijd te Amsterdam. De voorkinderen groeiden op en gingen
de wereld in, en na den dood van haar man verhuisde Mevrouw Kalshoven met de eigen kinderen naar Utrecht, waar
zij hoogst eenvoudig en zuinig moest levet'. Ouder wordend
kon ze zich zeer moeilijk bewegen en was gebonden aan
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haar stoel. Deze beproeving droeg ze meestal met gelatenheld, maar er waren ook dagen, dat het haar te machtig
werd en ze zwaar Teed onder haar hulpbehoevendheid. Ze
kon dan jammeren en zuchten om kort daarop bij een bezoek weer zoo vroolijk en opgewekt te zijn, dat de twee
blozende dochterkens elkaar eens van terzijde aankeken
en meenden, dat het toch wel niet zoo erg kon zijn, In haar
gezonde jeugd konden zij zich geen voorstelling maken van
wat invaliditeit wil zeggen.
De moeder werd omringd met een hartelijke liefde, in het
bijzonder door de oudste dochter Elise, die de stilste en
ernstigste was. Deze deed kalm haar huishoudelijke werkzaamheden, en haar grootste vreugde was zich aan de piano
te zetten en te spelen, al wat haar maar inviel, Ze had een
groote muzikale gave, die ze vrij ontwikkelde, daar er van
dure lessen in dit eenvoudige gezin niet veal kon komen,
Marie, de jongere, had een mooie stem, en de twee meisjes
konden wren samen spelen en zingen, Marie bedacht een
melodie en zette in, Elise volgde op de piano, wat haar niet de
minste moeite kostte, want ze was een ware begenadigde, Zij
ontwikkelden echter daze gaven niet door goede lessen en
ernstig studeeren. En misschien was dat ook niet noodig,
zij waren geen menschen voor studie en stram werken, Ze
leefden ear als de vogels in het Bosch, die zingen en juichen
als het hun lust, als de zon schijnt en de hemel blauw is; en
geluk bracht de muziek aan hen het geheele Leven door,
Ook de moeder was een impulsieve natuur en leefde naar
het oogenblik, Zij kon een schoonen zomerdag niet weerstaan en kon dan uitroepen: „Kinderen, de zon schijnt, het
is zoo heerlijk buiten. We laten een rijtuig inspannen en
gaan een rijtoertje maken!" De zuinigheid en de zorgen voor
de toekomst warden voor een oogenblik vergeten en men
ging juichend en blij Haar buiten. Kapteyn kwam er graag
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en werd er een trouwe Bast, Hij vond er de onbezorgde
levenslust, die hij thuis nooit had gekend. Daar was het Al
plicht en werken geweest, bier stak men in den zomer
's avonds de lamp niet aan, om zich over boeken te buigen,
maar schemerde tot het late avonduur, Frissche jonge
meisjesstemmen zongen en schertsten voor het open raam
en allerlei grappen werden bedacht.
Het was er een en al vroolijkheid, maar de ernstige ondergrond in het karakter der oudste ontging Kapteyn niet, Dit
kleine donkere meisje met de zware vlechten en de sprekende bruine oogen had een waardig zelfvertrouwen, een
zorgenden geest en een absoluut Bemis aan zelfkennis,
waardoor ze zich haar eigen aantrekkelijkheid niet bewust
was, Doordat de meisjes nooit een school hadden bezocht en
haar weinige kennis bij een gouvernante hadden opgedaan,
hadden ze een geheel eigen originaliteit behouden, die een
bijzondere charme had en overal terstond in het oog viel,
Op een avond, toen Kapteyn aanbelde aan den huize
Kalshoven, werd hem opengedaan door Elise, die straalde
van geluk en blijdschap, „Wat is er gebeurd?" riep hij getroff en uit, „O, ik ben zoo gelukkig, mijn broer uit India is
thuisgekomen", Toen opeens werd het hem duidelijk, dat
hij daze en Been andere tot zijn vrouw wenschte, die zoo
zeer het geluk in zich zelf droeg en niet zooals zoovelen nog
gelukkig gemaakt moest worden, Want hij had veal over het
leven nagedacht, en zich klaar gemaakt, wat waarde had en
wat niet, Zijn zeldzaam gezonde en waarachtige geest wist
al Jong te onderscheiden en te begrijpen, daar waar voor de
meesten het leven nog een chaos is van opwellingen en verwarringen, van droomen en verleidingen, En hij bewaarde
het beeld van dit stralende jonge meisje in zijn hart tot zijn
tijd zou zijn gekomen, —
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LEIDEN.

Z

oo liep dan de heerlijke studenten tijd ten einde. Hij
had hard gewerkt, het doctoraal examen werd cum
laude gedaan en op den 24sten Januari 1875 promoveerde hij tot doctor in de wis- en natuurkunde op een proefschrift: „Onderzoek der trillende platte vliezen," Merkwaardiger wijs drong zich nil voor het eerst de vraag aan Kapteyn
op, wat hij wilde worden. Zijn vader had al uitgekeken en
wist een betrekking als leeraar voor hem, Maar daarvan
wilde hij niets weten. Leeraar aan een school, neen daartoe
voelde hij roeping noch geschiktheid. De vader was zeer
vertoornd over deze weigering; voor het leeraarsambt
waren immers de Kapteyns in de wieg gelegd, en het werd
tijd, dat hij zich ernstig bewust werd, dat hij nu zelf zijn weg
door het Leven moest vinden, Maar de jonge man hield vol,
hij wenschte een wetenschappelijken werkkring en meende
dien wel te zullen vinden. Hij hoorde toen van een op te
richten sterrewacht in China, stelde zich in verbinding met
de leiders en een voorstel werd hem gedaan om als directeur naar Peking te gaan, Enthousiast nam hij aan, er werd
gecorrespondeerd en overlegd, maar er kwam niets van de
zaak, daar de sterrewacht toentertijd niet tot stand kwam,
Juist in dien tijd kwam er een observators-post vrij aan de
sterrewacht te Leiden. Hij solliciteerde en kreeg de aanstelling, Zoo voerde zijn weg hem weer naar de liefhebberij
van zijn jeugd, en vol geestdrift aanvaardde hij zijn betrekking. Twee jaren bleef hij aan de sterrewacht te Leiden en
in die jaren werkte hij met al de jonge kracht, voortvarend31

heid en doorzet, die in hem woonden, „In mijn geheele leven
heb ik nooit meer zoo hard gewerkt als in lien tijd," zeide
hij later. Hij gunde zich Been rust, observeerde 's-nachts,
als het weer het toeliet, was 's-morgens vroeger dan de
anderen weer aan het werk en leefde zoo sterk en intens in
deze grootsche wetenschap, dat zich in die twee jaren
allerlei plannen in zijn hoofd vormden, die hem nooit weer
loslieten en waaraan hij zijn geheele verdere leven werkte.
De klassieke astronomie stelde alleen belang in lichamen
van het zonnestelsel. De waste sterren dienden slechts als
aanknoopingspunten bij de waarnemingen der planeten en.
„als wijzerplaat van het groote uurwerk, waarop de zeelieden den tijd aflezen, en waarvan de maan de wijzer is."
In het eind der 18e eeuw begon William Herschel het
sterrestelsel om zijn zelfs wil te onderzoeken. Het opvattend
als een geheel, als een organisme, dacht hij methoden uit,
en deed Lange waarnemingsreeksen om de structuur, de
organisatie te ontdekken. Na Herschel hadden in de 19de
eeuw tal van astronomen zich met dit probleem bezig
gehouden, zonder echter de oplossing heel veel verder te
brengen. Kapteyn voelde zich machtig aangetrokken tot
het zoeken van nieuwe wegen, exploreeren, waar nog
niemand geweest was. Het ontzaglijke mysterie helpen
benaderen, welk een opgaaf! Hij zocht niet zichzelf, hij
Wilde dienen; in hem gloeide de waarachtige liefde, de algeheele overgave aan de strange gebiedster, de Wetenschap,
die uiterste toewijding, geduld en volharding vergt. En vOeir
alles is hij een geduldig werker geweest, met een ijzeren
doorzettingsvermogen en een stralend optimisme, die alle
moeilijkheden overwon. „The child is father of the man:"
inderdaad had het kind den man opgevoed, en de zelftucht
en doorzet van zijn jeugd hadden hem gestaald voor de
zware taak, die het leven voor hem had bestemd. —
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In dezen tijd leerde hij de theorke en de behandeling der
astronomische instrumenten volmaakt beheerschen, Zijn
waarnemingen waren van een buitengewone nauwkeurigheid, speciaal door de zorgvuldigheid, waarmee hij
systematische fouten vermeed, Hij bleek echter niet in de
eerste plaats waarnemend astronoom te zijn, ook niet theoreticus, Zooals Eddington, de eminente astronoom het later
uitdrukte: „There is a region between purely observational
and purely theoretical astronomy in which Kapteyn was
unrivalled." En wel door zijn groote nauwkeurigheid,
diepgaande critiek en door zijn wonderbare intuitie.
In Leiden werd de grondslag gelegd voor zijn wetenschappelijke loopbaan, Maar de gezelligheid werd niet
verwaarloosd. Hij maakte in lien tijd goede vrienden, die
vrienden bleven voor het Leven, Hij at aan een tafel van
jonge mannen, alien stoere werkers aan het begin van hun
Leven, enthousiast als hij, een ware tafelronde van levensmoed en levenskracht. Daar waren o,a, W. Burck, de
bekende botanicus, Hubrecht, die hoogleeraar in de zoologie
te Utrecht zou worden en Hoek de latere leider der Noordzeevissscherij te den Helder, mannen van ernst en
beteekenis,
Eens — het was in het laatst van 1877 - Kapteyn was
toen 26 jaar oud — toen zij weer aan tafel zaten, sprong
Hubrecht op en bestelde tot aller verbazing een flesch
champagne, Toen hij alien had ingeschonken zeide hij: „Ik
wil drinken op het welzijn van een broeder van een der
aanwezigen, die tot professor in de wiskunde te Utrecht is
benoemd, op Willem Kapteyn!" Dat was een verrassing
voor Ko, aan wien het felt nog niet ter oore was gekomen.
Hij verheugde zich van harte voor zijn ouderen broeder,
want het professoraat was in hun oog het schoonste ambt,
waartoe men kon geroepen worden, Toen de gemoederen
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bedaard waren, bestelde Hubrecht wederom een flesch
champagne en na weer ingeschonken te hebben, riep hij:
„En nu wil ik nog eens drinken, maar op een aanwezige,
die ook professor is geworden. Op Ko Kapteyn, die tot
hoogleeraar in de astronomie te Groningen is benoemd."
Dit was een nog veel grootere verrassing, niet het minst
voor Kapteyn, — Inderdaad wist Hubrecht als zoon van
den secretaris-generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken een nieuwtje sours iets eerder dan de anderen, De beide broeders waren bij twee opeenvolgende
koninklijke besluiten „14 December 1877 No, 35.36 Staatscourant 294" benoemd, — Het werd een feest van dubbele
vreugde, Na het eten trokken alien zingend en joelend
door Leidens straten, Een oud vrouwtje bleef hoofdschuddend staan kijken naar die rumoerige jongelui. Hoek
ging naar Naar toe en zeide: „En zoudt u nu wel willen
gelooven, dat een van hen een professor is?" En hij schoof
lachend den jongen Kapteyn naar voren, die zeker niet een
der minst luidruchtigen was, „Je zou toch zeggen!" zeide
het vrouwtje, dat hare hander ineen sloeg. Zagen professoren
er zoo uit? Dat had ze zich anders voorgesteld, En ze bleef
ze nog Lang nastaren, tot hun frissche jonge stemmen waren
weggestorven in den donkeren avond,
Dien zelfden avond hield de oude beer Kapteyn een
lezing voor het Nut te Bameveld, Midden order zijn voordracht werd een telegram binnen gebracht, dat de benoeming van zijn zoon Willem tot professor te Utrecht meldde,
Hij deelde dit vol geluk zijn publiek mee en ging, nadat
men hem had gelukgewenscht, door met zijn rede, Kort
daarna kwam een tweede telegram binnen, dat hem de
benoeming van zijn zoon Ko meedeelde. Groote geestdrift
brak er los, terwijl de oude wader van geluk en trots
straalde. De voorzitter Ham het woord en sprak: „Mijnheer
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Kapteyn, ik zou U willen voorslaan, Uw voordracht te
staken en ons iets te vertellen van Uw leven". Dat deed
de beer Kapteyn, en groot verteller als hij was, werd het
een schoone improvisatie over het leven van hemzelf en de
zijnen.
De jonge Kapteyn was toen 26 jaar, een leeftijd, waarop
de meesten hun studie aan de Universiteit nog niet of
nauwelijks hebben beeindigd. Maar zijn studie had groote
verwachtingen gewekt, en men verbaasde zich dus niet over
deze buitengewone benoeming.
Den 20sten Februari van het jaar 1878 deed hij zijn intrede in Groningen. Het zag er daar echter niet rooskleurig
uit voor een Jong en enthousiast professor in de astronomie.
Daar de leerstoel een nieuw opgerichte was, vond hij er
Been sterrewacht en niet veel vooruitzichten voorals nog
er eene te zullen krijgen. En een professoraat in de sterrekunde zonder sterrewacht was iets ondenkbaars, iets ongehoords in Bien tijd. Maar wat niet was, kon komen en met
de energie en het onwankelbaar optimisme hem eigen
zette hij zich aan de taak, zich een sterrewacht te verschaffen. Vele brieven aan curatoren dateeren uit dien
tijd, plannen werden voorgelegd en voorstellen gedaan,
steeds beknopter en minder eischend. Hij kon echter slechts
gedaan krijgen, dat hem een terrein even buiten de stad
werd aangewezen voor een eventueel te bouwen sterrewacht. Verder kwam het nooit, want niemand steunde hem
bij zijn aanvragen aan de regeering. De beide andere astronomen, Prof, van de Sande Bakhuyzen, directeur der sterrewacht te Leiden en Prof. Oudemans te Utrecht gaven den
Minister afwijzende adviezen. Zij voelden er niet voor, dat
er nog een derde sterrewacht in ons kleine land zou verrijzen. Het antwoord van den teleurgestelden jongen sterrekundige was bitter: „Na en tengevolge van Uw advies zal
3
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een behoorlijk instrument aan Groningen wel voor onbepaalden tijd worden geweigerd. In geheel Nederland zal welhaast de astronoom in Groningen de eenige zijn, die Been
voldoende werkplaats voor wetenschappelijk onderzoek
bezit," Niets mocht baten, steun en geld konden niet gevonden worden en na zijn laatste vergeefsche poging in 1890
om van het gouvernement een fotografische koepel met
refractor to krijgen, gaf hij het op, want de noodzaak en zijn
genie hadden nieuwe wegen gevonden, die belichaamd
werden in het Sterrekundig Laboratorium, Maar veel strijd
moest gestreden en veel teleurstelling geleden worden voor
hij zoover was.
In den zomer van 1878 vroeg hij Elise Kalshoven ten
huwelijk en kreeg haar toestemming, Beiden wisten, dat het
goed was, en met volkomen vertrouwen zagen zij de toekomst tegemoet. De verlovingstijd duurde een jaar, waarin
Kapteyn veel Haar Utrecht reisde, Het jonge paar was ernstig door alle vroolijkheid been, zij bespraken de groote
Bingen, die Kapteyn vervulden en die door Elise aandachtig
werden aangehoord, Een nieuwe wereld van intellect en
wetenschap opende zich voor haar, een wereld, die zich
verre verhief boven het niveau, waarin ze haar jeugd had
doorgebracht.
De geweldige revolutie door Darwin's „Origin of Species"
teweeggebracht, had haar stempel op dezen tijd gedrukt.
Het was de tijd van het rationalisme en de jongeren hadden
geestdriftig partij gekozen tegen verstarde vormen en
dogmatiek, Zij voelden zich goden in het rijk van het intellect en de oude conventioneele tradities werden verworpen
als dorre levenlooze takken aan den altijd groenen levensboom, In Holland donderde Multatuli's stem, die alles meesleepte, wat jong en vurig was en nog niet ingeslapen in de
veilige hoede der oude vertrouwde overleveringen, Kapteyn
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Elise Kalshoven en J. C. Kapteyn voor hun huwelijk.

vereerde hem en stemde enthousiast in: „Vrijheid het
hoogste recht!"
In deze wereld van nieuwe idee gn leidde hij zijn aanstaande vrouw binnen, Het eerste boek dat hij haar te lezen
gaf, was „Drapers geschiedenis van de worsteling tusschen
godsdienst en wetenschap," De problemen waren veel te
zwaar voor haar, maar ze hadden toch grooten invloed op
haar denken en vervulden haar met bewondering. En zij
voelde zich geheven in een sfeer, die haar ernstig, zuiver
gemoed aanvoelde als het schoonste leven, dat waarheid
zoekt en zich vrij maakt van het bekrompen traditioneele,
dat de menschheid zoolang in banden had bekneld, —
Samen kochten zij in dien tijd de compleete Household
Edition van Dickens' werken, wat een bran van geluk zou
worden voor hun geheele leven, De buste van Dickens, van
dezen genialen verteller met het groote menschelijke hart,
troonde later in de huiskamer en zijn geest woonde in
het gezin.
In den nazomer van 1879 trouwden zij. En wet had hij
gekozen, want met dit gelukkige jonge meisje bracht hij
het geluk in zijn huis. En zij vond een schoone plaats in het
leven aan de zijde van een groot en goed man.
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GRONINGEN.

G

roningen was destijds door de slechte verkeers-

middelen een zeer afgelegen stad, die in Holland
eenigszins medelijdend werd beschouwd als nu ja,
dat provincie stadje, niet der Hollandsche beschaving deelachtig, De „biedere", wat stugge Groninger, die bij de mode
ten achter was en zijn n's liet hooren werd niet heelemaal
voor vol aangezien, De jonge Mevrouw Kapteyn voelde er
zich volstrekt niet thuis, Het scheen haar een geheel nieuw
land, waar ze terecht was gekomen, De Groningers spraken
en kleedden zich anders dan in Utrecht, ze waren stiff en
houterig en deden deftig, Het allerlaatste wat men van de
Kapteyns kon zeggen was, dat zij deftig waren, Zij begonnen al dadelijk met geheel niet comme it faut een huis
te huren aan de Winschoterkade, een buurt, die bewoond
werd door schippers en eenvoudige lieden, Geen professor
had er ooit aan gedacht, een zoo nederige buurt te kiezen,
Maar zij hadden weinig geld en veel gezond verstand en
verkozen dit ruime huis op een onaanzienlijken stand boven
een klein huis op een beteren, en waren er zeer gelukkig,
De professorenkring bestond uit veel oudere, bezadigde
menschen. Zij waren dan ook verbijsterend Jong om in zulk
een eerwaarden kring te worden opgenomen, Het jonge
mevrouwtje kon stampvoeten van ergernis en ongeduld
over de afgemetenheid en saaiheid der menschen, Waarom
moeten professoren en hunne vrouwen toch zoo deftig en
vormelijk doen, dacht zij. En in plaats van zich te laten
intimideeren, voelde ze zich dubbel gelukkig in hun jeugd
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en vroolijkheid, verheugd, dat ze nog kinderlijk blij konden
zijn en het leven leven naar eigen inzicht en wenschen,
zonder zich te storen aan de zoogenaamde eischen van hun
stand en positie, Zij waren jong en vroolijk, uitgelaten sours
als kinderen, die plotseling hun eigen beer en meester zijn
geworden, Het was al zon en blijheid en zij maakten zich
spoedig goads vrienden, die aangetrokken warden door
het natuurlijke, eenvoudige en toch waardige jonge
menschenpaar.
Elise Kalshoven was een stil, rustig jong meisje geweest,
maar Elise Kapteyn ontwikkelde zich tot een spontane,
levendige vrouw, En toen Marie, de jongere zuster, eens
kwam logeeren, en haar zag, was ze verbaasd. Thuiskomend
zeide zij tot haar moeder: „U zoudt Lise niet meer kennen,
zij is geheel veranderd," Toch was dit niet het geval, Zij
kwam eerst nu tot haar recht. Haar originaliteit en levendige geest waren thuis overstemd geworden door de
anderen, maar nu in haar eigen milieu konden daze eigenschappen zich vrij ontplooien, Het was een nieuw geluid,
dat de Kapteyn's listen hooren en velen in Groningen zagen
met een glimlach, waar wel iets van afgunst in mag gelegen
hebben, dit jonge gelukkige menschenpaar aan.
Na een jaar ward hun eerste kind geboren, een dochtertje,
Samen hadden ze een grondige studie gemaakt van de
beginselen der kinderverzorging. Dit was een bijzonderheid
in dien tijd, maar ze waren hun tijd vooruit in hun denkbeelden, en zoo konden ze menigmaal de wijsneuzige baker,
die gewend was onbetwist te regeeren volgens ouderwetsch
recept, terecht zetten, Dit was inderdaad geen kleinigheid,
want in dien tijd voerden de bakers het bevel met vaste
hand en duldden geen tegenspraak, Ook tegen den dokter
bond Kapteyn den strijd aan. De algemeen erkende
autoriteit kon hij alleen dan volgen, wanneer zijn gezond
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verstand haar gelijk gaf. Toen het kind, dat eenige maanden
oud was, een hevige ingewandziekte had, en de dokter
meerdere eiwitten voorschreef, had hij den moed, en de
kracht, dit voorschrift te verwerpen, Zijn logisch verstand
zeide hem, dat de zwakke maag van een bijna stervend kind
geen eiwitten kon verdragen. Hij schreef een dieet van
suikerwater voor, het tot op een minimum beperkend. De
vader en moeder sloegen met angstige spanning het resultaat Bade, Welk een verantwoording namen zij op zich!
Maar het kind genas en daarmede groeide het vertrouwen
in eigen verstandig inzicht. Zij wogen het kind geregeld,
wat toen nog door niemand werd gedaan, en boeken werden
gelezen over voeding en opvoeding, Allebe werd grondig
bestudeerd en Rousseau voor de hoogere opvoeding, en
droomen werden gedroomd, zooals ieder ouderpaar dat
doet aan de wieg van het eerste kind. Mevrouw Kapteyn
was de eerste in haar kring, die zelf het kinderwagentje
reed en het niet aan een kindermeisje overliet, zooals de
dwaze etiquette toen voorschreef, En als zij samen uitgingen, duwde de jonge professor het wagentje, gehoond
door de straatjongens, die toen nog minder mak waren dan
tegenwoordig, hetgeen veal zeggen wil. Maar de critiek der
straatjeugd deerde hen evenmin als de verwondering der
collega's, Integendeel Mevrouw Kapteyn vond er een uitdagend genoegen in, de conventie te trotseeren, waar ze
wist, dat zij in haar onafhankelijkheid van het oordeel der
wereld, gelukkiger was dan deze. Toen het kind een jaar
oud was en er nog geen sprake was van een tweede, oor.deelde de jonge vader het niet raadzaam, dat het kind alleen
zou opgroeien. Hij zat vol paedagogische grondstellingen,
die drongen om toegepast te worden, en zoo meende hij, dat
het kind geen gelukkig Leven zou hebben zonder speelkameraad, en hij besloot een kind aan te nemen, Een buur42

man was failliet gegaan en verdwenen naar Amerika. De
arme vrouw bleef ellendig achter met haar kind en klaagde
haar nood. Kapteyn sloeg terstond voor, het kind als het
zijne aan te nemen om haar van deze zorg te bevrijden.
Mevrouw Kapteyn, die minder idealistisch was en practischer, was er niet erg voor, om een vreemd kind in haar
gezin op te nemen, Ze had het al druk genoeg met haar
flinke, gezonde dochtertje en ze moesten heel zuinig leven.
Maar de ernstige verzekerdheid van de paedagogische
noodzaak won het pleit. Het kind kwam bij hen in huffs en
was een groote last. Het was onzindelijk en slecht opgevoed
en over alles verbaasd, wat ze in haar nieuwe tehuis zag
gebeuren, Gelukkig bleef het slechts Brie maanden bij hen,
want de moeder kwam het halen om het mee te nemen naar
Amerika. Het bleek een van te voren overlegd plan te zijn
geweest der ouders om het kind tijdelijk een onderdak te
bezorgen. De Kapteyns zuchtten van verlichting, dat hun
niet hun leven Lang deze beproeving was opgelegd.
Een andere theorie van Kapteyn was, dat een kind van
nature Been liefde voor poppen had, maar dat het haar door
de ouderen ward gesuggereerd. Een pop Wilde hij daarom
zijn kind niet geven, De arme Dody moest dus poploos door
het leven gaan, Eens echter zag hij, dat het kind een leelijke
donkere japansche pop, die men op een stok op en neer
kon bewegen, in hare armen zacht been en weer wiegde als
een moeder haar kind. Hij zeide niets, maar 's-middags
kwam hij terug uit de stad met een pakje voor Dody, waarin
het verrukte kind een mooie pop vond, Grauw bleek de
theorie en hij kon haar dadelijk laten varen, als het stralende
leven hem beter leerde, In het groote leven later bij zijn
wetenschappelijke onderzoekingen bleek dit een waardevoile eigenschap. Want dikwijls moet een geliefde, met
moeite veroverde theorie opgegeven worden, moet ongelijk
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bekend en amende honorable gemaakt worden, Hoeveel
zelfverzaking kent niet de ware dienaar der wetenschap,
waarvan de wereld niet weet, die slechts de uitkomsten
ziet en niet de zware wegen om die te bereiken.
In het huffs aan de Winschoterkade, waar zij zes jaar
woonden, werden hun nog twee kinderen geboren, een
meisje en een jongen. Kapteyn was een geboren opvoeder
evenals zijn vaderen het waren geweest, Spelenderwijs
leerden de kinderen, aan de maaltijden, op wandelingen;
alles wat hij hun vertelde was interessant en sprankelend
van leven, Hij stelde belang in alles, wat hen betrof en
scheepte hen nooit of met een gemakkelijk antwoord. In
ieder kind zag hij den wordenden mensch, die zijn eigen
hoogheid had, die gerespecteerd en bestudeerd moest
worden,
De wet der causaliteit was de groote lijn, die hij bij de
opvoeding volgde. Zelf uitgedachte straffen kwamen zelden
voor; het kind moest de gevolgen van zijn handelingen
leeren begrijpen en ze dragen, Het leven strafte, niet hij,
en zoo maakte hij hen klaar voor het groote leven, dat hen
wachtte, Zijn ernst en toewijding, zijn geduld en liefde, zijn
gezond verstand en practische blik maakten, dat de kinderen
rotsvast in hem geloofden, Een nooit falende of teleurstellende zekerheid was hij voor hen, maar tevens was hij
een vroolijk kameraad en een teeder vriend.
Onze moeder stond hem dapper terzijde, ze verzachtte
door Naar warmte en spontane, onzelfzuchtige liefde de
scherpe hoekige kanten van zijn karakter, die zijn strenge,
eenzame jeugd hem had gegeven, Zij was altijd bezig en
zorgend, to make both ends meet, wat wel eens moeilijk
was in de zuinige eerste jaren, Vroolijk was zij, grappig
onlogisch en onexact, maar een lack en een plagerij te Karen
koste kon ze uitstekend verdragen, Haar speelsche origina44

liteit bekoorde zijn intellectueelen critischen geest, hoewel
zij het sours ook wel eens moeilijk vonden elkaar te verstaan. Hun aanleg en opvoeding waren ook te verschillend.
Zij groeiden echter meer en meer naar elkaar toe, want
beiden hadden te geven en wisten te leeren, tot hun beider
winst, —
Kapteyn Teed echter onder de onmogelijkheid om zijn
wetenschappelijke plannen ten uitvoer te brengen en zocht
overal werk voor zijn hand en hoofd. In Bien tijd werkte hij
samen met zijn broeder Willem, den wiskundige te Utrecht,
en zagen eenige verhandelingen over de hoogere wiskunde
het licht. Zijn vacanties bracht hij door op de sterrewacht
te Leiden, waar hij de gastvrijheid van Bakhuyzen had
ingeroepen om het universaal instrument te gebruiken voor
onderzoekingen, waarna hij in 1884 in het tijdschrift
Copernicus zijn eerste sterrekundige publicatie list verschijnen, „Over eene methode om de poolshoogte zooveel
mogelijk vrij van systematische fouten te bepalen." Deze
methode diende om de fundamentaal-waarnemingen te
verbeteren, Later gebruikte hij den meridiaancirkel voor
een onderzoek van sterparallaxen. De resultaten van dit
werk werden gepubliceerd in zijn verhandeling: „Bestirnmung von Parallaxen durch Registrirbeobachtungen am
Meridiankreise." 1891.
Ook meteorologische studi6n hielden hem bezig, hij reisde
naar Worms en naar Parijs om onderzoekingen te doen naar
den groei der boomen in verband met de weersgesteldheid.
Hij zond een verzoekschrift aan de regeering om het
Fransche gouvernement te vragen naar schijven van
boomen van twee honderd jaar en ouder, uit de naaste
omgeving van Parijs, Daar was n.1, het meteorologisch
station, dat beschikte over de langste reeksen van meteorologische opgaven en in het bijzonder van regen opgaven.
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Geruimen tijd hield hij zich bezig met het onderzoeken der
groeiringen, maar tot het opstellen eener theorie kwam het
niet. Eerst veel later publiceerde hij zijn resultaten, —
Maar bevredigen deed dit alles hem niet. Dit waren maar
Spielereien en hij Wilde groot werk doen, waartoe hij zijn
geest in staat wist, Plotseling echter kwam de oplossing,
die zijn Leven een geheel andere richting zou geven. —
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J. C. Kapteyn 35 jaar.

DE CAPE PHOTOGRAPHIC DURCHMUSTERUNG.

n de kerstvacantie van 1885 las hij te Leiden in een
astronomisch journaal een artikel van David Gill, H. M.'s
astronomer te Kaap de Goede Hoop, over een groot
werk, dat deze wilde ondernemen. Hij wilde een catalogus
maken van de sterren van het Zuidelijk Halfrond tot en met
de 10de grootte, Tangs photographischen weg. Het was een
reuzenwerk, een werk, dat tot nu toe nog niet was gedaan.
Voor het Noordelijk Halfrond bestond de „Bonner Durchmusterung", die ± 1855 onder leiding van den Bonnschen
astronoom Argelander was tot stand gekomen. Dit was een
catalogus van ruim 300.000 gterren tot de 9 a lode grootte,
visueel opgenomen in vele jaren arbeid aan den kijker, Deze
Bonner catalogus, hoewel de plaatsen slechts met geringe
nauwkeurigheid waren gegeven, was van het grootste gewicht gebleken voor den astronoom, Het was ongeveer de
eenige bron voor onderzoekingen over den bouw des
hemels, voor de verdeeling en lichtsterkte der sterren, de
basis van tal van nieuwere onderzoekingen en waarnemingen, het onmisbaar geworden vademecum van den
sterrekundige, die lichtzwakke objecten wilde waarnemen,
Deze catalogus had meer dan eenig ander werk bijgedragen
tot de kennis van veranderlijke sterren en sterren met
merkwaardige eigenbeweging; hij had alle grovere fouten
in andere sterrencatalogi aan het licht gebracht etc. etc.
Wat echter bovenal van belang was, men vond in dit werk
een getrouwe en volledige afbeelding van den noordelijken
hemel omstreeks het jaar 1855, die elk oogenblik met den
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hemel kon worden vergeleken, om de veranderingen, die
hadden plaats gevonden, te leeren kennen, Voor den zuidelijken hemel echter was zoo goed als niets gedaan.
De gedachte schoot door Kapteyn's brain; „daar is een
kans voor mij!" hij schreef dadelijk aan Gill en bond hem
zijn medewerking aan, „If you will confide to me one or
two of the negatives, I will try my hand at them and, if the
result proves as I expect, I would gladly devote some years
of my life to this work, which would disburden you a little, as
I hope, and by which I would gain the honour of associating
my name with one of the grandest undertakings of our time."
Gill nam aan:
„It is not easy to tell you what I feel at receiving such a
proposal. I recognize in it the true brotherhood of science
and in you a true brother."
En zoo vonden daze twee mannen elkaar, die als ware
broeders zijde aan zijde zouden werken en strijden, Twee
Titanen, die tezamen den hemel gingen bestormen, maar
met grootere doeleinden dan de Titanen der mythologie,
Prof, Bakhuyzen en zijn broader te Leiden waren niet
zeer enthousiast, Natuurlijk zouden de te bereiken resultaten van een immense waarde zijn, maar het slavenwerk,
daarvoor noodig, haast ondragelijk. Maar Kapteyn schreef
aan Gill:
„ .... ,However I think my enthusiasm for the matter
will be equal to (say) six or seven years of such work."
Inderdaad zou zijn deal aan het werk heel wat enthousiasme en energie vragen, want het ging hier om het uitmeten der negatieven en het becijferen en in catalogus
brengen der sterreplaten, wat stellig meer dan den 20voudigen tijd, aan het photographeeren besteed, zou
eischen, Hier was nu een mogelijkheid voor hem om zonder
sterrewacht en kostbare toestellen een nuttig en voor de
50

Het parallactisch instrument.

ontwikkeling der wetenschap dringend werk te verrichten,
waarmede hij zijn sporen hoopte te verdienen, en der
Universiteit eer kon aandoen. —
Intusschen was het ondoenlijk, een werk van dergelijke
afmetingen tot stand te brengen zonder hulp of met wisselvallige (sic.) hulp van studenten in de sterrekunde.
Met meer hoop stelde hij zich nog eens in verbinding met
de regeering om een kleine subsidie van f 500.— voor een
tijd van 7 jaren aan te vragen, waarvoor hij meende zich
de noodige hulp te kunnen verschaffen ter uitvoering van
het meest machinate werk, n.l. het eenvoudige schrijfwerk
en de rekenkundige bewerkingen, Deze subsidie werd hem
verleend voor den duur van 6 jaren, Echter ontbrak hem
nog veel, want hij had nog geen pied a terre en geen meet
instrument. Toen bond zijn vriend Huizinga, die Professor
in de Physiologie te Groningen was, hem twee werkkamers
in zijn laboratorium aan, wat dankbaar werd aangenomen.
Een tiental jaren later bij de aanvaarding van zijn eigen
laboratorium, sprak Kapteyn uit, wat hij toen voelde, zich
tot Huizinga wendend: „Toen ik bij U kwam, heb ik de
wanhopige gewaarwordingen gekend, het gevoel van den
nutteloozen mensch. Als ik U verlaat, vrij van dat gevoel,
dan dank ik dat aan U. En wie kan immer zijn hoofd rustig
neerleggen tenzij in het gevoel, niet geheel nutteloos te
hebben geleefd?"
Het instrument kostte veel hoofdbrekens, want geld was
er niet, Hij list dus zijn oog eens gaan over de instrumenten,
waarover hij de beschikking had, oude, vrij waardelooze
Bingen, en het lukte hem een ontwerp te vormen uit de
verschillende onderdeelen, berustende op een geheel nieuw
principe, Een mechanicus te Groningen bouwde het onder
zijn leiding, Het voldeed uitstekend, zoo zelfs, dat hem later
door de commissie der Carte-du-Ciel-onderneming te Parijs
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werd opgedragen, het parallactisch instrument, noodig voor
hunne onderzoekingen, te laten maken, —
Nu moest hij nog een helper vinden, Daar hij geen hoog
salaris kon betalen, besloot hij een „unskilled" helper te
zoeken, Maar waar dien te vinden? Mannen met verstand
en handigheid, die voor weinig geld hard willen werken,
zijn zeldzaamheden. Maar hij had een idee: hij ging naar
den directeur der Ambachtschool en vroeg dezen, of hij
niet een goeden leerling, geschikt voor het werk kon aanbevelen, De directeur wist raad en noemde hem een jongen
man van 19 jaar, die volgens hem aan de eischen voldeed,
De jonge de Vries kwam bij hem als tijdelijk bediende en
werd aan het uitmeten aan het instrument gezet, wat hij
uitstekend deed, Hij bleak zeer begaafd voor accuraat
meetwerk en was een voortreffelijk waarnemer; ook de
becijferingen deed hij met zulk een nauwkeurigheid en
ijver, dat hij al spoedig onmisbaar werd, Toch zag Kapteyn
zeer goad in, dat de Vries met zijn kundigheden een betere
positie en een beter salaris verdiende dan hij met grond
kon verwachten, hem in de toekomst ooit te kunnen aanbieden. Daarom beval hij hem in 1901 bij zijn collega
Nijland te Utrecht aan, aan Wiens sterrewacht een beter
betaalde betrekking vrij kwam, Nadat hij met grooten lof
gewag had gemaakt van de Vries, schreef hij verder:
„De hemel weet, dat ik den man met het grootste leedwezen zal zien gaan, maar ik voel geen vrijheid, zijn carriêre
in den wag te staan. Zulk een kans als nu komt misschien
niet spoedig weer,"
Gelukkig echter werd in de betrekking anders voorzien,
en in 1911 kon Kapteyn hem door zijn schitterend getuigenis,
der regeering voorgelegd, de betrekking van amanuensis
aan zijn laboratorium aanbieden, De Vries bleef 36 jaar‘
de rechter hand en de trouwe helper van Kapteyn tot aan
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T. W. de Vries, Amanuensis aan het Groningsch
Laboratorium.

diens emeritaat. Nog zes jaar werkte hij onder Kapteyn's
opvolger Prof. van Rhijn, om daarna van zijn welverdiende
rust te kunnen genieten. Het Laboratorium heeft veal van
zijn bloei aan hem te danken! —
Deze twee nu zetten zich tezamen aan het werk in de
kleine kamers van het physiologisch laboratorium met het
zelf uitgedachte meetinstrument. De grootste nauwkeurigheid werd betracht, iedere star werd minstens twee maal
gemeten, de tweede maal steeds door Kapteyn zelf, En het
werk vlotte boven verwachting. Gill schreef in 1886:
„You have made an excellent beginning to the work, the
results far exceeding in accuracy what I thought you could
attain with your provisional apparatus." Inderdaad bleak
de nauwkeurigheid aanmerkelijk grooter dan bij de Bonner
Durchmusterung verkregen was.
De kleine subsidie van de regeering was echter niet toereikend, Wanhopig schreef hij aan Gill, die toen Wilde
probeeren, geld in Engeland te krijgen. Maar hoewel dankbaar voor het aanbod, vond Kapteyn het moeilijk aan te
nemen voor de ear der Universiteit en van zijn land, En hij
besloot op andere manier zich geld te verschaffen, Hij stelde
zich in verbinding met de genootschappen in zijn land, die
wetenschappelijk werk finantieel steunden, en zoo werd
hem door het Bataafsch Genootschap f 100.— jaarlijks toegestaan en door het Utrechtsch Genootschap f 150.gedurende 3 jaren. Maar voldoende was het nog steeds niet.
Hij probeerde toen bij de regeering zijn subsidie van f 500,voor 6 jaren te laten veranderen in f 1000.— gedurende
3 jaren.
„Het 4de jaar zal ik dan treurig ontbloot zitten van
middelen," schreef hij aan Bakhuyzen, „maar bis dahin is
er misschien wel wat op te vinden", En zijn optimisme, die
goede genius in zijn Leven, bedroog hem niet, want na die
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jaren was er veel veranderd, hij had prachtig werk gedaan
en zijn naam begon bekend te worden in de wereld, zoodat
hij gedaan kon krijgen, wat hij wenschte, Maar in 1887 zag
het er nog donkey uit voor de beide vrienden, want vrienden
waren zij al spoedig geworden, Gill, die altijd den spijker op
den kop tikte, schreef: „Surely if in this wicked world there
ever were two men who should be good friends together,
you and I should be so."
De correspondentie was voor beiden een bron van
vreugde, iedere brief werd met gejuich ontvangen, En toen
in 1887 Gill voor den eersten keer in Groningen zou komen,
leefde de geheele familie Kapteyn in sane opwinding. leder
bereidde zich voor, Mevrouw Kapteyn sprak uitstekend
Engelsch en bracht de kleintjes van 7 en 5 jaar haastig wat
Engelsch bij, dat bij de begroeting moest worden gedebiteerd. Gill kwam, en ieder had hem terstond lief, Hij had
de gave om stormender hand alle harten te winnen, door
zijn open eerlijkheid en warm enthousiasme. Den eersten
avond zaten Gill en de Kapteyns tezamen voor het vuur,
waar Gill zijn geheele levensgeschiedenis vertelde, wait door
zijn eenvoud en waardigheid een diepen indruk maakte.
En de twee jonge menschen leerden van hem een schoone
les voor het leven, die weinigen verstaan: Geef vertrouwen
en gij zult vertrouwen winnen en het leven wordt er door
verrijkt,
Stralend keek Mevrouw Kapteyn, op de stoep staande
het tweetal na, dat den volgenden morgen gearmd Haar het
Laboratorium toog (want de beide kamertjes droegen dien
weidschen titel bij de familie Kapteyn), Gill schreeuwend
en druk gesticuleerend, door de Groningers nagestaard,
Kapteyn, smal en bescheiden, stil gelukkig naast hem. Het
was een succes dit eerste bezoek, en ook de kinderen waren
verrukt van dezen grooten speelmakker, die de kinder58

harten zelfs met een onverstaanbare taal dadelijk had
gewonnen, En hij heette van dien tijd of „Oom Gill" en bleef
dat voor goed voor hen,
Veel werd er gesproken en overlegd, want zooals gezegd,
het zag er donker uit voor hun werk, ze hadden met groote
moeilijkheden te kampen, Christie, de astronomer royal te
Greenwich, zag het met leede oogen aan, dat Gill hem ging
overschaduwen, en deed al zijn best, het catalogus werk
onmogelijk te waken in de kringen, van wier steun het werk
afhing. Artikelen van dien aard verschenen in de wetenschappelijke bladen, Er was oppositie tegen de C.1),D., omdat er zoo weinig sterren waren op de platen, die als proef
waren opgestuurd naar de Royal Society, veel minder
sterren dan op de platen van den Melkweg van M.M. Henry
te Parijs,
Als het niet zoo .treurig was, zou men er om kunnen
lachen, dat men het werk om deze reden verwierp, Gill
schreef aan Newcomb, den Amerikaanschen astronoom:
„I told them that I had heard of babies crying for the
moon, but I had never dreamt of anything so funny as a row
of Fellows of the Royal Society insisting on having more 9.5
magnitude stars in the heavens, else they would stop
supplies."
Ook verschenen er artikelen in het astronomisch tijdschrift the Observatory, om Gill afbreuk te doen en twist
te zaaien tusschen de vrienden. Teekenend is Gill's commentaar aan Kapteyn:
„I wish that the stupid fellows who are writing silly abuse
of me in the Observatory would take a lesson from you and
instead of doing that would really work at improving
existing methods of measurement or inventing new or
better ones,"
Maar de twee stonden pal en niets kon hun vriendschap
4
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en werkkracht deren, Gill stelde voor uit zijn eigen zak te
betalen, zijn vrouw Wilde Naar rijtuig afschaffen en , , . , „We
will somehow manage it together, even if we have to give
up our tobacco—which God forbid!"
Auwers, de Berlijnsche astronoom en vriend van Gill,
bood ook help aan, Het Humbold fonds van de Berlijnsche
Academie zeide zijn finantieelen steun toe, indien noodig.
Maar Gill en zijn vrouw, die inderdaad allerlei bezuinigingen invoerden, konden jaarlijks zooveel aan het
werk ten koste leggen, dat het tot stand kon komen.
In Juni 1892 schreef Kapteyn aan Gill:
„Finished! — The job of measuring the plates done, done
at last. The work has been to me a source of no end of good
things, but still its being done at last is one among the
best ... , the number of observations we got, must be
upwards of a million — and the truth is that I find my
patience nearly exhausted."
Gill's antwoord was een kort briefje, dat nog juist met
de mail mee kon: „This is only a jubilant shout — a hurrah —
a God bless you, my boy, — and long may you go on and
prosper!"
In datzelfde jaar werd Kapteyn door de Royal Astronomical Society benoemd tot Foreign Member, een hooge
onderscheiding, die hem veal vreugde en voldoening gal, en
een aansporing temeer om het zware werk, dat hem nog
wachtte, de becijfering en het in catalogus brengen der sterren, met kracht voort te zetten, Want het was een zware
arbeid; daarvan kon zijn familie getuigen. De anders zoo
gezellige vader en kameraad, die altijd nieuwe spelletjes
en grapjes wist, opgaven en problemen stelde en spannende
verhalen vertelde, vooral ook gedurende de maaltijden, had
nu nooit tijd. Het eten werd haastig genuttigd, want hij was
gejaagd om maar weer gauw aan het werk te kunnen gaan,
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Het liet hem rust noch vrede. Een tijd lang stond hij om
4 uur op, zoodat hij om 5 uur op het laboratorium kon zijn.
Hij werkte dan tot 9 uur, rustte tot 12 uur, om daarna weer
met vernieuwde kracht te beginnen, Dit regime beviel hem
zeer goed, daar hij zoodoende een enorme arbeidskracht
had en geweldig veel kon praesteeren.
Mevrouw Kapteyn leefde geheel met hem mee. Zij ook
stond om 4 uur op, regelde haar huishouden naar zijn werk,
bedacht met vrouwelijke vindingrijkheid steeds weer
nieuwe en smakelijke gerechten, nam hem alle moeilijkheden uit den weg en verhoogde aldus zijn arbeidskracht
en efficiency, Zij eischte niets voor zichzelf, want ze wist,
dat het getij niet te keeren was en dat na be gindiging van
het werk de rust en de gezelligheid van hun eersten tijd
ook weer zouden keeren, Den man een hulpe, dat was ze
in den waren zin des woords, geheel vanzelf sprekend en
onbewust van haar kracht,
Maar de boog was te sterk gespannen, Hij werd prikkelbaar en kon dan te huffs onbeheerscht uitvallen, Het was
waarlijk Been wonder, dat zijn humeur leed onder de te
groote eischen, die hij aan zijn krachten stelde, maar de
kinderen konden niet den dieperen grond begrijpen, en
voelden zich verongelijkt en ongelukkig, Mevrouw Kapteyn
sprak er met haar man over, dat zij zich beklaagden, Zij
klaagde zelden en vroeg niets voor zichzelf, en juist daardoor maakte de ernst van haar klacht op hem een diepen
indruk. Hij liet de kinderen bij zich komen en zeide hun,
dat hij onrecht had gedaan, Het huiselijk geluk ging immers
voor alles in de wereld en hij beloofde zijn best te zullen
doen om zich te beheerschen, Hij sprak lang en ernstig, zich
verootmoedigend voor zijn kinderen, zooals alleen een groot
mensch dat kan, En in dat plechtig oogenblik won hij niet
alleen al het verlorene terug, maar wekte hij bij die jonge
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menschen een dieper verstaan en een dieper vereeren. Zij
zeiden niet veel, want de jeugd vindt geen woorden voor
Naar ontroering, maar zij vergaten dat oogenblik nooit. —
Lichamelijk was de inspanning ook te groot: nerveuse
maagbezwaren en oogpijnen traden op. Aan rust kon hij
echter niet denken. Hij lag sours languit voorover op den
grond te werken, met zijn boeken verspreid our zich been,
daar geen andere houding hem gemakkelijk was, Hij werd
mager en sliep slecht, het werk vervolgde hem en talloos
waren in zijn brieven zijn uitlatingen daarover. Aan Donner,
den Finschen astronoom te Helsingfors, dien hij in 1890 op
het congres te Parijs leerde kennen en met wien hij vriendschap sloot, schreef hij o.a.:"
„Ich werde fast erdriickt von den Arbeiten der Photographischen Durchmusterung, and das macht, dass ich
haufig alle anderen Sachen aufschieben muss . . . ,"
De Durchmusterung had hem te pakken en liet hem niet
los, voor zij in 1899 in drie statige quarto-deelen voor hem
lag. 12 jaren had het werk gekost, het dubbele van wat hij
zich in den beginne had voorgesteld, maar het was dan ook
van onschatbare waarde voor de astronomic.
Gill schreef 6 April 1899:
„A thousand heartiest congratulations on the completion
of the Durchm. Catalogue. What a load off your weary
shoulders! How splendidly you have redeemed the promise
you made me in 1885 and how thoroughly you have done
your great work! It will ever remain a standing memorial
of your devotion to science, your earnestness of purpose
and your wonderful working capacity , . . ."
Het werk droeg zijn belooning in zichzelf, want het had
Kapteyn nieuwe wegen getoond, die hij zou inslaan, en het
had hem bekendheid en bewondering verschaft in de geheele
astronomische wereld,
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Zoo schreef Newcomb:
„This work of Kapteyn offers a remarkable example of
the spirit which animates the born investigator of the
heavens, Although the work was officially that of the
British Gouvernment, the years of toil devoted to it were
expended without other compensation than the consciousness of making a noble contribution to knowledge, and the
appreciation of his fellow astronomers of this and future
generations,"
En last not least, het had hem een vriend gegeven voor
het Leven, wiens rijpe ervaring en levenswijsheid van grooten
invloed op hem waren en wiens eerlijkheid en warmte zijn
hart hadden gewonnen.
Gill schreef:
„I congratulate myself that the material furnished to
you — however many its imperfections — has enabled
you to establish for yourself a reputation and 'position
amongst the astronomers of your time such as few men of
your age enjoy, Above all I rejoice in the true friend I have
found in you — may that friendship ever grow with
our years!"
Geldelijke voordeelen had het werk hem niet gebracht,
maar de oogst was zoo rijk geweest, dat hij zich een begenadigd mensch voelde. En het gevoel van „den nutteloozen mensch" was voor goed voorbij. Hij had niet tevergeefs geleefd,
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et geluk had Kapteyn gediend, toen hij in het begin
van zijn astronomische loopbaan Gill vond, die zulk
een grooten en schoonen invloed op zijn Leven en
werken zou hebben, Een nobel mensch, een groot
astronoom, een goad echtgenoot, een waar vriend, „Of such
is the salt of the earth!" riep generaal Gordon, de beroemde
held van Khartoem uit, then hij Gill in de Kaap had
ontmoet, En zoo dacht wel ieder, die hem leerde kennen,
David Gill was de zoon van een klokkenmaker te
Aberdeen, en bestemd, zijn wader in de bloeiende zaak op
te volgen. Maar de astronomie kreeg hem te pakken en
wien de wetenschap te pakken heeft, dien laat ze niet meer
Los, Zoo ging het ook hem, hij gaf de zaak en zijn zeker
bestaan er aan en wijdde zich aan de wetenschap, In 1872
werd hij leider van een kleine particuliere sterrewacht te
Dun Echt (in Schotland), Hij organiseerde eenige sterrekundige expedities naar Mauritius en Ascension, en maakte
zich een grooten naam door zijn talenten als practisch
astronoom. Toen in 1879 de post van H. M.'s astronomer
aan de sterrewacht te Kaap de Goede Hoop vrij kwam,
werd hij benoemd en bleef er 27 jaar, gedurende welken tijd
de sterrewacht het tot grooten bloei bracht. In 1906 nam
hij zijn ontslag, want hij had behoefte aan rust na de ongehoorde krachtsinspanning van zijn werkzaam Leven, en
vestigde zich te Londen, waar hij het astronomisch middelpunt werd. Hij was nu Sir David Gill, want Engeland weet
zijn groote mannen op waardige wijze te eeren en te onderscheiden voor hun verdiensten. Vele waren zijne onder-
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David Gill 1884 (Aet. 41).
From the portrait by Sir George Reid P. R. S. A.

scheidingen, onder Welke het eere-lidmaatschap van de
Amsterdamsche Academie van Wetenschappen,
leder zocht zijn raad, want zijn groote ervaring en fielder
inzicht waren onge gvenaard, Van alle oorden der wereld
kwam men tot hem, Haar 34 de Vere Gardens Kensington,
zijn, gezellige flat te Londen, En met geestdrift en toewijding
verdiepte hij zich in ieder nieuw probleem, dat hem werd
voorgelegd, en wist te helpen en te raden. Trouwer vriend
en onpartijdiger bewonderaar was er geen, Hij bezat een
stralend enthousiasme, een jongensachtige verrukking over
wat groot en good was, een diep religious gevoel en een
onweerstaanbaren humor, Talloos zijn de annecdoten van
hem bekend. Bescheiden en nederig tegenover de wetenschap en het genie, had hij toch ook een gepast gevoel van
eigenwaarde. Dat bleek in 1890 op het Astronomisch Congres te Parijs, Er moest gestemd worden voor een president
van de commissie der Carte-du-Ciel-onderneming, Bij het
opnemen der stemmen bleek dat alle voor Gill waren, Hij
had dus ook op zichzelf gestemd,
„Ja", zeide hij zonder eenigen schroom, „ik vond mezelf
de geschiktste persoon", wat hij zonder twijfel was en bleek
te zijn, Er behoort grootheid toe, iets dergelijks te kunnen
doen zonder aanstoot te geven, Gill was een van die
menschen, die alles konden doen en alles konden zeggen
zonder ooit te kwetsen, Men had hem er zelfs te liever om,
Toen hij Hale, den knappen directeur der Mount Wilson
sterrewacht,voor het eerst ontmoette, vroeg hij hem: „What
are you going to do with that five foot reflector?" Toen Hale
hem zijn plannen uiteen zette, riep hij uit: „All wrong! You
should do nothing but radial velocity work. Now go ahead
and defend yourself." „The twinkle in his eye," schreef
Hale van hem, „overcame any fear of aggressive intent, and
the cordial interest he showed was characteristic of the man."
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Zijn huwelijksleven was ideaal gelukkig, Mrs., later Lady
Gill was hem dan ook waardig, Ze was een hoogstaande,
verstandige vrouw, die deelde in zijn zorgen en glorieerde
in zijn triomphen, Tijdens hun engagement had ze in stilte
een sterrekundig werk bestudeerd, Toen ze plotseling met
haar kennis voor den dag kwam, denkend hem zeer verrast
te zien, riep hij uit: „All exploded notions!" Verstandige
vrouw als ze was, gaf ze haar pogen op, begrijpend, dat een
leven van studie noodig was om op de hoogte te kunnen
blijven.
Toen eens een dame Gill vroeg: „I suppose your wife
knows all about astronomy," antwoordde hij uit den grond
van zijn hart: „Not a word, thank God!"
Hun verhouding heeft hij misschien het best uitgedrukt
in een brief aan Hale, hem dankend voor zijne uitnoodiging
om Haar Amerika te komen en Mount Wilson te bezoeken,
„ , .. , The sad state of my wife's health which Kapteyn
will tell you all about, is such that I dare not go to the Solar
Congress. It is a very bitter disappointment to me, but there
are things dearer to a man than any congress, any gratification of friendship or the desire to see and know , , , ,"
Lady Gill schreef na zijn dood aan zijn biograaf George
Forbes: „Twenty six North Silver Street (hun eerste tehuis)
was a comfortable, but rather ugly little house, and the
furniture which I thought beautiful, and David did not think
about at all, atrocious, But to us both a very heaven of
happiness lay between its four walls, as it always did between every four walls which held us two to the end of
his life,"
Kapteyn zelf zeide het slotwoord van dit schoone leven:
„In many a human heart his image will last as long as
life itself,"
68

HET LABORATORIUM.

et cataloguswerk, hoe grootsch en nuttig ook, kon
echter den geest van Kapteyn niet bevredigen. Hij
had een grooter Joel voor oogen, de bouw van het
heelal was het onderwerp, dat hem bezig hield. Van zijn
eerste tot zijn laatste onderzoekingen liet hem deze gedachte niet los. Hoe verschillend zijn publicaties ook mogen
schijnen, toch zijn zij alle deelen van het groote geheel: het
onderzoek naar den bouw van het heelal, In Welke details
hij zich ook begat Been oogenblik verloor hij dit groote
probleem uit het oog. En dit was het geheim van zijn succes,
Een merkwaardig samengaan ziet men bij hem: De groote
lijn en tegelijk de zorgvuldige bewerking der details, En.
tevens „The faculty to neglect the negligible." De combinatie van deze Brie factoren is hoogst zeldzaam te vinden,
Zij is een zeker element voor succes in de wetenschap.
Terwijl hij dus werkte aan het cataloguswerk met Gill,
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vormden zich reeds plannen in zijn brain voor toekomstige
onderzoekingen,
Ondertusschen was er veal gebeurd, Op het Astronomisch
Congres te Parijs in 1889 en 1890 bleak het, dat men op de
hoogte was van het goede werk, door Kapteyn verricht,
Hij werd gekozen in het Comae Permanent de la Carte du
Ciel, een reusachtige, Internationale onderneming tot het
bepalen van de positie van 11/2 millioen sterren, over den
geheelen hemel verspreid. Kapteyn werd opgedragen een
model van een parallactisch instrument te laten maken,
waarvan hem het gebruik werd toegezegd,
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Gill en hij hadden een grooten invloed op het congress
wat den astronomer royal Christie mishaagde, Hij deed al
zijn best, Gill tegen te werken en wist te verhinderen, dat
diens voorstel tot oprichting van een centraal bureau der
Carte-du-Ciel-onderneming, dat zeker de zaak buitengewoon zou zijn ten goede gekomen, werd aangenomen, door
te dreigen met terugtrekken van de Engelsche deelneming.
Gill moest zijn voorstel toen wel terugnemen. En zeker is
dit wel een der oorzaken, waarom deze onderneming, trots
Naar grootschen opzet, tot op den huidigen dag voortkwijnt
en dat nog wel jaren zal doen. Kapteyn schreef na Gill's
dood:
„How different would be the outlook now, if he could
have carried trough his plan for a central bureau, perhaps
the only important measure which he failed to see brought
about."
Gill schreef later:
„They said that Gill and Kapteyn would run the whole
show. There was not the slightest foundation for this beyond
a horrible jealousy . . . . to some men the working for science
and truth for their own sake is a thing they cannot
understand."
Men ziet: zelfs in de astronomie, de wetenschap der onmetelijke grootheid, is kleinheid Been onmogelijkheid!
De beide vrienden werkten hard voor de goede zaak, zij
trokken zich zoo weinig mogelijk deze hun in den wag gelegde moeilijkheden aan, en weerden zich dapper. Zij verkregen veal goede resultaten en het werk was welds it)
vollen gang. Kort na het congres ontving Kapteyn het Legion
d'Honneur, zijn eerste onderscheiding, die groote vreugde
bracht aan de familie Kapteyn. En met recht konden zij
trotsch zijn, het was de eerste officieele erkenning van zijn
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groote verdiensten, die weldra door vele anderen zou
worden gevolgd.
Nu achtte Kapteyn den tijd weer daar, om de regeering
een nieuw voorstel to doen. Hij schreef in Mei 1892 aan
curatoren:
„De Groningsche sterrekundige verzameling is reeds in
het bezit van:
1, Het meetwerktuig, waarmee de bijna voltooide Photographic Survey of the Southern Heaven is uitgemeten,
2. Het mij door het Comae Permanent de la Carte du
Ciel ten gebruike toegezegde en nu bijna voltooide meetwerktuig, gebouwd Haar het model van het vorige, maar met
de hoogste tegenwoordig bereikbare volkomenheid uitgevoerd.
Verder heeft Prof, Haga mij voor de opstelling der werktuigen een locaal in zijn laboratorium aangeboden, dat in
alle opzichten voor het doel geschikt is.
Wanneer nu nog wordt verkregen een meettoestel van
Repsold a ongeveer f 2400,—, zoo zal de sterrekundige inrichting hier ter stede in het bezit zijn van een tot nog
toe unieke verzameling van photographische meetwerktuigen . • . . en zal dus hier in Groningen, beter dan ergens
anders, zelfs in het buitenland, geiegenheid bestaan tot het
bestudeeren der verschillende methoden en uitmeting van
photographische sterreopnamen,"
Het instrument werd hem toegestaan en onmiddellijk besteld, Echter werd het niet opgesteld in het physisch laboratorium, want hem werd een eigen gebouw in uitzicht gesteld, n.1, de tijdelijk leegstaande ambtswoning van den
Commissaris der Koningin,
16 Jan. 1896 werd het laboratorium geopend. Eindelijk
had de astronomie in Groningen Naar eigen tempel, waar het
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heilige vuur kon branden en waar de jongeren in de mysterign der wetenschap konden worden ingewijd,
In de openingsrede meende Kapteyn een rechtvaardiging te moeten geven van zijn sterrekundig laboratorium, dat een unicum en als zoodanig een onbegrijpelijke
zaak moest zijn voor de groote menigte, Van een sterrekundige werkplaats, een sterrewacht zonder kijker en
koepel, had men nooit gehoord, Hij legde daarom uit in zijn
inwijdings-rede: „Men telt de photographische sterrewachten bij dozijnen, Aan elk van die sterrewachten wordt vele
malen meer geproduceerd dan verwerkt kan worden, want
de werkkrachten, die voor de uitmeting en verdere verwerking der platen beschikbaar zijn, zijn haast overal, niet
alleen niet in de vereischte zeer sterke mate grooter dan
die, Welke men heeft voor de photographische opname, zij
zijn meestal niet eens daaraan gelijk en ontbreken in vele
gevallen, naar het schijnt, geheel , De vloek der meeste
sterrewachten, het meest van die, waar het vlijtigst gewerkt
wordt, is de steeds dreigende opeenhooping van achterstallig werk, Wat een aantal kostbare waarnemingsreeksen
liggen nog in hunne archieven, die, omdat ze niet herleid of
niet in voldoende mate herleid zijn, voor de wetenschap onvruchtbaar zijn gebleven. Is het wonder, dat de sterrewachten zich daaronder gedrukt beginners te voelen en
wordt het niet tijd, dat men eens omzie naar middelen om
het verbroken evenwicht tusschen het verzamelen van
waarnemingsmateriaal en het bewerken daarvan, tusschen
het werk van den photograaf en van den sterrekundige, althans eenigszins te herstellen? Urn zich te wijden aan wat
Darwin in een zijner brieven zoo karakteristiek noemt "The
grinding of huge masses of facts into law," 1k denk wel,
dat alien die vraag met mij bevestigend zullen beantwoorden. Maar daarmee is dan tevens de vraag beantwoord, of
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een inrichting als deze, waar de sterrekunde alleen aan het
woord is, gewettigd is. De tweede vraag is: „Van waar het
materiaal?" Maar het antwoord op deze vraag is na het
voorgaande duidelijk, Immers van de overproduceerende
sterrewachten.
Dat velen geneigd zullen zijn, om van het door hen verzamelde materiaal of te staan, in het vooruitzicht, het daardoor vruchtdragend te zien worden, daaromtrent kan in de
gegeven omstandigheden nauwelijks twijfel bestaan , . , .
Nuttig werk behoeft ons dus althans niet te ontbreken," —
Dankbaar was Kapteyn voor dezen eersten stap, maar
onder de Professores Contenti kon hij zich, naar zijn eigen
woorden, nog niet aanstonds scharen, Want er bleef nog
veel te wenschen over. Het laboratorium was hem slechts
tijdelijk toegestaan, daarom mochten er geen pijlers worden
aangebracht, die voor het opstellen van eenige instrumenten
noodzakelijk waren. Veel instrumenten waren nog gewenscht, verder een observatie-hut en een bibliotheek.
„Een sterrekundige werkplaats zonder bibliotheek is niet
bestaanbaar," zoo verklaarde hij, „vooral niet eene zoodanige als deze, die theoretische onderzoekingen, gebaseerd
op elders verzameld materiaal in Naar program heeft geschreven, De publicaties der voornaamste sterrewachten
behooren hier, zoo ergens, thuis, en ook de overige literatuur behoort hier goad vertegenwoordig te zijn."
Maar zooals gezegd, de eerste stap was gedaan, het
laboratorium was tot een officieele installing verheven
met een eigen gebouw en een jaarlijksche subsidie, en met
zijn geliefd motto: „Le mieux est l'ennemi du bien" aanvaardde hij zijn sterrekundig laboratorium.
Van alle kanten kreeg het waardeering. Oudemans, de
astronoom te Utrecht, die hem niet had bijgestaan om de
Groningsche sterrewacht te verwezenlijken, schreef later:
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„Het is achteraf de vraag, of het zoo maar (zonder sterrewacht) niet beter is geweest, Toen ik nog observator was,
het zal 1853 of '54 geweest zijn, moest ik eens aan Airy
(die toen Engeland's beroemde astronoom was) schrijven.
1k deelde hem toen mee, dat er plan was, te Leiden een
nieuwe sterrewacht te bouwen, en wat was zijn antwoord?
„Uw bericht, dat te Leiden een nieuwe sterrewacht zal
komen, verheugt mij niet bijzonder. Sterrewachten zijn er
genoeg, maar een rekenbureau, daar is behoefte aan. „En
de rekenbureau's te Berlijn en te Groningen hebben bewezen, dat dat oordeel zoo geheel onjuist niet geweest is.
Maar voor een goeden gang is een drijf- en volhardingskracht als de Uwe noodig,”
En nu behoeft zeker het Sterrekundig Laboratorium Been
rechtvaardiging meer. Groote dingen heeft het tot stand
gebracht en het heeft een eereplaats in de wetenschappelijke wereld, In 1922, kort voor Kapteyn's dood sprak
Baillaud, de Fransche astronoom, het uit in zijn openingsrede van het sterrekundig congres te Rome: „De Brie
dingen," zeide hij, „die het aanzien der astronomische
wetenschap in de laatste halve eeuw hebben gerevolutioneerd, zijn de photographie, de reuzenkijkers en het
Groningsch Laboratorium."
Eigenaardig mag het schijnen, dat tot heden een astronomisch laboratorium, niettegenstaande het groote nut, een
zeldzaamheid is gebleven, Aileen Prof, Pannekoek te
Amsterdam heeft een dergelijke inrichting opgericht in
1921, Bus van zeer recenten datum. Die zeldzaamheid heeft
Naar diepere oorzaak. De samenwerking en de verdeeling
van arbeid brengen groote moeilijkheden mee, en stellen
de hoogste eischen aan de onbaatzuchtigheid en de hulpvaardigheid der samenwerkenden, Het laboratorium is voor
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zijn materiaal geheel afhankelijk van de sterrewacht, Er zijn
een voortdurend begrijpen en veel goede wil noodig,
Maar Kapteyn was hiervoor de aangewezen man, Door
zijn groot, edel karakter, dat geen kleinheid kende, zijn
liefde tot de wetenschap, zijn eenvoudige hartelijkheid, zijn
steeds anderen de eer laten van hun werk, werd het een
ideale samenwerking en maakte hij zich zijn medewerkers
tot vrienden, Sommigen hebben hem diplomatisch genoemd,
maar ik meen dat diplomatie hem verre was. De diplomatie
toch is een bewust gebruiken van tact en geestesgaven om
zekere doeleinden te bereiken, om zekere factoren tegen
elkaar uit te spelen en gebruik te maken van de zwakheden
van de positie der anderen. Het was bij hem echter zijn
ongeveinsde belangstelling voor het werk der anderen, zijn
innemende tact en beminnelijke bescheidenheid, die onbewust werkten, Hid overzag terstond een situatie, zijn scherpe
geest zag als bij ingeving, welke combinatie de beste was,
welke personen en krachten er noodig waren en hoe hen
te winnen voor een groote zaak. Geen moeite was hem ooit
te veel en door geen hindernissen werd hij uit het veld
geslagen, Kort samengevat waren het zijn genie en zijn
persoonlijke charme, welke niemand kon weerstaan. Dit is
mijns inziens iets geheel anders en veel hooger en edeler
dan wat diplomatie ooit kan geven, —
Toch voelde hij ook dikwijls de moeilijkheden van deze
noodzakelijke afhankelijkheid van zijn laboratorium, Zoo
schreef hij (La, in 1914 aan Dyson, den directeur van de
Greenwich sterrewacht:
„I sometimes cannot help thinking that you must take
me for the most troublesome man alive. The man who has
always something to ask and has never something to offer
in return, I hope you will consider that it is not all my fault.
It is the one point that makes such an institution as an
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astronomical laboratory objectionable, which must live on
the materials furnished by other institutions. For several
of the observatories which have helped us, the laboratory
has been able to render small contra-services and we hope
that some day will come, that we can do this for Greenwich . . , ."
De werkzaamheden van het GroningschLaboratorium zijn
van tweeerlei aard geweest. Ten eerste: de theoretische
onderzoekingen en berekeningen over den bouw van het
heelal, over de gemiddelde parallaxen, over de wet van
de lichtsterkte der sterren en over het aantal sterren der
verschillende grootte-klassen, die verschenen als: Publications of the Astronomical Laboratory at Groningen,
Ten tweede: de practische onderzoekingen, die in.
dezelfde Publications verschenen: het uitmeten van photographische platen om daaruit gegevens te verkrijgen, die
noodig waren voor het verdere algemeene onderzoek over
de structuur van het sterresysteem,
In 1889 ontwikkelde Kapteyn het plan om door photographische opnamen de parallaxen van zwakke sterren in
massa te bepalen.
Zulke opnamen waren uitermate bewerkelijk voor den
photographeerenden astronoom: op drie verschillende tijdstippen, telkens een half jaar na elkaar, moesten de platen
geexponeerd en dan weer opgeborgen worden, voor ze
eindelijk ontwikkeld werden, Hetzelfde gold voor een latere
uitbreiding van dit plan om de beweging van de sterren of
te Leiden uit platen, waarop met 5-10 jaar interval twee
opnamen gedaan werden. Toen Kapteyn echter in Parijs
dit plan met den Finschen astronoom Donner besprak, was
deze terstond bereid, al die moeite op zich te nemen voor
het groote wetenschappelijk doel: Tangs een nieuwen weg
nauwkeuriger en vollediger uitkomsten te krijgen dan tot
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dusver mogelijk was geweest. Kapteyn zelf nam de uitmeting en discussie op zich.
Donner bezocht eenige malen Kapteyn to Groningen en
hun samenwerken leidde tot een vriendschap, hoewel de
correspondentie dikwijls stokte, daar beiden slechte
schrijvers waren. Hun brieven beginners gewoonlijk met een
hartelijke verzuchting en excuses, dat zij zoo lang op zich
lieten wachten. Beiden hadden een druk, ingespannenleven,
waaronder de correspondentie wel moest lijden. —
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NEWCOMB.
n 1899 bezocht Newcomb, de beroemde Amerikaansche
astronoom, Groningen, Kapteyn had al met hem gecorrespondeerd, en had de grootste bewondering en eerbied
voor hem,
Simon Newcomb nam een unieke plaats in de wetenschap
in. Hij was, wat wij bier in Europa van een Amerikaan heel
gewoon vinden: een self made man, Zijn vader, die een rondreizend dorpsschoolmeester was, had hem bestemd om
timmerman te worden, maar, schrijft hij in zijn autobiographie, „I had gradually formed from reading a vague
conception of a different kind of world, a world of light,
where dwelt men who wrote books and people who knew
the men who wrote books. I longed much to get into this
world, but no possibility of doing so presented itself," Door
een toeval kwam hij bij een dokter, die hem in zijn yak Wilde
onderwijzen. Maar hij bleek een humbug te zijn achter een
masker van geleerdheid en minzaamheid, en de jongen vond
er niet de wereld van licht, waarvan hij droomde. Integendeel hij vond er een donkere wereld van ontgoocheling en
onbevredigd verlangen, daar hij niets leerde en slechts werd
gebruikt voor allerlei handreikingen, die hem niet verder
brachten. Hij liep weg, zonder te weten, waarheen, en
onzeker of het goed was of verkeerd, wat hij deed, „Am
I doing right or wrong. Am I going forward to success in
life or to failure and degradation? Vainly, vainly I tried to
peer into the thick darkness of the future. No definite idea
of what success might mean could find a place in my mind.

I

78

Simon Newcomb.

I had sometimes indulged in daydreams, but these came not
to a mind occupied as mine on that day. And if they had,
and if fancy had been allowed its wildest flights in portraying
a future, it is safe to say that the figure of an honorary
Academician of France, seated in the chair of Newton and
Franklin in the Institute would not have been in the
picture."
Zoo geschiedde het echter. Hij kwam na eenig omzwerven
terug bij zijn vader, die hem een plaats als hulponderwijzer
in Maryland wist te verschaffen en daar hij een goad
wiskundige bleak, werd hij aangesteld als rekenaar bij de
American Nautical Almanac. Hij was nu in staat zijn wiskundige studien voort te zetten te Harvard, Cambridge,
en onderscheidde zich zoozeer, dat hij in 1861 op zijn 26ste
jaar werd benoemd tot professor of mathematics in the
United States' Navy en astronomer at the Naval Observatory, Zoo werd hij een „Denizen in the world of light."
Later werd hem het directoraat der Harvard Observatory
aangeboden, wat hij niet aannam, „Perhaps unwisely for
myself, though no one who knows what the Cambridge
Observatory has become under Prof., Pickering can feel that
Harvard has any cause to regret my decision." Ongeveer
tegelijkertijd werd hij benoemd tot Superintendant of the
Nautical Almanac, wat hij gedurende 20 jaar tot zijn emeritaat bleef, In 1884 werd hij professor in de mathematiek
en astronomie aan de John Hopkins University te Baltimore. Vele hooge onderscheidingen vielen hem ten deal,
onder Welke de groote Huygens medaille van de Universiteit te Leiden, die slechts eens in de 20 jaar wordt uitgereikt.
Vele astronomische werken verschenen van zijn hand,
maar in tegenstelling met de meeste astronomen, die zich
gewoonlijk op hun eene onderwerp concentreeren, was hij
buitengewoon veelzijdig. Zooals Sir Robert Ball, een
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Engelsche astronoom, het uitdrukte: „Newcomb is as
versatile as he is profound." Hij was president van een
menigte wetenschappelijke instellingen, waarvoor hij zich
interesseerde. Zoo hield hij zich veel bezig met oeconomische vraagstukken, waarover hij meerdere boeken publiceerde. Ook voor psychical research had hij groote belangstelling. Als President of the American Society of Psychical
Research wijdde hij veel aandacht aan het spiritisme, dat
hij echter naar zijne ervaringen als bedrog moest veroordeelen, Zelfs maakte hij naam als roman-schrijver. —
Zijn aangekondigde bezoek bezwaarde Kapteyn wel
eenigszins, daar vreesde, hem niet veel belangrijks te
kunnen laten zien, Toen er dan ook een oogenblik sprake
van was, dat hij niet kon komen, schreef Kapteyn hem:
„You will not see my instruments in this case, but this will
only save you so much disappointement, as there is certainly no observatory in Europe, not to speak of America,
so scantily equipped."
Newcomb kwam naar Groningen en bleek een merkwaardig stroef man, die imponeerde door zijn uiterlijk en
door zijn zwijgend wezen, Kapteyn voelde zich niet zeer
op zijn gemak met hem en kreeg het wel eens te kwaad bij
zijn bezoek, hoezeer hij het ook waardeerde en hoe leerzaam en interessant het voor hem was. Niet aldus Mevrouw
Kapteyn. Zij had een gemakkelijke, ongekunstelde manier
om met grootheden om te gaan, die allervermakelijkst en
tegelijk groot was. Door niemand liet ze zich imponeeren,
daar zij nooit dacht aan den indruk, dien zijzelf maakte,
maar geheel er op bedacht was, het haar gasten prettig en
gezellig te maken, Zij kwam dadelijk onder zijn bekoring,
zijn stilzwijgendheid hinderde haar niet, daar ze zelf genoeg
te zeggen had en het Engelsch beheerschte, „Hij is een
koning onder de menschen," placht zij te zeggen, en vol ver82

bazing zagen de kinderen het aan, dat hij zijn vermoeide,
stoffige voeten op de mooie gouden stoeltjes mocht uitstrekken, die het heiligdom waren in hun moeders's salon.
Ze bakte 's-morgens buckwheat cakes voor zijn ontbijt,
omdat hij daar zooveel van hield, en was de aardigste gastvrouw, die een stroeve Amerikaan zich kan denken. De bewondeting was dan ook wederzijdsch. Zoo schreef Newcomb
aan Gill in dien tijd: „I have read a letter of you to Mrs.
Kapteyn", en verontschuldigde zich; „It is hard to keep
anything from so delightful a woman," Gill schreef deze uitlating weer aan de Kapteyns, die er het grootste plezier over
hadden, Newcomb had een eigenaardigen drogen humor, die
de kinderen verbaasde van een zoo indrukwekkend mensch.
Hij was groot en forsch, met zwaar golvend wit haar,
dat in het oogvallend mooi was. Hij vertelde, dat zijn haar
de trots van zijn vrouw was. Later zal mijn naam in het
lexicon worden vermeld als „The man who had the most
beautiful head of hair. Seems to have been an astronomer."
Door de ziekte van een beenzenuw liep hij tijdelijk op krukken, wat hem nog belangwekkender maakte in de oogen der
kinderen, Hij bemoeide zich niet met hen, wat hun heel natuurlijk voorkwam, en zij bewogen zich stil en ingetogen in
zijn koninklijke tegenwoordigheid. Toch was hijzelf ook verlegen, en kon zich moeilijk geven. Zijn waardeering en belangstelling drukte hij op een eigenaardig droge en toch wel
treffende wijze uit. In 1907 schreef hij aan Kapteyn: „Next
year I pass through the Hague on my return from Rome. If
I do this, I 'hope you will be able to place yourself near my
line of movement." En later: „I will spend a week or two at
the Hague. Perhaps you and Mrs, Kapteyn can also come to
that region wick I believe is very pleasant in the early
autumn, when I shall probably be there, „Eens zelfs schreef
hij: „I think it is nearly a year since I have heard from you
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personally. And I now write rather from a general desire
to hear, how you are doing than from having anything
important to say." Wat van dezen weinig toeschietelijken
man wel merkwaardig mag heeten, —
Dit eerste bezoek, dat door meerdere ward gevolgd, was
van groote waarde voor Kapteyn en een prikkel om zijn
studiên over de verdeeling der sterren voort te zetten, Het
onderwerp, dat hem al zoolang bezighield, maar dat tot
nogtoe steeds een ondergeschikte plaats had moeten innemen. Het begon hem_meer en meer in beslag te nemen.
Veal brieven uit Bien tijd spreken over dezeonderzoekingen,
en toen de C, P. D. geeindigd was, kon hij zijn voile kracht
aan het groote probleem geven, —
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THE TWO PERFECT GENTLEMEN.

n 1900 bezocht Gill voor de derde maal Groningen, Hij
ward er als een oud beproefd vriend binnengehaald. De
Boerenoorlog, die alle Hollandsche gemoederen in verontwaardiging bracht, was in zijn laatste phase, en de Engelschen waren niet zeer populair in dien tijd, Hun inhalige,
onrechtvaardige politiek maakte hen gehaat bij de Hollanders, die enthousiast partij kozen voor de stamgenooten in
het verre land. De familie Kapteyn besloot, het netelige
onderwerp, dat voor den Engelschen Bast zeker onaangenaam kon worden, niet aan te roeren, en zoo ward er over
gezwegen, Het bezoek van Gill was even prettig en opwekkend als altijd. Zijn hartelijke belangstelling en
spontane, levendige geest waren van grooten invloed op
Kapteyn's werk. Pittig en doeltreffend was alles, wat hij
zeide en raadde, zijn levenswijsheid een hulp en troost in
moeilijkheden, zijn warme vriendschap weldadig en zijn
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humor onweerstaanbaar. Hij liet zich met de beide meisjes,

die hij zijn „lassies" noemde photographeeren, plaagde en
bedierf hen en was de gezelligste oom dien men zich kon
denken. Eens bezochten Gill en Kapteyn het physisch
laboratorium te Groningen, waar boven iedere deur een
wijze spreuk was geschilderd, Eene luidde: „Wijsheid is
beter dan robijnen," I know what that means," riep Gill
uit. „Whisky is better than red wine!" Hij had zelf evenveel
plezier in zijn joke als de anderen, Typisch voor Gill was
zijn schertsende vertaling van het Latijnsche spreekwoord:
Experientia docet. „You know: Experience does it."
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„Van Gill heb ik al mijn levenswijsheid geleerd,” placht
Kapteyn te zeggen. In zijn brief aan Gill op zijn 70sten verjaardag schreef hij aldus:
„I think I picked up something of your great „Lebensweisheit", of your capacity of making life a joy to yourself
and to others."
Daar was zeker heel veel waars in, want onschatbaar
waren de vele verstandige wenken, die hij van den kundigen
en levenswijzen man ontving, en die hem kostelijk te pas
kwamen. Kapteyn's eigen levenswijsheid was echter niet
minder groot: zijn innerlijk leven was een serene verzekerdheid van de ziel, En er ging een stille macht van hem uit,
die velen zich niet konden verklaren, omdat hij zoo eenvoudig en kalm zichzelf was zonder mooie woorden, waaraan onze tijd zoo rijk is. Een zijner klerken, die 20 jaar bij
hem op het Laboratorium werkte, zeide na zijn dood van
hem: „Hij had veel diepe levenswijsheid, die echter in zoo
eenvoudigen vorm werd gezegd, dat het sours over de
menschen heenging. Maar ik heb altijd de wijsheid ervan
beseft. Hij heeft aan mijn leven stabiliteit gegeven, en in
moeilijke oogenblikken is hij, als ik aan hem dacht, mijn
hulp geweest," Hij vertelde mij nog veel meer van hem en
opeens vial hij uit: „U vindt het misschien oneerbiedig, dat
ik steeds van „hij" spreek. Maar dat is het niet, het was
altijd met een groote H voor mij." Wat is die oude wijze
spreuk: De eenvoud is het kenmerk van het ware, veel
gedachteloos gebruikt en veralledaagscht, wij voelen er
nauwelijks de diepe waarde meer van. Maar zoo ooit, dan
illustreert Kapteyn's wezen haar in al haar schoonheid. —
Toen Gill weer terug was in de Kaap, werd de correspondentie voortgezet. Tot brieven schrijven kwam Kapteyn
moeilijk, druk en overvuld als zijn leven was, Op een
dringende vraag van Gill, naar antwoord schreef hij:
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„The fact is that I am and have always been a bad correspondent, wanting some direct stimulus for writing a letter.
Add to this the feeling that I had better avoid writing on
the subject of this disastrous war, a subject which as soon
as we Dutchmen write to an Englishman will come uppermost in our mind, and you will see, how it is that I don't
let you hear for ever so long,”
Gill was getroffen door deze uitlating en antwoordde:
„You certainly are a bad correspondent, but there is this
about you, when you do write a letter, there is always
something or rather there are many things well worth
reading in it. Now first of all I really did not realise fully
before, what a perfect gentleman you are — I did not realise
till now that you feel so strongly about this miserable war.
I only wonder, how you had the power to keep so completely
away from the subject during the time I was with you in
Holland. As your guest of course I did not open the
subject" — was hij niet evenzeer a perfect gentleman? —
„but if I had felt as keenly as you do about it, I do not think,
I could have refrained so perfectly as you did, I only feel
about the war that we had to fight or to make up our minds
to submit to a Boer Republic throughout South-Africa, But
I have no feeling of animosity against the Boers, Blood is
thicker than water, so if you really want to let off steam
about the war, you will find me an excellent safety valve,
and don't let in the future the fear of speaking your mind
interfere with writing to me on that or any other subject.
Indeed it would interest me greatly, if you did so." Zoo werd
deze vriendschap steeds sterker en volmaakter. —
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VRIES.
ntusschen waren de kinderen groot geworden, De meisjes
bezochten de jongens Hoogere Burger-school en het
Gymnasium, wat toentertijd nog een uitzondering was.
Kapteyn dacht er niet over, eenig verschil te maken tusschen
zijn dochters en zijn zoon, die ook de H,B,S, bezocht, Voor
alien dezelfde mogelijkheid, alien dezelfde rechten, zoo was
en bleef het voor hem. Hij had gelijke belangstelling voor
de mannelijke en de vrouwelijke problemen, dacht diep
na over de toekomst zijner kinderen en wilde hun alien de
bouwsteenen verschaffen om te kunnen bereiken, waartoe
zij zich geroepen mochten voelen, Geen les die hem nuttig
voorkwam als voorbereiding tot hun later leven was hem
te veel of te cluur. Hij zelf en zijn vrouw ontzegden zich ails
luxe daarvoor. Of liever dit was hun luxe, waarvoor alles
moest wijken. Hij interesseerde zich voor het schoolwerk
der kinderen, maar waakte ervoor, dat het niet een te
groote plaats in hun leven zou innemen. Hij was een vijand
van de eerzucht en het strijden om den voorrang, dat hij
funest oordeelde voor een jong menschenleven, zoowel
morsel als te veel van de lichamelijke en geestelijke
krachten vergend, Toen zijn oudste dochter een keer
stralend kwam vertellen, dat zij No, een was van de klasse,
waarvoor ze gevochten had, was zijn antwoord: „Dat lap
je me niet weer!" Hiermee toonde hij een wijs en diep inzicht
in de werkelijke levenswaarden en zijn dochter kreeg een
schoone les, die zij nooit vergat. Daarom was hij ook wars
van alle wedstrijden, en wilde niet, dat zijn kinderen ooit
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aan eenige deelnamen, hen wijzende op de voosheid en de
waardeloosheid van het applaus. —
Als een glorie van wijze vaderliefde, die ver gaat boven
de geijkte opvoedkundige opvattingen, Licht een moment op
uit het vele vergetene van het verleden. Er kwam eens een
groote tros druiven op tafel, wat in het eenvoudige gezin een
zeldzaamheid was. Het jongste dochtertje zag ze verrukt
aan en verzuchtte: „O! als ik die heele tros eens alleen
mocht opeten, dan zou ik volmaakt gelukkig zijn!" Neen,
zou de rechtzinnige peadagoog zeggen, dat zou egoist zijn,
alien moeten samen deelen. Nietwaar, zoo behoort het, Hij
zeide echter: „Welnu dan zul je het volmaakte geluk, dat
zoo zeldzaam is, eens genieten, kind," En hij gaf Naar den
geheelen tros, wat merkwaardigerwijs de anderen Naar niet
misgunden, De sensatie van het volmaakte geluk is Lang
vervlogen, maar altijd bleef deze herinnering aan de liefde
van den vader, die het geluk wilds brengen, waar hij kon. —
Maar niet alleen voor zijn eigen kinderen had hij belangstelling, zooals dat bij veel ouders het geval is, andere
kinderen vonden het ook heerlijk met hem te mogen spreken
en hem hun belangen voor te leggen. Zoo was er een klein
meisje, dat op school had geleerd, dat de aarde om de zon
draait, wat ze maar niet kon gelooven of begrijpen ., Toen ze
Naar vader om uitleg vroeg, zeide deze: „Vraag het maar
eens aan Prof. Kapteyn, die west het beter dan ik." Ze ging
inderdaad naar hem toe en hij legde het Naar zoo duidelijk
uit, dat zij voldaan en overtuigd tehuis kwam. Veel ouders
kwamen bij Kapteyn om raad te vragen, hoe zij hun zoons
moesten opvoeden, Welk vak ze zouden kiezen etc., en
steeds verlieten ze hem met een doeltreffenden raad en een
warmen troost in hun moeilijkheden. Zijn belangstelling
was voor al wat leefde en streefde, voor alien gelijk, Zijn
kinderen leerde hij, eerbied te hebben voor de persoonlijk89

heid en de opinie van anderen, en niet dadelijk klaar te staan
met critiek, En hij was daarin zelf het schoonste, louterste
voorbeeld, dat men dagelijks voor oogen had. Hoe verbaasd
waren wij eens, toen wij hem een collega scherp hoorden
critiseeren. We waren zoozeer zijn humane, begrijpende
oordeel gewend, dat het een diepen indruk maakte. Zulk
een critiek heeft waarde en mist haar uitwerking niet.
Met geringe kosten kocht hij een buitenhuis met grooten
tuin te Vries in het noorden van de provincie Drente, op
een paar uren afstand van Groningen, waar de familie de
drie zomermaanden doorbracht, Mevrouw Kapteyn werkte
den ganschen dag in den groententuin, waar haar hart naar
uitging, en de dochters deden het huishouden. Veel gasten
kwamen en gingen, en ieder was welkom in het huisgezin,
waar altijd een eenvoudige gezellige gastvrijheid werd
betracht. Er was een groote leerkamer, waar 's-morgens
kon werken wie daartoe neiging had, en Kapteyn bracht er
steeds zijn morgenuren door, daar zijn werk hem nooit
losliet. 's-Middags zwierf hij op zijn fiets buiten rond en
leerde den omtrek grondig kennen, Hij had een open oog,
een open oor, een open hart voor al, wat natuur was. Hij
beluisterde de vogels en kende al gauw ieders eigenaardig
geluid. Een innige liefde werd het en zijn gezicht kon oplichten, als hij een onverwachten vogel hoorde, en geruischloos naderde om hem Bade te slaan. Vogel-excursies, een
geheelen dag uit met een kijker en een onvermoeid
enthousiasme, waren een genot voor hem. Geen moeite of
inspanning was hem te . veel, Over greppels en slooten en
dwars door dicht struikgewas, ging het, als hij een doel voor
oogen had. Prof. Boissevain, die hem dikwijls vergezelde
op zijn tochten, werd het haast wel eens te kras, „maar," —
vertelde hij later — „ik rends hem maar na en ik dacht:
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waar hij door kan, kan ik ook," en onder zulke enthousiaste
leiding werd het onmogelijke mogelijk.
En dan de kemphaantjes zien Jansen, dat was het heerlijkste van verrukkelijke, blijde natuur, dat Kapteyn zich
kon denken. Luister, hoe Thijsse, onze eerste vogelkenner
hen beschrijft:
„leder draagt zijn eigen kleuren net als de pages aan een
middeleeuwsch hof. Hier staat er een met blinkend Witte
kraag, en parelgrijze, witgerande veertjes op den rug, ginds
is er een geheel in het oranje, en daar weer een ander, die
zich behangen schijnt te hebben met staal blauw schitterende eksterveertjes, Nog weer een heeft dwarsbanden
van rood en blauw en tegenover hem buigt een ridder met
een hermelijnen kraag vol zwarte nopjes, En nooit is er
rust in al die bontheid, Het schijnt, alsof de wind telkens
in die veeren vaart, maar dan moest hij van verschillende
kanten tegelijk komen; en ginds staan de vossestaarten
roerloos in de ochtendzon. Het zijn de vogels zelf, die hun
veeren spreiden en oprichten, samenklappen en rondfladderen, zooals een danseres met Naar jurk doet. En de dans
zelf is ook begonnen, Zie ze ronddraaien op hun dunne
sparrebeenen! Drie passen in het rond, buig Haar den grond,
sta wezenloos, nu kop in den nek, den snavel in de lucht,
het halsschild zoo wijd mogelijk uit, in trippelpas zoo achterwaarts de vleugels geklept tegen de flanken, nu weer de
houding normaal en alle veeren geschud als een poedelhond,
die uit het water komt „ ."
Kapteyn had er alles voor over, om dit festijn van kleur
en beweging, van al-geheele overgave, te mogen aanschouwen: vroeg uit de veeren, Lange tochten door ongebaande wegen, een eindeloos ge.duld, maar hij kwam
dan ook thuis met het Licht van een groote gebeurtenis in
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zijn oogen, en een steeds groeiende verbazing over en
vereering voor de natuur,
Ook de steenen begonnen een schoone taal voor hem te
spreken, Zijn large geologische Kamer werd zijn trouwe
metgezel op zijn tochten over heide en zand, Steenhoopen
en groeven, die vroeger clOod en star voor hem waren,
begonnen te lever en te verhalen van nude tijden en de
wonderer der natuur. De kinderen waren wel eens ongeduldig, als de vader bij iederen steenhoop afstapte op hun
gezamenlijke fietstochten, want zij beseften toen nog niet
de bekoring van de wetenschap, die alles glans en bezieling
geeft, maar zijn geestdrift werkte aanstekelijk, en na eenigen
tijd zochten en klopten ze mee, en juichten, als ze een fossiel
of een interessanten steer vonden en de verzameling
konden verrijken, Er warden geologische werken gelezen
en besproken, die nieuwe ideeen brachten. Kapteyn ontdekte eenige heuvels in de buurt van Vries, die door hun
regelmatigheid den indruk maakten, door menschenhanden
te zijn ontstaan, waarschijnlijk dus grafheuvels uit ouden
tijd. Van den eigenaar van den grond kocht hij een ervan
voor een paar gulden, en met houweelen en schoppen gewapend, toog de familie Kapteyn met hunne vrienden er
op uit, om een aanval te doer op de geheimen van den
heuvel, Er werd veal gegraven en gewerkt, maar er werd
niets van beteekenis gevonden, De ijver begon te verflauwen
en het werk werd ten slotte opgegeven, maar de studie der
geologie voortgezet. De belangstelling was gewekt: weer in
een nieuwen vorm sprak de natuur hem van haar mirakelen
en hij Wilde diaper in het mysterie doordringen, Daartoe
vroeg hij aan Prof, Molengraaff, den geoloog te Delft, die
jaarlijks een excursie ondernam met zijn studenten, aan de
tochten te mogen deelnemen, wat gaarne werd toegestaan.
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Zoo ging hij, eenige keeren mede naar verse oorden als de
jongste en geestdriftigste onder de studenten.
„Hij trok er door zijn eenvoudige vriendelijkheid dadelijk
alle jongemannen tot zich, was onvermoeid en bij Lange
marschen, wanneer men sours doornat regende, was hij een
van de weinigen, waarvan het humeur onveranderd bleef."
Aldus schreef Prof, Brouwer, de geoloog te Utrecht, die
toen als student aan de excursies deelnam, van hem. En:
„Hij vroeg dikwijls aan den leider der excursie een Waders
verklaring, waaruit zijn belangstelling voor de algemeene
resultaten der geologie bleek, en daar wij uitteraard door
allerlei details de hoofdzaken uit het oog verloren was het
ook voor ons bijzonder opwekkend om naar deze gesprekken te luisteren. Zeer fevendig herinner ik mij het diner op
den laatsten dag der excursie, waaraan zooals gewoonlijk
vele speeches werden gehouden en waar Kapteyn sprak,
die zich tot de studenten richtte, dezen op het hart drukkend
om vroolijk te zijn en vooral niet zwaartillend de schaduwzijde van de Bingen te zien. Het werd alles heel gewoon
gezegd, maar ieder voelde, dat iemand zich bier gaf, zooals
hij werkelijk was en het maakte Ban ook op ieder een
sterken indruk." Lang is het geleden en de student van toen
is reeds Lang een man van beteekenis geworden in de
wetenschappelijke wereld, maar onuitwischbaar bleef hem
de herinnering aan Kapteyn, zooals het alien ging, die in
het Leven met hem in aanraking kwamen. Een groot man,
dat voelde ieder, groot in den waren eenvoud van het
woord,
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DE HOOGLEERAAR,
arakteristiek is het, hoe van Rhijn, zijn assistent en
opvolger, zijn colleges schetst:
„Als de studenten met eenig geleerdheidsvertoon
hun ideeen opstelden, zeide Kapteyn: „Dat is allemaal wel
goad, maar ik zou zoo graag willen, dat de heeren ook door
het probleem heenzagen en de vragen niet in de eerste
plaats als wiskundige, maar als natuurkundige beschouwden." En dan volgde van de zijde van den leermeester een
uiteenzetting zoo doorzichtig en grijpbaar en zoo heerlijk
plastisch , „ , Dat is het," zeide van Rhijn, „waarvoor Uwe
leerlingen U bovenal dankbaar zijn, dat gij hen van hunne
geleerdheid hebt verlost.
Hij eischte van zijn studenten niet veal positieve kennis
en op zijn colleges verwerkte hij weinig feitenmateriaal;
veeleer liet hij zijn leerlingen zien, hoe de dingen, die wij
tegenwoordig als vaststaande aannemen, Bens wetenschappelijke problemen geweest zijn, en hoe het voorgeslacht
daze vragen heeft aangepakt en opgelost. Dit was het geheim van zijn boeiende colleges: men kreeg den indruk, niet
dat de hoogleeraar vertelde en de student luisterde, maar
dat hoogleeraar en student samen werkten aan de oplossing
van een wetenschappelijk probleem,"
Zijn colleges waren door en door helder, en overzichtelijk, Het doel der onderzoekingen en theorieen stond
steeds glashelder den studenten voor oogen, „Ik heb nooit
iemand ontmoet, die dit in zoo sterke mate kon doen, en
ik geloof, dat dit de mooiste manier van wetenschappelijk
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onderzoek is," schreef een zijner vroegere studenten
J. Oort, de tegenwoordige conservator aan de sterrewacht
te Leiden. En hij vervolgt:
„In zijn gezelschap, op college of colloquium was iets
buitengewoon opwekkends en dikwijls ben ik daar vandaan
gekomen met mooiere en gelukkiger gedachten dan ik er
heenging, Want hij zag het mooie in natuur en wetenschap,
die hij stark verbond als geen ander . . . . Zooals de andere
colleges in mijn eerste jaar het zelfvertrouwen deden verliezen, zoo hielp het college sterrekunde dat weer bij te
brengen en op te bouwen,"
Schooner judicium kan men zeker niet afleggen van een
docent, en in hooge mate kenschetsend is het van Kapteyn's
wezen,
Hij voelde niet veal voor de methoden van onderwijs van
zijn tijd, Het klaarstoomen voor examens en geleerdheid
verzamelen scheen hem niet de wag tot de vorming van
zelfstandig werkende menschen, De geleerdste stond immers
al te dikwijls vreemd en onhandig tegenover de werkelijkheid en kon vaak een eenvoudig probleem niet oplossen,
Tot staving zijner meaning placht hij voorbeelden uit zijn
ervaring aan te halen. Veel jaren nam hij als gecommitteerde
deal aan het afnemen der gymnasiale eindexamens. Hij had
gewoonlijk een ander inzicht in de mathematische deugdelijkheid der candidaten dan de leeraren. Zoo was er eens
een jongen, die een som met interest berekening van een
uitgezet kapitaal had opgelost, maar door een klein abuis
een zoo formidabel getal tot slotsom had gekregen, dat hij
het papier dwars had moeten nemen, om plaats te vinden
voor alle cijfers. De leeraar vond de berekening goad en
de kleine fout van geen beteekenis. Kapteyn echter meende,
dat een jongen behoorde te worden afgewezen, die toonde
absoluut geen besef te hebben, waar het om ging, wat
6
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volgens hem een algeheel gebrek aan mathematischen zin
verried. Daarentegen wist hij vele door den leeraar te Licht
bevonden candidaten een kans te geven om hun gebrek
aan positieve kennis goad te maken door een blijk van wiskundig inzicht, dat hij veal hooger stelde. Ook op ander
gebied stond hij daze meaning voor. Er was een candidaat,
die een Fransche vertaling moest maken van een moeden
pelgrim in de woestijn. „Comma son Coeur rit, quand it
s'approche d'un gite," Hij kende blijkbaar het woord Bite
niet, en vertaalde: „Hoe lacht zijn hart, als hij een wild dier
ziet", waarschijnlijk denkend aan gibier. Een wonderlijke
pelgrim inderdaad! Beter open laten dan zulke onlogische
onzinnigheden debiteeren, die een gebrek aan gezond verstand toonden, oordeelde hij, „Geef mij de mislukte candidaten," zoo zeide hij, „de geslaagde kun je van mij cadeau
krijgen," met de geijkte overdrijving eener gezonde
theorie,
Meer dan 40 jaar was hij hoogleeraar aan de Groningsche
Universiteit. Hij bleef Naar trouw tot aan zijn emeritaat.
Een benoeming te Utrecht nam hij niet aan, Evenmin te
Leiden, na het aftreden van Bakhuyzen, hoewel dit besluit
hem moeilijk vial, daar de sterrewacht te Leiden hem lief
was, Maar hij kon zijn Laboratorium, dat schoone kind van
zijn geest, niet weer verlaten.
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J. C. Kapteyn 45 jaar.

HET VEELZIJDIGE LEVEN.
e Groningers konden Kapteyn iederen morgen tegen
9 uur op straat zien, op weg naar zijn laboratorium,
leder kende hem met zijn eigenaardigen jongensachtigen gang, met de kleine schuifelende passen, die hij
de „heipas" noemde, en die hij toeschreef aan zijn vele
jeugdwandelingen door de hei. Van negen tot twaalf mocht
niemand hem storen en in die Brie dagelijksche uren geconcentreerden arbeid aan zijn schrijftafel kon zijn geest
de groote vlucht nemen, die de reusachtige problemen
vorderden, Hij had een geweldig concentratievermogen,
Niets kon hem afleiden. Tehuis werkte hij het beste in de
huiskamer, waar hij de warme gezelligheid als een stimulus
voelde,
„Concentratie heb ik in mijn jeugd wel geleerd," zeide
hij lachend, „Eens toen het gekwetter der vogels mij
hinderde bij mijn werk en ik het raam sloot, werd mijn
moeder zoo boos om mijn dwaze fijngevoeligheid, dat zij
mij een klap om de ooren gaf en het raam weer open gooide.
Die klap is voor mij nuttiger geweest dan menig opvoedend
woord." Ook het werken te midden der vele jongens had
hem wel geleerd, de buitenwereld of te sluiten, wanneer
het noodig was. De keerzijde van zijn groote concentratie
was zijn echt professorale verstrooidheid, Gelukkig echter
waren er steeds liefhebbende geesten om hem te helpen
in deze zwakheid. „Professor,, U hebt Uw hoed nog niet op,"
waarschuwden de klerken menigmaal, wanneer hij het
laboratorium verliet, of „Uw broekspijp is naar boven ge-
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slagen," Of zij telefoneerden om hem to herinneren, dat er
een promotie op hem wachtte, De oude dienstbode, die een
geweldig geheugen had, was van onschatbare waarde in het
memoreeren van examens en andere belangrijke feiten van
den dag, Zoo kon het ook gebeuren, dat hij eens naar
Amerika reisde en in Rotterdam merkte, dat hij zijn portefeuille met geld had vergeten, Hij kon nog joist terugkeeren
naar Groningen, haar halen en tijdig de boot bereiken. In
Amerika in den trein was hij een andere keer zijn portefeuille
kwijt; na vertwijfeld zoeken werd de zwarte conducteur
geconsulteerd, „Just look under your pillow, Sir," was zijn
raad, En zoo waar daar lag de portefeuille,
De klerken van het laboratorium, wier aantal steeds
groeide, waren hem geheel toegedaan, Een eerbiedige liefde
en een onwankelbaar geloof vervulde hen, En dat was Been
wonder, want hij leefde mee in hunne vreugden en persoonlijke moeilijkheden, steunde en raadde, waar het leven hen
aangreep, had een oneindig vertrouwen en was, wat zij alien
voelden, als een wader voor hen. Op zijn laboratorium
heerschte de opgeruimde, serene atmosfeer, die Kapteyn
met zich bracht, waar hij was, en die het werk, dat vaak
grenzenloos machinaal en vervelend was, voor hen alien.
verlichtte. Zijn stralend optimisme hielp hen door vele moeilijkheden heen, „Kom laten we maar eerst eens beginnen
en dan zullen we vanzelf wel verder zien. We zullen het wel
klein krijgen," En als dan het probleem met moed werd aangevat, losten zich vanzelf de moeilijkheden op,
De middagen waren voor het contact met de buitenwereld: zijn colleges, besprekingen, examens, zijn wandelingen, waaronder de waste maandagmiddagwandeling met
twee trouwe vrienden Prof, Heymans, den philosoof en den
historicus Prof, Boissevain. Het drietal was iederen
maandag een bekende verschijning op den Harenschen wag.
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In het midden Heymans, de hooge imponeerende figuur in
de pelerine-jas met verren blik en zijn geest hoog boven
het menschelijk gedoe, Boissevain, klein en smal, bewegelijk
en vol levendige belangstelling, Kapteyn aan den anderen
kant, slank en geanimeerd, genietend van buiten en van de
interessante dingen, die elk van zijn werk en ondervindingen
wist te vertellen, tegelijk ieder vogelgeluid opmerkend en
herkennend. Ze wandelden naar Haren, een dorpje op een
uur afstands van Groningen, en weken niet van deze gewoonte af. 20 Jaar lang hielden ze Bit vol, en het was merkwaardig, constateerden zij, hoe zelden men om het beruchte
Hollandsche winterweer genoodzaakt was, de wandeling op
te geven, Wel gebeurde het, vooral in latere jaren, Bat zij
aan het begin der wandeling het Café de Passage binnengingen, en daar bleven zitten praten, Ban even tevreden
thuiskomende. Het was een schoone vriendschap, vol
wederzijdsche bewondering en waardeering,
Kapteyn leed veel aan nerveuse oogpijnen, waarvoor hij
jaren lang Been genezing kon vinden, tot het euvel tenslotte
spontaan genas. Zoo voelde hij zich langen tijd gedwongen,
's-avonds het lezen op te geven. Dit was een groot offer,
maar goede vrienden hielpen het hem dragen en kwamen
hem op geregelde avonden voorlezen. Heymans deed Bit
vele jaren en beiden genoten van deze samenkomsten. Aanvankelijk waren het artikelen uit het studiegebied van
Kapteyn, later ook andere dingen, die beiden interesseerden, in hoofdzaak artikelen of brochures van de wetenschappelijke problemen van den dag. Zij bespraken de
problemen, en daar zij zeer verschillend van aanleg en
temperament waren, was er veel stof voor discussie, die
altijd weer nieuwe gezichtspunten en nieuwe vragen bracht.
Beiden hadden den grooten eerbied voor de wetenschap
en het vaste geloof in Naar souvereiniteit,
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Typisch voor Kapteyn was zijn sterk gevoel voor wetenschappelijke, probiteit. Toen in 1907 Frederick Cook beweerd had, de Noordpool bereikt te hebben en later zijn
wetenschappelijk getuigenis van de bestijging van Mount
Mc, Kinley gelogen bleek, maakten velen zich vroolijk over
de lichtgeloovigheid, waarmede de wetenschappelijke
wereld Cook's verhaal als waar had aangenomen, Kapteyn
kwam daar met kracht tegenop; hij achtte het natuurlijk,
dat men a priori een wetenschappelijk man op zijn woord
geloofde en niet dacht aan de mogelijkheid van bedrog, De
knoeierij zelve wekte zijn diepe verontwaardiging, — Ook
nog telkens na jaren kon zijn toorn opvlammen over een
natuurkundige, die een theorie had uitgedacht, maar toen
Kapteyn hem aanried, bepaalde boeken te lezen om de
theorie te toetsen, antwoordde: „Maar U kunt toch niet
verwachten, dat ik feiten zal verzamelen tegen mijn eigen
theorie!" En over een bekend Engelsch bioloog sprekende,
in Wiens geschriften hij blijken van knoeierij had gevonden,
zeide hij: „Dat is de eenige man lien ik haat." Twee maal
in zijn Leven kwam hij in persoonlijke aanraking met
mannen, die niet fair waren in de wetenschap. Hij was
ontzet daarover, het was hem ten eenen male onmogelijk,
zich te verplaatsen in een dergelijke geesteshouding, Voorgoed afgedaan hadden ze bij hem, ze hadden gefaald in de
elemehtaire eischen der code d'honneur en waren volgens
hem niet meer waardig den fakkel te dragen.
Ook andere werken bestudeerden Heymans en Kapteyn.
Het beroemde Novum Organum van Bacon namen zij ter
hand en zelfs Boswell's Life of Johnson, dat lijvige boek, dat
ieder bij name kent, maar haast niemand leest. Verder lazen
zij vele geschriften over Einstein's relativiteits-theorie, die
hem zeer interesseerden, maar waar hij toch niet genoeg
„doorheen kon, zien". Prof, Ehrenfest, de physicus te Leiden,
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bood aan, hun daarover eenige colleges te geven, waarvoor
hij gedurende een paar dagen naar Groningen kwam, Ook
philosophische artikelen kwamen ter sprake, die Kapteyn
echter door zijn sterken zin voor aanschouwelijke werkelijkheid niet bevredigden, daar hij er moeilijk „in kon
komen". Een uitzondering hierop vormden exacte psychologische onderzoekingen, waarvoor hij steeds een levendige
belangstelling had. Heymans' persoonlijk onderzoek op dat
gebied volgde hij met groot interesse, en dikwijls kon deze
voor de mathematische formuleering van zijn altijd gereede
hulp gebruik maken, Die groote hulpvaardigheid was een
van zijn meest kenmerkende eigenschappen. Zijn geschriften
over de „Skew frequency curves" en over de „Correlatie
coefficient" werden onder anderen geschreven tendienste
der Groningsche biologen. Dit werk Ham naar de meening
van Gill, die astronoom was in hart en nieren, veel te veel
van . Kapteyn's kostbaren tijd in beslag. Hij schreef daarom
in 1907: „Why a man of special astronomical gifts like yourself should waste his days in abstract mathematical work
which so many wen are capable of working at — whilst
there are so feed to do what you can so well do — I don
't know. After all what is the value or interest of a frequency
curve compared with the structure of the universe? I am
glad to hear that you confess to a temporary possession by
are coil spirit — Some form of exorcism is necessary — and
I wish to administer it, if I can, I do think that in astronomy
at the present time there is nothing comparable in interest
with your work and the place you propose for its accomplishment. —"
Verder ging hij steeds bereidwillig in op correspondentie
met onderwijzers en anderen, die zich verbeeldden, fouten
in Newton ontdekt of andere gewichtige ontdekkingen ge103

daan te hebben, wat altijd op niets uitliep, maar hem nooit
ongeduldig maakte.
Hoewel Kapteyn voor de zuivere philosophie niet veel
voelde, daar zijn natuur te weinig bespiegelend was, deed
hij toch alle moeite, zich op de hoogte te stellen. Hij volgde
een jaar een college van Prof. Bolland, den vermaarden
philosoof te Leiden, niet omdat de persoonlijkheid en de
leer van dezen man hem aantrokken, in tegendeel ze
stootten hem af, onevenwichtig en onbeheerscht als ze hem
voorkwamen, maar hij Wilde leeren kennen en trachten te
verstaan, wat zoovelen meesleepte en in vervoering bracht.
Tijdelijk kon Bolland's vurige welsprekendheid hem boeien,
maar al te gauw kon zij overslaan in ongemotiveerde uitvallen en onlogische wendingen, en zijn overmoedige geringschatting van anders-denkenden wekte Kapteyn's verontwaardiging. Levelheaded als hij was, was hem een dergelijk
opbruisend en onbeheerscht temperament, deze absolute
subjectiviteit even vreemd als onsympathiek. De wetenschap moest volgens hem, die van jongs af gewend was in
natuurwetenschappelijken zin te denken, in de eerste plaats
objectief zijn; zonder objectiviteit, meende hij, was zij als
een schip zonder roer, waarvan niets goeds of blijvends te
verwachten was, en kon zij slechts verwarren en benevelen.
Lessing's philosophie en klassieke rust trokken hem meer
aan. Zijn wijsheid was hem verwant en hij nam zich voor
in zijn emeritaat, wanneer hij hoopte zich meer aan de
literatuur te kunnen wijden, dezen philosoof grondig te bestudeeren. Weinige dagen voor zijn dood bestelde hij
Lessing's volledige werken. Hij kon nog juist de frame
banden zien en zich verheugen op de lectuur, maar ze
bleven ongelezen. Zoo bleef veel ongedaan, wat zijn rusttijd
hem beloofde.
Ook Hudig, een jonge buurman, die al ras een vriend
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werd, las hem geregeld voor uit geologische en historische
werken, en die avonden waren voor beiden een groot genet.
Mevrouw Kapteyn las hem dagelijks romans van hun
• beider keuze voor, en fleurige, kleurige magazine verhalen,
die hem amuseerden. Veel werkten zij ook samen, want
langzamerhand werd het een gewoonte, dat zij de brieven
schreef, die hij dicteerde, En daar zijn correspondentie zeer
groot was, was dit een hulp van onschatbare waarde. En
zoo gingen de moeilijke jaren voorbij, tot zijn ooglijden geweken en hij zelf weer meester was van zijn lot
Lange jaren was hij president van de Wetenschappelijke
Afdeeling van het Natuurkundig Genootschap te Groningen,
die zich ten Joel stelde, door het houden van voordrachten,
op de hoogte te blijven van het zich sterk ontwikkelend
wetenschapelijk Leven, Men noodigde daartoe vooraanstaande mannen der wetenschap uit, om de resultaten hunner onderzoekingen te komen mededeelen. Kapteyn met
Hudig, zijn energieken secretaris, wist menig man van beteekenis voor een lezing te winnen, Zoo spraken er o.a.
Eugene Dubois, de vermaarde ontdekker van den pithecanthropusschedel, en Dr, Tienemann, de directeur der
Vogelwarte te Rossiten in de Kurische Nehrung, in Wiens
interessante onderzoekingen Kapteyn als vogelliefhebber
het grootste belang stelde.
Tijdens het presidentschap van Kapteyn bereikte het genootschap zijn grootsten bloei, Hijzelf hield er menige voordracht en hij was onvermoeid in de weer om het wetenschappelijk Leven in Groningen op een hoog peil te houden.
Na afloop der lezingen kwam het belangrijkste deel: de
samenkomst in het Restaurant Willems, waar men napraatte
over de interessante Bingen, die men gehoord had en zoo
van meening kon wisselen,
Omstreeks zijn 60ste jaar was het, dat hij een muziek105

cursus volgde om deze kunst beter te leeren verstaan, Hij
was niet muzikaal, bespeelde Been instrument en had Been
mooie stem. Hij had echter een geheel eigen muzikale uitdrukkingswijze, wat tehuis „trompetten" werd genoemd.
Zoodra het zich liet hooren, werd Mevrouw Kapteyn onweerstaanbaar aan de piano gedreven en begeleidde zij hem,
wat een aardig origineel effect maakte. Men hoorde hem
steeds zingend thuiskomen, ook midden onder zijn werk,kon
hij plotseling in gezang uitbarsten, meestal stukken uit bekende sonates en symphonieen, die hem vertrouwa waren, Hij
wenschte steeds weer de oude bekende stukken te hooren,
de nieuwe onbekende hadden weinig bekoring voor hem.
Doch de kunst zelve, de hooge, was voor hem een mysteries
zij vervulde hem met een stillen, haast schuwen eerbied en
voor een kunstenaar voelde hij het diepste ontzag, Hij volgde
een muziekcursus, gegeven door Peter van Anrooy, den
todnmaligen dirigent van het Groningsch orkest, wat hem
ongemeen interesseerde. Iederen Woensdagavond woonde
hij de muziekuitvoering van het orkest in de Harmonie bij,
hij verdiepte zich in de schoonheden der muziek en voelde
zich alweer rijker worden. Zijn kennismaking met van
Anrooy, die al spoedig een warme vriendschap werd, bracht
hem nader tot de kunst. Hij vond veel paralellen tusschen
wetenschap en kunst, Waren niet beide in haar hoogsten
vorm onbaatzuchtig en werkend voor het ideaal, dat zij zich
hadden gesteld, zoekend naar waarheid en zuiverste
expressie? Onaandoenlijk voor wereldschen roam en voorspoed om het hoogste te geven, wat in haar woont? Zoo zag
hij de kunst als de zuster der wetenschap, — Een schoonheld bleef hem echter verborgen, dat was de dichtkunst,
Niet, dat hij er medelijdend op neerzag, zooals zooveel
intellectueelen dat doen, maar hem ontbrak het zintuig.
Oordeelt zelf over het eenige gedicht van zijne hand, der
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wereld geschonken. Het was zijn groenvers. Nu moet men
toegeven, dat de groentijd voor een jongmensch niet de bij
uitstek geschikte tijd is om een dichterlijke vlucht te nemen,
maar zijn vers was ongewijfeld het meest onpatische in de
rij zijner lotgenooten:
„Het groenenvers is een eerstvereischte
„Voor groenen, zoo merk ik.
„Het is dus zeker wel het wijste
„Dat ik mij naar die gewoonte schik."

Kan het ondichterlijker? Toch is het interessant, want
hoe karakteristiek spreekt er zijn logische, philosophische
geest al uit!
Alleen epische pazie kon hem bekoren. Zijn lievelingslied was het Walthari lied, dat Germaansche lied van de
verrukkelijke primitiviteit, van vechten en bloed, van
oermenschen met oerinstincten. Het greep hem aan en
wekte zijn geestdrift. Onbegrijpelijk vonden velen dit in
hem, maar juist zijn eenvoud, dat tikje oernatuur, dat hem
ontegenzeggelijk eigen was, vond bevrediging en Anklang
bij dit donderend lied van den krachtmensch in zijn ongebreidelde hartstochten.
In veel vormen openbaarde zich aan hem de schoonheid
van het leven: hij had een onbegrensd vermogen om er van
te leeren en te genieten, De eerste bloemen en vogels waren
elk voorjaar een groot geluk voor hem. Van wandelingen
bracht hij steeds de eerste kortstelige madeliefjes mee, die
hij halfverlegen, half verrukt op tafel zette. Iedere nieuw
gehoorde vogel bracht hem in vervoering en de eerste
zwaluwen werden op den kalender genoteerd, „In mijn
volgende incarnatie zou ik een zwaluw willen zijn," was
zijn dikwijls uitgesproken wensch. Zij schenen hem de gepersonifieerde onbezorgde levensvreugde. Een anderen keer
wenschte hij in een nieuw leven een dandy te worden. De
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bewondering voor een verzorgd uiterlijk bleef hem altijd
bij, „Er zit veel zelfvertrouwen in een keurig uiterlijk,"
zeide hij vaak, Hij bereikte dit ideaal nooit; het hoogste,
wat hij kon bereiken, was iederen dag een schoone boord.
Lachen kon hij, uit volle borst, onweerstaanbaar,
vooral als hij een anecdote vertelde — of het de eerste of
de twintigste maal was, dat hij die vertelde, maakte niet
uit — hij lachte, dat hem de tranen in de oogen kwamen,
en de somberste onder de toehoorders vergat even zijn
zwarte gedachten en lachte mee, overwonnen door deze
gave en echte vroolijkheid des harten. Een wijze Franschman zeide eens deze diepzinnige woorden: Le sage ne rit
pas, it sourit." Kapteyn wist wel beter. — Hoe aardig kenschetst Dr. Easton, de journalist-astronoom hem in zijn: Persoonlijke Herinneringen aan J. C. Kapteyn: „Deze buitengewone man was zelfs in staat, den neerdrukkenden invloed
van een nieuwe Rotterdamsche straat onder een loodzware,
natte zomersche lucht te neutraliseeren door zijn niet-uitbundige, volkomen natuurlijke opgeruimdheid."
Hij veroordeelde ook de bioscoop niet, zooals men het
in intellectueele kringen pleegt te doen, Hij ging er gaarne
been met een onbevangen gemoed, ontspanning zoekend
zonder te vragen naar de diepere waarde. Waartoe die
steeds afbrekende critiek van hopelooze levensvervlakking
en minderwaardigheid? Waartoe moet men zoo krampachtig zijn Leven boven een bepaald peil houden? Veel heilloozer is die doodende straal der critiek, die alles doet
verdorren, wat ze beroert. Men kan immers het drakerig
sensationeele links laten liggen, evenals men dat ook bij
tooneel en literatuur doet, En tevens genieten van de onbegrensde technische en artistieke mogelijkheden, die deze
moderne kunst biedt. —
Eens was er tijdens de kermis te Groningen een tent op108

geslagen op de Ossemarkt, vlak voor ons huffs. Iederen
avond hoorden wij de interessantste geluiden: pistoolschoten, juichkreten, waanzinnig handgeklap en wij konden
niet weerstaan, moesten gaan zien en de vreugde meegenieten, Op de voorste rij gezeten aanschouwden mijn
Vader en ik een zotte vertooning van stomme detectives,
die steeds weer in den val liepen, griezelige bandieten, die
op het meest critieke moment een lang lied van „De vogels
van den Nacht" gingen zingen, en voorts de malste, onwaarschijnlijkste situaties, En wij lachten en klapten om zooveel
dwaasheid en zongen nog lang daarna het lied van de vogels
van den nacht. Ook hierin kan zich het goddelijk rhythms
van het groote, veelzijdige leven openbaren voor wie daar
voor oog heeft.
Het leven to Groningen ging aldus kalm en gelijkmatig
voort, Een oningewijde zou zeker bij dit rustig verloop der
Bingen niet de groote emotie vermoeden van een zich langzaam ontwikkelende ontdekking, zooals er rinds Herschel
geen meer was gedaan op dit gebied, Jonge menschen, die
hun eigen groei als het meest belangrijke gadeslaan, beseffen
niet het grootsche, dat zich in hun onmiddellijke omgeving
voltrekt, „Oh for a life of emotions rather than of thought!"
citeerde ik vol overtuiging Keats eens als jong en
enthousiast kind, dat pas komt kijken, „Kind, denk je, dat
a life of thought geen emoties kent?" was zijn ernstig
antwoord. Geen pleidooi of weerlegging, maar juist deze
kalme verzekerdheid maakte een diepen indruk. Dit was
zijn groote kracht, en ik besefte voor het eerst achter die
wereld van getallen en instrumenten, van dorre laboratoriumkamers en systematischen arbeid, iets van den grootschen achtergrond en de diepe emotie van den schepper van
onvergankelijke waarden, —
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STERSTROOMEN EN SELECTED AREAS.
ijne onderzoekingen waren dus gericht op de structuur
van het sterrestelsel, Daartoe moest hij weten, hoe
de sterredichtheid op verschillende plaatsen in het
heelal was, En dat was slechts te vinden, als hij voor allerlei
stergroepen de afstand kon afleiden, waarop zij van ons
verwijderd zijn. Een middel daartoe dacht hij te vinden in
de beweging der sterren, die ons te Beringer moest toeschijnen, naarmate de sterren verder weg staan, Maar dit
geldt alleen, wanneer deze bewegingen geheel naar toeval
verdeeld zijn, zonder voorkeur voor bepaalde richtingen;
zijn methode was op deze grondstelling gebaseerd. In den
loop van het onderzoek bleek echter, dat deze onderstelling
onjuist was. Daardoor werd de methode onmogelijk en het
onderzoek een mislukking, Maar deze verkeerde in een
overwinning, want toen hij verder ging onderzoeken, waarin
de fout van de hypothese der ongeordende beweging bestond, kwam hij tot de belangrijkste ontdekking zijns levens:
De twee sterstroomen,
* De verdeeling van de sterbewegingen laat zich het best
overzien, als men zich alle sterren van een zeker gebied
aan den hemel in een punt in het midden opgehoopt denkt
en vanuit dit punt hun eigen bewegingen, die naar alle kanten
gericht zijn, door pijlen voorstelt. Waren nu de peculiaire
bewegingen geheel naar het toeval verdeeld en kwam er

Z

* Zie J. C. Kapteyn en zijn astronomisch werk, door Dr. A. Pannekoek, Wetenschappelijke Bladen 1922.
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alleen de invloed van de beweging van het zonnestelsel bij,
dan zouden de pijlen in de richting van het apex af het
talrijkst en het langst, in de richting naar het apex toe het
zeldzaamst en het kortst, maar overigens symmetrisch links
en rechts van deze richting verdeeld moeten zijn,
In werkelijkheid vertoonden nu de bewegingen in de
meeste deelen des hemels een veel onregelmatiger verdeeling; er was niet eerie richting van voorkeur (van het
apex af gericht), maar de pijlen hoopten zich in twee verschillende, scheef ten opzichte van elkaar gelegen richtingen
op. Wanneer men nu voor elk punt van den hemel deze
richtingen, waarin de bewegingen het talrijkst voorkwamen,
op een hemelglobe teekende, bleek dat zij naar twee
convergentiepunten gericht waren, het eene in het sterrebeeld Orion, het andere in den Schutter, ongeveer 140
graden van elkaar verwijderd. Terwijl men dus tevoren
slechts eene (schijnbare) strooming van de sterren van het
apex af aangenomen had, bleek het nu in de practijk, dat
er twee stroomen waren, Wanneer echter de sterren in
het heelal in twee stroomen verdeeld zijn, moeten de beide
stroombewegingen juist tegengesteld gericht zijn; want het
eenige vaste punt ten opzichte waarvan bewegingen in het
heelal beschouwd kunnen worden, is het gemeenschappelijke zwaartepunt van de beide stroomen, die immers
tezamen alle sterren van het heelal omvatten. Dat de beide
stroomrichtingen voor ons niet tegengesteld zijn, maar een
hoek van 140 graden met elkaar maken, komt daar vandaan, dat ons zonnestelsel ten opzichte van datzelfde
zwaartepunt ook een beweging heeft. Men kan daarom uit
de schijnbare convergentiepunten zoowel de zonsbeweging
vinden alsook de werkelijke tegengesteld gerichte stroomrichtingen en de plaatsen aan den hemel, waarheen zij
gericht zijn,
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Voor de laatste vond Kapteyn de punten Rechte Klimming 91°, declinatie 13° N. en R.K1. 271°, declinatie 13° Z.
Door deze uitkomst, die Eddington onlangs onder de 6 belangrijkste sterrekundige ontdekkingen sinds een eeuw
opnoemde, werden ineens de vele moeilijkheden en tegenstrijdigheden opgeheven, die vroeger bij het onderzoek der
eigenbewegingen en der zonsbeweging telkens voor den dag
gekomen waren. Kapteyn werkte de onderstelling uit, dat
ons stersysteem zou kunnen ontstaan zijn, doordat twee
oorspronkelijk gescheiden en ververwijderde groepen van
sterren in elkaar geloopen zijn. Daar zoowel de richting van
deze stroomen, alsook de bewegingsrichting van eenige
kleinere samen voortbewegende sterdrif ten (zooals de
groep van den Grooten Beer, de Hyaden, de Perseusgroep)
in het vlak van den Melkweg liggen, sprak hij het vermoeden uit, dat de wijde uitgestrektheid van ons stersysteem in het Melkwegvlak door deze stroomrichtingen
ontstaan was. —
Dat zulk een ontdekking een revolutie moest teweeg
brengen in de opvattingen omtrent de bouw van het sterrestelsel behoeft Been betoog. Maar meer dan ooit voelde
Kapteyn de noodzakelijkheid om materiaal te verzamelen,
feiten en gegevens, die een basis moesten vormen voor
verder onderzoek, Herschel had zelf een reuzentelescoop
geslepen en had daarmee meer materiaal verzameld dan
ooit tevoren was beschikbaar geweest. Kapteyn echter wist
van heel andere ressources en zijn wensch was, de medewerking van de groote sterrewachten met hun enorme
instrumenten en middelen te verkrijgen, Om dit te bereiken
stelde hij een programma van arbeid op, dat hij aan het
oordeel van eenige leidende astronomen Wilde onderwerpen, om het later der geheele astronomische wereld
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voor te leggen, Dit was het beroemde „Plan of Selected
Areas", De punten hierin vervat waren:
1. Nauwkeurige photometrische bepaling van de grootte
aller sterren.
2. Nauwkeurige telling der aantallen sterren per vierkante graad, afzonderlijk voor de sterren der 1 ste,
2de tot 14de grootte,
3, Ruwe positiebepaling der sterren.
4, Eigenbeweging,
5, Parallaxen,
6. Aard van spectrum.
7. Radieele snelheid.
8. Helderheid van den hemelgrond voor de verschillende
deelen van het firmament.
Daar dit onderzoek over den geheelen hemel te enorm
zou worden, besloot hij een aantal regelmatig over den
hemel verdeelde gebieden te nemen, van daar de naam van
het plan: Selected Areas. Het waren 206 gebieden, elk van
de grootte van een photographische plaat, waarvan alle
toen bereikbare gegevens van de helderste tot de zwakst
bereikbare sterren zouden verzameld worden.
De ontdekking der twee sterstroomen droeg hij het eerst
voor te St. Louis in Sept. 1904. Aldaar was de groote
wereldtentoonstelling, en Kapteyn werd uitgenoodigd er
een voordracht te houden, waaraan hij met vreugde gevolg
gal, Want de kennismaking met zijn broeders aan de overzijde van den oceaan, en hun observatoria, waar zulk
prachtig werk werd gedaan, lokte hem sterk aan. Tevens
hoopte hij in Amerika medewerking te verkrijgen voor zijn
groot plan,
Mevrouw Kapteyn vergezelde hem, Karakteristiek voor
deze twee eenvoudige menschen was hun uittocht, Zij vertrokken in het laatst van Aug, samen per fiets van hun
7
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buiten te Vries om te Groningen den sneltrein te kunnen
nemen naar Rotterdam. De kinderen posteerden zich op het
hek en wuifden hen na. Zoo begon hun eerste groote reis
naar Amerika, Kapteyn om de astronomische wereld te
gaan veroveren, Mevrouw Kapteyn, om de vele verre vrienden te maken, in wie zij haar geestverwanten zou vinden.
Te St, Louis aangekomen, werden zij door den Hollandschen Consul ontvangen, die hen in primitieve houten
gebouwtjes niet zeer waardig inkwartierde, maar alles was
overvol. Ze waren net op tijd aangekomen om de opening
van het astronomisch congres bij te wonen, en hadden zich
stil achterin de zaal neergezet, Newcomb, de president, had
hen ontdekt en kwam terstond op Kapteyn toe om hem naar
de bestuurstafel te geleiden, waar de hooge heeren astronomen bijeen waren. Hij werd met groote hartelijkheid en
respect door alien begroet, en voelde zich terstond opgenomen als een welkomen en geeerden gast. Newcomb, die
niets wist van zijn nieuwe ontdekking, introduceerde hem
aldus: „Prof. Kapteyn will tell us something about his
interesting Durchmustering work." De verbazing was dus
groot, toen de lazing over een geheel ander onderwerp bleak
te zijn. Zij maakte grooten opgang en hij was tevreden over
de belangstelling in zijn ontdekking, maar het belangrijkste
fait van zijn Amerikaansche reis was zijn kennismaking met
Prof, George Ellery Hale, den toenmaligen directeur der
Yerkes sterrewacht. Te St. Louis werd tegelijkertijd een
Internationale conferentie „on solar research" gehouden,
waarvoor Kapteyn en Prof. Julius, te Utrecht, de Hollandsche gedelegeerden waren. Hale was president der
conferentie, Kapteyn legde hem zijn plan of selected areas
voor. De samenkomst had pleats op het tentoonstellingsterrein in de Tyrolean Alps, een op Amerikaansche schaal
grandioos opgezette scenerie, Den geheelen middag zaten
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George E. Hale.

zij daar, verdiept in hun besprekingen en hadden Been oog
voor het natuurschoon(!) om hen heen, Hale was enthousiast en dit zou later blijken een groote steun to zijn voor de
verwezenlijking van zijn plan, Kapteyn kreeg een diepen
indruk van den grooten blik en den fijnen geest van dezen
Amerikaan, die weldra de leider zou worden van de grootste
en best uitgeruste sterrewacht ter wereld, het Mount
Wilson Observatorium in Californie, dat zijn voltooiing
naderde. Medewerking van dezen man zou van de grootste
beteekenis voor hem zijn.
Hale schreef later over deze eerste ontmoeting een brief
met Recollections of Kapteyn:
„As chairman of the Academy's Committee international
cooperation, and convinced that much might be accomplished
through joint effort. I was therefore greatly impressed
by Kapteyn's scheme of Selected Areas, which he presented
at the International Scientific Congress, held in conjunction
with the St, Louis Exposition, My own experience had been
in the field of astrophysical research, and my plans for the
then nascent Mount Wilson observatory were chiefly
confined to an attack upon the physical problems, involved
in the study of the sun as a typical star, Researches on the
distribution of stars in space did not then enter into the
scheme. However as I listened to Kapteyn's masterly paper
and realised the wide scope of his plans and the skill with
which he availed himself of international cooperation in
assuring their execution, I was deeply impressed by his
appeal. Could we not help him to secure the data, needed
for the fainter stars and at the same time broaden and
strengthen the attack in our own problem of stellar
evolution? The answer is obvious to-day, but at that time,
approaching the subject along the path marked out by
Huggins, Lockyer and other pioneers of solar and stellar
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physics, and seriously hampered by lack of funds, the case
was not so clear. Nevertheless the genius of Kapteyn and
the personal charm which brought him to the unqualified
support of astronomers the world over, convinced me at
once that the Mt, Wilson Observatory ought to profit by
his cooperation as soon as circumstances might permit."
En verder:
„A powerfully creative imagination, glowing with
optimism and enthousiasm is prone to set itself too vast a
task. But Kapteyn, though he would gladly have measured
all the stars of heaven, recognized the necessity of limiting
his endeavor. Hence the Plan of Selected Areas, and the
succesful appeal for international cooperation,"
Op hun terugreis bezochten zij Newcomb te Washington,
waar zij tevens de groote receptie op het Witte Huis zouden
bijwonen. Zij reden voor in Newcomb's equipage met twee
paarden en zwarten palfrenier, en werden tegelijk met Hugo
de Vries, die toen ook te Washington vertoefde, aan president Roosevelt voorgesteld. Deze had voor ieder een toepasselijk woord en een handdruk. „Ah Mr. de Vries, I
suppose we are cousins, because the name de Vries is in
my family." Dit natuurlijk met den noodigen trots, want
Hollandsche namen beteekenen in Amerika distinctie. Kapteyn hoorde een vriendelijke opmerking over de astronomie,
en ook dit merkwaardig moment behoorde tot het verleden.
In Februari van het jaar 1905 werd het plan rondgezonden aan 25 astronomer „best in a position to cooperate
in its execution." Het werd goed ontvangen. Met weinig
uitzonderingen wilder alien hun medewerking verleenen.
In den zomer van dat jaar reisde Kapteyn naar ZuidAfrika, op uitnoodiging van de British Association, die
haar groote Internationale samenkomst aldaar hield. De
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Sitter, die toen zijn assistant was, vergezelde hem. Eenige
andere astronomen reisden met hem samen: Backlund, de
directeur der sterrewacht te Pulkowa (Rusland), Donner,
Hinks en Cookson, beide Engelsche astronomen, Ze vergaderden veal op de reis en stichtten voor den duur der
zeereis „The Astronomical Society of the Atlantic," Hoofdonderwerp hunner besprekingen was het plan der Selected
Areas, waarvan alien een copie hadden meegebracht, Hinks
maakte een protocol van wat er ward voorgesteld, en
Kapteyn kon tevreden zijn over de uitkomsten der gesprekken, leder Wilde zijn aandeel in het werk hebben, In
Zuid-Afrika kon hij nog meer deelnemers voor zijn plannen
winnen,
Al langen tijd was het een wensch van hem geweest, Gill
in zijn eigen sterrewacht te zien, want men leert een man
eerst geheel kennen, als men hem in zijn werkplaats ziet.
Met bewondering zag hij de sterrewacht, die Gill tot zoo
grooten bloei had gebracht, en hij zag er zijn vriend als den
grooten man, als president der British Association en gastheer. Hij was er het stralende middelpunt, bewegelijk en
gezellig, vol belangstelling en onvermoeid, Van met waardigheid zijn hooge positie vervullen had Gill Been begrip,
Een zijner vrienden zeide tegen hem, dat hij niet moest
vergeten, dat hij president was and be on his dignity.
„That is just what my brother said to me," was zijn
antwoord, „Davie," said he, „you 've no more dignity than
a duck,"
En hij bleef zijn beminnelijke, joviale zelf tot vreugde
van alien,
Gelukkig en voldaan keerde Kapteyn naar huffs terug.
Hij had Gill's sterrewacht gezien en bewonderd, had zijn
vriend in zijn voile glorie aanschouwd, en met zijn eigen
plannen had hij groote vorderingen gemaakt. Hij had het
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land leeren kennen, waaraan de Hollander zich verwant
voelt, had het in al zijn schoonheid gezien, want de
Association had eenige excursies georganiseerd, die het
grootste interesse voor hem hadden, Verrukt was hij van
den weelderigen plantengroei. Heele velden met aronskelken imponeerden hem machtig. De Zambesiwatervallen
vond hij minder grootsch dan de Niagara, maar vreemder,
Het Zuiderkruis, dat veel geprezen gesternte, viel hem tegen
na zijn gespannen verwachtingen, Over het geheel vond hij
den noordelijken sterrenhemel mooier, maar Scorpio in het
Zenith was prachtig. Het meest getroffen was hij door het
graf van Rhodes, dat door zijn ware grootheid een diepen
indruk maakte, Slechts een groote, platte steen met den
naam Rhodes erin gebeiteld, te midden der majestueuse
verlatenheid der Matoppoheuvels in Matabeleland, een
indrukwekkend memento aan zijne onderwerping van den
Matabelekoning Lobengula, Hij maakte kennis met eenige
Zuid-Afrikaners van beteekenis en hoorde veel wetenswaardigs over den toestand van het land na den oorlog.
Zoo was daze rein in alle opzichten interessant en geslaagd.
Thuisgekomen zette hij zich terstond aan het werk om
het plan uitvoeriger op te zetten en in breede kring te verspreiden, In Febr. 1906 werd het Plan of Selected Areas
de wereld ingestuurd, met een appendix van de voorstellen
der astronomen, die hun medewerking reeds hadden toegezegd. Zooals verwacht kon worden, werd van alle kanten
coOperatie beloofd. En toen in Febr, 1907 ook Hale zijn
medewerking definitief toezegde, was het succes van het
werk verzekerd. Aan Prof. Rambaud te Oxford schreef
Kapteyn kort daarna: „The plan is making its way splendidly. Quite recently I got proposals from Hale at Mt.
Wilson, which, if we get to some agreement, will nearly
bring us to the point that everything that can be done
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with the present resources of astronomy, will be done," —
Velen gaven hun op- en aanmerkingen ten beste. Zoo
stelde bx. Pickering, de directeur van het Harvard Observatorium voor, nog 46 speciale gebieden te onderzoeken, die
merkwaardigheden vertoonden, opmerkelijke ophoopingen
of leegten, meest in den Melkweg. Deze werden in het plan
opgenomen. Anderen hadden weer andere voorstellen.
Met welk een tact en bescheidenheid wist Kapteyn critiek
aan te nemen, den samenwerkers hun recht en beteekenis
te laten en toch met zachte klem zijn eigen idee gn bij te
brengen! Wanneer een mensch genie, karakter en charme
bezit, kan hij bergen verzetten, Hij kreeg alles gedaan, zooals hij het Wilde, en spoedig was het werk in vollen gang.
De onderneming werd echter zoo reusachtig, dat het dra
onmogelijk bleek voor Kapteyn om alleen de leiding te
hebben. Hij stelde dus voor, een commissie te organiseeren
en schreef daarover o.a. 22 Juli 1907 aan Prof, Kiistner, den
directeur der sterrewacht te Bonn:
„Die Mitwirkung an meinem Plan of Selected Areas ist
schon jetzt eine so grosse, dass die Verantwortlichkeit fur
mich eine driickende zu werden droht und es jedenfalls
nicht gut ist, dass die Uebersicht fiber das Ganze und das
Arrangement desselben ausschliesslich bei einem einzigen
Sterblichen beruht, Gill hat schon lange darauf gedrungen,
dass eine Conferenz beisammen geruf en wurde. Ich babe
mich aber mit alley Kraft dagegen erklart. Fast alle
Gegenstande, ja eigentlich alle sind jetzt in den besten
Handen, Moglich wiirde eine Conferenz zu grossartigen,
aber auch nie zu Ende fiihrenden . Planen leiten. Wir haben
mannigf ache Erfahrung auf diesem Gebiete,"
Hij vroeg dus Sir David Gill, Prof, Edw, C, Pickering,
Prof, George E. Hale, Prof, K, Kiistner, Prof, Schwarzschild,
Sir Frank Dyson en W. S. Adams, mannen, die de astrono121

mische wereld in Bien tijd vertegenwoordigden, zitting te
nemen in een commissie, wat alien gaarne aannamen,
De laatste 20 jaar is in alle landen der wereld ijverig
gewerkt aan dit groote plan, en reeds is een aanzienlijke
oogst binnengehaald,
In Amerika begon Kapteyn een grooten naam te krijgen,
Eerbewijs op eerbewijs viel hem ten deel, Maar de kroon
op alles zette het voorstel van Hale in Juni 1907, waarin
hij hem vroeg, ieder jaar gedurende eenige maanden Haar
Mt. Wilson te komen om er zijn medewerking en leiding
te geven.
In het jaar 1905 was op Mt. Wilson, de 6000 voet hooge
berg bij Pasadena (California) de Solar Observatory geopend, het meest grandiose en best uitgeruste observatorium ter wereld, Carnegie, de bekende Amerikaansche
millionair en maecenas had er het kapitaal voor gegeven,
onder voorwaarde, dat alles first class zou zijn, Het was
dan ook een wonder van volmaaktheid. Gedurende twee jaar
had men proefnemingen gedaan om het geschiktste klimaat
te vinden, bij den bouw was Been geld of moeite gespaard,
en een 100 inch telescoop — clow.z, een telescoop met een
lens van 100 inch (--- 254 c,M,) in diameter — zou het geheel
kronen, De kranigste der Amerikaansche astronomen was
er directeur. Geen wonder, dat Kapteyn het voorstel met
vreugde aannam. Op een brief van Hale, die eenige bedenkingen had over de samenwerking, antwoordde hij zonder
de minste schroom:
„As to such questions as the credit which each of the
cooperators will get for work done, I have not the slightest
fear of any disagreement and think we need lose no words
about it, I never had the slightest disagreement with Gill,
with whom I have worked for so many years, I felt proud
to work with him for a'great end. I feel proud that now again
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I may work with a man such as you for still greater ends."
Zijn medewerking werd nu door Hale verzekerd, in dezen
vorm, dat de Carnegie Institution hem benoemde tot Research Associate, waarvoor hij jaarlijks gedurende Brie maanden op Mt, Wilson zou vertoeven, —
Merkwaardig mag het wel heeten, dat men zich in zijn
eigen land zoo weinig interesseerde voor en zoo weinig op
de hoogte was van de beteekenis van Kapteyn, die nu al
een wereldnaam had, Toen hij n,l, in dezen tijd aan de regeering een stereocomparator aanvroeg, gaf dit de Kamer
aanleiding de vraag op te werpen „of het Groningsch Laboratorium niet te veel is naast twee sterrewachten in ons
land." Hem werd gevraagd, de bestaansreden van zijn laboratorium uiteen te zetten, Het lijkt een bespotting, als men
ziet, walk een groote leidende rol het laboratorium toen al in
de astronomische wereld speelde. Waarlijk groot en onbaatzuchtig als Kapteyn was, deerde hem echter daze onverschilligheid en gebrek aan interesse niet. Hij zocht niet het
succes en den roam, alleen de finantieele mogelijkheid zijn
werk te kunnen voortzetten, Daarom verstrekte hij de verlangde rechtvaardiging, Het volgend jaar werd hem de
stereocomparator toegestaan: men was waarschijnlijk ingelicht over zijn wereld-verrnaardheid, —
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TEHUIS.
e kinderen waren nu volwassen en alle Brie studeerden, De beide meisjes waren onder de eerste
vrouwelijke studenten, De oudste had medicijnen gekozen, de tweede rechten, wat veel critiek uitlokte in die
stormachtige dagen van strijd om vrouwenrechten, maar
Kapteyn vond vrouwenstudie zoo geheel natuurlijk en onbetwistbaar, dat men niet ver kwam met tegenargumenten,
De zoon studeerde voor mijningenieur te Freiberg in Saksen.
Het ging er gezellig en fleurig toe, in het groote bovenhuis in de Heerestraat, waar de Heer en Mevrouw Kapteyn
de gastvrijheid zelve waren. Er heerschte een prettige, ongedwongen toon, het onthaal was er eenvoudig en goad;
jeugd, muziek en zang omringden hen. Plannen warden er
gemaakt voor de toekomst, problemen der jonge menschen
besproken, raad en troost gezocht en gekregen. De wader
was steeds paraat, wanneer het gold een moeilijkheid op te
lossen of zijn zuiver en joist oordeel te geven, Hij was de
raadgever en de vriend, de veelzijdige tevens, die op alle
gebied thuis was, Het ging hem niet zooals den meesten
eminenten geleerden, wier speciale studie hen ten koste van
de menschelijke belangstelling bezig houdt. „Wat een merkwaardig mensch", zeide eens een eenvoudig vrouwtje, die
met een zekeren schroom een bezoek bij de familie Kapteyn
had afgelegd, „Hij was zoo gewoon en had werkelijk belangstelling voor mij, die toch zoo heelemaal niets beteeken."
leder mensch beteekende iets voor hem en niemand kreeg
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ooit dat drukkende gevoel van minderwaardigheid, dat veel
groote menschen zoo onaangenaam kunnen doen voelen. En
dat per slot hen zelf het meest schaadt.
In 1905 had er een revolutie plaats gehad in den huize Kapteyn. Toen de oudste dochter getrouwd was, de tweede in
Amsterdam studeerde en de zoon nog in Freiberg was, werd
het huis hun te groot en zij besloten kleiner te gaan wonen.
Mevrouw Kapteyn, die bij haar kort bezoek in Amerika terstond een groote sympathie had opgevat voor hare Amerikaansche zusteren en haar regime van selfhelp, stelde haar
man voor, te breken met de Hollandsche conventie, de
dienstboden of te schaffen en een werkvrouw voor de morgenuren te nemen. Zij was de eerste in haar kring die dit
stoute stuk bestond, en haar man vond het uitstekend, als
het werk niet boven hare krachten zou blijken te gaan. Een
klein bovenhuis werd gehuurd aan het Eemskanaal aan den
buitenrand van de stad, de dienstboden werden weggezonden en een werkster genomen, Mevrouw Kapteyn
kookte zelf en werkte hard mee. De Groningers vonden het
niet erg comme it faut, maar zij genoot in haar werkkracht
en de finantieele pulp die ze haar man zoodoende kon geven.
Wat gaven ze om het oordeel der menschen? In alles waren
zij hun tijd vooruit, want wat heden ten dage gemeengoed
is, was toen in de ban, En hun leven won steeds aan volheid
en geluk,
Zij woonden 5 jaren in dit kleine huis, zeer tevreden met
hun eenvoudig, werkzaam leven, Het vervelendste vond
Mevrouw Kapteyn het afwasschen, een noodzakelijk kwaad,
als men niet de tooverformule uitdenkt, die het tot een genoegen maakt, Iederen avond stelde zij zich het probleem, in
hoe weinig tijd zij het kon klaarspelen, en iederen dag werd
ze vaardiger en sneller en tevredener. Les Brands esprits
se rencontrent, want het waren Kapteyn's eigen woorden:
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„De natuur is gelukkig zoo aangelegd, dat elk werk, zelfs
het vervelendste na eenigen tijd zijn charme gaat krijgen.
Het vervelendste machinate rekenwerk (en niets is op de
wereld to vinden zoo vervelend als machinaal cijferwerk)
krijgt zijn bekoring, zoodra men het gebracht heeft tot
zekere vaardigheid. '
Zoo deed ieder zijn vervelend machinaal werk met blijde
opgewektheid.
Na vijf jaren verhuisden zij naar een groot oud bovenhuis
aan de Ossemarkt. Dit was een huis „met een ziel.” Menschen die het bezochten vergaten het niet weer. Minder
fraai, maar zeer bijzonder was de ingang: een smal steegje
als een spleet tusschen twee . hooge huizen en een onaanzienlijke deur met een ouderwetsche trekbel, die echter
zelden gebruikt werd, want vrienden en kennissen konden
zelf de deur openen, zoodat ze steeds vrij konden binnenkomen. De mooie, oude eiken trap voerde naar een hal,
waarop de groote kamers uitkwamen met hun sfeer van
serene rust en gezelligheid, die ieder weldadig aandeed, De
ruime huiskamer met Naar oude betimmeringen, antieke
behangsels en diepe vensterhanken had door de hooge
vensters met de orthodox-Hollandsch halfneergelaten
gordijnen, het uitzicht op het stille, voorname plein. Kapteyn's tweede laboratorium, het vroegere meteorologisch
instituut, dat hem inplaats van de weer in gebruik genomen
commissariswoning was gegeven, zag men met zijn aardigen
ouden bouw en dicht gemetselde zuilengang liggen aan gene
zijde van de brag. Acht gelukkige jaren woonden zij in dit
huis, dat zoo geheel bij hen paste en waarvan ieder de
bekoring onderging.
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AMERIKA.
n Oct, 1908 reisde Kapteyn voor het eerst naar Mt. Wilson
met een driemaandelijksch verlof van de regeering. Kort
tevoren was zijn zoon, die afgestudeerd was, naar
Amerika vertrokken om er zijn geluk als mijningenieur to
beproeven, Kapteyn ontmoette hem op de been- en terugreis to Denver. Ook op de vele latere reizen konden de
ouders steeds den zoon treffen in het verre Amerika, Welk
geluk weinigen ouders beschoren is,
Deze eerste reis gaf hem echter niet in all y opzichten
voldoening. Zonder zijn vrouw was hij maar een half mensch.
Zij was de sprankelende, gemakkelijke, die overal terstond
tegemoetkoming won met haar onbekommerd zelfvertrouwen en speelsche openhartigheid. Hij was beschroomd en
als in zijn jeugd bewonderend anderer losheid van optreden.
Heel karakteristiek schreef hij aan zijn dochter daarover in
1913, toen hij weer een reis alleen maakte.
„On board ship, Hoe moet men eigenlijk aan boord kennis
maken? Ili heb er de slag niet van. Moeder kan dat veel
beter en die heeft al heel wat keeren het ijs gebroken. Nu
ik alleen ben, voel ik mijn zwakte dubbel, Intusschen heb
ik zoo pas een lesje daarin gehad, Ik wandelde op het schuitendek, Daar kwam een beer, die me al Lang door zijn bijzonder gunstig uiterlijk had getroffen, Zoodra hij mij zag,
kwam hij op me of en zei: „Mijnheer Kapteyn, mag ik eens
kennis maken, mijn naam is Biesterman" (of zooiets), een
granenman uit Rotterdam. — Zie, simple comme bonjour. 1k
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geloof, dat ik te bang ben voor een rebuff, It won't do to be
too sensitive in life. Wij menschen van de boekengeleerdheid loopen daar gevaar van, De lui, die aldoor onder de
menschen zijn, op de beurs, op hun kantoor, op reis, ze verliezen die overgevoeligheid wel en krijgen daardoor een
groote readiness en gemakkelijkheid, waarom ik ze altijd
benijd, En dat ofschoon het me schijnen wil, dat om het
recht ver in die kunst te brengen, men als van Dijk 1) zegt,
steeds moet staan aan het venster van zijn ziel. Hij, die veel
naar binnen leeft, die zich aldoor bezighoudt met dingen,
die niet des dagelijkschen levens zijn, kan, dunkt me, nooit
volkomen zoo gemakkelijk in dat dagelijksche leven
thuiskomen als die anderen, Nu zou ik het inwendige leven
natuurlijk niet willen missen, maar toch , , . , instinctief
hunkert mijn ziel altijd naar dat andere, Later als wij eens
een heel jaar de wijde wereld ingaan, dagelijks andere menschen en dingen ziende, dagelijks ons moetende aanpassen
aan een nieuwe omgeving, Ban zullen wij echte Weltmenschen worden, op ons 70ste 1"
De grond zat natuurlijk dieper en dat voelde hij ook wel,
Men wordt geen Weltmensch door omstandigheden van
buiten al. Immers Mevrouw Kapteyn was de gemakkelijkheid zelve en had toch ook geen andere kansen gehad in
Naar rustig, eenvoudig leven. Nu vulden zij echter elkaar
zoo schoon aan: tezamen beleefden zij het !even in al zijn
volheid. Want zij ruimde de moeilijkheden voor hem uit
den weg, door den eersten stap ter kennismaking te doen,
en zoo maakten zij overal goads vrienden, De verdere stappen Baden de anderen wel, die hem leerden kennen en terstond waardeeren, Aldus waren die reizen vol interessante
ondervindingen en blijvende vriendschappen. —
1)
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Hoogleeraar in de theologie te Groningen in dien tijd.

Op de boot naar Amerika.

Tot zijn teleurstelling was in dat eerste jaar van zijn verblijf op Mt. Wilson het groote instrument niet klaar, en Hale
was te zeer vervuld van zijn onderzoekingen over de zon
om veel tijd te kunnen besteden aan de sterren. „Zoo heb ik
voorloopig niet veel om handen. 1k doe zoowat mijn gewone
werk, dat ik thuis ook zou doer'. Niet erg bevredigend, maar
dat zal wel beter worden,"
Verder was het er heerlijk op den berg. Alle dagen zonneschijn in November, die kilste en onvriendelijkste maand
in het Hollandsche jaar, Hij genoot van het natuurschoon
met zijn voor riatuur altijd wijd open gemoed. De 2000 M.
hooge berg lag als een reusachtige burcht hoog boven de
Pacific, de wolken als een nevelenzee aan zijn voeten,
„Het avondgezicht over de vallei en daarachter de groote
Pacific is dikwijls idyllisch mooi. Alle trekken van de
gerimpelde vallei verzachten zich onbeschrijfelijk in de
avondmisten, en de kleuren van de avondlucht daarboven
zijn in prachtige warme harmonie daarmee," schreef hij vol
verrukking.
Veel meer genoot hij echter van het Leven daar, toen het
volgend jaar en vele jaren daarop Mevrouw Kapteyn hem
naar Amerika vergezelde. Op de been- en terugreizen
bezochten zij steeds Gill te London, die dan een astronomische samenkomst organiseerde, waardoor Kapteyn in
voortdurend contact bleef met den vriend en de Engelsche
collega's.
„We rejoiced to hear again the familiar guttural exclamations and quaint expressions, as with youthful spirit and
enthusiasm he unfolded his latest ideas," schreef Eddington
van deze samenkomsten met Kapteyn.
Overal op hun reis door Amerika werden zij als gaarne
geziene gasten binnengehaald. Zij bezochten de meeste
sterrewachten: Harvard, Yerkes, Princeton, Albany,
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Newhaven, Alleghany etc, en hun reis was een ware triomftocht, Voor Kapteyn was dit jaarlijksch samenkomen met
de Amerikaansche astronomen van het grootste gewicht,
Amerika was al langen tijd op astronomisch gebied de
leidende mogendheid, door de uitgebreidheid barer
hulpbronnen, door de geweldige arbeidskracht en energie
der astronomen en ook door Naar onbevangenheid tegenover de problemen, vrij van den druk der traditie. Dit
jonge yolk ontwikkelde een energie en een frissche kracht,
waarvan het oude Europa niet wist, en dat Kapteyn, den
altijd jonge en enthousiaste, ontzaglijk bekoorde,
Bij Prof. Pickering op de Harvard sterrewacht Cambridge
vertoefden zij steeds eenige dagen. Kapteyn bewonderde
diens groote werkkracht en het bijeenbrengen van het
immense materiaal, dat, hoewel van een geringe nauwkeurigheid, door zijn overstelpende massa hem terecht een
grooten naam deed verwerven in de sterrekundige wereld.
In 1912 stelde Pickering Kapteyn voor, om gezamenlijk een
noordelijke photographische Durchmusterung te bewerken,
Een catalogus van al de sterren van den noordelijken hemel
van declinatie 20 tot de Noordpool, tot ongeveer de 14de
grootte. Kapteyn had er niet veel zin in, maar Pickering
hield aan; 3/4 van het werk Wilde hij voor zijn rekening
nemen en de kosten zou hij dragen, Na lang wikken en
wegen besloot Kapteyn, zijn medewerking te verleenen.
Hij wist, dat het werk eminent nuttig zou zijn, en dat met
de stuwkracht en de ressources, die Pickering ten dienste
stonden, het kans op een snel slagen zou hebben,
Hale was niet zeer ingenomen met deze samenwerking,
„The value of he work is of course obvious enough, but
a man of your ability ought not to be compelled to devote
time and attention to such a piece of routine. The more
opportunity you have for thought on the larger phases of
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astronomical work, the more will astronomy benefit through
the extra-ordinary range of your imaginative power, .. . •
It seems such a pity that you should be merely collecting
material for somebody else, incalculably less able than
yourself."
Kapteyn's antwoord luidde:
„There is a sort of fate which makes me do all my life
long just what I want to do least of all. — The making of
Durchmusterung has no attraction whatever for me, but in
what I have tried to do in the direction that has a true
attraction for me, I have always been hindered by want of
suitable material. So if — after I hope not too small a
number of years — I come to die, I will probably leave
behind me more Durchmusterung work and bringing
together of material than almost anybody — leaving it to
the next generation to do the real work that I hoped and
longed to do. Well, quand on n'a pas ce qu'on aime, it faut
aimer ce qu on a."
Tevens hoopte hij naast het nut, dat het werk voor de
wetenschap zou hebben, nog een andere winst te behalen.
Voor dit groote werk moesten tijdelijk meer arbeidskrachten worden aangenomen, en hij hoopte, dat deze na
de voltooiing van het werk, vast aan het laboratorium
zouden worden aangesteld door de regeering. „By that time
I will be too old to profit very much by such an extension,
but of course I have the future success of the laboratory
much at heart."
De samenwerking bleek echter zeer moeilijk. Na de eerste
weken van organisatie, behoefde Kapteyn niet veel tijd aan
het werk te besteden, dat door zijn klerken kon worden
uitgevoerd, maar Pickering was niet, wat Gill en Hale
waren, en na een jaar had hij al spijt van de onderneming.
De moeilijkheden door het verschil van inzicht in „matters
8
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astronomical" werden op den duur the) groot, dat zij het
werk moesten opgeven, dat nooit tot stand is gekomen.
Nu de Kapteyns iederen zomer naar Amerika gingen,
hadden zij het buitenverblijf te Vries moeten opgeven en
was er een einde gekomen aan de heerlijke zomers op de
Drentsche heide. De familie had afscheid genomen met het
weemoedige gevoel, iets schoons te verlaten, De burgemeester en zijn vrouw waren hun vaarwel komen zeggen en
hadden de hoop uitgesproken, hen nog dikwijls te zullen
zien, „Mijn vrouw en ik hebben samen overlegd," zeide de
burgemeester, „dat wij niemand kennen, die een zoo goed
gebruik maakit van een matig inkomen en er zooveel ware
levensvreugde weet uit te halen als U." Deze uitspraak
verheugde hen, want zij hadden met hem veel gesproken
over hun Leven en streven, Kapteyn verstond inderdaad
deze levenskunst: hij wist niet, zijn vermogen te vermeerderen, maar hij wist het te gebruiken voor Bingen, die waarachtige waarde hadden en die schoonere vruchten droegen
Ban vermeerdering van bezit,
Hun eersten zomer op Mt, Wilson brachten zij door in
bond Been gelegenheid tot
een tent, want het observatorium
het onderbrengen van een echtpaar. Het droeg den zonderlingen naam van „Monastery," Er waren n,l, alleen kleine
kamers beschikbaar voor de astronomer, die observeerden,
wat zij om beurten deden, terwijl de niet observeerenden
in Pasadena aan de Solar Office werkten. Hun familie
woonde in Pasadena, Deze regeling was getroffen, om de
gevolgen van een te dicht bij elkaar wonende gemeenschap,
die meestal onaangenaam zijn, te ondervangen, Ze bleek
uitstekend te werken en schiep die vredige atmosfeer, die
voor ernstig geconcentreerd werk een behoefte is, Voor de
Kapteyns echter was deze regeling niet zeer practisch. Het
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woven in een tent had groote bezwaren, al droegen zij die
met hun wijsgeerig optimisme, Het was er nauw en zonder
eenig comfort. Zij brachten daarom den dag door onder den
blooten hemel, wat het warme, gelijkmatige klimaat toeliet.
Tafel, stoelen, boeken, alles was buiten, En daar werkten
zij, en hoewel kleine lastige vliegen hen plaagden en de
idylle wel eenigszins verstoorden, wisten toch deze twee
menschen, die zich verplaatst zagen van een behagelijk
bovenhuis in een stad naar dit zuivere natuurleven, zich
terstond aan te passen en er gelukkig te zijn,
Het volgend jaar wachtte hen een groote verrassing, Daar
aangekomen vonden zij een klein houten huffs, dat Hale met
alle mogelijk comfort had laten inrichten. leder op
Mt. Wilson had er iets aan gedaan. Er werd gevraagd: „Now,
if it were to be yours, how would you like this or that to be
done?" En zoo werd het door aller pulp een klein juweel in
al zijn eenvoud,
De Kapteyn Cottage, zooals het tot op den huidigen dag
beet, werd hun Amerikaansch tehuis voor vele jaren, dat
hun aldra even lief werd als hun Hollandsch tehuis. Het was
gebouwd op een heerlijk plekje, beschaduwd door knoestige
eiken en oeroude dennen, en groote Witte yucca's stonden
als reusachtige bouquetten om het huis. Het uitzicht was
grootsch, ver over de bergen en de canyon, het diepe,
slapende ravijn van West-Amerika, over de vallei met zijn
vele steden, die in den avond als lichtende sterrehoopen
het gevoel van rust daar hoog boven nog verhoogden, maar
tevens den eenzamen het gevoel gaven dat het vele
menschelijke Leven nabij was. En in de verte het majestueuse
watervlak van den Pacific, De vredige stilte, -die er
heerschte, ver van de jagende wereld, was hun nog dubbel
lief na de vermoeiende en veal bewogen reis. Herten
kwamen er nieuwsgierig gluren, eekhoorns haastten zich
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geruischloos van stam tot stam, en de chicadees, de meezen
van het Westen, kwetterden er den geheelen dag, Heerlijk
waren de koele nachten en Mevrouw Kapteyn richtte zich
voor den nacht in op de porch, de groote veranda, die de
geheele breedte van het huis besloeg. Op een avond zag zij
iets donkers op Naar bed, Het bleek een nest jonge eekhoorns te zijn, voor wie de teedere moeder een zacht plekje
had uitgezocht om ter wereld te komen, Idyllisch, maar toch
ook wel wat griezelig, vond zij, En zij zocht voor lien nacht
een andere slaapplaats,
Kapteyn miste er de hei, die hij zoo lief had en hij besloot,
ze in te voeren, Het volgend jaar reisde hij met een kistje
hei als de meest kostbare bagage, Welke zijn grootste aandacht gold. Eens bleef het achter in een coupe, doordat er
onverwachts gerangeerd werd, maar hij telegrafeerde naar
alle kanten en het werd hem terug bezorgd. Het kwam onbeschadigd op den berg aan en werd bij het huis geplant, maar
de hei kon er niet aarden trots alle liefde en zorg. En deze
wensch moest hij opgeven,
Velen kwamen de Kapteyn Cottage bezoeken en werden
er hartelijk ontvangen. Kapteyn wist voor ieder raad en een
interessant woord, en Mevrouw K. had al spoedig veler
vertrouwen gewonnen, en zoo werd het een rijk Leven
voor hen.
De berglucht was voor hem een teug levenselixir, die hem
dubbele werkkracht en werklust gal. Hij had Been constitutie
voor het klimaat der lage landen, dat hem moe en zwaar
maakte. Dit was een lijden voor hem, dat hij met voort&rend gebruik van kinine bestreed. In de berglucht echter
voelde hij zich een ander mensch met een grootere vitaliteit
en een onbegrensde kracht.
„Ik voel weer jeugdige begeerte ontwaken om rond te
klauteren in de bergen, of te dalen in de canyons, en omdat
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ik als paterfamilias daaraan niet mag toegeven, heb ik
onlangs mijn krachten beproefd aan een gereputeerd bezwaarlijke tocht langs steile, slecht onderhouden bergpaden," schreef hij vandaar,
Met de Amerikanen voelden zij zich thuis. De conventieloosheid en eenvoud der Kapteyns pasten geheel in het
kader van daze onbevangen, oncritische menschen of the
far West, die niet torsten aan een eeuwenoude cultuur met
Naar verplichtingen, conventies en sentimentaliteiten. Zoo
warden ze steeds bij hun komst met de grootste hartelijkheid ontvangen. „We are glad to see you folks again!" zeiden
alien met blijdschap in de oogen en warmte in hun handdruk,
In 1913 schreef Kapteyn aan zijn vriend Boissevain:
„Ik heb een heerlijken, veel bewogen tijd in Amerika
gehad. Feesten en feesten en feesten. Speeches en trompetgeschal, Vanitas vanitatum. 0, ja, maar de Amerikaan doet
het kinderlijker en vroolijker dan wij. En veel hartelijkheid
vond ik aldaar,"
Geen wonder, want ieder was getroffen door zijn persoonlijkheid, Barnard, astronoom to Yerkes, schreef hem in
Sept. 1913:
„I simply wish to tell you, how much we enjoyed the short
stay you made at the Yerkes Observatory, It is a great
pleasure to see you here, and it always leaves behind a recollection that makes me feel good for a long time afterwards."
Aan alle sterrewachten, waar hij kwam, vroeg men zijn
raad en voorlichting, hulp bij het opstellen van het werkprogram, oordeel over het gebruik der instrumenten, en
keuze van eventueele werkkrachten,
Hij genoot van de voortvarendheid en efficiency der
Amerikanen, die voor een Europeaan grenzen aan het ongeloofelijke. Als hij op Mt. Wilson 's-morgens vroeg een idea
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had, zond hij een lijstje naar de Solar Office met opgave der
sterren, waarvan hij opnamen, berekeningen en conclusies
noodig had, Den volgenden dag bracht men hem reeds het
resultaat boven, Zulk werken was naar zijn zin, —
De Mount Wilson sterrewacht lag daar hoog boven de
wolken als een tempel der wetenschap, Met religieuse ernst
en toewijding werkten daar hare dienaren. En wat is de
wetenschap anders dan religie, zoekende naar waarheid,
naar de eeuwige macht, die de werelden bestuurt en in hare
banen houdt? Amerika staat in het steunen van de wetenschap vooraan, niet alleen finantieel, maar ook sociaal.
En met zulke enorme stoffelijke en geestelijke resources
is alles mogelijk, wanneer energie en toewijding er aan gepaard gaan,
Het verblijf op Mt. Wilson was echter voor Kapteyn toch
niet in alle opzichten bevredigend. Hij schreef daarover
in 1913:
„Ik geloof niet, dat ik de Californische tochten nog vele
jaren zal volhouden. Het zou de mooiste, aardigste positie
zijn, die denkbaar was — als die niet betaald ward. Nu zij
dat wel is, heb ik sours het gevoel: lever ik wel waar voor
mijn geld? 1k ZQU dat nog wel met ja willen beantwoorden,
als ik eenvoudig de lui bier aan het werk kon zetten our to
doen, wat naar mijn denkbeelden noodig is. Maar natuurlijk
heb ik maar een adviseerende stem — een stem, waar wel
naar geluisterd wordt, maar toch „ , de heele inrichting
is au fonds eene „Sonnenwarte, een inrichting voor
astrophysik — en ik vertegenwoordig het andere deel. De
ambtenaren zijn allemaal menschen van den anderen kant.
En toch ook weer, ze hebben heel, heel veal in mijn zin
gedaan. Dat is de maladie du doute, die mij diep in het
bloed zit."
Dat was het, de maladie du doute, want was niet zijn
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tegenwoordigheid een inspiratie, zijn voorbeeld een stimulus, zijn voorlichting een Bids, met Been goud te betalen?
Ziet, hoe Hale hem schreef, hem geluk wenschend met
zijn 40 jarig professoraat:
22 Jan. 1918: „You have given a marvellous illustration
of the possibilities of work by an observatory without a
telescope, You have also stimulated astronomical research
throughout the world in an extraordinary way and initiated
an undertaking which will be continued far into the future.
Under such circumstances you must surely find pleasure in
reviewing the years of your world-wide work of cooperation,
which has meant so much to astronomers every-where. Most
of all the Mt, Wilson Observatory is deeply indebted to you
for the greatly broadened conception of its possibilities,
which you have awakened, Every member of the staff would
thus join with me in the assurance of their cordial appreciation of the aid and inspiration which we owe to you,"
Maar bescheiden als hij was, kon Kapteyn de groote
beteekenis van wat hij gaf, niet peilen, dacht hij zich steeds
de ontvangende. —
Soms ook, maar dat was zeldzaam, kon hij zich moe
voelen onder den druk der problemen, die zich om hem
concentreerden, en die hem, te zeer vervulden om tijd te
later voor andere dingen, waarnaar zijn naar schoonheid
dorstende geest verlangde, Hij schreef van Mt. Wilson aan
zijn dochter
„Mijn lever is haast een kamp met wetenschappelijke
problemen — en zoo heel zelden breng ik het tot eenige
werkelijk mij bevredigende oplossing, en dan is het weer
zoeken naar wat beters, Dan denk ik wel eens als Cauchy: 1)
1)

Fransch mathematicus in de 18e eeuw.
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„Oh mais quel triste emploi
Quelle humiliante faiblesse
Que de chiffrer toujours !I
Que d'integrer sans cesse.
Maar het blijft bij het oude en het zal er wel bij blijven,
al heb ik sours een verlangen naar den tijd van mijn
emeritaat, dat ik de rekenstift zal neerleggen en meer
menschelijk zal genieten van al wat menschelijk is. Zal ik
het dan nog kunnen?”
Maar dat was maar een tijdelijke zwaarmoedigheid, Al
spoedig schudde hij die van zich, om zich weer met nieuwe
kracht en geestdrift aan de problemen te wijden, zonder
Welke hij niet kon leven. En hij vond zijn blij optimisme en
frissche veerkracht terug, en de volgende brieven waren
weer een en al hoop en stralende vitaliteit, —
Mevrouw Kapteyn deed het hare om het verblijf daarboven huiselijk en gezellig te maken. Zij deed zelf al het
huiswerk, wat recht naar haar aard was. Het huishouden
was er echter niet zoo gemakkelijk. Alles moest in Pasadena
telefonisch besteld worden, en onophoudelijk kwam het
voor, dat er verkeerde dingen werden opgebracht, die dan
weer terug moesten om geruild te worden, Alles moest verhandeld worden over een afstand van een dozijn kilometers
vex en een paar kilometers hoog, Maar zij genoot ervan,
moeilijkheden te overwinnen, en liet zich niet terneerslaan,
Al een der eerste dagen van haar verblijf in Pasadena
trok zij met een heele lijst boodschappen naar Los Angeles,
de groote handels- en havenstad, die grensde aan de villastad Pasadena, om er hare inkoopen te doen voor de thuiskomst, De winkels boden er een verscheidenheid van
interessante huishoud-onbekendheden en elegante nieuwigheden, die een goede huisvrouw en liefhebbende moeder
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onweerstaanbaar aantrekken, En als onze moeder thuiskwam, bracht ze een koffer vol verrassingen mee, van die
heerlijke Amerikaansche wonderen, ingenieus, practisch
en sierlijk — verleidelijk in een woord. Samen hadden zij de
weer monumentale geschenken bedacht en gekocht, mooie
boekwerken, een typischeAmerikaansche schommel canape,
een reusachtige tuinschommel voor de kleinkinderen, die
te Liverpool werd aangehouden als een gecamouffleerde
vliegmachine en die hun bij het vervoer de grootste moeilijkheden baarde, Maar niets was hun te veel, als zij er vreugde
door konden brengen. —
Kapteyn kwam terug uit Amerika, zijn hoofd vol nieuwe
plannen en idee gn, geladen met gezondheid en vernieuwde
arbeidskracht, verlangend naar zijn laboratorium en zijn
rustig leven van geconcentreerd werken, Zoo was het steeds
een geluk om derwaarts te trekken en steeds een geluk om
terug te keeren. Beiden waardeerden dit uitzonderlijk gelukkig leven ten voile.
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DE WERELDOORLOG.
n het begin van 1914 trof Kapteyn een zware slag, Na een
korte, niet hevige ziekte stierf Gill. Diep bedroefd gingen
hij en zijn vrouw naar London om hun trouwen vriend
voor de laatste maal te zien, Zij vonden Lady Gill in grooten
rouw. Ze lag uitgeput te bed, wachtend op Kapteyn als den
meest volmaakten vriend van haar man. Hij knielde naast
het bed neer, en plechtig de hand op zijn hoofd leggend,
zegende zij hem en dankte hem voor wat hij voor haar man
was geweest. Al de liefde en dankbaarheid, al de smart en
rouw van een groot menschenhart waren in dit indrukwekkend gebaar,
Gill werd in zijn geboortestad Aberdeen begraven, waar
zijn vrouw en eenige vrienden hem brachten, Te London
werd terzelfder tijd een Memorial Service gehouden te
St, Mary Abbot Kensington, waar de Kapteyns en veal
bedroefde vrienden aanwezig waren, Het orgel speelde het
schoone lied van Tennyson: Crossing the Bar, en een zuivere
jongensstem als een hemelsche muziek zong de troostende
woorden, Stil keerden zij terug naar Gill's huis, pakten hun
koffer en verlieten 34 de Vere Gardens, dat gastvrije huis,
dat zij nooit meer zouden betreden, daar Lady Gill het ook
ging verlaten. Armer keerden zij naar huis terug, En iederen
zondagmorgen speelde Mevrouw Kapteyn dezen weemoedigen doodenzang en hoorden wij in den stillen morgen
de klanken door het huis ruischen, En wij warden even stil
en gedachten den trouwen vriend, —

I
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Dit was de droevige inzet van het rampzalige jaar 1914,
dat zijn onheilvollen stempel op de wereld zou drukken, en
dood en verderf zou brengen. Ook de wetenschap, de onaantastbare, die men zich gedacht had troonend boven alle
wereldgebeuren, zou moeten offeren aan den woedenden
oorlogsgod, wat een groote deceptie was voor Kapteyn.
Bij het uitbreken van den oorlog was Kapteyn met zijn
vrouw op Mt. Wilson. Als met een slag was alles veranderd
over de wereld, leder leefde in angst en bezorgdheid over
de verse verwanten en vrienden, en wie thuis kon komen
kwam zoo spoedig mogelijk. Voor de Kapteyns was een reis
over den oceaan echter onmogelijk met het mijnengevaar,
zij bleven tot Januari, en kwamen toen, met angstige spanning verbeid, veilig thuis. Het was hun laatste reis over den
oceaan, zij zouden Amerika niet weer terug zien.
In Juli 1914, kort voor het uitbreken van den oorlog,
werd aan Kapteyn door den Duitschen keizer de Ordre pour
le Merite toegekend, die hij met veel vreugde aannam. „Ik
begrijp niet, waarom dit mij nu joist ten deal valt," zeide
hij later tegen zijn assistant van Rhijn. Want deze orde, die
slechts aan 30 buitenlanders werd toegekend, werd in de
wetenschappelijke wereld als een der hoogste onderscheidingen beschouwd. Gill schreef in 1892, toen hij deze
orde ontving: „The Ordre pour le Merite I regard as the
highest distinction open to a literary or scientific man."
Toen echter begin Augustus berichten over Duitsche
schending der Hollandsche neutraliteit de ronde deden in
Amerika, voelde Kapteyn zich gedrongen, de orde alsnog
te weigeren en schreef aan het Duitsche Consulaat te
Groningen:
6 Aug. 1914. „Nu door het Duitsche lager Nederland's
neutraliteit is geschonden, voel ik mij gedrongen, terug te
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komen op mijn besluit van 28 Juli P., In de tegenwoordige
omstandigheden kan ik de mij door den keizer van Duitschland en koning van Pruisen toegedachte onderscheiding, de
benoeming tot Auslandischen Ritter des Ordens pour le
Merite niet aannemen. Ilt hoop van harte dat deze brief U
nog tijdig zal bereiken,"
De consul schreef hem terug, dat de berichten valsch
waren en zoo was voor hem de reden vervallen, de orde te
weigeren.
In Engeland echter was men verontwaardigd, dat Kapteyn
een Duitsche orde aannam; speciaal verweten hem dit
eenige heethoofden onder de astronomen, die, zooals zoovelen in dien tijd, slechts hun eigen standpunt konden zien,
niettegenstaande hun wetenschappelijke opleiding, Dit was
het, dat Kapteyn nu en nog later niet kon begrijpen.
Misschien ook is het onmogelijk voor een der neutralen de
mentaliteit der oorlogvoerende volken te verstaan, Het
lichaams- en zielelijden, de angst en onzekerheid, de vreeselijke spanning, zij brachten een aan waanzin grenzende verbittering en haat, voor Welke objectiviteit onmogelijk was.
Ook een wetenschappelijk man was voor alles mensch en
niets dan mensch. Wie kon nog objectief zijn?
Zooals Prof. Schwarzschild, de eminente Duitsche astronoom, het heel menschelijk uitdrukte: „Wenn alle wild rind,
warum sollte ich darn nicht wild sein?" Deel der strijdende,
der lijdende, der hatende gemeenschap was men en verder
niets. —
Hubrecht, de noon van Kapteyn's vriend, die astronoom
te Cambridge was in dien tijd, schreef 27 Aug, 1914:
„Mag ik u mijn hartelijke gelukwenschen aanbieden bij
gelegenheid van de unieke distinctie, U toegekend door den
Duitschen keizer, Mijn broer schreef mij daarover, Het
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nieuws is anders nog niet tot de Engelsche bladen doorgedrongen. 1k denk, dat de censor vindt, dat de keizer er door
in een te gunstig daglicht wordt gesteld! Tenminste de
weinige Engelsche vrienden, wie ik tot nu toe in de gelegenheid ben geweest, het te vertellen, zijn allen verbaasd
en hadden zich zoo een werkelijk van ware cultuur getuigende daad niet kunnen indenken van hem."
De vreeselijke oorlogsjaren brachten een scheuring teweeg in de wetenschappelijke wereld, die eerst langzaam
zou heelen, Lang na de beeindiging van de vijandigheden.
Kapteyn wilde helpen, wilde samenbrengen, maar zijn idealisme hield Been rekening met de wreede werkelijkheid, en
voor den eersten keer in zijn Leven mochten zijn tact en zijn
kracht niet baten. Daar het onmogelijk was voor hem om gedurende den oorlog naar Amerika te reizen, voelde hij zich
bezwaard tegenover de Carnegie Institution, en schreef hij
aan Hale, dat hij zich wilde terugtrekken als Research Associate. Woodward, de president der Carnegie Institution,
wist hem met de hulp van Hale te overreden om te blijven,
daar zijn diensten van te hooge waarde waren voor het instituut, onverschillig of hij geregeld Amerika bezocht of te huffs
bleef. Niettegenstaande de moeilijkheden in het verkeer,
bleef hij toch in geregelde briefwisseling met Amerika en
kon op die manier blijven samenwerken met Hale. Deze
echter kwam meer en meer onder den indruk van den
oorlog, en na de torpedeering der Lusitania schreef hij in
1915: „I have lost all patience with the Germans, since they
turned pirates, and would not blame England for the most
drastic action, whether it injures us or not." Hij bood zijn
diensten aan het Amerikaansche gouvernement aan voor
„Preparedness for war." En tot aan het einde van den oorlog
was dit zijn hoofdzakelijk werk.
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Kapteyn zag den steeds stijgenden haat der geallieerden
en Amerika tegen Duitschland met leede oogen aan, Zijn
rechtsgevoel kwam op tegen de verguizing van het Duitsche
yolk, dat niet schuldiger was dan een ander. Zijn niet beneveld brein zag door de eeuwen been, hoe de geschiedenis
zich steeds herhaalde, hoe ieder land op zijn beurt evenzoo
had misdreven, als het de macht had gehad, Lag niet de
Boerenoorlog alien nog versch in het geheugen, die donkere
bladzijde in Engeland's geschiedenis, was Frankrijk vrij uitgegaan in Marokko en de Hollanders in Indiê? En was de
blokkade, die Duitschland tot op den rand van den hongersnood bracht, ten slotte humaner? Een arbeidzaam yolk met
veel deugden, dat was verblind door zijn te plotselingen opbloei, door een systeem van militaire leuzen en vaderlandslievende phrasen was vergiftigd, en dat te gronde ging aan
zijn slaafsch geloof in een regeering, die niet voor haar taak
was berekend. Zoo zag hij de tragiek van dit yolk: hij kon
niet anders dan opkomen voor den verdrukte, die niet barbaarscher was dan een ander,
Einde 1918 echter kwam er hoop. Woodrow Wilson, de
president der Vereenigde Staten, van Wiens vredelievende
en opbouwende idealen men op de hoogte was, de profeet
van een nieuw regime, zou naar Europa komen om de
vredesvoorwaarden te helpen formuleeren. Als de dageraad
van een schoonere samenleving werd hij verbeid, en met
Kapteyn zagen velen met hoopvolle spanning hem tegemoet.
Aan Frost te Yerkes schreef Kapteyn:
10 Nov, 1918. „But for your admirable president I for one
feel but little hope of an issue which to humanity would be
worth the awful misery it has gone through, Again, I for one
have no fear of Wilson, After Christ he may become the
greatest benefactor of the world, I feel sure that he will fight
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for his ideals or perish in the attempt. Better forego rightful
vengeance, rightful punishment, anything than the hope for
some enduring settlement of human affairs, that will make
for the real happiness and progress of mankind. There
never was such a chance. There would not be now, but for
America."
Helaas, een tragedie werd het verschijnen en verdwijnen
van president Wilson, van dezen te zwakken man, den idealistischen professor, die in het verre Amerika niets wist
van Europeesche verhoudingen, en die het zoo hartbrekend
moest afleggen tegen de geslepen diplomaten der oude
wereld?
„Ut desint vires tamen est laudanda voluntas." 1)
Want deze wil, hoezeer zij ook faalde te Versailles, legde
toch de kiemen van een langzaam ontluikend vredes- en
verbroederingsbeginsel in den Volkenbond,
Inplaats van verzoenend werkte de vrede te Versailles
de onverzoenlijkheid in de hand, en lang na het einde van
den oorlog gloeide en kookte het nog overal, zoowel in de
harten der overwonnenen als in die der overwinnaars. Ook
de wetenschap bleef partij kiezen, en in Juli 1919 werd de
„Interallied Association of Academies" opgericht, met uitsluiting van Duitschland.
Kapteyn overlegde met Heymans, wat zij konden doen
om te verzoenen in de wetenschappelijke wereld. Hij had
een onwrikbaar vertrouwen in de wetenschap en Naar uiteindelijke zege over de verbitterde subjectiviteit.
„It is my conviction that science must in the long run
directly and indirectly become a mighty factor in bringing
peace and goodwill among men. If the men of science do
1)

Al falen de krachten, toch is de wil te prijzen.
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give an example of hate and narrowmindedness, who is
going to lead the way?" schreef hij in Jan, 1917 aan Eddington, In dezen grooten Engelschen astronoom, Kwaker en
streng wetenschappelijk man, vond hij een humaan en onpartijdig beoordeelaar, die zich niet door haat liet verblinden. Maar hij was een uitzondering in Bien tijd. —
Kapteyn en Heymans stelden in 1919 na veel overleg een
open brief samen. „To the Members of the Academies of the
Allied Nations and of the United States of America," waarin
zij de wetenschap bezwoeren om te zijn „the great conciliator and benefactor of mankind." En zij eindigden: „We
understand how your attention of late has been monopolised
by what is temporal and transitory. But now you more than
all others are called upon to find again the way to what is
eternal, You possess the inclination for objective thought,
the wide range of vision, the discretion, the habit of self criticism, Of you we had expected the first step for the restoration of lacerated Europa, We call on you for cooperation
in order to prevent Science from becoming devided, for the
first time and for an indefinite period, into hostile. political
camps,"
Aan Prof, Korteweg te Amsterdam schreef Kapteyn:
14 Aug, 1919. „Ik stel mij niet voor, dat daze open brief
aan de geallieerde academieleden de scheuring en de associatie der academies ongedaan zal maker'. Ilt heb echter niet
alle hoop opgegeven, dat een zoodanig schrijven, onderteekend door een groot aantal hoogstaande neutralen, vele
der gealieerden tot een ietwat meer objectieve beschouwing
der Bingen zal brengen, met het gevolg, dat met de oprichting der intergeallieerde vakvereenigingen wat minder haast
zal worden gemaakt. Naar mijn meaning: is tijd gewonnen
alles gewonnen, Mocht echter ook Bit niet gelukken, Ban
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nog zal mij de stap, die ik met Heymans gedaan heb, niet
berouwen,"
De tijd was echter nog niet rijp; hun oproep bereikte
niets. Integendeel de inmenging van neutralen, die immers
geheel buiten den vreeselijken strijd met al zijn ellende en
vertwijfeling hadden gestaan, irriteerde meer dan dat ze tot
nadenken stemde, nu de gemoederen nog in zoo hevigen
opstand en de wonden nog zoo versch waren. —
Toen einde 1919 een oproep aan de neutrale academies
werd rondgezonden om aansluiting aan de International
Research Council (of Conseil International de Recherches)
met uitsluiting van Duitschland, verzette hij zich met alle
kracht, en trachtte de Amsterdamsche Academie van
Wetenschappen ervan terug te houden, dezen stap te doen,
In de beslissende vergadering wendden hij en Heymans al
hun invloed aan om de leden terug te houden, maar het
mocht hun niet gelukken. Hier was het opportunisme tegenover idealisme, en ook in de wetenschap moest het idealisme
het afleggen. Hij had het niet verwacht en de schok was zoo
groot, dat hij en Heymans terstond uit de Academie traden,
die volgens hen bewezen had, niet rechtvaardig en wetenschappelijk te kunnen handelen. Het was meer dan een
voorbijgaande schok: tot aan zijn dood bleef dit geschokt
vertrouwen in recht en objectiviteit een pijnlijke wonde.
Er was een ander, die als hij streed voor verzoening, Dat
was de Zweed Stromgren, de directeur der sterrewacht te
Kopenhagen. Hij stond als de meeste Zweden aan de zijde
der Duitschers, had een onbegrensde bewondering voor de
Duitsche wetenschap, en ook zijn persoonlijke sympathieen
waren voor dit land, Hij was ontzet over de uitsluiting van
de Duitschers, en Coen in 1919 de Franschen de data van de
komeet niet Haar Duitschland wilden laten circuleeren, wat
Harvard (Amerika) wel deed, was hij verontwaardigd. „Ich

babe zwei Jungens von 11 und 9 Jahren, die warden so
etwas nie machen," Door bemiddeling wist hij veel te bereiken voor de Duitschers in die moeilijke tijden van vereenzaming en toen dezen besloten in 1920 voor het eerst weer
een congres der Astronomische Gesellschaft te houden,
werkte hij als president met al zijn kracht om dit te doen
slagen, Aan Kapteyn sloeg hij voor, in het bestuur der A.G.
te treden,
„, • , .. ,Der Entschluss, wenn Sie ihn fassen, wird Ihnen
die vorubergehende Misstimmung bei Baillaud, Lecointe
und Turner einbringen, dafiir wird Ihnen aber die gauze
neutrals Welt dankbar sein, und eine grosse Anzahl der
alliierten Astronomen wards diesen Entschluss mit Sympathie begriissen — von den Gefiihlen der deutschen Wissenschaft brauche ich wohl nicht zu sprechen , • • . ,Niel
haben Sie in Ihrem Leben der Wissenschaft geschenkt — ich
glaube Sie kOnnen ihr bier wieder einen dauernden Nutzen
bringen,"
Kapteyn besloot aan te nemen. Aan Seliger, den
astronoom te Munchen, schreef hij:
„Ich bin mir vollkommen bewusst, dass mir im Allgemeinen
die Eigenschaften fehlen, die dem wirklich guten Vorstandsmitgliede zukommen, Das ist die Ursache, dass ich sonst
immer abgewiesen babe, Jetzt liegt aber doch in meinem
Gefiihl die Sachs etwas anders, da es gilt, wo nicht gegen
den nach meiner Meinung unverantwortlichen Bruch zu
protestieren, so doch nach besten Kraften dazu mitzuarbeiten, diesen verderblichen Bruch heilen zu helfen." —
Eddington was de eerste uit het vijandige kamp, die tot
verzoening bereid was. Aan Stromgren schreef hij in
Nov, 1919:
„I hope to show my interest in the Astronomische Gesellschaft by attending the next meeting — an individual step
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which no one has any right to object to . . „ International
Science is bound to win and recent events —the verification
of Einstein's theory — has made a tremendous difference
in the last month."
In 1920 was hij de eenige Engelschman, die het congres
der A. G. te Potsdam bijwoonde. En nu we 1928 schrijven,
is Duitschland toegetreden tot den Volkenbond, Wilson's
groeiende gedachte, en is de tijd, de groote weldoener en
verzoener, bezig de wonden te genezen en de scheuring ook
in de wetenschap te heelen.

NOG EENS LEIDEN.

an de sterrewacht te Leiden was na het emeritaat van.
Bakhuyzen in 1897 diens broeder Ernst hem opgevolgd, nadat men tevergeefs getracht had, Kapteyn
voor het directoraat te winnen. En toen Ernst Bakhuyzen
in 1918 stied, was de Sitter directeur der sterrewacht geworden, Deze dacht na over een algeheele reorganisatie,
om de sterrewacht tot een grootere efficiency te brengen,
Veel onverwerkt materiaal had er zich opgehoopt, en hij
wenschte het werk in nieuwe banen te Leiden, In overleg
met Kapteyn vond hij een geheel nieuwe regeling, Er zouden
twee adjunct-directeuren benoemd worden, om tezamen
met hem de drie takken van werkzaamheden te verzorgen.
Hij zelf zou als directeur de afdeeling der theoretische sterrekunde op zich nemen, verder sloeg hij voor Dr. Pannekoek,
die zijn opleiding aan de Leidsche sterrewacht had gehad
en van den stand der zaken op de hoogte was, als leider van
de afdeeling der plaatsbepaling, en Prof, Hertzsprung, den
Deenschen astronoom te Potsdam, die gehuwd was met de
jongste dochter van Kapteyn, voor de nieuw te stichten
astrophysische afdeeling, Deze regeling scheen alien waarborg te geven voor succes. Hertzsprung, werd benoemd,
maar ongelukkig verzette zich het ministerie tegen de
benoeming van Pannekoek, die om politieke redenen niet
als rijksambtenaar kon aanvaard warden. De betrekking
bleef onvervuld, daar men de geschikte persoon noch in
Nederland noch in het Buitenland kon vinden. Directeur en
adjunct-directeur zetten zich met energie aan het werk,

A

154

1-041, 7'

4

Vader en dochter.

maar zij misten den derden pijnlijk, want het plaatsbepalingswerk, dat zoo dringend behandeling vorderde,
bleef onverzorgd liggen,
Eens bij een bezoek van Kapteyn aan de Hertzsprungs te
Leiden werd aan tafel over de zaak gesproken. De dochter
had een plotseling invallende gedachte en riep uit: „Vader,
zoudt U niet tijdelijk die plaats kunnen vervullen? U bent
immers van oudsher op de hoogte van het werk, En door
Uw emeritaat zult U nu zooveel vrijen tijd krijgen!"
Hertzsprung ondersteunde terstond dit eigenaardige voorstel, Kapteyn lachte er om, deze gedachte was nog nooit
bij hem opgekomen. Na eenig overleg zeide hij: „Het is
werkelijk nog zoo gek niet en ik zal er eens ernstig over
nadenken." Hij voelde, dat het dringend noodzakelijk was,
dat er orde in den chaos van opgehoopt materiaal en verouderde toestanden zou gebracht worden, en dat hij meer
dan eenig ander daartoe in staat zou zijn, De Leidsche
sterrewacht had altijd zijn liefde gehad, hij was er thuis en
op de hoogte van den toestand, bekend met den staf en door
alien gewaardeerd. Zoo iemand, dan kon hij slagen. Hij
schreef aan Hertzsprung 18 April 1920:
„Nu jullie er ernst van maken, heb ik er ook meer over
nagedacht. 1k wil een positie aannemen als „adviseur", om
een dag per week er te werken . a . • Dit is dus geinspireerd
enkel en alleen door het uitvoerige plan van jezelf en enkel
om de sterrewacht te helpen. Persoonlijk heeft deze nieuwe
verplichting maar weinig aanlokkelijks voor mij , , . ."
Want het nam een stuk van de bewegingsvrijheid, waarnaar hij zoozeer verlangde, „Es ist gerade diese vollige
Freiheit, welche fur mich das Emeritat anziehend macht,"
schreef hij aan Prof, Eberhard te Potsdam, met Wien hij in
de laatste jaren zeer bevriend was geworden.
De slotsom was, dat de Sitter buitengewoon ingenomen
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was met het voorstel, dat Kapteyn tijdelijk het adjunctdirecteurschap op zich zou nemen, waarvoor hij alle twee
maanden een week te Leiden zou vertoeven, Hij zou dan
bij zijn kinderen logeeren, wat voor beide partijen een groote
vreugde was, „Nu wordt U assistent bij Uw vroegeren assistent," plaagden zij, maar waren tevens trotsch op de grootheid van geest, die in het belang der zaak, die hem ter harte
ging, zich niet bekommerde om den vorm, Er waren er, die
voor hem een specialen titel wilden, daar ze zijn waardigheid te kort gedaan achtten in een voor hem te nederige
positie, maar dergelijke maatschappelijke overwegingen
waren hem vreemd, en zijn onbaatzuchtige, dienende liefde
hief hem hooger dan eenige titel het had kunnen doen. Zoo
kwam hij terug op de Leidsche sterrewacht, waar hij bijna
een halve eeuw te voren zijn astronomische loopbaan was
aangevangen. Hij maakte plarmen tot nieuwe onderzoekingen, die voornamelijk het aangenomen fundamentaalsysteem van sterplaatsen op de proef moesten stellen en
hield tegelijkertijd toezicht op de afleiding van de einduitkomsten uit de oudere Leidsche waarnemingen.
Kort heeft het maar mogen zijn, want een jaar later openbaarde zich de ongeneeselijke ziekte, die een einde maakte
aan zijn werken, Maar in dat eene jaar wist hij te organiseeren, orde te scheppen en in nieuwe banen te leiden,
zoodat anderen het werk konden voortzetten.
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Naar het schilderij van Jan Veth. 70 jaar.

LAATSTE JAREN TE GRONINGEN.

n 1918 hadden de Kapteyns hun geliefd huis aan de
Ossemarkt moeten verlaten, om dat de huisheer het zelf
wilde bewonen, Het was de tijd van den woningnood, die
overal heerschte na den oorlog, en zij besloten de laatste
twee jaren v6Or zijn emeritaat in een hotel hun intrek te
nemen, daar zij later hun rusttijd elders, in Hilversum,
wilden doorbrengen, Zij verhuisden naar het oude vermaarde Hotel de Doelen aan. de Groote Markt, waar twee
kamers met hun eigen meubelen tot een gezellig tehuis
werden ingericht, De groote woonkamer aan de voorzijde
van het huis, waar de vleugel en de ouderwetsche canapé
ruim plaats vonden, zag uit over het groote marktplein met
den statigen Martini-toren ter rechter- en het massale
Stadhuis ter linkerzij, Dinsdag en Vrijdag was het Marktdag,
wat een gezellige drukte meebracht, Uren kon men in de
diepe vensterbank zitten uitkijken naar het bedrijvig bewegen zonder moede te worden, Maar iedere schoone Meimaand brak er een waanzin los, dan rumoerde en schetterde
voor hun deur de kermis met Naar draaimolens en hippodromes, dan gilden stoomfluiten en dreinde de muziek en
was de zoele voorjaarslucht vervuld van poffertjesgeuren
en heete machinedampen, En Groningen vierde feest, want
het wilde zich dat veel bestreden voorrecht niet laten
nemen, Dat was een drukke, onaangename tijd voor de
gasten van het hotel, De Kapteyns namen dikwijls de vlucht
en zochten elders de rust, die ze thuis niet meer vonden,
Op het Martini-kerkhof, Been vijf minuten van hun hotel,
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woonde de jonge Prof. Bordewijk, die zich niet erg tehuis
voelde in dat vreemde Groningen, waaraan Mevrouw Kapteyn 40 jaar geleden zich ook zoo moeilijk had kunnen wennen. Hij en zijn impulsieve vrouw vonden al spoedig den
weg tot het hart der Kapteyns door hun spontane hartelijkheid en gelijkgestemdheid. Daar werden zij met zooveel
warmte welkom geheeten, dat er een innige vriendschap
ontstond tusschen hen, In lateren tijd vroeg men Mevrouw
Bordewijk eens, hoe het toch kwam, dat zij zoo intiem bevriend waren geworden met de Kapteyns, terwijl zij toch
zooveel jonger waren. „Ik weet niet, hoe het kwam," antwoorddec zij, „maar ik weet wel, dat het de mooiste jaren
voor ons in Groningen waren."
Voor Kapteyn was dit contact met de jongeren een groote
vreugde. Zijn altijd Jong gebleven geest, die alles kon verstaan en meeleven, genoot van de geestdrift en de elasticiteit
van de jeugd, die de ouderen zoo dikwijls verliezen.
Hij kon blijmoedig en zonder inspanning de wegen gaan,
die een jongere generatie zich had veroverd, en was de
voorste in de gelederen, De jongeren sterkten zich aan zijn
ervaring en optimisme, zij herademden in de serene rust, die
over zijn huiselijk leven lag, En zij zagen opeens apes eenvoudiger en natuurlijker, Deze groote eenvoudige mensch
leerde hun door zijn wezen, het waarlijk groote groot te zien
en het kleine klein. Was het leven dan niet heerlijk en
waard om er voor te strijden? Alle verwikkelingen en
twijfel losten zich op in een schoone harmonie, en zij voelden
nieuwe kracht en moed in zich om hun deel in die harmonie
te verwerkelijken, En met dezen zegen keerden zij gelukkiger naar huffs terug. Eenige der allerdierbaarste jonge
vrienden noemden hen „Vader en Moeder Kapteyn"; zij
hadden een groot internationaal hart, want in Amerika, in.
Engeland en in Duitschland waren er vrienden, die dit voor162
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recht hadden, en met den schoonen naam kwam ook het
schoonste vertrouwen, dat er tusschen menschen kan
bestaan. —
Vele ridderorden en onderscheidingen, medailles, eeredoctoraten enz, waren hem in de vele jaren van wetenschappelijken arbeid ten deel gevallen. De eerste orde het
Legion d'Honneur van den Franschen staat, had hem geluk
gebracht: het was de eerste officieele erkenning geweest
van zijn werk, en het roode lint droeg hij steeds in zijn
knoopsgat. De verdere onderscheidingen, die hij naar
waarde wist te schatten, beschouwde hij in hoofdzaak als
middel om te verkrijgen, wat hij behoefde voor zijn wetenschappelijk werk en tevens om zijn klerken een beter
bestaan te verzekeren. Die openbare roem en hulde waren
een snort reclame, die hem de bekendheid gaf, die de
zaak, Welke hij diende, moest ten goads komen en die hem
de middelen kon verschaffen om zijn werk op steeds grooter
schaal te kunnen opvatten. Zoo geschiedde het ook inderdaad: in 1903 was hem het vroegere physiologisch laboratorium van wijlen zijn vriend Huizinga gegeven, hetzelfde,
waar hij als jonge man in twee kamertjes zijn groot wetenschappelijk werk was begonnen, Een assistant en vele
klerken verrichtten daar hun dagelijkschen arbeid en groot
werk was er tot stand gekomen, —
Veel diaper dan de wereldsche hulde ging hem de hulde
en de liefde der menschen, Zij roerden zijn diepste wezen
en maakten hem gelukkiger dan eenig wereldsch succes
dat kon doen. Het diepst onder den indruk heb ik hem
gezien door een brief van een Duitsch astronoom, Prof.
Eberhard te Potsdam, met Wien hij in de laatste jaren zeer
bevriend was geworden. Daze schreef hem tijdens zijn zware
ziekte, hoeveel daze vriendschap voor hem beteekende en
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dat zij het schoonste was, dat de latere jaren hem hadden
gebracht. — „Und ich Janke dem Geschicke ganz besonders,
dass es mir vergonnt hat, Ihnen in den letzten zwei Jahren
nailer treten zu diirfen", Heel fijn schreef deze gevoelige
Duitscher later van Kapteyn's werk: „Jedesmal wenn eine
neue Schrift von ihm kam, studierte man sie gewissermassen
in einer feierlichen Stimmung",
Deze vereering voor Kapteyn werd ook heel goed uitgedrukt in een brief van veel vroeger datum van Dr. Innes,
den vroegeren directeur der sterrewacht te Johannesburg
in Transvaal, aan wien Kapteyn had voorgesteld, hem bij
den naam te noemen:
14 April 1906 `„It is very kind of you to admit me into the
inner circle by adressing me as „my dear Innes" and more
kind to give me permission to address you in the same way.
If I do not do so, it is not because I do not value the permission, but because your truly eminent talents place you on a
higher sphere, I do hope you will not object to my heroworship (which for my part I think a very good thing for a man
to be capable of) • • • •Of
De liefde, die hem het hoogste was, deelde hij met voile
handen aan anderen uit, Hij wilde gelukkige menschen zien
en hun nooden helpen lenigen, De acme koopvrouwen, die
aan zijn laboratorium hun waar kwamen aanbieden, kon hij
niet de deur wijzen, hoewel hij wist, dat hun koopwaar
minderwaardig was. De kast lag vol met prullig schrijfpapier
en slechte potlooden, voor Welke hij altijd wel een bestemming wist te vinden, Want hij, de gezegende, wilde helpen,
wie bij hem aanklopte, Hij was onuitputtelijk in het helpen
en raden, waar zijn familie, zijn vrienden, zijn klerken en
anderen hem noodig hadden, De man van een vroegere
dienstbode, die door een val invalide geworden, zijn werk
niet meer kon verrichten, wist hij afdoende te helpen, Hij
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ging rond bij al zijn vrienden en collega's en verzocht hen,
hunne fietsen door den man geregeld te laten schoonmaken.
Hij meende zoo een bestaan voor hem te kunnen scheppen,
zelf wilde hij hem installeeren en het noodige materiaal verschaffen, De zaak werd een succes en de acme Ottens kon
op daze wijze in het onderhoud van zijn gezin voorzien. Dit
is maar een voorbeeld uit vale,
Treffend was het, hem met zijn kleinkinderen te zien,
Onvermoeid was zijn belangstelling en zijn geduld voor hen,
de plannen voor hun toekomst waren eindeloos, voor
sommige zette hij een studiefonds uit bij hunne geboorte en
altijd wist hij raad bij moeilijkheden in de opvoeding. Nog
op zijn laatste ziekbed kort voor zijn dood, maakte hij
plannen: ieder kind zou een boompje planten en het zien opgroeien in den tuin van zijn buitenhuis, waarhij zijn emeritaat
wilde doorbrengen, Wat zouden ze heerlijk bij hem dear
buiten logeeren, de vogels van hem leeren, veldbouquetten
maken en met hem lezen! Geen wonder, dat de kinderen
dolveel van hun grootvader hielden. Een voorval, dat na zijn
dood plaats had, moge hiervan getuigen, Een der kleinkinderen, dat net met de geschiedenis op school begon, zeide
Naar les op, waarin jaartallen voorkwamen, Haar moeder
vroeg: „Maar Rigel, wat beteekent toch dat jaartal 1500?"
Het kind wist het niet, klaarblijkelijk had de onderwijzeres
de kinderen niet op de beteekenis van de jaartelling gewezen, En de moeder legde uit: „1500 Jaar geleden werd
er een man geboren en diens geboorte heeft men nu aangenomen als het eerste jaar van onze jaartelling, Die man
was de baste en de edelste en de wijste van alle menschen,
die er ooit zijn geweest; kun je raden, wie die man was?"
„Grootvader!" riep het kind uit zonder een oogenblik van
aarzeling, —
Ook voor zijn studenten en voor zijn wetenschap wilde
167

hij zorgen, Hij stichtte daartoe een fonds, waarvoor hij zelf
den finantieelen grondslag legde, en wenschte dit door bijdragen te laten vermeerderen, Het zou de mogelijkheid voor
onbemiddelde, talentvolle jongelui openen om astronomie
te studeeren, en astronomisch onderzoek geldelijk steunen.
Maar de menschen der wetenschap zijn niet de menschen
van het finantieel beleid en de finantieele draagkracht. Het
fonds groeide slechts langzaam, Eens ontmoette hij een
vriend van zijn oudste dochter, W. Dekking, een handelsman
te Rotterdam, Deze was zeer onder den indruk van Kapteyn's
persoonlijkheid en van zijn streven en stelde hem voor,
zich te wenden tot de Rotterdamsche handelswereld,
Wier belangstelling hij Wilde wekken voor het fonds. Door
Dekking's enthousiasme dat aanstekelijk werkte, groeide
het fonds belangrijk. Na Kapteyn's dood werd het door de
samenwerking van vele vrienden en bewonderaars, maar
vooral door de energieke hulp van Dekking een instelling
van beteekenis, die onder den naam Kapteyn-Fonds tot een
officieel instituut met aanmerkelijke middelen werd verheven. Veel steun heeft het al kunnen verleenen en zal dat
in de toekomst kunnen voortzetten,
19 Januari 1921 was Kapteyn's 70ste verjaardag, Het was
Been dag van vreugde en feestelijkheid, maar een dag van
spanning en stillen ernst. Op dien dag wachtte hij te Amsterdam met de zijnen de terugkomst of van zijn oudste
dochter met Naar man en kind, die terug kwamen uit Amerika. Het kind was in Boston door Dr, Cushing, den beroemden hersenspecialist, geopereerd en werd op dien dag terug
verwacht, De toekomst was onzeker; draadloos echter was
geseind, dat alles goad ging op de zeereis, en men herademde. Kapteyn was verslagen door deze eerste smart in
zijn eigen familie. Het „Kapteyne-geluk" was spreekwoordelijk in Groningen; alles was voorspoed geweest in deze
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gelukkige familie, Been slagen hadden Naar getroffen, totdat
dit dierbaar kleinkind plotseling de symptomen eener zware
hersenziekte vertoonde. Hij steunde de bedroefde ouders
met al zijn kracht en liefde, zond hun hoopvolle, troostende
brieven tijdens hun afwezigheid, en wachtte nu om ze weer
in liefde te ontvangen en het leed te helpen dragen. Het ward
toch een dag van stille vreugde door het gelukkig wederzien
en het samenzijn van alien, die elkaar zoo hartelijk liefhadden en die zoo innig met elkaar waren verbonden. Van
de buitenwereld merkte hij niet veal: ieder wist, dat daze
dag in alle stilte door hem moest worden gevierd, ieder eerbiedigde zijn leed. Zoo ging die dag voorbij, die hem zijn
emeritaat zou brengen.
Kort daarna ontving hij een schrijven der regeering, die
op voorstel van Curatoren besloten had Kapteyn's naam
aan het laboratorium te verbinden als een blijvende hulde
aan den stichter.
In Juni gal hij zijn laatste college, en de Kapteyns namen
afscheid van Groningen. De goede vrienden warden bij
beurten aan hun tafel in de Doelen genoodigd. Dit vonden
zij een intiemer samenzijn dan een gezamelijk groot diner,
dat meer éclat dan vertrouwelijkheid biedt. En toen zij het
hotel vaarwel zeiden, was het met weemoed om alles wat
ze gingen verlaten. De directrice nam ontroerd afscheid en
zeide, dat zij de prettigste en gemakkelijkste gasten waxen
geweest, die zij ooit had gehad, De waardeering was wederzijdsch, het waxen goede jaren geweest. Om zeven uur
's-morgens vertrokken zij, Geen der vrienden wist van dit
vertrek, zoodat niemand hun uitgeleide deed. Zoo hadden
zij het gewild, en in alle stilte namen zij afscheid van de
stad, waar zij 43 jaren hadden gewoond en gewerkt, Een
lang gelukkig leven van vruchtbaren arbeid, van huiselijk
geluk en van groote vriendschappen lag achter hen, maar
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een nieuw veelbelovend Leven lag nog voor dit menschenpaar, dat in den levensavond nog kracht en élan bezat om
nieuwe waarden te scheppen, Maar eerst wilden zij een
vacantie genieten in een hoog, weldadig klimaat, waar
Kapteyn kracht kon herwinnen na de inspanning der
laatste jaren. Want de laatste jaren voor zijn emeritaat
had hij met de inspanning van al zijn krachten gewerkt.
Alles had hij afgeslagen, wat hem zijn kostbaren tijd
had kunnen nemen: voordrachten, vergaderingen, zelfs
een bezoek aan Mt, Wilson, hoezeer hij dit ook wenschte:
„I have to give all my time, including my vacations to the
laboratory," schreef hij naar Amerika, Alles moest geordend en afgemaakt, opdat hij rustig kon heengaan en
zijn opvolger zijn assistent Van Rhijn, het werk kon
voortzetten, Tegelijkertijd was een groote nieuwe theorie,
resultaat van de bewerking van het in de laatste jaren verzamelde materiaal, in hem gerijpt, die hem zoozeer bezighield, dat zijn boeken en papieren hem op zijn vacantiereis
naar Zwitserland vergezelden,
1) „Deze theorie was de eerste poging tot een, op waarnemingen berustende en aan waarnemingen getoetste dynamische verklaring van de structuur van het sterrenstelsel,
Het was Been volledige en definitieve theorie, maar meer een
resultaat van een eersten onderzoekingstocht in het onbekende, buiten de grenzen van ons zekere weten, Hij noemde
haar zelf: „A first attempt at the theory of the arrangement
and motion of the stellar system," en droeg haar als zoodanig het eerst in 1921 in de Nederlandsche Astronomenclub voor, na zijne vacantie op het congres der Astrono.
mische Gesellschaft te Potsdam, waar hij met Einstein in het
1) Overgenomen uit: Jacobus Cornelius Kapteyn door Dr. W. de Sitter, Hemel en
Dampkring 1922.
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middelpunt der belangstelling stond, en kort daarna in de
vergadering der British Association te Edinburg, in Nov.
1921 zette Kapteyn zijn theorie uiteen op een informeele
samenkomst te Leiden, waar behalve eenige Nederlandsche
geleerden ook Prof. Einstein en Dr, Jeans, een bekend
Engelsch natuurkundige, tegenwoordig waxen,
In het kort komt de theorie hierop neer, dat de sterstroomen, zooals wij die waamemen, slechts een lokaal verschijnsel zijn. In werkelijkheid is de beweging der beide
„kudden" van sterren niet rechtlijnig, doch beide bewegen
zich in cirkelvormige barren in tegengestelde richting, dus
tegen elkaar in. Deze cirkelbeweging draagt bij om den afgeplatten vorm van het sterrenstelsel te verklaren, die uit de
discussie van de waargenomen aantallen sterren is afgeleid,
en die zonder die draaiing niet met de wetten der mechanics
zou zijn overeen te brengen, Dat wij van de kromming der
cirkels niets merken, doch de beweging als rechtlijnig zien,
komt, doordat wij slechts een zoo klein gedeelte van den
cirkel kunnen waarnemen, dat het verschil met een rechte
lijn niet merkbaar is. Inderdaad zijn de sterren, wier bewegingen wij kennen, als onze allernaaste Buren in het heelal
te beschouwen. Wij kunnen hier niet dieper ingaan op deze
bespiegelingen, men leze Kapteyn's eigen uiteenzetting in
het Mei-nummer van het Astrophysical Journal — zijn
laatste bijdrage aan een buitenlandsch tijdschrift,
Kapteyn's voorstelling van de structuur van het heelal —
welke structuur reeds den soortnaam van „Kapteyn Universe" heeft gekregen — moge een eerste exploratie zijn
in een nieuw gebied — zij is tevens een afsluiting van zijn
levenswerk, zooals het slechts weinigen gegeven is te bereiken,"
Het was de afsluiting van zijn levenswerk, want de doodelijke ziekte, die een einde zou maken aan zijn werken en
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streven, had hem reeds aangetast. Hij was vermoeid en gedrukt en hij kon uren stil in zijn stoel zitten rusten, Niemand
vermoedde iets van een zware ziekte, hijzelf allerminst,
want de doktoren hadden niets onrustbarends kunnen
vinden,
De Kapteyns besloten eenigen tijd door te brengen bij
hun dochter en schoonzoon Prof. Noordenbos te Amsterdam,
vanwaaruit zij Hilversum gemakkelijk konden bereiken om
er de woning te zoeken, waarvan zij hadden gedroomd, er
hun laatste levensjaren door te brengen, Zij vonden na
eenig zoeken een huis, dat hun in alle opzichten beviel,
's-Morgens hadden zij het bezichtigd en laten keuren, en
's-middags bracht Kapteyn met de hem eigen voortvarendheid zijn vrouw de sleutels van het huis, dat zijn eigendom
was geworden, En wat waren zij gelukkig met hun nieuwe
tehuis, dat een juweel was in hunne oogen, en rust en geluk
voorspelde voor veel jaren, Helaas mochten zij het samen
niet bewonen, want de ziekte verergerde. Nog een half jaar
leefde de familie verdeeld tusschen hoop en angst voor dit
dierbare Leven, dat langzaam wegkwijnde, Een half jaar van
innige verbondenheid, zoo rijk en gelukkig in onderlinge
liefde, dat Kapteyn eenige dagen voor zijn dood kon zeggen
met zijn stralende teederheid: „Kinderen, dit is nog de gelukkigste tijd van mijn Leven," Het lijden had hij als een
held gedragen, men hoorde Been klacht, slechts opgewekte
en wijze woorden, De groote zonnige kamer, waar hij
maanden lag, opgepast door zijn vrouw en beide dochters,
noemden zij „the haven of delight", want het was een ware
haven van rust en geluk voor wie gedrukt of bedroefd was,
Zijn opgewekt gezicht en hoopvolle plannen voor de toekomst, zijn interessante verhalen en vroolijke humor, zijn
blijde lack en verwarmende liefde — dit alles maakte die
kamer tot een zegenende, gewijde plaats, waar men niet
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anders dan sterk en moedig kon zijn en onversaagd den
slag aanvaarden, die langzaam naderkwam. Velen kwamen
hem bezoeken, hopende tegen alle hoop, dat deze goede
vriend gered kon worden, want zij hadden hem lief met een
heel bijzondere liefde, die een zeldzaamheid is in het
Leven,
In April zou het groote Internationale astronomisch
congres to Rome plaats hebben. Daar hij niet persoonlijk
tegenwoordig kon zijn, schreef hij, door kussens gesteund,
een programma van werkzaamheden voor den komenden
tijd, waarvoor hij de medewerking van alle astronomer verlangde. Zijn Dude kracht laaide op en het werd een prachtig
werk, zijn wetenschappelijk testament, dat grooten indruk
maakte, toen het door de Sitter op het congres werd voorgedragen, leder Wilde medewerken en het werd een succes
voor Kapteyn, Hier was het, dat de Fransche voorzitter van
het congres in zijn openingsrede, naast twee andere factoren
de groote vooruitgang van de astronomie der laatste halve
eeuw toeschreef aan het Groningsch Laboratorium, En toen
eenige dagen later hem uit Engeland een verhandeling werd
toegezonden order den titel: „The Kapteyn Universe",
glimlachte hij gelukkig, Zijn groote levenswensch was vervuld: Hij had de wetenschap kunnen dienen en rustig kon
hij het hoofd neerleggen, Maar het ingespannen werken had
hem vermoeid en verzwakt, Het lichaam kon niet uithouden,
wat de geest vermocht. Den 24sten Mei schreef hij zijn
laatsten brief: het was een schoone groat aan de Royal
Astronomical Society, die Naar 100 jarig jubileum vierde.
En den 18den Juni kwam het erode, Er was een heilige
stilte, een smart zoo verheven voor de zijnen, dat de dood
een zegen scheen, En is de dood niet een zegen, als hij een
zoo edele rust kan brengen?
Naar de begraafplaats Westerveld volgden hem veal ware
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vrienden; Been officieele hulde, waarvoor de familie had
bedankt, meenende in zijn geest te handelen, slechts waarachtige liefde en vriendschap begeleidden hem,
Van Anrooy speelde op het orgel het aangrijpende slotkoor uit de Matthaeus-Passion van Bach:
„Wir setzen uns mit Tranen nieder
Und rufen dir im Grabe zu:
Ruhe sanfte, sanfte Ruh,"
En zijn vriend Bordewijk sprak eenige liefdevolle woorden
met ontroerde stem. Dat was alles, maar de schoone muziek
van den vriend, de diep gevoelde woorden, de stille smart
van alien vervulden dat uur met een heilige wijding,
's-Avonds werd te Groningen door Kor Kuiler, den
dirigent van het Harmonie-orkest, de treurmarsch van
Beethoven uitgevoerd als een in memoriam voor den grooten
Groninger,
En over de geheele wereld, waar men hem kende, rouwden de menschen. Allen voelden, dat een groote onder de
menschen was heengegaan, groot van geest en gemoed, die
moeilijk gemist kon worden; maar ook wisten zij, dat zijn
geest zou blijven Leven en aan zijn werk zou worden voortgebouwd, —
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