Van Stevin tot Lorentz
Portretten van achttien Nederlandse
natuurwetenschappers

onder redactie van A.J. Kox

bron
A.J. Kox (red.), Van Stevin tot Lorentz. Portretten van achttien Nederlandse natuurwetenschappers.
e

Bert Bakker, Amsterdam 1990 (2 herziene uitgave).

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/kox_001vans01_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

7

Ten geleide
Aan de hand van achttien portretten van Nederlandse wetenschapsmensen wordt
in deze bundel een beeld gegeven van de ontwikkeling van de natuurwetenschappen
1
in Nederland tussen 1600 en 1900. Het begin van deze periode valt samen met de
opkomst van de mechanistische natuurwetenschap, waarin wiskunde en mechanica
een centrale rol spelen en waarin het experiment een steeds belangrijker plaats
inneemt. Onder invloed van het werk van Copernicus, Kepler en Galilei raakten de
denkbeelden van Aristoteles, die de wetenschap lange tijd hadden beheerst, meer
en meer op de achtergrond. De natuur werd niet langer opgevat als een organisch
samenhangend geheel, maar als een, weliswaar ingewikkelde, mechanische
constructie. Met behulp van de wiskunde probeerde men de wetten op te stellen
waarmee de natuur kon worden beschreven. Daarbij werden ook ervaringsgegevens
gebruikt, zij het aanvankelijk niet door iedereen in dezelfde mate. Ook kregen de
wetenschapsmensen meer waardering voor de kennis van de mensen van de
praktijk, de werktuigbouwers en andere handwerkslieden.
De toegenomen belangstelling voor praktische kennis komt duidelijk tot uiting in
het werk van Stevin, die kan worden beschouwd als een van de eerste Nederlandse
vertegenwoordigers van de mechanistische natuurwetenschap. Stevin was zowel
wetenschapsman als ingenieur en slaagde erin de door hem verworven kennis
nuttig te gebruiken bij het construeren van mechanische werktuigen. Ook bij Van
Leeuwenhoek speelde de praktijk een grote rol: hij maakte zijn eigen microscopen,
die waren voorzien van zelfgeslepen lenzen, en droeg door zijn waarnemingen in
belangrijke mate bij tot de kennis van de levende natuur.
Het werk van Beeckman is meer filosofisch van aard. Als een van de eersten
ontwikkelde hij - zij het op fragmentarische wijze - een mechanistisch wereldbeeld.
Een meer uitgewerkte versie van dit wereldbeeld vinden we bij Huygens, die, in
tegenstelling tot Beeckman, in de wetenschappelijke wereld van de zeventiende
eeuw een vooraanstaande positie innam. Het werk van Huygens heeft een sterk
wiskundige inslag, maar daarnaast had hij veel aandacht voor de praktijk - hij sleep
zelf lenzen - en voor het experiment. In zijn opvattingen over het belang van
ervaringskennis bij het wetenschappelijk onderzoek nam Huygens een tussenpositie
in tussen twee belangrijke stromingen: het rationalisme en het empirisme. Het
rationalisme, waarvan Descartes de belangrijkste vertegenwoordiger was, leerde
dat de rede de enig betrouwbare kennisbron was. De empiristen, die zich vooral op
het
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werk van Francis Bacon baseerden, waren daarentegen van mening dat
wetenschapsmensen zich in de eerste plaats met het verzamelen van zoveel mogelijk
ervaringskennis moesten bezighouden. In Nederland is de invloed van dit empirisme
duidelijk aanwezig in het werk van Swammerdam, die zich vooral op de studie van
de levende natuur toelegde en op dit gebied een grote hoeveelheid empirische
kennis verzamelde.
Mede onder invloed van de denkbeelden van Newton kreeg de natuurwetenschap
aan het einde van de zeventiende eeuw definitief een empirisch karakter. Newton
was van mening dat men op grond van empirische gegevens langs inductieve weg
een in de taal van de wiskunde gestelde wetenschap moest opbouwen. Dit
newtonianisme heeft de Nederlandse wetenschap van de achttiende eeuw sterk
beïnvloed.
In het algemeen kan worden gezegd dat in Nederland het wetenschappelijk niveau
in de achttiende eeuw lager was dan in de zeventiende eeuw. Er was veel aandacht
voor alle takken van wetenschap, maar originele bijdragen bleven uit. De invloed
van Newton komt dan ook vooral tot uiting in de manier waarop de
natuurwetenschappen werden onderwezen. Een van de eerste aanhangers van het
newtonianisme was de geneeskundige Boerhaave, die door zijn colleges aan de
Leidse universiteit wereldberoemd werd. Op het gebied van de natuurkunde werden
de opvattingen van Newton uitgedragen door de hoogleraren 's Gravesande en Van
Musschenbroek, zowel in hun colleges als in enkele leerboeken, die ook buiten
Nederland grote invloed hadden. Ook de natuurkundige Van Swinden, die een
belangrijke rol speelde bij de invoering van het metrieke stelsel in Nederland,
baseerde zich op het werk van Newton.
In de achttiende eeuw, de eeuw van de Verlichting, bestond er van de zijde van
het publiek een grote belangstelling voor de wetenschap. Deze belangstelling leidde
tot de oprichting van een groot aantal gezelschappen en genootschappen die het
beoefenen en populariseren van de natuurwetenschappen tot doel hadden. Door
zijn leidende rol in een aantal van deze gezelschappen en door zijn activiteiten als
popularisator was de zeer veelzijdige Van Marum een typisch achttiende-eeuws
geleerde. Op wetenschappelijk gebied maakte Van Marum naam als scheikundige.
In de negentiende eeuw beleefde de Nederlandse wetenschap weer een periode
van grote bloei. Op bijna alle gebieden werden door Nederlanders belangrijke
bijdragen geleverd. Kenmerkend voor deze eeuw is een toenemende specialisatie:
door de groei van de wetenschappelijke kennis werd men gedwongen zich in de
keuze van zijn werkterrein te beperken. Alle in deze bundel optredende
wetenschapsmensen uit de negentiende eeuw waren op een specifiek vakgebied
werkzaam: Buys Ballot was natuurkundige en deed belangrijk werk op het gebied
van de meteorologie, Donders werd wereldberoemd als fysioloog, De Vries was
bioloog en werkte vooral op het

Van Stevin tot Lorentz

9
gebied van de plantenfysiologie en de erfelijkheidsleer, Kapteyn kreeg grote
bekendheid als astronoom, Van 't Hoff verwierf veel aanzien door zijn werk op het
grensgebied tussen natuurkunde en scheikunde en Van der Waals, Kamerlingh
Onnes en Lorentz bezorgden Nederland een vooraanstaande positie op het gebied
van de natuurkunde.
Het laatste portret van deze bundel is gewijd aan Lorentz, de laatste grote
vertegenwoordiger van de klassieke, uit de mechanistische wetenschap van de
zeventiende eeuw ontstane natuurwetenschap. Het tijdperk van deze klassieke
wetenschap eindigde in de eerste decennia van de twintigste eeuw, toen de
natuurwetenschap door de ontwikkeling van de relativiteitstheorie en de
quantummechanica totaal van gedaante veranderde. Zo sloot Lorentz een periode
in de ontwikkeling van de natuurwetenschap af die bij Stevin was begonnen.
A.J. Kox

Eindnoten:
1 Ongeveer dezelfde periode wordt behandeld in K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin:
Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland, 1589-1940. Meppel/Amsterdam, 1985.
Van Berkel geeft een boeiend en gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling van de
natuurwetenschap in Nederland, waarbij ook de maatschappelijke en institutionele context aan
de orde komen.
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1 Simon Stevin 1548-1620
A.J. Kox

Over het leven van Stevin is maar weinig met zekerheid bekend. Dat geldt vooral
voor de eerste dertig jaar van zijn leven. Zeker is, dat hij in Brugge is geboren. Dat
feit wordt vermeld op de titelpagina van veel van zijn werken. Van de geboortedatum
kennen we alleen het jaar, zij het ook dat niet met absolute zekerheid: 1548.
Stevin was een buitenechtelijk kind. Zijn moeder heette Cathelijne van der Poort,
zijn vader Antheunis Stevin. Deze gegevens komen voor in een akte uit 1577, waarin
Stevin meerderjarig wordt verklaard. Uit dezelfde akte blijkt, dat Stevin in dat jaar
1
tot klerk werd benoemd op het belastingkantoor van het Vrije van Brugge.
Uit een passage in een van Stevins werken kan worden opgemaakt dat hij eerder
een soortgelijke betrekking in Antwerpen had. Meer dan dit weten we niet over de
eerste periode van zijn leven. Men heeft wel gemeend dat Stevin vóór 1577 langdurig
door Europa heeft gereisd, maar daarvoor bestaat geen enkel bewijs. Dat hij veel
gereisd heeft staat vast - uit zijn werken blijkt dat hij Polen, Noorwegen en Pruisen
heeft bezocht - maar wanneer die reizen hebben plaatsgevonden is niet bekend.
In 1581 vestigde Stevin zich in Leiden, zoals blijkt uit het bevolkingsregister van
die gemeente. Twee jaar later liet hij zich daar aan de universiteit inschrijven onder
de naam Simon Stevinius Brugensis.
In de jaren na 1581 verschenen kort na elkaar een aantal publikaties, gewijd aan
zeer uiteenlopende onderwerpen. De eerste was Tafelen van interest (1582). In dit
werk behandelt Stevin de theorie van de renteberekening. Bo-
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vendien bevat het een serie rentetafels, wat tamelijk belangrijk was. Vóór het
verschijnen van Tafelen van interest bestonden er wel rentetafels, maar deze werden
door de eigenaars (meestal bankiers) geheim gehouden.
In 1583 verscheen Problemata geometrica, waarin niet alleen een groot aantal
meetkundige problemen wordt behandeld, maar ook de werking wordt uiteengezet
van allerlei meetinstrumenten, vooral voor de landmeetkunde.
Twee jaar later kwamen drie werken uit: Dialectike ofte Bewysconst, De thiende
en l'Arithmétique. Dialectike is het eerste leerboek over logica in de Nederlandse
taal. In De thiende wordt een nieuwe schrijfwijze voor decimale breuken ingevoerd.
l'Arithmétique is gewijd aan de algebra.
Uit 1586 dateren drie zeer belangrijke werken, die in één band werden uitgegeven:
De beghinselen der weeghconst, De weeghdaet en De Beghinselen des waterwichts.
In deze boeken behandelt Stevin achtereenvolgens de mechanica (voornamelijk
statica) en de hydrostatica. Op enkele van de bovengenoemde werken kom ik nog
terug.
Ook op technisch gebied was Stevin in deze tijd actief, zoals blijkt uit het grote
aantal octrooien dat hem door de Staten van Holland en de Staten Generaal werd
verleend. Sommige van deze octrooien hebben betrekking op een nieuw type
watermolen. Samen met Johan Hugo de Groot (door sommige auteurs Jan Cornets
de Groot genoemd), de vader van de later zo beroemde Hugo de Groot, bouwde
Stevin een aantal van deze molens. Met wisselend succes: een bij IJsselstein
geplaatst exemplaar voldeed zo slecht dat de opdrachtgevers weigerden te betalen.
Pas na een jarenlang slepend conflict kon de zaak in der minne worden geschikt.
Het in 1590 verschenen Het burgherlick leven staat, wat het onderwerp betreft,
geheel los van alle voorgaande publikaties. Het is een soort handleiding, waarin
Stevin uiteenzet hoe een burger zich in de samenleving dient te gedragen. Een van
zijn uitgangspunten is dat men ‘alle getrouheyt ende onderdanicheyt an sijn overheyt
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schuldich is’. In het algemeen zijn Stevins adviezen pragmatisch van aard. Hij
beroept zich niet op morele overwegingen.
Van weer een geheel ander karakter zijn De stercktenbouwing (1594) en De
havenvinding (1599). Het eerste werk is een uitvoerige, deels theoretische, deels
praktische uiteenzetting over het bouwen van versterkingen, een onderwerp dat
door de oorlogsomstandigheden in de Nederlanden in grote belangstelling stond.
In De havenvinding zet Stevin uiteen hoe een schipper de haven van bestemming
kan bereiken zonder de juiste geografische lengte voor zijn schip te kennen.
Gedurende een groot deel van zijn leven heeft Stevin intensief contact gehad met
prins Maurits. Wanneer ze elkaar hebben leren kennen is niet bekend. Waarschijnlijk
was Stevin al vanaf 1593 in persoonlijke dienst bij de prins. Hij was diens leermeester
op allerlei gebieden, zoals wiskunde en ves-
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tingbouw. Het lijkt waarschijnlijk dat Stevin meer was dan alleen leraar, maar naar
de persoonlijke invloed die hij misschien op Maurits heeft gehad kunnen we alleen
maar raden. Pas in 1604 kreeg Stevin een officiële staatsfunctie. Door de
Staten-Generaal werd hij benoemd tot ‘Quartiermeester tot het afsteecken der
quartieren’. In officiële geschriften uit deze tijd treft men Stevin ook dikwijls aan
onder de titel ingenieur.
Uit de tussen 1605 en 1608 gepubliceerde Wisconstighe ghedachtenissen blijkt
hoe veelzijdig Stevins lesactiviteiten waren. Dit omvangrijke werk, dat tegelijkertijd
in een gedeeltelijke Franse en een volledige Latijnse vertaling verscheen, bevat de
manuscripten die Stevin vervaardigde als hulp bij het onderwijs aan Maurits. De titel
is bedrieglijk, want naast wiskunde komen veel andere onderwerpen aan de orde:
mechanica, navigatie, astronomie, de leer van het perspectief en boekhouden.
Gedeelten van de Wisconstighe ghedachtenissen zijn overgenomen uit eerder werk,
maar er zijn ook stukken die volstrekt nieuw zijn. Eén daarvan is de verhandeling
over boekhouden, waarin Stevin de methode van het Italiaans of dubbel boekhouden
aanbeveelt. Het feit dat de naam Maurits in de Wisconstighe ghedachtenissen vele
malen wordt genoemd heeft vaak aanleiding gegeven tot de onjuiste veronderstelling
dat dit werk eigenlijk door Maurits is geschreven.
Na de Wisconstighe ghedachtenissen volgden nog twee publikaties, die in één
band werden uitgegeven: Castrametatio, Dat is Legermeting en Nieuwe maniere
van sterctebou, door spilsluysen, beide uit 1617. Drie jaar later, in 1620, overleed
Simon Stevin. Ook de precieze datum van zijn dood is niet bekend, evenmin als de
plaats waar hij werd begraven. Bij zijn dood liet Stevin een weduwe en vier kinderen
achter. De op één na oudste, Hendrick, heeft later nog een belangrijke bijdrage
geleverd aan de roem van zijn vader. In 1649 publiceerde hij onder de titel Materiae
Politicae naast enkele al bekende werken, een aantal nog onbekende manuscripten
van zijn vader.
Als men zich in het werk van Stevin verdiept blijkt dat niet alles origineel is. Maar
hij slaagt er vaak in ook resultaten, die in zijn tijd al bekend waren, op een
verrassende en nieuwe manier te presenteren. Stevins werk vertoont twee
karakteristieke kenmerken: het puristisch gebruik van de Nederlandse taal in alle
publikaties die na 1585 verschenen zijn, en de bijna overal optredende tweedeling
tussen ‘spiegheling’ en ‘daet’, tussen theorie en praktijk.
Voor Stevin zijn spiegheling en daet onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zijn
eigen werkzaamheden als wetenschapsman en als ingenieur tonen dat duidelijk
aan. In de Wisconstighe ghedachtenissen wijdt hij een aparte beschouwing aan het
‘menghen der spiegheling en daet’. Hij betoogt daarin dat men zonder voldoende
theoretische achtergrond niet op de juiste wijze een vak kan beoefenen. Maar het
omgekeerde is wel mogelijk: spiegheling die niet door daet gevolgd wordt kan toch
nuttig zijn. Als voorbeeld noemt hij
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Euclides, van wiens resultaten landmeters en bouwmeesters dagelijks gebruik
maken. Voor mensen als Euclides geldt: ‘Sy connen den Doenders stof leveren en
voorderlick sijn, sonder self Doenders te wesen.’ De conclusie is dan ook: ‘Daerom
een Spieghelaers Spieghelinghen die ander Doenders te sta commen, en sijn niet
3
onnut al en is hy self gheen Doender.’
Stevin kende aan de Nederlandse (of, zoals hij zelf zei, ‘Duytsche’) taal een
bijzondere plaats toe. Hij was ervan overtuigd dat het Nederlands verreweg de beste
taal was voor de wetenschap. In zijn Uytspraeck vande weerdicheyt der Duytsche
tael die aan De beghinselen der weeghconst vooraf gaat, probeert Stevin de
superioriteit van het Nederlands op een aantal manieren aan te tonen. Het doel van
een taal is volgens hem ‘te verclaren t'inhoudt des ghedachts’ en dat gebeurt op de
4
beste wijze door ‘ynckel saken met ynckel gheluyden te beteeckenen’.
Van het feit dat het Nederlands aan deze eis veel beter voldoet dan Latijn of
Grieks probeert Stevin de lezer te overtuigen door voor deze talen lijsten van
eenlettergrepige woorden op te stellen. In het Nederlands blijken veel meer van dit
soort woorden voor te komen. Het is niet nodig om zulke lijsten ook voor andere
talen, zoals Frans, Spaans of Italiaans, te maken, omdat Latijn en Grieks volgens
Stevin aan deze talen superieur zijn.
Een ander argument ontleent hij aan de eigenschap die hij ‘beweeghlicheyt’ noemt,
en die het Nederlands volgens hem in bijzondere mate bezit. Onder beweeghlicheyt
verstaat Stevin het vermogen om door middel van de taal mensen mee te slepen.
In geen andere taal kan een redenaar bereiken wat hij in het Nederlands kan: ‘soo
hy de tong wel t'sijnen bevele heeft, ende dat hem maer int hooft quaem een bessem
5
(bezem) de bruyt te sijne, hy sal de ghemeente beweghen ter bruyloft te commen.’
In de Wisconstighe ghedachtenissen vervolgt Stevin zijn pleidooi voor het gebruik
van de Nederlandse taal. Hij ontwikkelt dan de theorie dat er lang geleden een tijd
is geweest, de ‘Wijsentijt’, waarin de mensen alle kennis die men nu moeizaam
probeert te verwerven, reeds bezaten. Een van de manieren om deze Wijsentijt zo
snel mogelijk te laten terugkeren, is het op zo groot mogelijke schaal beoefenen
van de wetenschap. Dat kan alleen wanneer de landstaal, en niet het Latijn, de taal
van de wetenschap is. Het ‘Duytsch’ is hiervoor de meest aangewezen taal. De
voortreffelijke eigenschappen van deze taal kunnen volgens Stevin alleen maar het
gevolg zijn van het feit dat de taal van de Wijsentijt Nederlands was.
Stevin heeft actief bijgedragen aan de verrijking van de Nederlandse taal. Zijn
purisme bracht hem ertoe zoveel mogelijk Nederlandse termen te gebruiken in
plaats van de gangbare Latijnse. In een aantal gevallen zijn de Nederlandse termen
van hemzelf afkomstig; in andere gevallen heeft hij het gebruik van al bestaande
termen bevorderd. Tot welke van deze twee categorieën een woord behoort, is
dikwijls moeilijk uit te maken, maar van een

Van Stevin tot Lorentz

14
aantal ook tegenwoordig nog gebruikte termen weten we vrij zeker dat Stevin ze
bedacht heeft. Voorbeelden zijn: wisconst (nu: wiskunde), meetconst (nu:
meetkunde), stelregel (voor algebra, nu stelkunde), evenredig, evenwijdig, omtrek.
Andere van Stevin afkomstige termen zijn weer in onbruik geraakt, zoals brantsne
voor parabool, uytbreng voor (wiskundig) produkt en werf voor quotiënt.
Stevins werk op het gebied van de mechanica vertoont de al eerder uiteengezette
tweedeling tussen spiegheling en daet. De beghinselen der weeghconst bevat
theoretische beschouwingen op het gebied van de statica. In De weeghdaet worden
allerlei toestellen beschreven waarmee men de principes van de statica in praktijk
kan brengen. Een van die apparaten, waarvan de werking uitvoerig wordt behandeld,
draagt de naam ‘Almachtich’. Het dient om zware lasten langs een hellend vlak
omhoog te brengen en bestaat uit een windas die via een aantal tandraderen wordt
aangedreven. Het principe van dit toestel dateert overigens al uit de oudheid. Een
centraal begrip in de Weeghconst is het begrip zwaartepunt. In een van de eerste
definities (‘bepalingen’) wordt bepaald wat men onder zwaartepunt moet verstaan:
‘Swaerheydts middelpunt is, an twelck het lichaem door ons ghedacht hanghende,
6
alle ghestalt houdt diemen hem gheeft.’ Onuitgesproken blijkt in deze definitie de
vooronderstelling dat elk lichaam precies één zo'n punt heeft. Een deel van de
Weeghconst is geheel gewijd aan de bepaling van het zwaartepunt van allerlei
lichamen.
Een ander door Stevin veel gebruikt begrip is evestaltwichtich. Twee gewichten
zijn evestaltwichtich als ze elkaar door middel van een of ander instrument in
evenwicht houden. Dat lichamen die niet even zwaar (dus niet ‘evenwichtig’) zijn
wél evestaltwichtich kunnen zijn, kan men inzien door een hefboom met ongelijke
armen te beschouwen. Met zo'n hefboom kunnen ongelijke gewichten in evenwicht
worden gehouden. Het is jammer dat de zeer bruikbare term evestaltwichtich geen
ingang heeft gevonden. Wij hebben het tegenwoordig over ‘lichamen die elkaar in
evenwicht houden’.
Het eerste gedeelte van de Weeghconst is gewijd aan de hefboomwet. Met behulp
van een redenering die teruggaat tot Archimedes, bewijst Stevin deze wet, die stelt
dat de gewichten van twee evestaltwichtiche lichamen omgekeerd evenredig zijn
met de lengten van de hefboomarmen. Veel aandacht besteedt Stevin ook aan
gewichten op hellende vlakken.
Een hoogtepunt in de Weeghconst is de manier waarop hij laat zien onder welke
omstandigheden twee gewichten, die elk op een hellend vlak liggen, evestaltwichtich
zijn. De driehoek ABC (figuur 1) is omhangen met een serie aan elkaar verbonden
even zware bollen, de ‘clootcrans’. Dit snoer kan vrij bewegen om de vaste punten
r, s en v. Omdat de bollen met gelijke onderlinge tussenruimten aan elkaar zijn
bevestigd, is het aantal bollen op elk van de schuine zijden evenredig met de lengte
van die zijde. In het plaatje
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is AB = 2BC; het aantal bollen op AB is tweemaal zo groot als dat op BC. Stevin
redeneert nu als volgt: stel dat de vier bollen op AB en de twee op BC níet
evestaltwichtich zijn dan moet de clootcrans in beweging komen: een draaiing naar
rechts of een draaiing naar links. Als alle bollen zo een plaatsje zijn opgeschoven,
ontstaat een toestand die identiek is aan de begintoestand. Deze nieuwe toestand
is dus ook geen evenwichtstoestand: de clootcrans blijft in beweging. In Stevins
woorden: ‘de cloten sullen uyt haer selven een eeuwich roersel maken, t'welck
7
valsch is.’

Op grond van de onbestaanbaarheid van een perpetuum mobile (‘eeuwich roersel’)
komt Stevin dan tot de conclusie dat de clootcrans in rust blijft. Als men nu vervolgens
het onderste deel van het snoer (de bollen G t/m O) verwijdert, zal de rusttoestand
blijven bestaan, want dit deel trekt even sterk aan AB als aan BC. De vier bollen op
AB zijn dus evestaltwichtich met de twee op BC. Uit een beschouwing van het
algemene geval volgt nu dat twee lichamen op hellende vlakken evestaltwichtich
zijn als hun gewichten zich verhouden als de lengten van de vlakken. Dit belangrijke
resultaat gebruikt Stevin als uitgangspunt bij zijn beschouwingen over gewichten
op hellende vlakken.
De Weeghconst is niet alleen gewijd aan statica. In de Anhang der weeghconst,
verschenen in de Wisconstighe ghedachtenissen, beschrijft Stevin een proef die hij
samen met Johan Hugo de Groot heeft uitgevoerd. Bij deze proef maakten twee
kogels van ongelijk gewicht een val van dertig voet. De kogels bleken op hetzelfde
ogenblik beneden te zijn, in tegenspraak met de gangbaar (aristoteliaanse)
denkbeelden. Deze proef is waarschijnlijk vóór 1586 uitgevoerd. Dat zou betekenen
dat Stevin en De Groot daarmee eerder wa-
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ren dan Galilei, die - als hij de proef al heeft uitgevoerd - dit na 1589 heeft gedaan.
In de Beghinselen des waterwichts leidt Stevin een aantal resultaten af die
vooruitlopen op het werk van Pascal. Hij bewijst de stelling, zij het niet op
overtuigende wijze, dat de kracht op een vlak in een met vloeistof gevuld vat gelijk
is aan het gewicht van een kolom vloeistof met als grondvlak het beschouwde vlak
en als hoogte de afstand van het vlak tot de vloeistofspiegel. Door vervolgens een
gedeelte van de vloeistof te laten verstijven, waardoor de kracht op het beschouwde
vlak niet verandert, laat hij zien dat voor de grootte van de kracht de vorm van de
vloeistof niet ter zake doet. In figuur 2 is de kracht op het vlakje EF dus gelijk aan
het gewicht van de vloeistofkolom EFGH.

In De thiende bepleit Stevin het gebruik van het decimale stelsel, ook voor breuken.
Hij voert een notatie in die vooruitloopt op de notatie zoals wij die nu kennen. Voor
gehele getallen bestond de decimale schrijfwijze al. Het getal (3 × 100) + (2 × 10)
+ (6 × 1) schreef men al als 326. Maar voor breuken moest men zich nog behelpen
met uitdrukkingen als 3/10, 5/100, enzovoort. De notatie van Stevin bestaat eruit
dat tiendelige breuken als gehele getallen worden geschreven, waarbij een in een
cirkel geplaatst getal achter elk cijfer aangeeft of men met 1, 1/10, 1/100, enzovoort
moet vermenigvuldigen. De breuk 6/10 wordt op deze manier geschreven als 6 ①,
5/100 als 5 ② enzovoort. Het symbool O betekent: vermenigvuldigen met 1. Het
wat ingewikkelder getal 9,564 krijgt zo de vorm 9O5①6②4③. In plaats hiervan mag
men ook schrijven 9564③.
In De thiende geeft Stevin de regels om met dergelijke getallen rekenkundige
bewerkingen uit te voeren. Het is duidelijk dat de door hem ingevoerde notatie
aanzienlijk veel makkelijker hanteerbaar is dan de in die tijd gebruikelijke.
Hoewel Stevin niet de enige was die een notatie voor decimale breuken
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invoerde die op de onze lijkt, heeft zijn werk zonder twijfel veel invloed gehad. De
thiende was lange tijd Stevins meest bekende werk. Al kort na het verschijnen werd
het in het Engels en in het Frans vertaald.
Het probleem van de bepaling van de geografische lengte op zee had vóór Stevin
al veel mensen beziggehouden. Naarmate de zeevaart toenam en economisch
belangrijker werd, groeide het belang van een bruikbare oplossing voor dit probleem.
De oplossing die Stevin voorstelt in De havenvinding heeft een beperkt karakter.
Zijn methode berust op een relatieve lengtebepaling. Hij gaat ervan uit dat het
verschil tussen het magnetische Noorden (aangewezen door een kompasnaald) en
het geografische Noorden (bepaald met behulp van de zon) samenhangt met de
geografische lengte. Kent men de afwijking in de haven van bestemming, dan kan
men aan de hand van de afwijking aan boord besluiten of men al in de buurt van
de haven is: als de beide afwijkingen bijna even groot zijn, is de haven dichtbij.

In een aan de astronomie gewijd onderdeel van de Wisconstighe ghedachtenissen
toont Stevin zich een voorstander van het Copernicaanse wereldbeeld. Daarmee
was hij een van de eersten. De grotere eenvoud van het heliocentrische stelsel is
voor hem doorslaggevend. Hoeveel groter die eenvoud is laat hij aan een voorbeeld
zien. Hij stelt zich een aantal schepen voor die hij met de letters A t/m G aanduidt
(figuur 3). Schip D vaart in een cirkel om schip A, de andere liggen stil. Als de
schipper van D aanneemt dat híj stil ligt, moet hij een verklaring vinden voor de
onregelmatige bewegingen van de schepen B, C, E, F en G. Hij zal bijvoorbeeld
constateren dat telkens wanneer een rechte lijn van A via D naar E kan worden
getrokken, de afstand van D tot E minimaal is. Maar zodra hij aanneemt dat zijn
schip beweegt, verdwijnen alle moeilijkheden. Een schipper met het juiste inzicht
zal opmerken: ‘Ghij breeckt u hooft met voor wonder te houden daer gheen wonder
en is, want ons schip t'welck ghy meent stil te leggen, vaert gheduerlick rondtom
8
de drie schepen A, B, C.’
Deze uitspraak is zeer karakteristiek voor de rationalistische instelling van Stevin.
Het is maar schijn als iets raadselachtig lijkt. Voor alle verschijnselen bestaat een
verklaring: ‘Wonder en is gheen wonder’. Dit motto komt, als

Van Stevin tot Lorentz

18
omlijsting van de driehoek met de clootcrans, op de titelpagina van een aantal van
Stevins werken voor.
Dat Stevins verdediging van de ideeën van Copernicus niet onopgemerkt bleef
ligt voor de hand. Vooral uit kerkelijke kring kwamen protesten. De latere rector van
de Groningse hogeschool, Ubbo Emmius, schreef in 1608: ‘Indien deze dingen waar
9
zijn, (...) dan is Mozes een leugenaar, dan liegt de gehele Heilige Schrift.’
Het is niet mogelijk in dit hoofdstuk uitgebreid op de overige verdiensten van
Stevin in te gaan. Laat ik kort nog enkele onderwerpen noemen. Op het gebied van
de muziekleer heeft Stevin als een van de eersten de stemming bepleit die we
tegenwoordig gelijkzwevend noemen en die neerkomt op een verdeling van het
octaaf in twaalf gelijke delen. Stevins theorie van eb en vloed, die voorkomt in de
Wisconstighe ghedachtenissen, gaat ervan uit dat de invloed van de maan bepalend
is voor dit verschijnsel. In de moderne theorie speelt ook de aantrekkingskracht van
de zon een rol.
Over de twee door Stevin geconstrueerde ‘zeilwagens’ zijn veel verhalen in
omloop. De meeste zijn waarschijnlijk sterk overdreven, zoals het verhaal dat men
in twee uur van Scheveningen naar Petten zou zijn gereden. Hoogstwaarschijnlijk
hebben de wagens wel bestaan, hoewel ze nergens in Stevins werk worden vermeld.
Omdat de persoonlijke gegevens over Stevin zo schaars zijn, moeten we ons,
als we wat meer over zijn persoonlijkheid willen weten, volledig op zijn werk verlaten.
Eerder bleek al dat de combinatie van spiegheling en daet karakteristiek is voor
Stevin. Ook zijn pragmatisch rationalisme noemde ik al. Deze karaktertrek wordt
nog uitstekend geïllustreerd in Het burgherlick leven wanneer hij het heeft over de
religie. Hij komt tot de conclusie dat het bij de opvoeding van kinderen tot deugdzame
burgers zeer nuttig is om te dreigen met de straf van God. Tegen kinderen moet
men zeggen: ‘Angaende het quaet dat ghy buyten mijn weten doet, (. . .) en denckt
niet dat ghyder vry af sult gaen, want daer is een God diet al siet wat de menschen
maken (...) hy straft de ongherechticheyt met eeuwighe helsche onverdraghelicke
10
pijnen.’
Uit zijn werk komt Stevin naar voren als een pragmaticus die zich niet overgaf
aan filosofische bespiegelingen. We missen de filosofische achtergrond die we
bijvoorbeeld bij Descartes aantreffen. In tegenstelling tot deze geleerde ontwikkelt
Stevin geen eigen natuurfilosofie. Er zijn in zijn werk nauwelijks verwijzingen te
vinden naar de filosofen uit de oudheid, zoals we die bij andere auteurs vinden.
Een aantal onderwerpen die we tegenwoordig beschouwen als de centrale
problemen van de zestiende- en zeventiende-eeuwse natuurwetenschap komen bij
Stevin niet of nauwelijks aan de orde. Voorbeelden zijn het probleem van de
valbeweging en de vraag waarom we niets merken van de draaiing van de aarde.
Stevin heeft geen bijdrage geleverd aan de herinter-
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pretatie van het begrip ‘beweging’ die voor de oplossing van deze problemen
essentieel was, en die uiteindelijk leidde tot de formulering van de traagheidswet
en het principe van relativiteit van beweging. Juist deze principes spelen een
belangrijke rol in de nieuwe mechanistische natuurwetenschap die vanaf de tweede
helft van de zestiende eeuw in opkomst was, en die zich vooral keerde tegen de
opvattingen van Aristoteles.
Toch kunnen we, op grond van de manier waarop hij de wetenschap beoefende
en in het bijzonder van de belangrijke plaats die wiskunde en mechanica in zijn werk
innemen, Stevin beschouwen als een van de eerste Nederlandse vertegenwoordigers
van de mechanistische natuurbeschouwing. Het zelfvertrouwen waarmee Stevin
op zoek is naar verklaringen voor de ‘wonderen’ van de natuur is karakteristiek voor
een nieuwe generatie wetenschapsmensen.

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Het Vrije van Brugge was de naam van een zelfstandig gebied rondom de stad Brugge.
Principal Works. Deel V, p. 490.
Principal Works. Deel III, p. 620.
Principal Works. Deel I, p. 64.
Principal Works. Deel I, p. 86.
Principal Works. Deel I, p. 98.
Principal Works. Deel I, p. 178.
Principal Works. Deel III, p. 260.
Geciteerd in: E.J. Dijksterhuis, Simon Stevin. Den Haag, 1943. p. 331.
Principal Works. Deel V, p. 552.
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2 Isaac Beeckman 1588-1637
K. van Berkel

In juni 1905 trof een student in de wis- en natuurkunde uit Middelburg, Cornelis de
Waard (1879-1963), in de handschriftencollectie van de Provinciale Bibliotheek van
Zeeland in Middelburg een zeventiende-eeuws manuscript aan dat de op zichzelf
weinig belovende titel Loci communes droeg. Onder die titel schreven in vroeger
eeuwen studenten vele schriften vol met citaten en aforismen van klassieke
schrijvers, met de bedoeling zo voor later een fonds van eruditie op te bouwen.
De Waard herkende in het manuscript echter het wetenschappelijke
aantekeningenboek of Journaal van de in Zeeland geboren natuuronderzoeker Isaac
Beeckman. Dit Journaal had in de zeventiende eeuw een zekere bekendheid
genoten, maar was sindsdien zoek geraakt. Bij navraag bleek dat de Provinciale
Bibliotheek het pak papier in 1878 had aangekocht uit de nalatenschap van de
Middelburgse medicus en collectioneur Abraham Jacob 's Graeuwen voor de prijs
van een halve gulden, met als enige reden dat het hier om de geschriften van een
Zeeuw ging.
Uit de correspondentie van Descartes wist De Waard evenwel dat Beeckman niet
zo maar een Zeeuw uit de zeventiende eeuw was. Ook al had Descartes niet altijd
even vriendelijk over hem geschreven, dat hij enige betekenis had gehad voor de
ontwikkeling van Descartes' ideeën stond wel vast. Bovendien bleek bij het
doornemen van het Journaal al snel dat Beeckman een alleszins origineel denker
was geweest, die ook afgezien van zijn relatie met Descartes de moeite van het
bestuderen waard was. De Waard begon daarom het manuscript te transcriberen
en samen met zijn Amsterdamse
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leermeester, de hoogleraar D.J. Korteweg, pogingen in het werk te stellen om de
aantekeningen gepubliceerd te krijgen. Aanvankelijk bleef dat zonder succes, maar
mede op aandringen van de bekende wetenschapshistoricus E.J. Dijksterhuis, die
in De Gids meer dan eens over Beeckman schreef, kon in de jaren dertig met de
publikatie een begin gemaakt worden. In 1939 verscheen het eerste deel, in 1953
1
het vierde en laatste deel.
Deze uitgave van het Journaal biedt veel meer dan alleen de geannoteerde
aantekeningen van Beeckman. In het vierde deel nam De Waard, wiens vader
archivaris in Middelburg was en die zodoende goed de weg wist in de archieven,
tal van documenten uit verschillende archieven over Beeckman en zijn familie op.
Zo is de uitgave van het Journaal ook een soort Beeckmanarchief geworden, wat
maar gelukkig was ook omdat in de Tweede Wereldoorlog veel Zeeuwse archieven
zwaar getroffen werden en vele documenten verloren gingen. De biografie die De
Waard op basis van dit materiaal had willen schrijven is er nooit gekomen.
2
Het is maar ten dele juist om Beeckman een Zeeuw te noemen. Hij werd weliswaar
op 10 december 1588 in Middelburg geboren, maar zijn hele familie was afkomstig
uit de Zuidelijke Nederlanden. Zijn vader kwam uit het Brabantse Turnhout en was
in 1566, na de Beeldenstorm en de inzettende reactie (Alva zou in 1567 komen),
naar Engeland uitgeweken. Vandaar was hij in 1585 weer naar Middelburg getrokken,
waar toen ook juist vele vluchtelingen uit het kort tevoren door Parma veroverde
Antwerpen arriveerden. In de Zuidnederlandse immigrantengemeenschap, als aparte
groep tot ver in de zeventiende eeuw herkenbaar, groeide Beeckman op. Binnen
die kring zou hij later ook zijn vrouw vinden.
De vader van Isaac Beeckman was kaarsenmaker van beroep, maar voor de
plaatselijke bierbrouwerijen legde hij ook waterleidingen aan. Binnen het gilde
bekleedde hij vooraanstaande posities. In de gereformeerde kerk was hij evenwel
een minder gezien personage. Met een aantal predikanten lag hij jarenlang overhoop
over de vraag of kinderen van katholieke ouders wel, zoals de gewoonte was, in de
gereformeerde kerk mochten worden gedoopt. Om zijn kinderen zoveel mogelijk
aan de invloed van de Middelburgse predikanten te onttrekken liet vader Beeckman
Isaac en diens jongere, in 1590 geboren broer Jacob de Latijnse school bezoeken
in het nabijgelegen Arnemuiden en kort daarna in Veere.
In 1607 ging Beeckman naar Leiden om daar theologie te studeren, zonder al te
veel hoop overigens later predikant te kunnen worden. In Leiden verdiepte hij zich
echter ook in de wiskunde, niet alleen door colleges te lopen bij de hoogleraar Rudolf
Snellius, maar ook door zelfstandig boeken op het terrein van de astronomie, de
mechanica, de optica en dergelijke door te nemen. Ook daarbij was Snellius hem
behulpzaam. Toen Beeckman in 1610 uit Leiden terugkeerde naar Middelburg legde
hij nog wel het voor een pre-
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dikantsambt vereiste examen af - hij maakte zelfs een studiereis naar een
protestantse academie in Saumur (Frankrijk) - maar geen enkele gemeente wilde
hem, de zoon van een ‘querulant’, beroepen. Zo moest hij de ambitie om predikant
te worden laten varen, zo die er al geweest is. In het bedrijf van zijn vader had hij
zich ondertussen zo in het maken van kaarsen en het leggen van waterleidingen
bekwaamd dat hij zich in 1611 als zelfstandig kaarsenmaker in Zierikzee kon
vestigen. Zijn broer Jacob, met wie hij veel optrok, was daar in hetzelfde jaar als
conrector van de Latijnse school benoemd.
Vijf jaar later, toen zijn broer naar Veere vertrok, deed hij zijn bedrijf echter al
weer van de hand. Hij keerde terug naar Middelburg en wijdde zich daar aan de
studie van de geneeskunde. In zijn levensonderhoud voorzag hij door weer in het
bedrijf van zijn vader te werken. Na twee jaar zelfstudie promoveerde hij in 1618 in
het Normandische Caen tot doctor in de geneeskunde met een dissertatie over
derdedaagse koortsen. In de bijgevoegde stellingen verdedigde hij onder meer dat
niet een aantrekkende kracht van het vacuüm, maar de luchtdruk het opstijgen van
water in gesloten buizen veroorzaakte, dat het vacuüm werkelijk bestond en dat
een voorwerp dat niet in zijn beweging gehinderd wordt altijd zal blijven bewegen.
Al deze stellingen gingen lijnrecht in tegen de nog heersende aristotelische
natuurfilosofie.
Tegen het einde van de zomer van 1618 was Beeckman weer in de Republiek
en in oktober ging hij naar Breda om daar een oom die schoenmaker was te helpen
bij het slachten. In Breda ontmoette Beeckman min of meer toevallig een jonge
Franse edelman, René Descartes (1596-1650), die uit onvrede met zijn degelijke,
maar eenzijdige opleiding in Frankrijk de wereld ingetrokken was om daar de kennis
op te doen die de boeken hem niet konden bieden. Beeckman en Descartes sloten
vriendschap en bespraken in Breda tal van wiskundige en natuurfilosofische
onderwerpen. Voor Descartes was deze ontmoeting van grote betekenis omdat hij
van Beeckman leerde welke voordelen er te behalen vielen door de natuurfilosofie
met de wiskunde te combineren. In de trant van deze fysisch-mathematische
natuurwetenschap leidden zij samen de valwet af.
In 1619 werd Beeckman benoemd tot conrector van de Latijnse school te Utrecht,
maar al in 1620 vertrok hij naar Rotterdam om daar les te geven aan de Latijnse
school waarvan zijn broer Jacob inmiddels rector was geworden. In dat jaar trouwde
hij ook in Middelburg met de uit een Zuidvlaams geslacht stammende Cateline de
Cerf, die hem zeven kinderen zou baren.
In Rotterdam hield Beeckman zich naast het werk voor de school intensief bezig
met technische kwesties. Bij de poging van enkele uitvinders om een door hen
vernieuwde rosmolen in Rotterdam te introduceren, werd hem door een paar
regenten advies gevraagd over de constructie van de molen en
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toen dat oordeel negatief uitviel, zagen de regenten af van hun aandeel in de
onderneming. Zelf richtte Beeckman in 1626 samen met enkele handwerkslieden,
een arts, een navigatie-instructeur en een koopman een gezelschap op waarin, tot
het nut van de gemeenschap, allerlei technische aangelegenheden werden
besproken, het Collegium Mechanicum. Een van de projecten die dit gezelschap
ter hand nam was een plan ter bestrijding van de verzanding van de Maas bij
Rotterdam.
Een conflict binnen de gereformeerde gemeente was voor Beeckman in 1627
reden om Rotterdam te verlaten en het aanbod van de magistraat van Dordrecht te
aanvaarden om het rectoraat van de Latijnse school in de Merwestad op zich te
nemen. Bij zijn intrede in Dordrecht hield Beeckman een rede over de natuurfilosofie
en de door hem bepleite fysisch-mathematische benadering. Als voorbeeld besprak
hij de mogelijkheden om met behulp van de eenvoudige wiskunde van
isoperimetrische figuren (figuren, gelijk van omtrek, maar verschillend van oppervlak)
fysische verschijnselen te verklaren.
In Dordrecht sloot Beeckman zich net zomin op in zijn school als in Rotterdam,
al waren de contacten in het deftige Dordrecht toch van een iets andere aard. Hij
werd opgenomen in de zogenaamde Develsteinse kring, een gezelschap van
geletterden dat bijeenkwam op het buitenhuis van een van de leden, burgemeester
Cornelis van Beveren. Tot deze kring, die wel eens vergeleken is met de Muiderkring,
maar die toch van minder gehalte is geweest, behoorden ook de populaire arts en
schrijver Johan van Beverwijk en de bekende dichter Jacob Cats, toen pensionaris
van Dordrecht. Ook in het huis van de regent Jacob de Witt, de vader van Johan
de Witt, was Beeckman een geregelde gast. Met de predikant van de Waalse
gemeente, Andreas Colvius, sloot Beeckman blijvend vriendschap en door
tussenkomst van Colvius, die enige tijd gezantschapspredikant in Venetië was
geweest, kwam Beeckman in aanraking met enkele deels nog ongepubliceerde
werken van Galilei, die hij intensief begon te bestuderen. Nog meer buitenlandse
onderzoekers kwamen nu binnen zijn gezichtskring. In 1629 ontving Beeckman de
Franse filosoof Pierre Gassendi (1592-1655), die bezig was met een rehabilitatie
van de klassieke filosoof Epicurus en die na zijn gesprek met Beeckman aanleiding
zag om ook nadrukkelijk het atomisme van Epicurus in die rehabilitatie te betrekken.
Een jaar later kreeg Beeckman bezoek van de eveneens uit Frankrijk afkomstige
Marin Mersenne, een bekend muziektheoreticus, maar ook iemand met een
uitgebreid correspondentienetwerk. De oude vriendschap met Descartes bekoelde
in deze periode enigszins. Dat men in de Republiek zijn wetenschappelijke
deskundigheid op prijs wist te stellen, mag wel blijken uit het feit dat hij in het midden
van de jaren 1630 opgenomen werd in een commissie die voor de Staten-Generaal
moest beoordelen of de oplossing die Galilei de Staten aangeboden had voor het
oude
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probleem van de lengtebepaling op zee correct en uitvoerbaar was.
Dat te midden van al deze bezigheden de verzorging van het onderwijs een en
ander te wensen overliet is niet verwonderlijk, te meer daar Beeckman in de jaren
dertig zich ook nog wierp op het slijpen van lenzen en daarvoor regelmatig naar
Amsterdam en Middelburg ging. Desondanks stonden de Dordtse regenten niet
onwelwillend tegenover zijn natuuronderzoek. Al vrij snel na zijn komst in de stad
werd op kosten van de stad op de toren van het oude klooster waar de school in
gevestigd was een astronomische waarnemingspost ingericht, waar ook leerlingen
van de school bij het doen van waarnemingen ingeschakeld werden. Bij de uitbreiding
van de Latijnse school tot Illustre school (een academie zonder promotierechten)
werd Beeckman gevraagd voor het onderwijs in de wiskunde. Hij aarzelde echter.
Hij voelde er ook veel voor om naar Zeeland terug te gaan en bovendien liet zijn
gezondheid te wensen over. Ten slotte is er niets van gekomen. Op 19 mei 1637
overleed hij aan tuberculose, de ziekte die in 1629 al zijn broer Jacob fataal was
geworden.
Reeds in zijn Veerse schooljaren had Beeckman volgens de toenmalige gewoonte
voor eigen gebruik een schrift aangelegd met citaten van oude schrijvers, naar
onderwerp gerangschikt. Vanaf het begin zijn de folio-pagina's echter gevuld met
opmerkingen en invallen van wiskundige, natuurwetenschappelijke, technische of
geneeskundige aard, terwijl ook theologie, muziekleer, logica en algemene
levenswijsheden aan de orde komen. Uit de ongestructureerde massa aantekeningen
groeide allengs het Journaal. Af en toe liet Beeckman gedeelten in het net opschrijven
en tegen 1630 heeft hij wel eens met de gedachte gespeeld zijn aantekeningen te
ordenen en een selectie te publiceren. Maar zover is het niet gekomen. Wie tot
Beeckmans denkwereld wil doordringen moet het doen met zijn Journaal, een
ogenschijnlijk chaotische verzameling aantekeningen van de meest uiteenlopende
3
aard. Ook Beeckman had het soms over ‘minen chaos’.
Toch zou het onjuist zijn er niet meer in te zien dan dat. Het Journaal kent wel
degelijk een zekere eenheid, maar deze moet dan niet gezocht worden in een
uitgewerkt systeem van onderling samenhangende theorieën, maar in de algemene
visie van Beeckman op de studie der natuur. Deze valt te beschouwen als een
reactie op zowel de eeuwenoude aristotelische natuurfilosofie als de recentere
4
natuurfilosofie van de Renaissance.
Toen in de vijftiende en zestiende eeuw het gezag van vele klassieke auteurs
werd aangetast, ontstond er naast de voortlevende tradities van Aristoteles,
Ptolemaeus en Galenus een veelheid van alternatieve natuurfilosofieën. In vele
gevallen zocht men daarbij overigens aansluiting bij andere, tot dat moment
onbekende of minder gewaardeerde klassieke filosofen, zoals Pythagoras, de
mysterieuze Hermes Trismegistus en sommige neoplatoonse schrijvers. Onder
invloed van deze auteurs kreeg de natuurfilosofie van de
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Renaissance vaak een magisch, mystiek of occult karakter. De visie op mens en
kosmos was in deze stromingen vitalistisch en stond tegenover de organistische
natuurbeschouwing van Aristoteles. De natuur werd met meer nadruk dan voorheen
beschouwd als een levend en bezield wezen en niet de rede, maar de zintuiglijke
waarneming werd het geëigende middel om het geheim van de wereld te ontdekken.
Het vitalisme van de natuurfilosofie van de Renaissance bracht niet alleen met
zich mee dat men op andere wijze dan voorheen de natuur wilde bestuderen, maar
zorgde er ook voor dat andere dan de traditionele wetenschappen in het middelpunt
van de belangstelling kwamen te staan. Verborgen krachten, mystieke affiniteiten,
‘liefde’ en ‘haat’ als drijvende principes en andere esoterische symboliek pasten
beter bij de alchemistische traditie dan bij de mechanica. Veel Renaissance-filosofen,
Paracelsus bijvoorbeeld, zagen in de scheikunde de sleutel tot de kennis van de
kosmos. Als alternatief voor de aristotelische elementenleer, waarin op basis van
de tastzin aannemelijk werd gemaakt dat de ondermaanse wereld opgebouwd is
uit de vier elementen aarde, water, lucht en vuur, ontwikkelde Paracelsus een theorie
waarin de drie grondprincipes gesuggereerd waren door de uitkomsten van
chemische reactieverschijnselen.
Behalve door de proliferatie van nieuwe, meest magisch-occulte natuurfilosofieën
werd de wetenschap van de Renaissance ook gekenmerkt door het doorbreken van
de sociaal geladen tegenstelling tussen kennis en vaardigheden van handwerkslieden
en ingenieurs enerzijds en kennis en inzichten van geleerden anderzijds. Vanouds
keken de geleerden, die in het Latijn met elkaar communiceerden, neer op de
ambachtslieden, die het Latijn niet machtig waren en hun kennis en vaardigheden
door de dagelijkse omgang met werktuigen en machines hadden verworven. Die
kennis kon slechts betrekking hebben op een verwrongen, tot onnatuurlijke
verschijnselen gedwongen natuur. In de zestiende eeuw kwam er verandering in
deze opvatting, zowel door de sociale stijging die architecten en ingenieurs
doormaakten als, wellicht, door de meer vooraanstaande plaats van de scheikundige
wetenschap, waarin het experiment altijd een veel grotere rol had gespeeld. Van
belang was in ieder geval ook dat de klassieke werken van Archimedes over de
mechanica nu ook in betrouwbare edities op de markt kwamen.
De nieuwe natuurfilosofieën en de nieuwe waardering voor de mechanische
kunsten konden elkaar zowel versterken als tegenwerken. In beide gevallen werd
bijvoorbeeld veel waarde gehecht aan de wiskunde, zij het in het ene geval als een
verklaring van de verborgen structuur van de wereld en in het andere geval als
alleen een beschrijvend hulpmiddel. Ook bevorderden beide bewegingen een
actievere, meer op ingrijpen en beheersen georiënteerde houding van de
natuuronderzoeker tegenover de natuur, daarmee het

Van Stevin tot Lorentz

26
beschouwende ideaal van Aristoteles verwerpend. Maar het kwam ook voor dat
vanuit de mechanische traditie principiële bezwaren werden ingebracht tegen de
esoterische, in principe alleen voor ingewijden begrijpelijke redeneringen van
sommige Renaissance-filosofen.
In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is de mechanistische traditie
in haar eerste ontwikkeling vertegenwoordigd door Simon Stevin en Isaac Beeckman.
Bij Stevin zijn de geleerde en de ingenieur in één persoon verenigd, maar bij al zijn
kennis van de zuivere en toegepaste mechanica ontbreekt toch de filosofische
diepgang. Beeckman, voortgekomen uit dezelfde wereld van handwerkslieden, maar
later iemand die een intellectueel beroep uitoefende, kende die behoefte aan een
filosofische fundering van zijn mechanistische kijk op de wereld wel.
Beeckman kwam de natuurfilosofie van de Renaissance niet alleen tegen in de
geschriften van min of meer bekende auteurs, maar ook in zijn contacten met
vertegenwoordigers van die stroming in zijn directe omgeving. Een van die
halfduistere figuren uit de wetenschappelijke ‘underground’ was Balthasar van der
Veen uit Gorcum. Veel is er over hem niet bekend. Beeckman dacht dat hij sommige
van zijn ideeën had ontleend aan de Italiaanse hermetist en natuurfilosoof Giordano
Bruno. In ieder geval schijnt hij in zijn tijd enige faam te hebben genoten. Toen
Gassendi in 1629 door de Republiek reisde, bezocht hij niet alleen Beeckman, maar
ook Van der Veen. Een van de ideeën van Van der Veen was dat hij met iemand
die naar Indië vertrok contact kon onderhouden door voor het vertrek bloed uit zijn
arm op die van de vertrekkende persoon te laten druppelen, naderhand zijn arm op
die plek te prikken en zo bij de ander op die plek ook een prikkelend gevoel op te
wekken. Toen Beeckman die vondst in zijn Journaal noteerde, voegde hij er alleen
maar aan toe: ‘Nugae’ (onzin).
Serieuzer waren de denkbeelden van de Engelsman Gilbert en de Duitser Kepler,
die ook door Beeckman van commentaar werden voorzien. Dat William Gilbert,
schrijver van een beroemd boek over het magnetisme (De Magnete, 1600), de
werking van een magneet toeschreef aan een ziel in de magneet, werd door
Beeckman een natuurfilosoof onwaardig gevonden. Ook het gebruik dat Johannes
Kepler, in de beste Renaissance-traditie, maakte van een ‘anima motrix’, een
bewegende ziel in de planeten, om daarmee hun bewegingen te verklaren,
verduisterde naar de mening van Beeckman de oorzaken van die bewegingen meer
dan dat ze deze verhelderde.
Maar wat is dan wel een goede verklaring volgens Beeckman? Verklaren is
volgens hem het terugbrengen van iets wonderlijks tot iets dat we wel kunnen
begrijpen en begrijpelijk is voor hem alleen datgene dat door een aanschouwelijk
model voorgesteld kan worden. Hij accepteert een verklaring alleen als hij zich een
voorstelling kan maken van het mechanisme dat
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het verschijnsel veroorzaakt heeft. Hier spreekt de handwerksman die alleen kan
begrijpen wat hij zou kunnen maken.
Dat alleen aanschouwelijke mechanismen begrijpelijk zouden zijn en dat het
aannemen van werking op afstand of een bezielde materie alleen een gebrek aan
begrip moesten verhullen, is bij Beeckman niet alleen gebaseerd op zijn achtergrond
als handwerksman, maar ook op zijn calvinistische geloofsovertuiging. Calvijn was
zelf een verklaard tegenstander van het vitalistische element in de natuurfilosofie
van de Renaissance. Het toekennen van levensprincipes en intelligentie aan de
natuur was in zijn ogen een vorm van vergoddelijking van de natuur en deed afbreuk
aan de almacht van God. neoplatoonse ideeën over intermediaire machten tussen
God en de mens waren in strijd met het idee van een absolute kloof tussen God en
mens. Zo zag Beeckman het ook. Toen hij de mogelijkheid van de constructie van
een perpetuum mobile ontkende, deed hij dat niet alleen op grond van de praktische
overweging dat men er nooit in zou slagen alle wrijving weg te nemen, maar ook
omdat zo'n perpetuum mobile een eigen bron van kracht en leven zou moeten
bezitten. Dit was onbestaanbaar, omdat het alleen God voorbehouden was levende
wezens te scheppen. Een visie die een bezielde natuur aannam, was dus voor
Beeckman mede op religieuze gronden onaanvaardbaar.
Ten slotte was er nog een derde inspiratiebron voor Beeckmans mechanistische
opvattingen, de filosofie van de Franse pedagoog en wiskundige uit de zestiende
eeuw, Petrus Ramus. Beeckman was met dit ramisme in aanraking gekomen toen
hij in Leiden wiskunde studeerde bij Rudolf Snellius, die bekend stond als een fervent
aanhanger van Ramus. In wezen was het ramisme niet veel meer dan een
verscherping van de aanval van de humanisten op de aristotelische logica of
dialectica. Ramus had een verregaande vereenvoudiging van die aristotelische
argumentatieleer voorgesteld, waardoor deze voor de beginnende studenten beter
te verwerken zou zijn. Toegepast op de wetenschappen betekende dit een
vereenvoudiging van de argumentatiestructuur, een afkeer van zuiver begripsmatige
argumentaties, een voorkeur voor het concrete boven het abstracte en een reductie
van de natuur tot uiterlijke, bijna geometrische vormen. De werkelijkheidsopvatting
die bij het ramisme paste komt sterk overeen met die van de mechanistische
natuurwetenschap en de mathematisering die daarin waarneembaar is werd als het
ware voorbereid door het ramisme. Zeker is dit gebeurd bij Beeckman, die zijn
traagheidsbeginsel (waarover straks meer) op een wijze beargumenteerde die sterk
aan de ramistische logica doet denken.
In zijn Journaal legt Beeckman een grote inventiviteit aan de dag in het bedenken
van mechanismen die verschijnselen in de levende en de dode natuur zouden
kunnen verklaren. Sommige van die mechanismen zijn rechtstreeks ontleend aan
zijn ervaringen als kaarsenmaker en constructeur van
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waterleidingen. Als voormalig kaarsenmaker ziet hij bijvoorbeeld de wijze waarop
het lichaam voedsel opneemt uit het bloed geheel anders dan de zestiende-eeuwse
Franse geleerde Jean Fresnel. Had deze het proces verklaard door een aantrekkend
vermogen of ‘facultas attractrix’ in de lichaamsdelen aan te nemen, Beeckman wijst
op de overeenkomst met de wijze waarop een brandende kaars de brandstof zelf
eerst smelt en vervolgens aanzuigt. Om misverstanden te voorkomen moet daaraan
toegevoegd worden dat die aanzuigende kracht van de kaars op zichzelf ook
mechanistisch kan worden verklaard. Weliswaar spreekt Beeckman over een ‘fuga
vacui’ als de diepere oorzaak van die aantrekkende kracht, maar hij verstaat daar,
anders dan de aristotelische natuurfilosofen, niet een aan de natuur inherente afkeer
van het ledige onder, maar een simpel gevolg van het feit dat de luchtdruk de
vetdeeltjes in die richting duwt waar anders door de verbranding in de kaarsenpit
een vacuüm zou ontstaan.
Als voormalig constructeur van waterleidingsystemen heeft hij er ook geen moeite
mee om de bloedvaten in het menselijk lichaam te beschouwen als een gesloten
hydraulisch systeem met het hart als de pomp die de circulatie gaande houdt. William
Harvey was in 1628 in zijn befaamde boek De motu cordis de eerste die een
beschrijving van de bloedsomloop gaf die in deze sterk mechanische termen kon
worden geïnterpreteerd en Beeckman behoorde tot de eersten in de Republiek die
zich met die theorie akkoord verklaarden. Toen hij in 1633 op de hoogte raakte van
de theorie, haakte hij er onmiddellijk op in door experimenten te bedenken waarmee
hij de bloedsomloop ook zichtbaar kon maken. Vanaf dat moment is de theorie van
de bloedsomloop uitgangspunt van tal van bespiegelingen over de fysiologie van
het menselijk lichaam.
Toch zijn dergelijke bijna rechtstreeks aan de praktijk van de handwerksman en
de technisch constructeur ontleende analogieën niet zo talrijk. Doorgaans hebben
de door Beeckman geopperde mechanismen een ander karakter en probeert hij
een verschijnsel in de natuur te verklaren uit de beweging van uiterst kleine
materiedeeltjes. Volgens Beeckman was de materie opgebouwd uit een oneindig
groot aantal van dergelijke, uiterst kleine, harde deeltjes, die alle uit de zelfde
grondstof bestonden en alleen in vorm en grootte van elkaar verschilden. Alle
verschijnselen in de natuur waren te verklaren door ze op te vatten als het resultaat
van de beweging en de contactwerking van die deeltjes en een goed natuurfilosoof
hoefde volgens Beeckman dan ook maar twee grondbegrippen te hanteren: materie
en beweging.
Ook bij deze deeltjestheorie is de technische achtergrond van Beeckman niet
geheel afwezig. Een van de bronnen waaruit hij voor zijn denkbeelden op dit punt
putte was een geschrift van de klassieke mechanicus Hero van Alexandrië, die in
de toestellen die hij ontworpen had gebruik maakte van de
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verhitting en uitzetting van lucht en die die verschijnselen verklaarde door aan te
nemen dat de materie bestaat uit kleine deeltjes met lege tussenruimte. Er waren
echter ook andere klassieke inspiratiebronnen, zoals de dichter Lucretius, die de
betrekkelijk onschuldige deeltjestheorie à la Hero toegespitst had tot een bijna
militant atomisme. In zijn beroemde leerdicht De rerum natura had Lucretius een
atomistische interpretatie van de wereld gegeven om de mensen te verlossen van
hun angst voor de goden. Om die reden had het atomisme sinds de oudheid in een
geur van atheïsme gestaan en wie er in de zestiende of zeventiende eeuw over
dacht het atomisme of een andere deeltjestheorie weer te doen herleven, diende
zich er rekenschap van te geven hoe zijn deeltjestheorie te verzoenen was met zijn
religie. Voor Beeckman was dit niet zo'n probleem. Zijn deeltjestheorie was uitstekend
te rijmen met de voorzienigheid van God omdat de materiedeeltjes niet volgens
toeval door de ruimte bewogen, zoals Lucretius had betoogd, maar volgens de vaste
wetten die God in de natuur gelegd heeft. Alles in de natuur gehoorzaamde die
wetten en van toeval kon eigenlijk geen sprake zijn.
Over de precieze aard van zijn materiedeeltjes is Beeckman niet altijd even
duidelijk geweest. Soms spreekt hij onbekommerd over atomen, die ondeelbaar
zijn, dan weer is hij voorzichtig en spreekt hij over ‘particulae’ of ‘corpuscula’ waarvan
de deelbaarheid niet begrensd is. Beeckman realiseert zich dat atomen onmogelijk
zowel ondeelbaar als volkomen veerkrachtig kunnen zijn (dat laatste wordt vereist
door zijn botsingsregels). Hoewel hij zeker in de jaren voor 1618, toen de
grondgedachten voor zijn wereldbeeld werden ontwikkeld, het aantrekkelijke van
het atomisme duidelijk gezien heeft, heeft hij van de ondeelbaarheid van de
materiedeeltjes nooit een dogma gemaakt en we mogen hem dan ook alleen in een
zeer algemene zin atomist noemen.
Beeckman poneerde het bestaan van vier soorten atomen, overeenkomend met
de vier elementen van Empedocles en Aristoteles. Daarnaast nam hij, ook analoog
aan de opvattingen van Aristoteles, het bestaan aan van etherdeeltjes die de aarde
vanuit de kosmos bereiken en daar door hun snelle beweging allerlei verschijnselen
veroorzaken, zoals de zwaarte. Niet geheel duidelijk is of de lichtdeeltjes en de
magnetische deeltjes die Beeckman ook nog noemt tot een van de genoemde
atoomsoorten gerekend moeten worden. Men krijgt af en toe de indruk dat Beeckman
niet geheel ontkomen is aan de zwakte die inherent was aan het zeventiende-eeuwse
atomisme, namelijk de neiging om ter verklaring van elk volgend verschijnsel een
nieuw, speciaal daarvoor ‘ontworpen’ deeltje in te voeren. Koude en warmte verklaart
Beeckman bijvoorbeeld met afzonderlijke deeltjes, al zegt hij ook wel eens dat
warmte het voelbare resultaat is van de heftige beweging van de materiedeeltjes.
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Het verklaren van warmte met behulp van aparte deeltjes bleek uiteindelijk een
doodlopende weg, al zou het tot het begin van de negentiende eeuw duren voordat
men van dat idee afstapte. Een denkbeeld met een betere toekomst was de gedachte
dat stoffen die uit dezelfde atomen zijn opgebouwd door een andere rangschikking
van die atomen toch een verschillend gedrag kunnen vertonen. Zoals uit een beperkt
aantal letters toch een bijna oneindig groot aantal combinaties te maken valt waarvan
vele heuse woorden zijn, kan ook uit de wisselende samenstelling van een beperkt
aantal soorten atomen een groot aantal verschillende stoffen ontstaan. Het is wat
anachronistisch, maar men zou hierin de ontdekking van het verschijnsel van de
isomerie en wellicht ook de geboorte van het begrip molecuul in kunnen zien. Maar
voorlopig bleven dit nog zuivere speculaties van Beeckman; dergelijke gedachten
zouden hun vruchtbaarheid pas kunnen bewijzen in het kader van een verder
ontwikkelde atoomtheorie en zover zou het pas in de negentiende eeuw zijn. Bij
Beeckman was het meer nog een ingenieuze gedachtenconstructie om duidelijk te
5
maken wat het verklaringspotentieel van een deeltjestheorie was.
Een gedachte die op wat kortere termijn vrucht droeg was het idee dat de werking
van het vacuüm niet berust op een aan de natuur inherente afkeer van het ledige,
maar op de druk die uitgeoefend wordt door de omringende lucht. Deze druk of
spanning van de lucht is weer een gevolg van de snelle beweging van de
luchtdeeltjes en moet dus niet verward worden met de zwaarte of het gewicht van
de lucht. Als de zwaarte de oorzaak zou zijn van bijvoorbeeld de aanzuigende
werking van een zuigpomp, zou dit effect immers verdwijnen als de pomp van de
lucht erboven werd afgeschermd, wat duidelijk niet het geval is. De druk van de
lucht plant zich in alle richtingen gelijkelijk voort, zoals ook in water de druk van het
water in alle richtingen wordt voortgeplant. In feite beschouwde Beeckman de aarde
als de bodem van een aquarium vol lucht en op basis van deze gedachte zou later
in de eeuw Pascal zijn bekende proeven met de luchtdruk uitvoeren. Het nuttig
gebruik dat Beeckman zelf van het principe van luchtdruk maakte, was nog niet zo
overtuigend. Het magnetisme, de cohesie, eb en vloed, alle mogelijke verschijnselen
waarvoor men eertijds aantrekkende krachten te hulp had geroepen, verklaarde
Beeckman met druk en onderdruk van lucht, maar geen van zijn subtiele verklaringen
heeft standgehouden. Alleen het principe en de toepassing op het stijgen en dalen
van waterkolommen in afgesloten buizen kon de toets der kritiek doorstaan.
Het laatste voorbeeld - de luchtdruk en haar effecten - vormt een goede illustratie
van een zekere tweeslachtigheid in de natuurfilosofie van Beeckman. Soms
accentueert hij in zijn mechanistische natuurfilosofie het corpusculaire en
atomistische karakter van de materie en speurt hij naar deeltjesmechanismen die
verklaren hoe vorm, grootte, rangschikking en beweging van
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de materiedeeltjes bepaalde verschijnselen veroorzaken, dan weer abstraheert hij
van het corpusculaire karakter van de materie en concentreert hij zich op de
mechanische eigenschappen van stoffelijke lichamen zonder meer, ongeacht of het
nu om atomen, moleculen of rotsblokken gaat. Over het algemeen kan men zeggen
dat hij in het laatste geval tot vruchtbaarder gedachten is gekomen dan in het eerste
geval. De specifieke deeltjesmechanismen die hij introduceert om eb en vloed te
verklaren, zijn bijvoorbeeld niet meer dan aardige gedachtenconstructies om aan
te tonen dat het in principe mogelijk is zo verklaringen van natuurverschijnselen op
te stellen, maar als hij de lucht opvat als een homogene stoffelijke substantie met
mechanische eigenschappen vergelijkbaar met die van water, komt hij tot
aanvaardbare verklaringen van pneumatische verschijnselen. Een ander voorbeeld
van deze niet-corpusculaire mechanisering van het wereldbeeld vormt Beeckmans
traagheidsbeginsel.
In de aristotelische natuurfilosofie ging men bij het bestuderen van de lokale
beweging uit van het ‘common sense’-principe dat alles wat beweegt door iets
anders bewogen moet worden. Zonder een beweger komt een beweging tot rust,
zoals een wagen tot stilstand komt als er niet meer geduwd wordt. Een probleem
was wat bij een weggeworpen voorwerp de beweging gaande hield nadat het
voorwerp de werpende hand verlaten had. Een in de late Middeleeuwen populaire
oplossing voor dit probleem was dat een weggeworpen voorwerp door de hand van
de werper een ‘vis impressa’ of ‘impetus’ (inwendig bewegend vermogen)
meegegeven wordt die ervoor zorgt dat de beweging nog enige tijd doorgaat.
Voor Beeckman is de introductie van een dergelijk niet-aanschouwelijk bewegend
vermogen onaanvaardbaar. Tegenover de aristotelische bewegingsleer stelt hij dat
beweging een even natuurlijke toestand voor een voorwerp is als rust en dat niet
de beweging als zodanig, maar de verandering in beweging of de overgang van de
ene toestand naar de andere verklaring behoeft. Een voorwerp dat eenmaal in
beweging is, zal deze beweging behouden tenzij het daarin gehinderd wordt: ‘Dat
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eens roert, roert altyt, soot niet belet en wort.’ Waar geen weerstand is, is een
vacuüm, zal een eenmaal verkregen beweging altijd blijven bestaan.
Een dergelijk traagheidsbeginsel geeft blijk van een groot abstractievermogen
omdat het ingaat, zo lijkt het, tegen de alledaagse ervaring. Beeckman kwam er
dan ook niet op door de verschijnselen in zijn directe omgeving te observeren, maar
door het overdenken van de vraag hoe de eeuwigdurende, onveranderlijke beweging
van de hemellichamen mogelijk is. Hij wijst de van de zon uitgaande magnetische
kracht die Kepler als de continue oorzaak van de beweging van de planeten had
ingevoerd af. Op grond van het economiebeginsel ‘Entia non sunt multiplicanda
sine necessitate’ (het scheermes van Ockham, dat bij de ramisten zo populair was)
wijst
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hij zelfs de vraag naar een continue oorzaak als zodanig van de hand. Toen God
eenmaal de planeten een cirkelvormige beweging had gegeven, was het door het
ontbreken van weerstand niet nodig die beweging te onderhouden.
Deze kosmologische aanleiding tot het formuleren van het traagheidsbeginsel
maakt het begrijpelijk waarom Beeckman ervan uitgaat dat zijn beginsel zowel voor
rechtlijnige als voor cirkelvormige bewegingen geldt. Hij gaat niet zoals later uit van
het behoud van snelheid en richting van beweging, maar van het behoud van
snelheid en baankromming van beweging. Van de cirkelvormige beweging zijn
behalve de draaiende beweging van een tol op aarde geen voorbeelden te geven,
maar dat wordt door Beeckman verklaard door de werking van de luchtweerstand.
Beeckmans traagheidsbeginsel vormt een van de fysische grondbeginselen van
de afleiding van de valwet die hij op het eind van 1618 in Breda met Descartes
opstelde. Het andere grondbeginsel, ook door Beeckman geformuleerd, was dat
de aarde een vrij vallend voorwerp ‘met kleine hurtkens’ aantrekt, zodat in
opeenvolgende perioden de aantrekkende kracht van de aarde dezelfde, cumulatieve
invloed heeft op de toename van de snelheid. In het eerste tijdsdeel t krijgt het
lichaam een snelheid v en wordt de afgelegde weg vt, in het tweede tijdsdeel t komt
er boven op de behouden snelheid v een tweede snelheid v bij en wordt deze dus
2v; de afgelegde weg wordt dan 2(vt). Op basis van deze uitgangspunten weet
Descartes, met behulp van zijn meer ontwikkelde wiskundige kennis, af te leiden
dat de snelheid van een vrij vallend voorwerp rechtevenredig is met het kwadraat
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van de doorlopen tijd.
Aan Beeckmans bijdrage aan de opstelling van een correcte valwet is in de
literatuur vrij veel aandacht besteed en dat is ook in zoverre terecht dat juist in de
bewegingsleer in de zeventiende eeuw de doorbraak naar de moderne
natuurwetenschap plaatsvond. Het probleem van val en worp vormde de kern van
de mechanisering van het wereldbeeld. Dat neemt niet weg dat hij dezelfde fysische
intuïtie die hij bij de behandeling van bewegingsverschijnselen ten toon spreidde
ook op andere probleemvelden heeft laten zien. Naast zijn opmerkingen over de
corpusculaire opbouw van de materie, de introductie van het begrip luchtdruk en
de behandeling van de fysiologie van het menselijk lichaam zou bijvoorbeeld
gewezen kunnen worden op de manier waarop hij de fysica van het geluid en de
8
harmonieleer aanpakte. Dat hij daarbij de plank ook wel eens missloeg, is daarbij
van minder belang dan het feit dat hij consequent al die verschijnselen probeerde
9
te bestuderen vanuit een mechanistisch standpunt. Beeckman behoorde tot de
eerste generatie natuuronderzoekers die een min of meer consistent, zij het soms
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in fragmenten verborgen, mechanistisch wereldbeeld hebben ontwikkeld. Door
zijn mondelinge en schriftelijke contacten met andere natuuronderzoekers van

Van Stevin tot Lorentz

33
zijn tijd heeft hij, zonder zelf veel gepubliceerd te hebben, een belangrijke bijdrage
geleverd aan de mechanisering van het wereldbeeld in de zeventiende eeuw.
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Le développement historique du concept de ‘molécule’ dans les sciences de la nature jusqu' à
fin du XVIIIe siècle. Diss. Parijs, 1983. Voor een discussie over de betekenis van Beeckmans
‘molecuultheorie’: K. van Berkel, Problemen rond integratie en specialisatie in de
wetenschapsgeschiedenis: de ‘molecuultheorie’ van Isaac Beeckman. In: De zeventiende eeuw
2 (1986), p. 41-56; H.H. Kubbinga, ‘Isaac Beeckman (1588-1637) en de molecularisering van
de microcosmos. Een aspect van de “mechanisering” van het wereldbeeld.’ In: De zeventiende
eeuw 2 (1986), p. 59-79; K. van Berkel, ‘Voetnoot bij Beeckman: een antwoord aan Kubbinga.’
In: De zeventiende eeuw, p. 80-83. Of Kubbinga's (her-) ontdekking van de verkoopcatalogus
van Beeckmans bibliotheek van invloed zal zijn op het debat, moet nog afgewacht worden. Zie:
H.H. Kubbinga, ‘Isaac Beeckman... Catalogus librorum.’ In: De zeventiende eeuw 4 (1988), p.
81-82.
6 Journal, I, p. 44.
7 Om ook hier misverstanden te voorkomen is het nuttig op te merken dat voor Beeckman de
zogenaamde aantrekkingskracht van de aarde in werkelijkheid voortkomt uit de druk die de
etherdeeltjes, komende vanuit de wereldruimte, op aardse voorwerpen uitoefenen. Men ziet hier
dus wederom gedemonstreerd dat de corpusculaire materieopvatting pas wetenschappelijk
vruchtbaar wordt als deze gecombineerd wordt met een vorm van mechanica waarin de structuur
van de materie niet meer ter zake doet.
8 Op dit punt is nader onderzoek verricht door H.F. Cohen, Quantifying Music. The Science of
Music at the First Stage of the Scientific Revolution, 1580-1650. Dordrecht, 1985; F. de Buzon,
‘science de la nature et théorie musicale chez Isaac Beeckman (1588-1637).’ In: Revue d'histoire
des sciences 38 (1985), p. 97-120.
9 Dijksterhuis heeft in De mechanisering van het wereldbeeld, waarin Beeckman alleen in verband
met de afleiding van de valwet aan de orde komt, te veel nadruk gelegd op het niveau van de
wetenschappelijke theorievorming en de daadwerkelijke toepassing van wiskundige formules
op natuurwetenschappelijke problemen. Hij verwaarloost daardoor het belang van de mentale
omslag naar een mechanistische werkelijkheidsopvatting die logisch en historisch aan de
mathematisering in engere zin voorafging en waarbij de behoefte aan aanschouwelijkheid een
grotere rol speelde dan de mathematisering die erdoor mogelijk werd gemaakt. In dat licht bezien
wordt de afleiding van de valwet slechts de meest vruchtbare uiting van een algemene
mechanisering van het wereldbeeld.
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3 Christiaan Huygens 1629-1695
A.J. Kox en P.H. Polak

Christiaan Huygens is bij het grote publiek tamelijk onbekend. Bij het horen van de
naam Huygens zullen de meeste mensen eerder denken aan Christiaans vader,
Constantijn Huygens, de dichter-staatsman naar wie zelfs een literaire prijs is
genoemd, dan aan Christiaan zelf. Misschien zal men zich hem herinneren als de
uitvinder van het slingeruurwerk, maar hij heeft veel meer gepresteerd.
Huygens speelde een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van de
natuurwetenschappen en was op dit gebied geruime tijd de meest vooraanstaande
geleerde van de zeventiende eeuw. Zijn bijdragen waren minstens zo belangrijk als
die van bijvoorbeeld Galilei, Descartes en Newton. Waarom is hij dan toch
tegenwoordig zo onbekend, zeker vergeleken met deze beroemdheden? Deze vraag
is niet gemakkelijk te beantwoorden, maar het is wel mogelijk enkele omstandigheden
te noemen die tot deze onbekendheid hebben bijgedragen.
In de eerste plaats is veel van Huygens' werk voor de lezer tamelijk ontoegankelijk
door de zeer omslachtige wiskundige technieken die erin worden gebruikt. Deze
technieken, die een puur meetkundig karakter hebben, gaan terug tot Archimedes
en hadden in Huygens' tijd, mede door diens toedoen, de grenzen van hun
toepassingsmogelijkheden vrijwel bereikt. Vooral het beschrijven van veranderlijke
grootheden, zoals bijvoorbeeld de snelheid van een slinger, leverde bijna
onoverkomelijke moeilijkheden op.
Deze situatie veranderde, toen in het laatste kwart van de zeventiende eeuw,
door Newton en Leibniz de differentiaal- en integraalrekening werd
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ontwikkeld. De wiskunde werd plotseling een veel machtiger hulpmiddel bij de
beschrijving van de natuur. Veel resultaten die Huygens moeizaam had bereikt
konden toen korter, eenvoudiger, en dus leesbaarder worden afgeleid. Hoewel hij
de nieuwe ontwikkelingen wel volgde, heeft Huygens de differentiaal- en
integraalrekening nauwelijks toegepast.
Een tweede omstandigheid die heeft bijgedragen tot Huygens' onbekendheid is
zijn terughoudendheid bij het publiceren van zijn werk. Hij stelde zeer hoge eisen
aan de vorm waarin hij zijn resultaten presenteerde en wilde niet tot publikatie
overgaan voordat hij zijn bewijzen een voor hem bevredigende vorm had gegeven.
Vaak ontbrak hem de tijd of de zin daartoe. Bovendien vond hij zijn resultaten soms
niet belangrijk genoeg om te publiceren. Van een van zijn jeugdwerken vond hij
1
later zelfs dat het maar verbrand moest worden! Het gevolg was dat veel van zijn
werk pas lang na het ontstaan ervan is gepubliceerd, in een groot aantal gevallen
zelfs pas na zijn dood, in de Opuscula posthuma (1703) of in de Oeuvres complètes
(1888-1950).
In de zeventiende eeuw stonden twee opvattingen over de manier waarop de
natuurwetenschap moest worden bedreven tegenover elkaar: het rationalisme en
het empirisme. Volgens de aanhangers van het empirisme was alleen door middel
van de ervaring verworven kennis betrouwbaar. Voor de rationalisten daarentegen
was de rede de bron van alle kennis en was empirische kennis onbetrouwbaar. De
belangrijkste vertegenwoordiger van deze stroming, de Franse wiskundige en filosoof
René Descartes, propageerde het denkbeeld dat de natuurkunde op dezelfde wijze
moest worden opgebouwd als de wiskunde. Dat wil zeggen als een
axiomatisch-deductief systeem, gegrondvest op enkele axioma's. Deze axioma's
komen voort uit de rede en zijn dus in feite metafysisch van aard. Een voorbeeld is
Descartes' opvatting dat de eigenschappen van stoffelijke lichamen geheel worden
bepaald door hun meetkundige vorm en hun bewegingstoestand.
Huygens nam een tussenpositie in tussen empirisme en rationalisme, zoals de
meeste wetenschapsmensen tegenwoordig ook doen. In een van zijn brieven
2
gebruikte hij het motto Experientia ac ratione (door ervaring en rede). Hij was van
mening dat de wetenschap zich moest baseren op empirische kennis en niet op uit
de rede voortkomende axioma's. Maar hij zag ook in dat deze kennis zonder
theoretisch raamwerk weinig waarde heeft. Daarnaast meende hij dat het experiment
in laatste instantie moest beslissen over de houdbaarheid van een theorie, zonder
overigens de juistheid ervan definitief te kunnen aantonen.
Over de plaats van het experiment in de natuurwetenschappen verschilde Huygens
dus van mening met Descartes. Maar op een ander, zeer belangrijk punt waren ze
het eens. Evenals Descartes meende Huygens dat alle natuurverschijnselen met
behulp van de mechanica moesten - en konden - wor-
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den verklaard. Van dit mechanistische standpunt is hij zijn hele leven niet meer
afgeweken. In het Traité de la lumière, dat in 1690 verscheen (vijf jaar voor zijn
dood), heeft hij het over ‘la vraye Philosophie dans laquelle on conçoit la cause de
3
tous les effects naturels par des raisons de mechanique’. En hij vervolgt met: ‘Ce
qi'il faut faire à mon avis, ou bien renoncer à toute esperance de jamais rien
comprendre dans la Physique.’ Huygens heeft zich enkele malen zeer negatief over
4
het werk van Descartes uitgelaten, maar uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat
hij zich nooit geheel van hem heeft losgemaakt.
Christiaan Huygens werd op 14 april 1629 in Den Haag geboren. Hij kwam uit
een vooraanstaande familie. Zijn vader Constantijn, Heer van Zuylichem, Zeelhem
en Monnikenland, was een belangrijk man in de Republiek der Verenigde
Nederlanden van de zeventiende eeuw. Hij was achtereenvolgens secretaris van
Frederik Hendrik en van Willem II, in navolging van zijn vader, die secretaris was
van Willem van Oranje. Uit hoofde van zijn functie was Constantijn een regelmatige
gast aan de hoven van Engeland en Frankrijk. Maar hij was meer dan alleen maar
diplomaat. Constantijn Huygens had ook grote bekendheid als dichter. Zijn toneelstuk
Trijntje Cornelis wordt ook in onze tijd nog wel opgevoerd. Bovendien was hij een
verdienstelijk amateur-geleerde. Hij had een levendige belangstelling voor de
natuurwetenschappen en onderhield contacten met veel beroemde
wetenschapsmensen. Een van hen was Descartes, die zich in 1628 in Nederland
vestigde en de familie Huygens regelmatig bezocht.
Toen Christiaan acht jaar oud was, stierf zijn moeder, de Amsterdamse
koopmansdochter Suzanna van Baerle. Een nicht belastte zich daarna met de
verzorging van het gezin, dat vijf kinderen telde. In volgorde van leeftijd: Constantijn
junior, Christiaan, Lodewijk, Susanne en Philips. Het onderwijs was in handen van
gouverneurs. De kinderen werden onderwezen in vakken als rekenen, muziek,
Latijn, Grieks, Frans, Italiaans en zelfs logica, maar ook in dansen en paardrijden.
Christiaan blonk in alles uit. Toen hij negen jaar oud was converseerde hij in het
Latijn. Binnen drie jaar leerde hij de viola da gamba, de luit en het clavecimbel
bespelen.
Maar op het gebied van de wiskunde kwam zijn talent het meest tot uiting. Zijn
o

vader schreef: ‘A 1643. Begreep hy met een sonderlinge promptitude, al hetgeen
5
de mechanique ofte eenigh ander deel van de Mathesis mogte aengaen.’ Christiaans
belangstelling was niet uitsluitend theoretisch van aard, zoals blijkt uit het vervolg
van dit citaat, waarin vermeld wordt dat hij zelf een draaibank had gemaakt, en ‘dat
hy al eenigh goedt daer op begon te draeyen’. Om tegemoet te komen aan
Christiaans grote belangstelling voor de wiskunde (waartoe in die tijd ook vakken
als mechanica en astronomie werden gerekend) liet zijn vader hem door een zekere
Stampioen extra lessen op dit gebied geven, ‘met sonderlingh succes’ zoals
6
Constantijn schreef.

Van Stevin tot Lorentz

37
In 1645 gingen de zestienjarige Christiaan en zijn één jaar oudere broer Constantijn
rechten studeren aan de universiteit van Leiden, als voorbereiding op een
diplomatieke loopbaan. Christiaan besteedde echter vooral aandacht aan de
wiskunde. Zijn leermeester was de in die tijd beroemde wiskundige Frans van
Schooten, een aanhanger van Descartes. In deze tijd raakte Huygens diep onder
de indruk van Descartes' werk. Diens invloed zou zijn hele leven merkbaar blijven.
Een andere belangrijke invloed kwam ook uit Frankrijk. Door toedoen van zijn
vader begon Huygens een correspondentie met de Parijse geleerde Mersenne. De
briefwisseling duurde niet lang - Mersenne stierf al in 1648 - maar was voor de jonge
Huygens van groot belang. Mersenne was uitstekend op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen in de natuurwetenschappen en kon Huygens veel waardevolle
adviezen geven. Hij was diep onder de indruk van het talent van Christiaan en in
een brief aan vader Constantijn vergelijkt hij hem zelfs met Archimedes. Misschien
vormde die vergelijking voor Constantijn wel de aanleiding om zijn zoon ‘mon
Archimède’ te noemen!
In 1647 verwisselde Christiaan de Leidse universiteit voor het pas opgerichte
Collegium Arausiacum (Oranje-College) te Breda, waarvan zijn vader curator was.
Dit college, dat door Fredrik Hendrik was gesticht, had een zeer goede reputatie,
maar heeft desondanks niet veel langer dan twintig jaar bestaan.
Het was de bedoeling dat Huygens in Breda de rechtenstudie zou voortzetten,
ditmaal in gezelschap van zijn jongere broer Lodewijk, maar evenals in Leiden kwam
de wiskunde op de eerste plaats. Geen van beide broers heeft de studie afgemaakt.
In 1650 werden ze door hun vader naar huis teruggeroepen, naar aanleiding van
een duel tussen Lodewijk en een medestudent. Noch in Leiden, noch in Breda heeft
Christiaan ooit een academisch examen afgelegd. Toch kreeg hij een titel: in 1655
kochten hij en Lodewijk een doctoraat in de rechten in het Franse Angers. Zoiets
was in die tijd niet ongebruikelijk. Overigens heeft Christiaan de titel nooit gevoerd.
Huygens' eerste publikatie verscheen in 1651, onder de titel Theoremata de
quadratura hyperboles, ellipsis et circuli. Het werk is gewijd aan de kwadratuur van
kegelsneden en bevat bovendien een weerlegging van een cirkelkwadratuur
afkomstig van de wiskundige Gregorius a Sancto Vincentio.- Al in Breda was
Huygens met het werk voor deze publikatie begonnen. Drie jaar later verscheen De
circuli magnitudine inventa. Met dit werk over de kwadratuur van de cirkel vestigde
hij zijn reputatie als wiskundige definitief.
Inmiddels had Huygens besloten zich geheel aan de wetenschap te wijden,
voorlopig als ambteloos burger, slechts gesteund door een jaargeld van zijn vader.
De enige diplomatieke activiteit die hij ooit heeft ondernomen was
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een gezantschapsreis naar Denemarken in 1649. Op deze reis begeleidde hij graaf
Hendrik van Nassau als diens secretaris. De voornaamste reden voor het aanvaarden
van die functie was overigens de hoop geweest dat hij Descartes zou kunnen
ontmoeten, die sinds kort in Stockholm woonde, waar hij hoffilosoof was van koningin
Christina. Huygens' wens ging niet in vervulling. Ook daarna zou het niet meer tot
een ontmoeting komen: Descartes stierf in 1650. Hoewel het waarschijnlijk is dat
Descartes de jonge Huygens bij een van zijn bezoeken aan Hofwijck wel eens gezien
zal hebben, weten we vrijwel zeker dat ze elkaar nooit echt hebben ontmoet.
In de jaren vijftig van de zeventiende eeuw raakte Huygens meer en meer
geïnteresseerd in natuurkundige problemen. De zuivere wiskunde gaf hem geen
voldoende bevrediging meer. Zo verdiepte hij zich in de wetten die het gedrag van
botsende lichamen beschrijven, en op zeer originele wijze wist hij een aantal
belangrijke resultaten af te leiden. Hoewel hij deze resultaten in 1656 in een
manuscript vastlegde, en sommige ervan bekendmaakte - bijvoorbeeld tijdens een
zitting van de Londense Royal Society - kwam het pas na zijn dood tot volledige
publikatie. Het manuscript verscheen in de Opuscula posthuma, met als titel De
motu corporum ex percussione.
In Huygens' tijd was het inzicht in botsingsverschijnselen gering en verward.
Descartes had in 1647 zeven regels opgesteld voor botsingen tussen twee volkomen
veerkrachtige lichamen, maar op deze regels was veel aan te merken. In de eerste
plaats waren er gevallen denkbaar die niet met deze regels konden worden
beschreven. Bovendien waren sommige van de regels zeer duidelijk in tegenspraak
met de ervaring. In feite was er slechts één juist, zoals Huygens zou aantonen. Het
was de regel die het geval beschrijft waarbij twee deeltjes met gelijke massa's elkaar
met gelijke snelheden langs een rechte lijn naderen en elkaar vervolgens precies
in het midden raken (‘centraal botsen’). Descartes' regel voorspelt dat de deeltjes
zich na de botsing van elkaar zullen verwijderen, met snelheden die even groot zijn
als voor de botsing, maar tegengesteld in richting. Evenals Descartes beperkte
Huygens zich tot centrale botsingen. Verder ging hij uit van de juistheid van de
zojuist genoemde regel. Maar hij had een geniaal inzicht dat bij Descartes ontbrak.
Hij stelde als axioma dat beweging een relatief begrip is. Daarmee bedoelde hij dat
het zinloos is om over de beweging van het lichaam te spreken zonder te specificeren
ten opzichte waarvan die beweging plaatsvindt. Toegepast op botsingsverschijnselen
betekent dit dat alleen snelheid van de botsende lichamen ten opzichte van elkaar
(hun relatieve snelheid) van belang is voor het verloop van de botsing. Krijgen beide
botsende lichamen een extra gemeenschappelijke snelheid, zodat hun relatieve
snelheid niet verandert, dan zal dat op de manier waarop ze botsen geen invloed
hebben.
Huygens gebruikte dit principe om uit één bekende botsing het verloop van een
gehele klasse van botsingen af te leiden. Hij stelde zich een man op

Van Stevin tot Lorentz

39
een boot voor, die twee aan touwen opgehangen, even zware kogels tegen elkaar
laat botsen, waarbij de kogels elkaar met gelijke snelheden naderen. Zo ontstaat
de botsing die Descartes op juiste wijze had beschreven. Het verloop van deze
botsing is dus bekend. Op de wal staat een tweede man, die waarneemt wat er
gebeurt. Hij kijkt naar de kogels en voelt bovendien hun beweging door zijn handen
op die van de man aan boord te leggen. Begonnen wordt met de botsing uit te
voeren terwijl de boot stil ligt. De man aan wal registreert van beide ballen de
snelheden vóór de botsing (de ‘beginsnelheden’) en de snelheden ná de botsing
(de ‘eindsnelheden’). Dan wordt dezelfde botsing uitgevoerd terwijl de boot in
beweging is. De man aan wal ziet nu iets anders gebeuren. Bij de beginsnelheden
van de kogels moet de snelheid van de boot worden opgeteld. Maar omdat béide
kogels deze extra snelheid hebben gekregen, is hun relatieve beginsnelheid niet
veranderd. Aan het karakter van de botsing verandert dus niets. De man aan de
wal kan de eindsnelheden van de kogels na de tweede botsing nu berekenen door
eenvoudig de snelheid van de boot op te tellen bij de (bekende) eindsnelheden van
de kogels na de eerste botsing. Uit het verloop van een bekende botsing is op deze
wijze het verloop van een ‘nieuwe’ botsing afgeleid. Omdat bij verschillende
bootsnelheden voor de man aan wal telkens andere ‘nieuwe’ botsingen ontstaan,
is nu het verloop van een klasse van botsingen in principe bekend. Als de snelheid
van de boot de beginsnelheid van één van de kogels juist compenseert, ontstaat
het speciale geval waarbij deze kogel aanvankelijk in rust is.
Huygens' formulering van het principe van relativiteit van beweging is verrassend
modern. Hij was de eerste die dit principe scherp onder woorden bracht en de manier
waarop hij het toepaste wordt ook tegenwoordig nog gebruikt bij de studie van
botsingsverschijnselen.
Dank zij Huygens nam het inzicht in botsingsverschijnselen aanzienlijk toe. Maar
het eigenlijke belang van zijn werk ligt in de manier waarop hij tot zijn resultaten
kwam. Juist daarom is De motu corporum ex percussione ook voor de hedendaagse
lezer nog zo interessant.
Behalve in botsingsverschijnselen was Huygens ook geïnteresseerd geraakt in
optica. Al in 1653 ontstond een manuscript op dit gebied: Tractatus de refractione
et telescopiis. Een latere versie van dit werk verscheen onder de titel Dioptrica in
de Opuscula posthuma. Bij zijn optische onderzoekingen stond Huygens een
praktisch doel voor ogen: het verbeteren van de bestaande telescopen. Hij beperkte
zich niet tot theoretische studies. Toen bleek dat hij niet over lenzen van voldoende
kwaliteit kon beschikken, ging hij zijn eigen lenzen slijpen, daarbij geholpen door
zijn broer Constantijn. De broers werden bekwame lenzenslijpers en hun lenzen
waren van een voor die tijd ongekende kwaliteit. Een andere verbetering bestond
uit een door Christiaan ontworpen oculair, dat was opgebouwd uit twee lenzen. Dit
oculair, dat bekend
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staat als het ‘Huygens-oculair’, wordt ook tegenwoordig nog veel gebruikt. Het werk
had belangrijke gevolgen. Met een eigengemaakte telescoop ontdekte Huygens in
1655 een satelliet van Saturnus, die later de naam Titan zou krijgen. Enige tijd
daarna volgde de bevestiging van zijn hypothese dat de raadselachtige ‘armen’ van
Saturnus in werkelijkheid een ring waren. Een uitgebreide publikatie over de
resultaten van de waarnemingen aan Saturnus verscheen in 1659: Systema
Saturnium.
Inmiddels had Huygens zijn eerste reis naar Parijs gemaakt. Hij bracht de zomer
van 1655 in deze stad door en hij voelde zich er zeer op zijn gemak. Tijdens
bijeenkomsten ten huize van Habert de Montmor, een welgesteld begunstiger der
wetenschappen, leerde hij veel belangrijke mensen kennen, zoals de filosoof
Gassendi en de wiskundige Roberval. Hij nam deel aan de discussies over de laatste
ontwikkelingen in de wiskunde en de natuurwetenschappen en maakte kennis met
voor hem nieuwe problemen. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten raakte
Huygens geïnteresseerd in de kansrekening. Eigen onderzoek op dit gebied leidde
tot het zeer originele Tractaet handelende van reeckening in speelen van geluck,
dat in 1657 in Latijnse vertaling werd uitgegeven en later, in 1660, in het
oorspronkelijk Nederlands. In dit werk worden de grondslagen gelegd voor de
moderne waarschijnlijkheidsrekening.
Na de met enige tegenzin in september 1655 ondernomen terugreis naar
Nederland begon voor Huygens een periode van hard werken. Behalve met zijn
studie op het gebied van de kansrekening hield hij zich bezig met een ogenschijnlijk
zeer praktisch probleem: het ontwerpen van een nauwkeurig lopende klok. Vooral
voor de zeevaart was zo'n instrument van groot belang, omdat het kon dienen als
hulpmiddel bij de lengtebepaling op zee, in die tijd een van de grootste problemen
bij de navigatie. Er waren verscheidene prijzen uitgeloofd (onder andere door de
koning van Spanje) voor een bruikbare oplossing van dit probleem. In 1657 werd
naar Huygens' ontwerp een uurwerk geconstrueerd waarbij een slinger zorgde voor
een regelmatige gang. Het idee om een slinger te gebruiken was niet nieuw - Galilei
had al geprobeerd dit denkbeeld in praktijk te brengen - maar tegenwoordig is men
het erover eens dat Huygens de eerste was die een bruikbaar slingeruurwerk
ontwierp. In de zeventiende eeuw was men nog niet zo eensgezind. Huygens'
prioriteit bleef lange tijd omstreden, voornamelijk ten gunste van Galilei's zoon
Vincenzio.
Het slingeruurwerk had veel succes. De Haagse klokkenmaker Coster
construeerde een groot aantal van deze uurwerken, die ook als torenklok zeer goed
bruikbaar bleken. Al in 1658 werden in Scheveningen en in de Domtoren te Utrecht
slingeruurwerken geïnstalleerd. Alleen op zee voldeden ze niet, omdat de
onregelmatige scheepsbewegingen de werking te veel beïnvloedden. Het probleem
van de lengtebepaling op zee bleef Huygens de
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rest van zijn leven bezighouden. In 1665 verscheen Kort onderwijs aengaende het
gebruyck der horologien tot het vinden der lenghten van Oost en West, waarin het
gebruik van klokken bij de lengtebepaling wordt uiteengezet. Zijn pogingen om het
slingeruurwerk voor gebruik op zee geschikt te maken leidden in 1675 tot een
uurwerk met een ‘onrust’ in plaats van een slinger, terwijl een spiraalveer de
gewichten verving. Dit ontwerp, dat in alle mechanische horloges nog steeds wordt
toegepast, zou uiteindelijk succes hebben, maar dat heeft Huygens niet meer
meegemaakt.
Het belang van Huygens' uitvinding kan moeilijk worden overschat. Niet alleen in
de zeevaart was er behoefte aan nauwkeurige tijdmeting, maar ook in de wetenschap
- met name in de astronomie - en in het dagelijks leven. Dank zij Huygens hoefde
men zich niet langer te behelpen met zeer onbetrouwbare klokken, maar kon men
eindelijk het verloop van de tijd op nauwkeurige wijze meten. De mens had de tijd
onder controle gekregen!
Vanzelfsprekend beperkte Huygens zich niet tot de louter technische kant van
zijn uurwerk. Hij wilde de werking van het apparaat ook theoretisch goed funderen.
Uit een grondige studie van de slingerbewegingen kwamen een aantal belangrijke
resultaten voort, zowel op het gebied van de mechanica als op dat van de zuivere
wiskunde. Op grond van deze resultaten kon de klok nog verder verbeterd worden.
Een gedeelte van dit werk werd in 1658 gepubliceerd onder de titel Horologium.
Parijs liet Huygens niet los. In oktober 1660 vertrok hij voor de tweede maal naar
deze stad. Hij was inmiddels zo beroemd geworden dat koning Louis XIV hem in
audiëntie ontving. Ook ditmaal nam hij weer met veel enthousiasme deel aan de
bijeenkomsten bij De Montmor. Via Londen keerde hij in het voorjaar van 1661 naar
huis terug. Niet voor lang. Al in april 1663 reisde hij weer naar Parijs, deze keer als
begeleider van zijn vader, die een diplomatieke missie moest vervullen. Vanuit Parijs
bezocht hij in de zomer van 1663 Londen, waar hij werd opgenomen in de pas
opgerichte Royal Society, een onder bescherming van de Engelse koning staand
gezelschap van geleerden.
In Parijs was intussen een gunstig klimaat ontstaan voor wetenschapsmensen
zoals Huygens. De nieuwe eerste minister van de Zonnekoning, Colbert, wilde
Frankrijk tot een middelpunt op cultureel en wetenschappelijk gebied maken. Op
zijn instigatie besloot de koning stipendia toe te kennen aan een aantal belangrijke
kunstenaars en geleerden, waaronder Huygens. Nog voor zijn terugkeer naar
Nederland in mei 1664 ontving hij de voor die tijd aanzienlijke som van 1200 livres.
Naar het voorbeeld van de Royal Society wilde Colbert verder een ‘Académie des
Sciences’ oprichten, die, tot meerdere glorie van de koning, de taak van het
organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten moest overnemen van
particulieren zoals De Montmor. Het was Colberts bedoeling dat Huygens in deze
Académie
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een vooraanstaande positie zou innemen. Het oprichten van de Académie nam nog
vrij veel tijd in beslag. Het duurde tot 1666 voordat het zover was dat Huygens naar
Parijs kon verhuizen om met zijn werk te beginnen. Hij ontving een jaargeld van de
koning ter grootte van 6000 livres, meer dan enig ander Académielid kreeg.
Bovendien woonde hij in een appartement in de Bibliothéque Royale, die gevestigd
was in het gebouw waar ook de zittingen van de Académie plaatsvonden. Maar
Huygens was dan ook vanaf de oprichting de onbetwiste leider van de Académie.
Tweemaal per week kwam de Académie bijeen, op woensdag en op zaterdag.
Op woensdag wijdde men zich aan de wiskunde, met inbegrip van mechanica en
astronomie, op zaterdag aan de ‘natuurkunde’, waaronder ook de gehele biologie
viel. Huygens stelde zelf een aantal wetenschappelijke programma's op, waarin de
7
voornaamste taken van de Académie werden vastgelegd. Sommige van deze taken
waren zeer praktisch van aard, zoals het op schepen meezenden van
slingeruurwerken om hun bruikbaarheid te testen, het bepalen van de lichtsnelheid
en het meten van de omtrek der aarde. In deze programma's kwam ook de
astronomie uitgebreid aan de orde en de Académie zou zich dan ook intensief met
astronomische waarnemingen bezighouden, daarbij geholpen doordat men kon
beschikken over uitstekende, door Huygens ontworpen, telescopen en nauwkeurige,
eveneens door Huygens ontworpen, slingeruurwerken. Dat de astronomie zo'n
belangrijke plaats innam is niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat het deze
wetenschap was die de in de zeventiende eeuw plaatsvindende vernieuwing Dijksterhuis gebruikt terecht het woord ‘mechanisering’ - van het wereldbeeld op
gang had gebracht.
Met zijn benoeming in de Académie begon voor Huygens een verblijf in Parijs
dat, met twee onderbrekingen, tot 1681 zou duren. Van 1670 tot 1671 en van 1676
tot 1678 was hij in Nederland, in beide gevallen om te herstellen van een ernstige
ziekte. Het is misschien overdreven te zeggen dat zijn Parijse periode de meest
belangrijke in Huygens' leven was. Ook vóór 1666 had hij immers al zeer grote
prestaties geleverd. Maar het is zeker dat hij in Parijs in een omgeving verkeerde
waarin hij enorm werd gestimuleerd in zijn wetenschappelijk werk. Hij genoot er
groot aanzien en had het zeer naar zijn zin. In Parijs ontstonden twee belangrijke
werken: Horologium oscillatorium (1673) en Traité de la lumière, dat pas in 1690
werd gepubliceerd.
Het Horologium oscillatorium, dat in het algemeen als Huygens' hoofdwerk wordt
beschouwd, bevat de resultaten van zijn onderzoekingen naar aanleiding van het
slingeruurwerk. Sommige gedeelten zijn technisch van aard, andere puur wiskundig.
In het technische gedeelte wordt uiteengezet hoe een slingeruurwerk is opgebouwd.
Het hier beschreven ontwerp is zo goed doordacht, dat het sindsdien slechts op
enkele ondergeschikte punten kon worden verbeterd. Dit succes berust voor een
belangrijk gedeelte op Huy-
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gens' inzicht dat het belangrijkste onderdeel van een klok wordt gevormd door het
regulerende element, in dit geval de slinger. Het wiskundige gedeelte is gewijd aan
een grondige studie van de slingerbeweging. Huygens besteedde veel aandacht
aan het verschijnsel dat de slingertijd van een slinger toeneemt naarmate zijn
maximale uitslag groter wordt en hij slaagde erin de slinger zodanig op te hangen
dat deze tekortkoming werd opgeheven.
In het Traité de la lumière wordt een geheel nieuwe theorie voor het licht
uiteengezet en met succes gebruikt om een verklaring te geven voor een al lang
bekend raadselachtig verschijnsel: de dubbele breking van licht in kalkspaat. Met
dubbele breking wordt bedoeld dat een lichtstraal, die op een kristal kalkspaat valt,
zich in het kristal als twee stralen voortzet. Dit verschijnsel kon door Huygens op
fraaie wijze worden verklaard. Overigens vonden ook minder spectaculaire
eigenschappen van het licht, zoals terugkaatsing en (gewone) breking, in de theorie
een eenvoudige verklaring.
Huygens' lichttheorie wordt vaak een golftheorie genoemd, maar de naam
‘stootheorie’ is juister. Men moet zich daarbij de volgende voorstelling maken. Op
een biljart ligt een rijtje biljartballen. De ballen liggen langs een rechte lijn tegen
elkaar. Een andere bal ligt apart, in het verlengde van het rijtje. Stoot men nu deze
bal zó naar het rijtje, dat hij de bal aan het uiteinde precies in het midden raakt, dan
zal hij na de botsing tot stilstand komen. Vrijwel tegelijkertijd zal de bal aan het
andere uiteinde wegrollen en wel met een snelheid die even groot is al die van de
gestoten bal vóór de botsing. (Voor het gemak hebben we de wrijving met het laken
verwaarloosd.)
Het belangrijke punt is nu dat de ballen in het rijtje, op de wegrollende na, tijdens
de botsing niet hebben bewogen, maar wel de ‘stoot’ hebben doorgegeven. Er is
hier dus sprake van het doorgeven van snelheid (beter is: van impuls, dat is massa
maal snelheid) door stilliggende deeltjes. In het geval waarbij elke bal geheel door
andere ballen wordt omringd, zal de impuls niet in één richting worden doorgegeven,
maar in alle richtingen. Elke bal fungeert dan op zijn beurt als ‘doorgeefcentrum’.
Huygens gebruikte dit mechanisme om de voortplanting van het licht te verklaren.
Hij postuleerde het bestaan van een overal aanwezige tussenstof, de ‘ether’, die hij
zich opgebouwd dacht uit zeer kleine, zeer dicht opeengeplakte harde deeltjes.
Licht was nu volgens Huygens niets anders dan een onregelmatige opeenvolging
van stoten, die zich vanuit elk punt van een lichtbron op de zojuist beschreven
manier door de ether voortplanten. Door uit te gaan van het feit dat elk etherdeeltje
als doorgeefcentrum optreedt, kon hij aantonen dat de stoten zich bolvormig door
de ruimte uitbreiden. In de illustratie zijn de bollen getekend die horen bij de punten
A, B, en C in de kaarsvlam.
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De bolvormige voortplanting van het licht.
(Traité de la Lumière, Oeuvres Complètes, deel XIX)

Tussen Huygens' stoottheorie en een echte golftheorie is eigenlijk maar weinig
verschil. Zodra de stoten de lichtbron met regelmatige tussenpozen verlaten, ontstaat
een echte golfbeweging of trilling, waarbij de trillingsrichting dezelfde is als de
voortplantingsrichting (een ‘longitudinale’ trilling). Huygens heeft het zelf ook vaak
over ‘golven’ in plaats van ‘stoten’, hoewel dat strikt genomen dus niet juist is. Ook
in een golftheorie plant het licht zich bolvormig in de ruimte voort. De bolvormige
begrenzingen heten nu ‘golffronten’. In zo'n theorie wordt het principe dat elk
etherdeeltje als doorgeefcentrum fungeert meestal uitgedrukt doordat men zegt dat
elk punt van een golffront zelf bron is van nieuwe, secundaire golffronten. Dit principe,
dat van toepassing is op alle golfverschijnselen in een materieel medium, staat
bekend als het ‘Principe van Huygens’.
In het Rampjaar 1672 ontstond voor Huygens een moeilijke situatie. Zijn besluit
in Parijs te blijven vond in Nederland weinig begrip en er werd hem gebrek aan
vaderlandslievendheid verweten. Ten onrechte. Huygens volgde de
oorlogsontwikkelingen met aandacht en hij voelde zich bij de Nederlandse zaak
betrokken. Maar het wetenschappelijk werk ging voor. Het onbegrip in Nederland
werd nog groter toen hij het volgende jaar het Horologium oscillatorium bij het
verschijnen aan de Franse koning opdroeg. Voor Huygens stond die opdracht los
van gevoelens van loyaliteit tegenover welk land dan ook. Het Was meer een kwestie
van beleefdheid tegenover zijn beschermheer, van wie hij bovendien nog financieel
afhankelijk was. Ook
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was hij zich ervan bewust dat hij als Nederlander in Parijs een enigszins delicate
positie innam en dat het ontbreken van de opdracht zijn positie zou kunnen
verzwakken.
In 1681 werd Huygens voor de derde maal zo ernstig ziek dat hij naar Nederland
moest terugkeren om daar in alle rust te herstellen. Hij zou Parijs niet terugzien.
Toen hij twee jaar later weer beter was en plannen begon te maken voor zijn
terugkomst, bleek dat men in Parijs op zijn aanwezigheid geen prijs meer stelde.
Na de dood van Colbert in 1683 was in Frankrijk een atmosfeer van
onverdraagzaamheid ontstaan die vooral tegen protestanten gericht was en die in
1685 zeer duidelijk tot uiting kwam in de herroeping van het Edict van Nantes.
Huygens was het slachtoffer geworden van dit anti-protestantisme, dat nog versterkt
werd door gevoelens van rivaliteit binnen de Académie. Hij bleef dus in Nederland.
Samen met zijn vader bracht hij de zomers door in diens buitenverblijf Hofwijck te
Voorburg, en de winters in Den Haag. Nadat zijn vader in 1687 op negentigjarige
leeftijd was overleden, woonde hij alleen.
Nog eenmaal ondernam Huygens een grote reis. Een gedeelte van de zomer van
1689 bracht hij in Engeland door, waar hij verscheidene ontmoetingen had met de
man die langzaam bezig was hem te overvleugelen: Isaac Newton. Het is jammer
dat we vrijwel niets weten over het verloop van deze ontmoetingen. Een reis samen
met Newton per postkoets van Cambridge naar Londen wordt in het dagboek, dat
Huygens van zijn verblijf bijhield, zelfs met geen woord vermeld. Het is vooral daarom
zo jammer, omdat Newton en Huygens op een aantal punten fundamenteel van
mening verschilden.
In Newtons hoofdwerk Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) speelt
het begrip ‘kracht’ een geheel andere rol dan in de mechanica van Huygens. Bij
Newton is het voldoende als men weet wat de werking van een kracht is; naar de
oorzaak van de kracht wordt niet gevraagd. Kracht is een basisbegrip. Dit
uitgangspunt was volstrekt in strijd met Huygens' mechanicisme, dat eiste dat voor
elke kracht een oorzaak moest worden gevonden in de vorm van direct contact
tussen stoffelijke lichamen.
Ook het begrip ‘werking op afstand’ was voor Huygens onaanvaardbaar. Dit begrip
treedt bij Newton op in verband met de zwaartekracht en houdt in dat deze kracht
zich niet in een tussenstof voortplant, maar instantaan over elke afstand werkzaam
is. Huygens' theorie voor de zwaartekracht was strikt mechanistisch van aard. In
het Discours de la cause de la pesanteur, dat in 1690 in één band met het Traité
de la lumière verscheen, ging hij uit van het bestaan van een ‘subtiele materie’,
samengesteld uit zeer kleine deeltjes (nog kleiner dan de etherdeeltjes) die de aarde
met zeer grote snelheid in alle richtingen omcirkelen. Volgens Huygens werd de
zwaartekracht veroorzaakt doordat stoffelijke lichamen door botsingen met de
rondwervelende deeltjes naar de aarde werden gedreven.
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Ook over de aard van het licht hadden Newton en Huygens verschillende opvattingen.
Huygens' theorie hebben we al uiteengezet. Volgens Newton bestond het licht uit
een stroom deeltjes. Net als bij de zwaartekracht werd de theorie van Huygens al
spoedig verworpen ten gunste van die van Newton. Maar in de negentiende eeuw
kwam men op grond van experimenten tot de conclusie dat Newtons theorie niet
juist was en moest worden vervangen door een golftheorie. Tegenwoordig kent men
aan het licht zowel deeltjes- als golfeigenschappen toe.
Een derde punt van meningsverschil tussen Huygens en Newton betrof de
relativiteit van beweging. We zagen al hoe Huygens het relativiteitsprincipe voor
eenparig rechtlijnige bewegingen formuleerde en op botsingsverschijnselen toepaste.
Maar hij ging verder. Hij poneerde dat aan álle bewegingen, dus ook aan rotaties,
een relatief karakter moest worden toegekend, dat absolute beweging niet bestaat.
Dit was in strijd met Newtons denkbeelden. Newton beweerde dat rotaties absoluut
waren en lichtte dit toe door erop te wijzen dat bij rotaties altijd middelpuntvliedende
krachten optreden. Zet men een met water gevulde emmer op een ronddraaiend
platform, dan zal het water tegen de binnenwand van de emmer omhoogkruipen.
Ook een waarnemer op het platform, voor wie de emmer dus in rust is, zal dit
dynamische effect waarnemen. Daarmee is, volgens Newton, het absolute karakter
van rotaties aangetoond. Volgens hem vinden rotaties plaats ten opzichte van de
‘absolute ruimte’, die absoluut in rust is.
Hoewel Huygens deze conclusie niet accepteerde, heeft hij nooit een overtuigende
alternatieve verklaring kunnen geven voor het dynamische effect dat bij rotaties
optreedt. De negentiende-eeuwse fysicus en filosoof Ernst Mach kon dat wel. Hij
stelde dat de dynamische effecten het gevolg zijn van wisselwerkingen tussen ten
8
opzichte van elkaar bewegende massa's. Bij de bovenbeschreven proef met de
emmer is de rotatie relatief ten opzichte van de ‘vaste sterren’. De
zwaartekrachtwerking van deze sterren zorgt voor het dynamische effect. Als men
in staat zou zijn de sterrenhemel rond te laten draaien, dan zou in een stilstaande
emmer het wateroppervlak hol worden. Hiermee hebben rotaties hun absolute
karakter verloren.
Ook in de jaren na 1683 bleef Huygens op allerlei gebieden actief. Hij hield zich
bijvoorbeeld bezig met het ontwerpen van een planetarium, dat werd aangedreven
door een volgens zijn instructies vervaardigd uurwerk met onrust en spiraalveer.
Verder besteedde hij veel aandacht aan de optica. Hij schreef een verhandeling
over het slijpen van lenzen getiteld Memorien aengaende het slijpen van glasen tot
verrekijckers, die in Latijnse vertaling in de Opuscula posthuma verscheen en deed
uitvoerige waarnemingen, zowel met telescopen als met microscopen. In Astroscopia
compendiaria (1684) beschreef hij de door hem ontworpen buisloze telescoop.
Ook de wiskunde behield zijn belangstelling. Hij bestudeerde de differen-
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tiaal- en integraalrekening en correspondeerde met Leibniz over deze nieuwe
methoden. Tot eigen toepassingen kwam het echter niet. Op het gebied van de
muziektheorie kwam Huygens in 1691 met het originele voorstel om het octaaf in
eenendertig gelijke delen te verdelen, in plaats van de gebruikelijke twaalf.
Ten slotte vermelden we Huygens' speculaties over de mogelijkheid van het
bestaan van leven op andere planeten, die hij in de laatste jaren van zijn leven tot
een boek verwerkte. Onder de titel Cosmotheoros (letterlijk: beschouwer van het
heelal) verscheen het na zijn dood, in 1698. In dit boek verdedigt hij de stelling dat
het onwaarschijnlijk is dat de aarde de enige planeet is waarop levende wezens
voorkomen en hij komt tot de conclusie dat leven op andere planeten in zijn
verschijningsvorm niet veel zal verschillen van dat op aarde.
In het voorjaar van 1695 werd Huygens ziek. Het was dezelfde kwaal die hem al
eerder had getroffen. Over de aard van deze ziekte weten we weinig. Een van de
symptomen was een diepe neerslachtigheid, maar hij had ook periodes waarin hij
‘soo aengingh ende sulcke desperate dingen sprack, dat men daer vervaert af
9
wierd’. Verder sloeg hij soms godlasterlijke taal uit en maakte hij toespelingen op
zijn onorthodoxe opvattingen over het geloof. Zijn rationalisme maakte het hem zeer
moeilijk, zo niet onmogelijk, in het bestaan van een alles bestierend opperwezen te
geloven, hoe zwaar hem dat wellicht ook viel.
Een dominee die hem op zijn ziekbed bezocht kon daarin geen enkele verandering
brengen. Die dominee was hem, ongevraagd, door zijn familie gezonden, nadat
een eerdere poging om zijn toestemming voor zo'n bezoek te krijgen was mislukt,
10
omdat ‘hij begon te vloecken en te raesen’. Eind juni ging Huygens' toestand snel
achteruit. Hij overleed op 8 juli 1695, waarschijnlijk in zijn woning aan het Haagse
Noordeinde. Op 17 juli werd Christiaan Huygens begraven in het familiegraf in de
St. Jacobskerk in Den Haag.
Tot slot nog enkele opmerkingen over de persoonlijkheid van Huygens. Men zou
de indruk kunnen krijgen dat Huygens maar voor één ding belangstelling had in het
leven: de wetenschap. Dat is niet juist. Hoewel de wetenschap voor hem op de
eerste plaats kwam, en hij teruggetrokken van aard was, leidde hij niet het leven
van een kluizenaar. In Parijs en Den Haag nam hij deel aan het culturele leven,
bijvoorbeeld door het bezoeken van concerten en toneelvoorstellingen. Uit het feit
dat Huygens zijn gehele leven vrijgezel is gebleven, mag men niet afleiden dat hij
een afkeer had van vrouwelijk gezelschap. In zijn laatste jaren had hij dikwijls
gezelschap van een zekere Madame la Ferté, over wie de vrouw van Constantijn
junior schreef dat Christiaan ‘sijn hart met haer wel soude konnen ophaelen, want
11
dat men seyde dat sij niet seer cruelle en was’.
We hopen dat uit deze bijdrage enigszins is gebleken hoe jammer het is dat
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Huygens in onze tijd zo weinig bekend is. Ook een hedendaags lezer kan nog
worden geboeid en geïnspireerd door de veelzijdigheid en de kwaliteit van zijn werk.

Eindnoten:
1 Het betreft hier De üs liquido supernatant, dat uit 1650 dateert en is opgenomen in deel XI van
de Oeuvres.
2 Oeuvres. Deel III, p. 197.
3 Oeuvres. Deel XIX, p. 461.
4 Oeuvres. Deel X, p. 403, 405.
5 Oeuvres. Deel XXII, p. 402.
6 Zie noot 5.
7 Oeuvres. Deel VI, p. 95; deel XIX, p. 254-271.
8 Ernst Mach, Die Mechanik. Leipzig, 1883.
9 Oeuvres. Deel XXII, p. 766.
10 Oeuvres. Deel XXII, p. 767.
11 Oeuvres. Deel XXII, p. 387.
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4 Antoni van Leeuwenhoek 1632-1723
L.C. Palm

Niet alleen zijn buitengewone vaardigheid in het slijpen van lenzen waardoor hij in
staat was om microscopen te maken met een voor zijn tijd onovertroffen vergroting
en oplossend vermogen, maar ook de in zijn vele brieven neergelegde verslaggeving
van onderzoek aan allerlei objecten uit de levende en dode natuur maken Van
Leeuwenhoek tot een van de bekendste Nederlandse natuuronderzoekers. Zijn
aanpak maakt een chaotische indruk. Toch is de kwaliteit van zijn werk hoog, omdat
hij een kritisch microscopist was die zich door de toenmalige wetenschap geen
opvattingen liet voorschrijven, maar trachtte zelf door te dringen tot de ‘onsigtbare
geschapene waarheden’.
Antoni van Leeuwenhoek was een amateur in de wetenschapsbeoefening. Hij
had geen natuurwetenschappelijke opleiding genoten en heeft ook geen andere
vakken aan een universiteit of hogeschool gestudeerd. Het enige examen dat hij
heeft afgelegd is dat voor landmeter in 1669.
Hij werd geboren op 24 oktober 1632 in Delft als zoon van een mandenmaker;
ook zijn moeder stamde uit de zogenaamde kleine burgerij, haar familie hield zich
al generaties lang bezig met bierbrouwen. Na eerst een tijd in Warmond op school
gezeten en later bij een oom in Benthuizen verbleven te hebben, kwam hij in 1648
naar Amsterdam waar hij opgeleid werd tot kassier en boekhouder bij de Schotse
lakenhandelaar William Davidson.
Hij bleef hier vijf of zes jaar en keerde in 1653 of 1654 naar Delft terug, alwaar hij
een manufacturenhandel begon. In 1660 werd hij benoemd tot ‘Kamerbewaarder
van Heeren Schepenen’, een erebaan met een regelmatig
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inkomen en weinig werkzaamheden eraan verbonden.
Zoals gezegd, in 1669 legde Van Leeuwenhoek met goed gevolg het
landmetersexamen af, waarna hij in 1679 tot wijnroeier (ijker van de vaten) van de
stad Delft werd aangesteld. De wiskundige kennis die hij hierbij had opgedaan is
van groot belang geweest voor zijn microscopisch onderzoek, want een opvallend
kenmerk van zijn werk is de kwantificering die hij toepaste. Alles wat hij bekeek
werd door hem zo mogelijk geteld en gemeten. Als maat gebruikte hij hiervoor onder
meer de doorsnede van zijn eigen hoofd- en baardharen, verschillende soorten
zandkorrels en later ook de diameter van een rood bloedlichaampje, waardoor het
mogelijk is de betrouwbaarheid van zijn waarnemingen nauwkeurig vast te stellen.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat, hoewel hij daar zelf niet over schrijft,
zijn bemoeienissen met de lakenhandel, waar immers voor kwaliteitscontroles
gebruik gemaakt werd van dradentellers, zijn belangstelling voor lenzen, het maken
en het gebruiken ervan, heeft opgewekt. Het is niet bekend wanneer precies hij
begonnen is met lenzen slijpen en het maken van microscopen. In 1673 spreekt hij
van onlangs door hem uitgevonden microscopen, maar in een brief uit 1699 lezen
we dat hij al veertig jaar daarvoor lenzen met een hele kleine diameter geslepen
had.
Al tijdens zijn lange leven - Van Leeuwenhoek werd bijna eenennegentig jaar oud
- was hij een beroemdheid. Buitengewoon veel bezoekers bezochten hem in zijn
woning te Delft in de hoop iets van zijn werk te mogen zien. Hij was echter steeds
bevreesd dat onbetrouwbare personen misbruik zouden maken van zijn ontdekkingen
en zijn microscopen. De manier waarop hij deze maakte, werd dan ook angstvallig
door hem geheim gehouden en is nooit door hemzelf in de publiciteit gebracht.
Behoorlijk geïntroduceerde bezoekers werden echter met de meeste
welwillendheid ontvangen en kregen de gelegenheid door zijn microscopen iets van
de wonderen der natuur te zien. Toen de Duitse filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716) op de terugreis vanuit Engeland door de Nederlanden trok en bezoeken
aflegde bij een groot aantal bekende landgenoten, onder wie de eveneens door hun
vaardigheid in het lenzen slijpen bekend staande filosoof Baruch de Spinoza
(1632-1677) en de Amsterdamse burgemeester en wiskundige Johannes Hudde
(1628-1704), bezocht hij waarschijnlijk ook Van Leeuwenhoek. Als voorstander van
een formeel georganiseerde educatie stelde hij hem later, zeer onder de indruk van
zijn werk, voor een school op te richten om leerlingen in het maken en gebruiken
van microscopen te trainen, doch Van Leeuwenhoek voelde hier niets voor.
Zijn werk heeft velen aangemoedigd tot het lenzenslijpen, zo schrijft hij aan Leibniz
op 28 september 1715, maar daar is niets anders uit voortgekomen dan ‘om door
de wetenschappen gelt te bekomen, of wel door de geleertheyt geagt te syn’.
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Een leerschool heeft Van Leeuwenhoek dus nooit willen vormen en zelfs tot het
wereldkundig maken van zijn ontdekkingen is hij in eerste instantie maar met moeite
bewogen. De Delftse arts Reinier de Graaf (1641-1673), bekend door zijn anatomisch
en fysiologisch onderzoek aan onder andere de voortplantingsorganen en de
alvleesklier, stond sedert 1668 in correspondentie met de in 1660 in Londen
opgerichte ‘Royal Society For Improving Natural Knowledge’. Dit was een van de
oudste wetenschappelijke genootschappen, dat sinds 1666 de Philosophical
Transactions uitgaf, een tijdschrift waarin veel van de toenmalige geleerden hun
bevindingen publiceerden. Zij had zich in de korte tijd van haar bestaan al een goede
reputatie opgebouwd; de bekendste Engelse wetenschapsbeoefenaars beschouwden
het als een eer ertoe te behoren, de Italiaanse natuuronderzoeker en microscopist
Marcello Malpighi (1628-1694) stuurde zijn werk ernaar en Jan Swammerdam
(1637-1680) vroeg haar een oordeel uit te spreken over de vraag wie de prioriteit
mocht opeisen van de ontdekking van het belang van de eierstokken als vrouwelijke
voortplantingsorganen, De Graaf of hijzelf.
Het was dezelfde De Graaf die vlak voor zijn dood, in een brief van 28 april 1673,
de Royal Society attent maakte op het microscopisch onderzoek van Van
Leeuwenhoek en een verslag van enkele waarnemingen bijsloot. Dit is het begin
geworden van een uitgebreide briefwisseling tussen Van Leeuwenhoek en de Royal
Society, die tot aan zijn dood zou voortduren. Het is opvallend dat hij er nooit toe
gekomen is monografieën met systematisch wetenschappelijk onderzoek te
publiceren, maar dat hij al zijn resultaten beschreef in brieven die hij aan zijn
correspondenten toezond. Het belang dat de wetenschappelijke wereld destijds al
aan zijn werk hechtte, blijkt uit de herhaaldelijk voorkomende passages waarin hij
schrijft dat hij pas op aandrang van buiten ertoe gekomen is een groot aantal van
zijn brieven in druk te laten verschijnen.
De contacten met de wetenschap rondom hem verliepen steeds slechts via
bezoeken, correspondentie en Nederlandstalige literatuur. Ondanks zijn jarenlang
dienstverband bij een Schotse lakenhandelaar en dank zij zijn voor een
wetenschappelijke loopbaan gebrekkige vooropleiding, heeft hij nooit een andere
taal beheerst dan het Hollands. Dit gegeven en met name zijn onbekendheid met
het Latijn, verklaart voor een deel waarom juist hij dingen zag en veronderstelde
die niet opkwamen in het hoofd van anderen die zich met microscopie bezig hielden.
Behoed voor beïnvloeding van buitenaf kon hij al wat hij zag met een vrije geest,
als een nuchtere Hollander, interpreteren.
Wat was er dan voor bijzonders aan Van Leeuwenhoeks microscopen? Allereerst
dient vermeld te worden dat hij de microscoop niet heeft uitgevonden. Aan het einde
van de zestiende eeuw werd vermoedelijk in Middelburg de zogenaamde Hollandse
kijker uitgevonden, een verrekijker bestaan-
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de uit een vrij korte buis met een bol objectief en een hol oculair. Doordat veel
relevante archiefstukken als gevolg van het bombartement van Middelburg door de
Luftwaffe in 1940 vernietigd zijn, zullen de uitvinder en het jaar waarin de eerste
kijker vervaardigd werd wel nooit meer met zekerheid vastgesteld kunnen worden.
Algemenere bekendheid kreeg de kijker door een patentaanvrage bij de Staten
Generaal in 1608. Een jaar later hoorde de Italiaanse geleerde Galileo Galilei
(1564-1642) van het bestaan ervan en slaagde hij erin zelf zo'n kijker te maken.
Behalve astronomische waarnemingen (de manen van Jupiter werden er door hem
mee ontdekt) verrichtte hij ook microscopische waarnemingen. Als men een dergelijke
kijker ver uittrok dan was het mogelijk dichtbijzijnde voorwerpen er vergroot mee te
zien. Het verbeterde type samengestelde microscoop met een sterk vergrotend
objectief en een zwak vergrotend oculair komen we voor het eerst tegen in het eerste
kwart van de zeventiende eeuw. Isaac Beeckman (1588-1637) maakt in 1620 melding
van het gebruik van zo'n microscoop bij het bestuderen van ziekteverschijnselen
en in 1624 wijst hij op het nut ervan als dradenteller.
Niet onwaarschijnlijk is dat Van Leeuwenhoek met een dergelijk instrument heeft
gewerkt toen hij in de lakenhandel zat, en zich geërgerd heeft aan de kwaliteit, die
meestal slecht was. Het glas van de lenzen was niet homogeen, er zaten dikwijls
luchtbellen in, het gezichtsveld was klein en lichtzwak en het beeld meestal
vertekend. Hoewel in de loop van de tijd enige verbeteringen werden aangebracht,
zoals de veldlens en het gebruik van doorvallend licht, hing de kwaliteit van de
gehele microscoop sterk af van de kwaliteit van de gebruikte lenzen. Juist deze
lenzen zijn het sterke punt van de microscopen van Van Leeuwenhoek. Toen hij
eenmaal in staat was ze zo te maken, dat ze de door hem gewenste eigenschappen
bezaten, heeft hij ze bovendien op een zo effectief mogelijke manier gemonteerd.
Het resultaat was de karakteristieke Van Leeuwenhoek-microscoop. Deze was
enkelvoudig en had dus maar één lens met een zeer kleine brandpuntafstand,
waarmee zeer hoge vergrotingen bereikt konden worden.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat Van Leeuwenhoek zijn lenzen op twee
manieren maakte, door ze te slijpen of door ze te blazen. De eerste methode is in
de Nederlanden vooral ontwikkeld door Beeckman, Spinoza, Hudde en Christiaan
Huygens (1629-1695). Het resultaat hing sterk af van de vaardigheid van de slijper,
die uit eigen ervaring moest beoordelen wanneer hij de bewerking van de lens moest
stopzetten, daar hij anders het oppervlak van het glas zou kunnen beschadigen.
Ongetwijfeld heeft Van Leeuwenhoek een onbekend gebleven, authentieke procedure
ontwikkeld met betere resultaten dan zijn voorgangers. De meest vergrotende
microscoop die overgebleven is, is echter van ander fabrikaat. Deze bevindt zich
in het Utrechts Universiteitsmuseum. Hij vergroot 266 maal en heeft een oplos-
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send vermogen van 1,35 μ, wat vrij dicht bij de theoretisch haalbare waarde ligt. De
lens in deze microscoop is zo goed als zeker niet geslepen, maar geblazen.
De eerste die een bruikbare methode om geblazen lenzen te vervaardigen
beschreef, was Robert Hooke (1635-1703) in zijn Micrographia van 1665. In 1679
kwam de Engelse geleerde met een andere manier; hij kreeg door gebruik te maken
van glasblazerstechnieken kleine bolletjes aan het eind van een glazen draad, die
hij met het steeltje zijdelings als lens in een microscoop monteerde. Te onzent
ontwikkelde Hudde een ietwat afwijkende methode, die ook door Van Leeuwenhoek
gebruikt werd. Een klein stukje glas werd op de punt van een naald verhit, totdat
het de ronde lensvorm verkreeg. Een groot bezwaar vormde de besmetting van het
oppervlak van de lens met ijzeroxide plus de luchtbelletjes in het glas. Hoewel deze
geblazen lenzen in enkelvoudige microscopen in het midden van de zeventiende
eeuw veel betere resultaten gaven dan de samengestelde microscopen, waren de
genoemde nadelen waarschijnlijk toch voldoende voor Van Leeuwenhoek om naar
een betere methode van lenzenslijpen te zoeken.
Er zijn meer dan 500 microscopen gemaakt door Van Leeuwenhoek, dikwijls in
een vaste opstelling met een bepaald preparaat, dat hij in olie, was of in een capillaire
buis gefixeerd had. Toen hij op 26 augustus 1723 stierf, liet hij al zijn bezittingen,
waaronder microscopen, preparaten en onuitgegeven correspondentie na aan zijn
dochter Maria, die deze nalatenschap goed bewaarde. Twee jaar na haar dood in
1745 werd deze geveild. De manuscripten en preparaten zijn alle verloren gegaan
en van de 419 lenzen die toen te koop werden aangeboden, zijn er nu nog slechts
acht overgebleven waarvan met zekerheid kan worden aangenomen, dat ze door
Van Leeuwenhoek zelf vervaardigd zijn.
De natuurwetenschap in de zeventiende eeuw wordt gekenmerkt door de overgang
van het organistisch naar het mechanistisch wereldbeeld. De oude filosofie van
Aristoteles, herleefd in de scholastiek van de late Middeleeuwen en gesanctioneerd
door de kerk, moest het veld ruimen voor nieuwe opvattingen. De wereld om ons
heen werd niet langer vergeleken met één groot organisme, maar met een min of
meer goed lopende machine. Vooral in de astronomie is deze ontwikkeling duidelijk
te zien: de Ptolemeïsche sferen, bewogen door intelligenties, werden via het werk
van de op de grens van deze twee wereldbeschouwingen staande astronoom
Johannes Kepler (1571-1630) tot mathematische modellen die slechts dienden tot
berekeningen van plaats en bewegingen der hemellichamen en die kwantificering
in de wetenschap toelieten. Zelfs de gravitatietheorie van Isaac Newton (1642-1727),
voor het eerst beschreven in diens Philosophia naturalis principia mathematica
(1687), het hoogtepunt van de mechanistische filosofie, wordt niet verklaard maar
gebruikt.
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De biologie was hier nog lang niet aan toe, al zijn er parallellen in de ontwikkeling
van biologie en exacte natuurwetenschappen aan te wijzen. Het grote probleem bij
het biologisch onderzoek is altijd geweest dat er een zo immens groot aantal
verschillende levensvormen voorkomt. Voordat er generaliserende uitspraken over
biologische problemen gedaan konden worden, diende er eerst een begin van inzicht
te ontstaan in de veelheid van deze vormen, de verspreiding en de classificatie
ervan. Daarnaast richtte het onderzoek naar binnen toe (anatomie, fysiologie,
voortplanting) zich vooral op de mens en werden deze disciplines meest door artsen
beoefend. Van de primaire levensverrichtingen heeft de voortplanting steeds sterk
in de belangstelling van de natuuronderzoekers gestaan. In de zeventiende eeuw
was het onderzoek al toegespitst op het probleem van de differentiatie. Hoe kan
het dat uit een ongespecialiseerd ei een organisme ontstaat met hoog
gespecialiseerde organen? Deze kernvraag uit de biologie werd bestudeerd aan
de hand van de embryonale ontwikkeling.
De meest voor de hand liggende en ook meest gebruikte manier van onderzoek
was het volgen van het ontstaan van een kuiken door na steeds langere perioden
een bebroed ei onder de kip vandaan te halen en te bekijken. De Griekse wijsgeer
Aristoteles (384-322 v. Chr.) beschreef de embryogenese reeds en kwam hierbij tot
de onjuiste aanname dat de vrucht uit het eiwit ontstond. De Engelsman William
Harvey (1578-1657), die vooral bekend is geworden door zijn experimentele bewijs
van het bestaan van de bloedsomloop, constateerde daarentegen dat een embryo
uit de dooier, het eigeel ontstaat. Op grond van de overeenkomsten tussen de
ontwikkeling van vogelen zoogdierenembryo's postuleerde hij dat ook zoogdieren
uit een ei ontstaan en zelfs dat het ei de oorsprong is van al wat leeft.
Naarstig is door vele onderzoekers naar het zoogdierei gezocht. De Graaf meende
ze in 1672 in de eierstokken gevonden te hebben, maar dit bleken de later naar
hem genaamde Graafse follikels te zijn. Pas in 1827 kon Karl Ernst von Baer
(1792-1876) met behulp van een microscoop het bestaan van een eicel bij zoogdieren
aantonen. Van Leeuwenhoeks belangstelling voor embryologisch onderzoek bracht
hem midden in de strijd tussen de epigenetici en de preformisten. De eersten
(waaronder Harvey) beschouwden de inhoud van het bevruchte ei als een
ongestructureerde massa waarin door de werking van een onbekend ‘ordenend
agens’ langzamerhand structuren en organen ontstonden. De preformisten geloofden
hier niets van, zij geloofden hun eigen ogen niet en meenden dat het ei wel degelijk
structuur bezat, zij het voor waarneming door de mens nog verborgen.
In 1677 schrijft Van Leeuwenhoek zijn beroemde brief aan de Royal Society
waarin hij de ontdekking van zaadcellen van de mens en van enkele diersoorten
meedeelt. Van allerlei dieren tot aan weekdieren en geleedpotigen toe heeft hij de
spermatozoa bestudeerd. Hij ontdekte dat ze bij zoog-
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dieren in de testikels geproduceerd worden, in de epididymis hun beweeglijkheid
krijgen en dat ze na de copulatie ver in de vrouwelijke voortplantingsorganen te
vinden waren, al geloofde hij niet dat ze tot in de eileiders konden komen, omdat
hij deze daarvoor te smal achtte. Deze laatste ontdekking samen met het voorkomen
van zaadcellen door het hele dierenrijk heen maakte hem tot een fel voorstander
van de animalculistische stroming binnen het preformisme, dat in de zaadcel het
nieuw te vormen organisme al voorgevormd aanwezig zag.
In tegenstelling tot ovisten als Swammerdam en Marcello Malpighi die zulks van
het ei veronderstelden, meende Van Leeuwenhoek dat de vrouwelijke
voortplantingsorganen slechts dienden als een bed of nest waarin de vrucht kon
groeien en gevoed worden. De ‘Vrouwelijke Ballen’ of ‘Eyernesten’ waren slechts
verzinsels uit een tijd dat men niets beters kon bedenken. Dat er nutteloze organen
in een mens voorkomen, was voor hem geen probleem, want ‘wat nut doen de
Tepels die wy Mannen aan onse Boesem hebben’. Het grote aantal zaadcellen en
eieren dat bij veel diersoorten wordt aangetroffen, verwondert hem eveneens niet.
Zoals een appelboom vele appels met pitten voortbrengt die ook niet alle tot een
nieuwe boom worden, zo ook hier. Toch is er geen sprake van verspilling: al het
overtollige wordt door andere dieren als voedsel gebruikt, terwijl daarenboven het
voortbestaan van de soort verzekerd is.
De orde die Van Leeuwenhoek waarneemt in de toerusting van de verschillende
diersoorten - alle hebben ze zaadcellen en alle planten ze zich voort - maakt het
hem onmogelijk te geloven in een spontane generatie. Deze opvatting dat uit
levenloze materie vanzelf leven kan ontstaan, werd reeds door Aristoteles
aangehangen; ook Harvey was haar toegedaan wat blijkt uit zijn interpretatie van
het begrip ei, dat hij zo ruim nam dat ook dode stof erin begrepen werd. Door Van
Leeuwenhoek wordt zij fel bestreden: ‘zoo blijkt het ons wederom, dat de voorsigtige
Natuer, in alle de maaksels zeer na op een ende dezelve wijze werkt: en hier mede
moeten, tegen de stellingen van Aristoteles en zijne navolgers, die ons zoo vele
fabulen van voortteelinge hebben voorgeschreven, en zelve haar niet ontzien nog
te dwarsdrijven, dat vele Dieren uyt verrottinge, bedervinge of slyk te voorschijn
komen, dat het ons walgt als wy hare grollen lezen, alle verstandige menschen nog
meer als voor dezen overtuigt werden, dat yder dier, hoe gering het in hare Oogen
schijnt, afhangende is van zoodanig schepsel, als 't welke in den beginne geschapen
is.’
Een uitwerking van de eenheidsgedachte in de natuur is de globulenleer die Van
Leeuwenhoek verdedigde. Hij was, zeker in de eerste jaren van zijn onderzoek, van
mening dat de dode en de levende materie uit zeer kleine, bolvormige deeltjes
opgebouwd was, de globulen. Een materieopbouw uit deeltjes past zeer wel in de
in die dagen invloedrijke stroming van het carte-
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sianisme. In diens natuurwetenschap had de Franse filosoof René Descartes
(1596-1650) een corpusculaire materietheorie opgesteld, waarvan een opvallend
kenmerk was dat zijn deeltjes tot in het oneindige deelbaar waren, daar hij meende
dat materie uitgebreidheid was, en daar deze uitgebreidheid mathematisch tot in
het oneindige deelbaar is, moet zij dit in de fysische werkelijkheid ook zijn.
De wiskundige achtergrond van Descartes' filosofie heeft haar voor Van
Leeuwenhoek zeker aantrekkelijk gemaakt. Het onderzoek dat hij in de jaren zeventig
van de zeventiende eeuw verrichtte, was dan ook voor een groot deel gericht op
het nagaan van de juistheid van deze opvatting. Wie ooit zelf preparaten gemaakt
heeft en deze onder een microscoop bekeken heeft, kan zich voorstellen dat de
gedachte aan een opbouw uit bolletjes allicht snel opkwam. Toch heeft hij deze
theorie in zijn algemeenheid niet kunnen handhaven. Toen hij spierweefsels ging
bestuderen, bleek hem al gauw dat dit opgebouwd was uit lange vezels die een
dwarse streping vertoonden en was hij genoodzaakt te erkennen dat hij ‘quam te
dwalen’ en dat de ‘vleesdelen’ opgebouwd zijn uit ‘striemtgens’. De dwarsstreping
van spieren werd door hem aangetoond bij allerlei diersoorten, van zoogdieren tot
insekten. Zelfs was hij in 1694 in staat om in het spierweefsel van het hart van een
eend te zien dat de verschillende spiervezels anastomosen bezaten, zodat ze als
het ware tot een netwerk aaneengeschakeld waren. Deze ontdekking werd pas in
1849 ‘herontdekt’ en nog later algemeen aanvaard.
Kleine bolletjes zag hij ook in water. In 1674 vond hij in het water van het Berkelse
Meer bij Rotterdam, toen hij in een periode van waterbloei enkele monsters had
genomen ‘kleijne groene clootgens, ende daar beneffens, seer veel kleijne diertgens’.
Deze ontdekking van wat wij nu eencellige groene algen en zweepdiertjes noemen,
is Van Leeuwenhoeks eerste van een lange reeks beschrijvingen van
micro-organismen. In 1676 deed hij zijn bekende proeven met het peperinfuus.
Nadat hij peperkorrels drie weken achtereen in water had laten liggen, ontdekte hij
in het water talrijke, zeer kleine, bewegende diertjes. Gezien de afmetingen die hij
ervan geeft, staat wel vast dat hij hier als eerste bacteriën heeft waargenomen.
Deze ontdekking werd door velen in de Royal Society en in Holland (o.a. Huygens)
in eerste instantie sceptisch ontvangen en pas nadat Hooke erin was geslaagd de
experimenten te herhalen met een zelfde resultaat, werd ze algemeen aanvaard.
Later zou hij nog meer bacteriën beschrijven, waaronder die uit het tandslijm. De
spectaculaire waarnemingen die Van Leeuwenhoek met zijn microscopen verricht
had, leidden ertoe dat de Royal Society in 1680 besloot hem als Fellow toe te laten,
een eer waarvan hij meende haar niet te verdienen, maar waarmee hij niettemin
zeer verguld was.
In bloed wist hij eveneens globulen te vinden. Reeds voor hem had de Italiaan
Malpighi in de bloedvloeistof ronde bolletjes waargenomen waar-
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van hij meende dat ze uit vet bestonden, en waaraan hij verder weinig aandacht
besteedde. Van Leeuwenhoek echter beschreef in 1674 de rode bloedlichaampjes.
Als uitvloeisel van zijn globulenleer dacht hij ten onrechte dat deze bolvormig waren
en zelfs dat ze uit 6 × 6 kleinere globulen waren opgebouwd. Het is merkwaardig
te zien hoe hij ondanks vele waarnemingen, waarbij hij bij tal van diersoorten het
bloed bestudeerde en bij de lagere gewervelde dieren de ovale vorm van de cel en
ook de celkern waarnam, tot aan zijn dood toe koppig in deze mening bleef
volharden. In een brief uit 1723, die hij op zijn sterfbed dicteerde, ging hij hierover
in discussie met de toenmalige secretaris van de Royal Society, James Jurin
(1684-1750). In dezelfde brief overigens beschreef Van Leeuwenhoek zo nauwkeurig
de kwaal waaraan hij leed, dat het zeldzaam voorkomend fladderen van het
middenrif, bestaand uit het aanvalsgewijs optreden van snelle, onwillekeurige
samentrekkingen ervan, de ‘ziekte van Van Leeuwenhoek’ genoemd wordt.
Niet alleen de samenstelling van bloed, maar ook de werking en de opbouw van
het bloedvatsysteem interesseerde hem. Het bestaan van een gesloten bloedsomloop
- de grote met de kleine - was pas een halve eeuw eerder experimenteel aangetoond
door Harvey in 1628. Vanaf de klassieke oudheid meende men dat de aderen en
de slagaderen in de uiteinden van het lichaam ophielden en dat het bloed zich in
een klotsende beweging heen en weer bewoog. Na het aantonen van de omloop
bleef het probleem over hoe het bloed van de slagaderen in de aderen terechtkomt.
Harvey meende dat zich in het weefsel kleine openingen zouden bevinden
(porositates carnis) waar het bloed door geperst wordt.
De werkelijke oplossing werd door drie onderzoekers onafhankelijk van elkaar
gevonden. Malpighi toonde in 1661 aan dat het bloed in de capillaire aderen en
slagaderen van de longblaasjes een tegengestelde beweging vertoonde. Ook
Swammerdam beschreef de gesloten verbinding tussen aderen en slagaderen vóór
Van Leeuwenhoek. Zijn verslag dat van voor 1667 dateert, werd echter pas na diens
dood door Herman Boerhaave (1668-1738) in de Bybel der Natuure (1737)
gepubliceerd. Van Leeuwenhoek komt echter de verdienste toe als eerste de
overgang van bloedvloeistof van de slagaderen naar de aderen zichtbaar te hebben
gemaakt in een levend organisme. Nadat hij de gedachte aan een circulatie van het
bloed had aanvaard, is hij gaan zoeken naar mogelijke verbindingen; zijn gedachten
gingen hierbij uit naar de zeer kleine vaten in het lichaam. In eerste instantie verwarde
hij zenuwen met bloedvaten, doch in 1683 beschreef hij de haarvaten in de
darmvlokken van een koe. Hij meende hier de overgang van slagaderen gezien te
hebben, maar hij gaf onmiddellijk toe nog geen bewijs te hebben geleverd. Dat
kwam pas toen hij in 1688 de uitwendige kieuwen van een jonge kikkerlarve onder
de microscoop legde. Hierin zag hij toen zeer ‘distinct de ommeloop van het bloed’.
Hij zag tevens dat het bloed pulsgewijs uitgestoten werd, wat
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hij terecht aan de werking van het hart toeschreef.
Enthousiast riep hij een aantal getuigen erbij om zijn waarnemingen te bevestigen,
en liet hij het verslag van zijn bevindingen dat hij zoals gebruikelijk naar de Royal
Society stuurde, meteen in de Nederlandse taal in druk verschijnen, een voor Van
Leeuwenhoek ongewoon snelle beslissing: Den waaragtigen omloop des bloeds,
als mede dat de arterien en venae gecontinueerde bloed-vaaten zijn, klaar voor de
oogen gestelt. Voor het laten zien van de bloedsomloop ontwierp hij zelfs een
speciaal demonstratiemodel, dat bestond uit een voor een glazen buis gemonteerde
microscoop. In de buis kon hij een jonge paling zó klemvast leggen, dat de
bloedsomloop in de dunne gedeelten van de staartvin zichtbaar werd. Van deze
veel nagemaakte aalkijker is geen origineel meer over.
Aan zijn studies omtrent de bloedsomloop koppelde Van Leeuwenhoek ook
theoretische bespiegelingen over de functie ervan: het leveren van voedingsstoffen
voor het lichaam. Het bloed bestaat uit dunne sappen en globulen, te vergelijken
met ons bloedplasma en rode bloedlichaampjes. De dunne sappen worden door
de arteriën naar haarvaten overal in het lichaam gebracht en door de wand ervan
in het lichaam geperst, waar de stoffen die erin zitten voor de opbouw gebruikt
worden. Lucht kan niet worden vervoerd, concludeerde hij na proeven waarbij hij
met behulp van een luchtpomp geen lucht uit bloed kon verkrijgen. Het terugkerende
veneuze bloed is donkerder omdat het minder dunne sappen bevat, maar evenveel
globulen.
Over een andere globulen-omloop speculeerde Van Leeuwenhoek met betrekking
tot het speeksel. Hierin zag hij veel globulen, die zich volgens hem in de mond met
spijs vermengen, in de maag terechtkomen en daar met het voedsel tot bloed
gemaakt worden. Via de halsslagader komen de speekselglobulen uiteindelijk weer
in de speekselklieren terecht. Omdat hij geen verschil zag tussen de bolletjes waaruit
de bloedglobulen en de speekselglobulen waren opgebouwd, meende hij dat deze
kleinere globulen identiek waren. Deze theoretische speculaties, die voor Van
Leeuwenhoek vrij uitzonderlijk zijn, verklaren zijn hardnekkig vasthouden aan de
opbouw van een rood bloedlichaampje uit kleinere globulen. Hoewel Van
Leeuwenhoek nergens een neutrale circulatie aannam, die via de verschillende
zenuwbanen zou moeten lopen en die tot halverwege de achttiende eeuw in analogie
met de bloedsomloop werd verondersteld, past dit circulatie-idee wel in zijn algemene
opvattingen omtrent voeding en transport van voedingsstoffen.
Zijn belangstelling richtte zich met name op deze problemen bij planten. Vooral
de opbouw van hout en de functie van de structuren die hij erin vond, hebben hem
sterk beziggehouden. De ‘houtpijpjes’ die hij zag, hadden een functie bij de
vochtcirculatie. Door de zonnewarmte en door een inwendig vuur (herinnert aan het
oude idee van de calor innatus, de ingeboren warmte die elk levend wezen zou
bezitten) werd het vocht met de deeltjes erin voort-
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gestuwd. Daar hij, evenals Descartes, meende dat er geen ledig kan ontstaan,
circuleert het vocht via twee soorten pijpjes in de plant. De celwanden die hij in de
houtvaten vond, beschouwde hij ten onrechte als klapvliezen zoals die ook in de
aderen van het bloedvatstelsel zitten en de terugstroom van het bloed beletten.
Nadat hij kennis genomen had van het anatomisch werk van de Engelsman
Nehemiah Grew (1641-1712) die in het begin van de jaren zeventig een aantal
boeken met veel tekeningen van microscopische waarnemingen over
plantenanatomie gepubliceerd had, zette hij zijn werk aan de houtanatomie voort.
Later maakte hij onderscheid tussen kleine vaten die voedsel en grote vaten die
lucht moesten transporteren. In de spiraalvaten ontdekte hij de spiraalvormige
verdikkingen van de wand waaraan deze vaten hun naam te danken hebben; hij
meende echter dat deze zelf ook vaten waren, net als de luchtpijpjes bij dieren en
de verdikkingen in de schacht van een vogelveer. Op grond van de eenheid van
bouw die door de ‘Alwijze Maker van het Geheel-Al’ in de schepping gelegd was,
meende hij zelfs dat de door hem ontdekte dwarsstreping van veel spieren een
samenstel van dergelijke vaten was, dat ook hier voor transport en voeding zou
dienen.
In het bovenstaande zijn aan de hand van enkele voorbeelden een paar lijnen in
Van Leeuwenhoeks onderzoek aangegeven. Daarnaast heeft hij tal van andere
zaken aan de orde gesteld: de bouw van zoutkristallen en hun smaakwerking,
zenuwen, het oog, bladluizen en hun voortplanting waarvan hij ontdekte dat deze
ook ongeslachtelijk kan plaatsvinden, samen met een juiste interpretatie van de
parasitering van bladluizen door sluipwespjes, en nog vele andere dieren en planten
waarvoor verwezen zij naar de uitgebreide opsomming door Schierbeek (1950-1951).
Zelf heeft hij nooit zo thematisch gewerkt, althans geen thematisch verslag gedaan.
In zijn brieven presenteert hij zijn werk nogal chaotisch; een bonte rij van weinig
samenhangende onderwerpen wordt aangeboden in een stijl die erop wijst dat hij
schreef zoals hij dacht en sprak en daarenboven nimmer herlas wat hij eenmaal
aan het papier had toevertrouwd. Daarbij bespaart hij de lezer persoonlijke
ontboezemingen niet. We lezen hoe hij koffie en thee drinkt tegen de koorts en
tegen overmatig wijngebruik, hoe hij ‘jeukinge in het oor’ bestrijdt met een oorlepeltje,
hoe hij vlooien en luizen in zijn sokken, die hij dan veertien dagen achtereen niet
uitdoet, opkweekt om ze te bekijken terwijl hij dan tegelijk andere ontstane
ongerechtigheden bestudeert, hoe hij zes polsslagen na de coïtus levende
spermatozoën gaat bekijken, hoe hij trachtte door veel te roken kiespijn te bestrijden,
maar daar zo ziek van werd dat hij het roken niet kon aanbevelen, en bovenal hoe
hij ervan overtuigd was de waarheid te laten zien, die door de Schepper in zijn
schepping was gelegd. Juist doordat hij deze waarheid boven alles stelde, was hij
in staat om - indien dat nodig was - ruiterlijk fouten en misinterpretaties toe te geven.
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De invloed van Van Leeuwenhoeks ideeën is niet zo groot geweest, die van zijn
ontdekkingen des te meer. Het enige wat zijn studies verbond, was het gebruik van
zijn microscopen en de vergelijkende methode die hieruit ontstond. De microscopisten
uit het eind van de zeventiende eeuw hebben vrijwel alles bereikt wat er met de hun
ter beschikking staande lenzen bereikt kon worden. Pas na de introductie van de
achromatische lens aan het eind van de achttiende eeuw werd in het begin van de
negentiende eeuw weer vooruitgang geboekt met als opvallendste resultaat de
vorming van de celtheorie en het begrip protoplasma. In de periode van Van
Leeuwenhoek was de classificatie van levende organismen het overheersende
probleem in de biologie en was er geringe belangstelling voor microscopisch werk.
De Franse geleerde Marie François Xavier Bichat (1771-1802), de grondlegger van
de weefselleer, was zelfs van mening dat microscopisch onderzoek helemaal niet
nodig was om relevante gegevens te verkrijgen voor weefseltyperingen; Van
Leeuwenhoeks waarnemingen over de spiervezels wees hij dan ook af, want wat
zouden die kunnen bijdragen tot de kennis omtrent de fysiologische werking?
Desalniettemin is het de voornaamste verdienste van Van Leeuwenhoek en van
zijn mede-microscopisten geweest, in de biologie de blik naar binnen gericht te
hebben.
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5 Jan Swammerdam 1637-1680
R. Visser

In de loop van de zestiende en zeventiende eeuw onderging de natuurwetenschap
een aantal ingrijpende veranderingen. Het rationalisme, waarin het primaat lag bij
de rede, werd vervangen door het empirisme dat voorrang gaf aan de waarneming
en het experiment. Verder wijzigde zich het wereldbeeld van organistisch naar
mechanistisch. De wetenschappers beschouwden de wereld niet langer als een
organisme doch als een machine. In de fysica en astronomie leidden deze
ontwikkelingen tot de meest opzienbarende resultaten. Men denke aan mannen als
Galilei, Huygens, Kepler en Newton.
Echter ook in de studie van planten en dieren is de invloed van de
wetenschappelijke revolutie merkbaar. Het voornaamste resultaat hier was de
opkomst van de biologie, een wetenschap die overigens pas in de negentiende
eeuw tot volle wasdom zou komen. De traditionele natuurlijke historie, waarin de
nadruk lag op het verzamelen, beschrijven en systematiseren werd aangevuld met
een nieuw soort kennis over het functioneren van de levende organismen. Aan deze
voor de ontwikkeling van de biologie belangrijke heroriëntatie zijn de Nederlandse
bijdragen vooral geleverd door Antoni van Leeuwenhoek en Jan Swammerdam.
Jan Swammerdam werd op 12 februari 1637 te Amsterdam geboren als zoon van
Jan Jacobsz Swammerdam, een welgesteld apotheker, en Baertgen Jans Corver.
Over zijn jeugd is niet veel meer bekend dan dat hij zich intensief heeft
beziggehouden met de studie van de natuur waarbij zijn belangstelling in het
bijzonder uitging naar de ‘bloedeloose dierkens’: de insekten.
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Swammerdam was door zijn vader voorbestemd tot predikant. Met veel moeite wist
hij zijn vader er echter van te overtuigen dat hij hiervoor niet geschikt was. Uiteindelijk
kreeg hij toestemming om geneeskunde te gaan studeren. Op 11 oktober 1661 liet
hij zich inschrijven aan de Leidse universiteit. Swammerdam beperkte zich niet tot
het volgen van de voorgeschreven colleges. Uit publikaties van zijn hoogleraren
Johannes van Horne en Franciscus Sylvius weten we dat hij zelfstandig anatomisch
en fysiologisch onderzoek verrichtte.
Kort nadat hij op 11 oktober 1663 was bevorderd tot kandidaat in de medicijnen
vertrok Swammerdam voor een studiereis naar Frankrijk. Het grootste deel van de
tijd vertoefde hij in Parijs en naaste omgeving. Behalve met de Deen Niels Stensen,
een studievriend uit Leiden, onderhield hij er voornamelijk contact met Melchisedec
Thévenot, een vooraanstaand promotor van kunsten en wetenschappen.
Swammerdam was een actief lid van de groep wetenschapsmensen die regelmatig
bijeenkwam ten huize van Thévenot om te experimenteren en te discussiëren over
nieuwe ontdekkingen en theorieën.
In het najaar van 1665 was hij weer terug in Amsterdam. Hij ging nu deel uitmaken
van het Collegium privatum Amstelodamense, een groepje artsen dat gezamenlijk
de anatomie van de dieren bestudeerde. Swammerdam nam een aanzienlijk deel
van de werkzaamheden voor zijn rekening.
Eind 1666 vertrok hij naar Leiden waar hij het uit zijn studententijd daterend
onderzoek van de ademhaling voltooide. Op 22 februari 1667 promoveerde hij hierop
tot doctor in de geneeskunde. Van het hieraan verbonden recht de geneeskunde
te praktizeren heeft hij nooit gebruik gemaakt.
Na de promotie vestigde Swammerdam zich in zijn geboortestad waar hij met
enkele kleine onderbrekingen tot zijn dood is blijven wonen. Nimmer heeft hij enige
behoefte getoond zich een erkende maatschappelijke positie te verwerven. Dit tot
groot ongenoegen van zijn vader die er herhaaldelijk op aandrong dat hij in zijn
eigen levensonderhoud zou voorzien. Dat heeft hij echter nooit gedaan.
Swammerdam, de geboren en gedreven onderzoeker, had zijn leven gewijd aan
de wetenschap en daarmee was in zijn tijd en nog lang daarna geen droog brood
te verdienen.
Vanaf 1667 richtte zijn onderzoek zich bijna uitsluitend op de insekten. Toen
Swammerdam rond 1673 in een ernstige geestelijke crisis kwam te verkeren moest
hij zijn werkzaamheden echter onderbreken. Melancholiek van aard, eenzelvig en
sterk geneigd tot religieuze bespiegelingen ging hij twijfelen aan de zin van het
leven. Hij vroeg zich af of het natuuronderzoek niet ten koste was gegaan van zijn
plichten als christen. Daarin gesterkt door de adviezen van de geëxalteerde mystica
Antoinette Bourignon wendde hij zich af van de wetenschap. De ‘besigheid synes
Geestes’ concentreerde zich nu op ‘de reyne lievde van het Goddelyk Wezen en
desselvs geduurige aanbiddinge’.
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Swammerdam heeft de wetenschap echter nooit definitief afgezworen. In 1676 na
beëindiging van het contact met Bourignon hervatte hij zijn entomologisch onderzoek.
Met de briefwisseling met zijn vriend Thévenot vormde dit de lichtpunten van zijn
moeilijke en eenzame laatste levensjaren. Op 17 februari 1680, net drieënveertig
jaar oud, overleed Swammerdam.
In zijn proefschrift had Swammerdam in een vijftiental stellingen de resultaten
van zijn ademhalingsonderzoek samengevat. Nog in hetzelfde jaar, 1667, publiceerde
hij in boekvorm een uitgewerkte versie (Tractatus de respiratione). Uitgaande van
Descartes' mechanicistische ideeën en op basis van vivisecties en fysische
experimenten ontwikkelde hij hierin allereerst een theorie over de ademhaling.
De opvatting dat de lucht de longen binnendringt als gevolg van ‘aantrekking’
door neus, mond of een onderdruk in de longen werd door Swammerdam zonder
meer verworpen. In navolging van Descartes meende hij dat de lucht alleen door
‘drukking’ kan worden voortbewogen. De kern van zijn theorie is dat door uitzetting
van de borstkas de omringende lucht de longen wordt ingedreven. Met nadruk wees
hij er op dat de longen een passieve rol spelen. Hun op- en neergaande beweging
is uitsluitend het gevolg van het in- en uittreden van de lucht. Hij demonstreerde dit
met behulp van een in water gedompelde hond die door middel van een glazen buis
kon ademhalen. Indien de buis werd afgesloten volgden de longen niet langer de
bewegingen van de borstkas.
Het tweede punt dat Swammerdam aan de orde stelde was de functie van de
longen. Dienaangaande onderschreef hij geheel en al de theorie van zijn leermeester
Sylvius volgens welke de ademhaling dient om het bloed af te koelen en de
‘roetstoffen’ (afvalprodukten) daaruit te verwijderen.
De Tractatus is zeker niet Swammerdams meest opvallende publikatie. Het belang
ervan is voornamelijk gelegen in de observaties over de bewegingen van middenrif
en borstkas bij de ademhaling. Hiermee leverde Swammerdam originele bijdragen
tot een beter begrip van het mechaniek van dit proces. Zijn theorieën over de
luchtbeweging en de absorberende functie van de longen brachten niet nieuws.
Integendeel, toen ze werden gepubliceerd waren ze reeds achterhaald of stonden
op het punt achterhaald te worden door meer correcte interpretaties.
Behalve met de ademhaling heeft Swammerdam zich op fysiologisch gebied in
het bijzonder beziggehouden met de spierwerking, een zeer actueel onderwerp in
de zeventiende eeuw. Ook in dit geval dateren de eerste onderzoekingen uit zijn
studententijd. Ze waren waarschijnlijk reeds afgesloten toen hij in 1668 enkele van
de resultaten demonstreerde tijdens een bezoek dat de hertog van Toscane en
Thévenot hem brachten. Via zijn relatie met Stensen had de wetenschappelijke
wereld al kennis kunnen nemen van dit werk voor het in 1737 voor het eerst werd
gepubliceerd.
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Swammerdam was niet tevreden met de in zijn tijd gangbare mening dat de
spierbeweging wordt veroorzaakt door een bepaalde stof, de spiritus animalis,
afkomstig uit de hersenen en aangevoerd door de zenuwen. Na proefnemingen met
diverse dieren vond hij dat de kikker het meest geschikte object is om de aard en
oorzaak van de contractie te bestuderen. Hij maakte met name gebruik van een
spier-zenuwapparaat, bestaande uit een losse dijspier plus de daarbij behorende
zenuw. Dit door Swammerdam uitgevonden hulpmiddel heeft in de loop der tijden
onschatbare diensten bewezen aan het fysiologisch onderzoek.
Hij ontdekte dat het mogelijk is om door simpele aanrakingen van de zenuw de
spier steeds weer opnieuw te doen samentrekken. Aangezien de verbinding met
de hersenen en de rest van het lichaam was verbroken, concludeerde hij
logischerwijs dat de spierwerking niet afhankelijk is van de toevoer van een spiritus
animalis of enige andere vorm van ‘bevattelyke materie’.
In Swammerdams tijd nam men vrij algemeen aan dat spiercontractie gepaard
gaat met volume-toename. Op grond van theoretische overwegingen hadden enkele
onderzoekers dit tegengesproken. Swammerdam ontwierp een experiment, geniaal
door zijn eenvoud, om dit probleem op te lossen. In een glazen cilinder, aan het
ene uiteinde hermetisch afgesloten en aan het andere uitgetrokken tot een dunne
capillair met daarin een waterdruppel, plaatste hij een spier-zenuwpreparaat. De
zenuw was verbonden met een zilverdraad die via een fijn gaatje in de stop naar
buiten liep. Indien de draad werd aangeraakt contraheerde de spier maar de druppel
bewoog niet en leverde daarmee het overtuigend bewijs dat het spiervolume gelijk
bleef.
Swammerdam heeft duidelijk aangegeven wat de spierwerking niet is. Met
alternatieve theorieën kwam hij niet. Hij was zich te goed bewust van het feit dat
hiervoor nog lang niet voldoende kennis beschikbaar was. Geheel in de geest van
het empirisme bekende hij liever zijn onwetendheid dan ongefundeerde en niet te
verifiëren hypothesen op te stellen. Zijn voorbeeldige kritiek op enkele wijdverbreide
speculatieve theorieën en zijn consequente experimentele aanpak hebben
Swammerdam gemaakt tot een pionier van het spierfysiologisch onderzoek.
Als anatoom heeft hij van zich doen spreken door de studie van de vrouwelijke
voortplantingsorganen. In de winter van 1666-1667 had hij daaraan samen met zijn
leermeester Van Horne gewerkt. Mede dank zij de door Swammerdam voor het
eerst toegepaste techniek om de bloedvaten op te spuiten met gekleurde was konden
zij een buitengewoon gedetailleerde beschrijving geven. Een van hun opvallende
conclusies was dat wat men doorgaans vrouwelijke testis noemde in werkelijkheid
ovaria zijn.
Nadat Reinier de Graaf een boek over ditzelfde onderwerp het licht had doen
zien, publiceerde ook Swammerdam zijn resultaten (Miraculum naturae
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sive uteri muliebris fabrica, 1672). Dit met de bedoeling aan te tonen dat De Graaf
het werk van hemzelf, van Van Horne en van Stensen had geplagieerd. De Royal
Society te Londen, door Swammerdam aangezocht als arbiter in deze
onverkwikkelijke ruzie, kende aan Stensen de prioriteit toe.
Van de kleinere medisch-biologische onderzoekingen kunnen we nog noemen
die over de anatomie van het ruggemerg, over de functie van de gal en het
pancreassap en over de lymfvaten waarvoor hij een ingreep had bedacht om de
kleppen duidelijk te tonen.
Evenals bijna alle biologen en medici uit de zeventiende eeuw heeft ook
Swammerdam aandacht geschonken aan de bloedsomloop. Zijn veelbelovende
waarnemingen heeft hij echter nauwelijks uitgewerkt. Ze werden pas in 1737
gepubliceerd. Toen bleek dat hij ongeveer tegelijk met Malpighi, dus nog voor Van
Leeuwenhoek, de capillaire bloedsomloop had ontdekt. En tevens dat hij als eerste
de rode bloedlichaampjes had gezien en een juiste beschrijving van hun vorm had
gegeven.
Toen Swammerdam met de studie van insekten begon, was dit een erg
verwaarloosd onderdeel van de zoölogie. De publikaties over deze groep waren
weinig talrijk en beperkten zich veelal tot oppervlakkige en fragmentarische
beschrijvingen van uitwendige kenmerken. Aan de anatomie en fysiologie was
nauwelijks iets gedaan.
De geringe wetenschappelijke belangstelling voor de insekten is niet los te zien
van het traditionele en ook in de zeventiende eeuw door velen gekoesterde
denkbeeld dat het onvolmaakte en minderwaardige dieren zijn. Hiervoor had men
drie argumenten: insekten ontwikkelen zich door metamorfose, ontstaan door
spontane generatie en hebben slechts een rudimentaire inwendige structuur.
Swammerdam heeft op succesvolle wijze alle drie de argumenten bestreden en er
veel aan gedaan om te tonen dat de insekten niet minder volmaakt zijn dan de
overige dieren.
Zijn eerste entomologische geschrift, de Historia insectorum generalis, ofte
Algemeene verhandeling van de bloedeloose dierkens (1669), is gewijd aan een
weerlegging van de metamorfose-leer. Het begrip metamorfose werd, anders dan
in de moderne biologie, ten tijde van Swammerdam (en daarvoor) gebruikt om een
ontwikkeling aan te duiden die gepaard gaat met plotselinge gedaanteveranderingen,
vergelijkbaar met de alchemistische transformatie van het ene element in het andere.
Men dacht dat deze ontwikkelingsvorm alleen voorkwam bij de insekten. Bij de
dieren met bloed zag men een ontwikkeling waarbij het embryo geleidelijk
differentieert en groeit.
Swammerdam was niet erg onder de indruk van het feit dat gedurende meer dan
twintig eeuwen, vanaf Aristotels tot en met William Harvey, de metamorfose-leer
algemeen was aanvaard. De voor de wetenschappelijke revolutie zo karakteristieke
revolte tegen het autoriteitengeloof manifesteerde zich ook bij hem heel sterk.
Tegenover de meningen van andere natuur-
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onderzoekers stond Swammerdam uiterst kritisch.
Twijfels aan de metamorfose zijn waarschijnlijk ontstaan toen hij in 1663 in
Frankrijk een studie maakte van de libel en daarbij niets vond van plotselinge
veranderingen. De geloofwaardigheid van de metamorfose werd verder aangetast
door zijn stellige overtuiging dat de natuurprocessen verlopen volgens uniforme
wetten. Alle dieren zijn afkomstig van één Schepper en Swammerdam achtte het
onwaarschijnlijk dat de insekten zich op een andere manier zouden ontwikkelen
dan de rest van het dierenrijk. Dit rationele argument was voor hem zeker niet
doorslaggevend. Swammerdam, de empiricus, was er van doordrongen dat men
alleen met het verstand de natuur haar geheimen niet kan ontfutselen. Daarvoor is
het in de eerste plaats nodig om het ‘boek der natuur’ te raadplegen.
Hij heeft een indrukwekkend onderzoeksprogramma afgewerkt om inzicht te
krijgen in het ontwikkelingsproces. Een groot aantal insekten heeft hij vanaf het ei
tot en met de volwassenheid zorgvuldig bestudeerd. In de meeste gevallen waren
de achtereenvolgende stadia van larve (‘wurmke’), pop, imago (volwassen dier) met
behulp van een eenvoudig vergrootglas gemakkelijk waar te nemen. Het kostte
Swammerdam niet veel moeite om te ontdekken dat er van een metamorfose geen
sprake is en dat de postembryonale ontwikkeling geschiedt door ‘langsaame
aangroeing’.
Het zwaartepunt van het betoog in de Historia insectorum ligt bij de vlinders. Dit
is wel begrijpelijk. De pop van de vlinder, door Swammerdam ‘gulde-popken’
(chrysalis) genoemd, is, zoals bekend, omgeven door een ondoorzichtig omhulsel.
Wat daarbinnen gebeurt, is onbekend. In navolging van Aristoteles veronderstelde
men dat de chrysalis een ei is, gevuld met een vormloze substantie, waaruit dan
ineens een volgroeide vlinder te voorschijn komt. Het was juist dit verschijnsel dat
heeft bijgedragen tot het ontstaan van de metamorfose-leer.
Swammerdam is er als eerste in geslaagd om waar te nemen wat er in de rups
en de chrysalis plaatsvindt. Daartoe dompelde hij deze in kokend water, vervolgens
in een mengsel van azijn en alcohol waardoor de inwendige delen verhardden en
de huid losliet. Wat hij kon vaststellen was dat de delen niet plotseling ontstaan in
de chrysalis, het vermeende ei, doch zich geleidelijk ontplooien. De cruciale
waarneming was dat de delen van de vlinder reeds aanwezig zijn in de rups die
begint te verpoppen. Dit was voor hem het doorslaggevende argument tegen de
metamorfose en voor de steeds weer herhaalde stelling dat de ontwikkeling van de
insekten niet essentieel verschilt van die van andere levende wezens. Swammerdam
onderstreepte dit nog eens toen hij aan het slot van zijn boek in tabelvorm de
overeenkomsten aangaf tussen de insekten, de gewervelde dieren, met als voorbeeld
de kikker, en de planten, met als voorbeeld de anjelier.
Swammerdam beschouwde de pop als basis van het ontwikkelingsproces.
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Een klare definitie van dit nieuwe concept gaf hij niet. Hij rekende daartoe ook het
ei (‘eerste popken’). Het kenmerkende van de pop was voor hem het verschijnen
van de delen van het toekomstig dier waarbij het er niet toe deed of dit nu de larve
(rups) is dan wel het volwassen dier. De verschillende wijzen van ‘natuurlyke
veranderingen’ die hij had waargenomen, rangschikte Swammerdam in vier groepen.
In de eerste komt het dier volmaakt uit het ei en is groei de enige verandering die
het ondergaat. In de tweede groep gaat het om insekten die bijna volmaakt uit het
ei komen en waarvan alleen de vleugels zich later vormen. In deze twee groepen
was het groeiproces heel wat makkelijker te observeren dan in de derde die wordt
gekenmerkt door een echt popstadium zoals bij de vlinders. Veel overeenkomst
hiermee vertoonde de vierde groep waar de larve zich verpopt binnen de eigen huid.
Ofschoon deze indeling voor Swammerdam geen biosystematische functie had,
zou ze later een belangrijke bijdrage leveren tot het ontstaan van de moderne
insektenclassificatie.
Het onderzoek van de insekten en speciaal dat van de vlinderachtigen bracht
Swammerdam tot de overtuiging dat er tijdens de ontwikkeling geen wezenlijke
veranderingen plaatsvinden. Zijn waarnemingen generaliserend kwam hij tot de
uitspraak: ‘ons dunkt daar gansch geen Teeling in de geheele natuur te weesen,
ende niet als eene voorteeling ofte aangroeing van deelen.’ Swammerdam toont
zich hier een aanhanger van de zogenaamde preformatietheorie. Deze theorie,
waarvan de wortels liggen in de klassieke oudheid, verklaarde het ontstaan van
georganiseerd leven uit de ongestructureerde kiemcel door aan te nemen dat zich
daarin een compleet, doch onzichtbaar, organisme in miniatuur bevindt. Voor
Swammerdam hield dit tevens in het idee van emboîtement, dat wil zeggen hij
veronderstelde dat alle komende generaties besloten hebben gelegen in het eerste
door God geschapen individu van iedere soort. Wat lijkt op de vorming van een
nieuw individu is dus niets anders dan de groei van een organisme dat al in het
begin der tijden is gevormd.
De preformatietheorie was een speculatieve theorie. Empirische bewijzen voor
het bestaan van miniatuur organismen in de kiemcellen waren er niet en zouden
naar de mening van Swammerdam ook nooit gevonden worden. Vandaar wellicht
de omzichtigheid waarmee hij zijn denkbeelden presenteerde. Een uitgewerkte
theorie en expliciete standpuntbepaling gaf hij niet. Alleen uit enkele terloopse
passages met indirecte verwijzingen naar de preformatietheorie leren we zijn
opvattingen kennen.
Hetgeen overigens niet verhinderde dat Swammerdams werk in sterke mate heeft
bijgedragen tot de bloei van de preformatietheorie en emboîtementtheorieën die tot
ver in de achttiende eeuw de embryologie hebben beheerst. Het is niet zonder ironie
achteraf te moeten vaststellen dat de man die de empirische methode zo hoog in
het vaandel had geschreven, aan de
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wieg heeft gestaan van een theorie waarvan men in de achttiende eeuw met
voldoening vaststelde dat ze de triomf was van de rationele over de zintuiglijke
kennis.
Hoe vreemd en inadequaat de preformatietheorie ons ook voorkomt, zo is het
goed te bedenken dat gegeven de kennis en de wetenschappelijke idealen van
Swammerdam en zijn navolgers dit de meest acceptabele verklaring van de
embryonale ontwikkeling was. De theorie gaf rekenschap van de bekende feiten en
was bovendien in overeenstemming met de heersende mechanistische natuurvisie.
Swammerdams kritiek op het tweede onvolmaaktheidscriterium, dat van de
spontane generatie, had dezelfde oorsprong als die op de metamorfose. Beide
waren voor hem buitenissige verschijnselen, onvoorspelbaar en zonder aanwijsbare
oorzaak. Hij bestreed ze vanuit de diepgewortelde overtuiging dat er in de natuur
geen plaats is voor het toeval. De gedachte dat dieren zo maar kunnen ontstaan
uit modder, regenwater, een hoop oude kleren of iets dergelijks begon pas goed in
diskrediet te raken toen William Harvey, de ontdekker van de bloedsomloop, in 1651
verkondigde dat alle levende wezens uit een ei komen. Hij liet echter de mogelijkheid
open dat de insekten ontstaan door spontane generatie. Swammerdam herhaalde
Harvey's stelling maar betoogde dat de onveranderlijkheid en uniformiteit van de
natuur niet toeliet om voor deze dieren een uitzondering te maken: ‘De menschen
als de viervoetige; de vogelen als de visschen; ende de groote schepselen, als de
kleyne; synde daar niets van 't geene, wy sien leven, of het komt uyt een saatken,
of uyt een ey.’
Experimentele ondersteuning vond hij in het werk van de Italiaanse arts Francesco
Redi die kort tevoren had aangetoond dat vliegen uit eieren ontstaan en niet, zoals
men algemeen aannam, uit rottend vlees. Swammerdams eigen onderzoek had
voornamelijk betrekking op de galvormende insekten waarvan Redi nog had gemeend
dat ze het produkt zijn van spontane generatie. In de Historia insectorum en meer
uitvoerig in de Bybel der Natuure liet Swammerdam zien dat ook in dit geval een ei
het begin is van de ontwikkeling.
Tijdens zijn leven heeft Swammerdam slechts een deel van zijn entomologisch
onderzoek gepubliceerd. Naast de Historia insectorum verscheen er alleen nog de
Ephemeri vita of afbeeldingh van 's menschen leven, vertoont in de wonderbaarlycke
en nooyt gehoorde historie van het vliegent ende een-dagh-levent haft of oever-aas
(1675). Zoals de titel al te kennen geeft, is dit laatste werk meer dan een
wetenschappelijke verhandeling over het haft. Bijna twee derde gebruikte hij om
aan de hand van de natuurlijke historie van dit insekt ons ongelukkige stervelingen
te wijzen op de kortheid van het aardse bestaan en op de noodzaak te streven naar
een beter leven.
Het was niet Swammerdams bedoeling om het bij deze twee geschriften te
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laten. In zijn nalatenschap bevond zich een zeer omvangrijk en praktisch persklaar
manuscript waarin hij de resultaten beschreef van het anatomisch en fysiologisch
onderzoek dat hij in de loop der jaren aan tal van insekten had gedaan. Aangevuld
met het voornaamste uit de reeds gedrukte entomologische werken en met als
toegift hoofdstukken over de kikker, de inktvis, een zeeslak en varensporangiën
werd dit manuscript door Herman Boerhaave uitgegeven als de Bybel der natuure
(1737-1738).
De nog door Swammerdam zelf bedachte titel is een treffende verwijzing naar
het religieuze element in zijn natuurwetenschap. Daarbij moet men niet denken aan
de zeer persoonlijke religiositeit uit de Ephemeri vita, maar aan een bewondering
voor de Schepper die zich in zijn schepping openbaart en welke Swammerdam
deelde met het merendeel van de natuuronderzoekers van zijn tijd. Herhaaldelijk
gaf hij uiting aan die bewondering. De ontleding van een luis bracht hem tot een
voor deze geesteshouding karakteristieke opmerking: ‘Ik presenteer UED. alhier
dan Almaghtigen Vinger GODS, in de Anatomie van een Luys; waar in Gy wonderen
op wonderen, op een gestapelt sult vinden, en de Wysheid Gods in een kleen puncte
klaarlyk sien ten toon gestelt.’
Met de Bybel der Natuure maakte Swammerdam voor het eerst in de geschiedenis
goed duidelijk dat de insekten een inwendige structuur bezitten die niet minder
ingewikkeld is dan die van de hogere dieren. Sedert Aristoteles was men de mening
toegedaan dat de insekten eigenlijk niets meer hebben dan een eenvoudig
spijsverteringskanaal. Dit beeld was al enigszins gecorrigeerd door Swammerdams
Italiaanse tijdgenoot Marcello Malpighi met een verhandeling over de bouw en het
leven van de zijdevlinder (1669).
Swammerdam echter was de eerste die de insekten in hun verschillende
levensstadia vergelijkend anatomisch onderzocht. Van ieder van de vier door hem
onderscheiden groepen behandelde hij een of meerdere vertegenwoordigers. Daarbij
ging hij veel gedetailleerder te werk dan Malpighi. Swammerdam beperkte zich niet
tot de vorm en ligging van de organen. Indien mogelijk bestudeerde hij daarvan ook
de fijnere bouw. Fraaie voorbeelden van deze aanpak zijn de minutieuze studies
over de voortplantingsorganen en het oog van de bij. Het streven om alles tot in de
kleinste details bloot te leggen komt ook tot uitdrukking in de talrijke en voortreffelijke
illustraties van de Bybel der Natuure.
Swammerdams succes als anatoom was voor een niet gering deel te danken aan
zijn grote handvaardigheid en uitgelezen instrumentarium. Hij had een speciale door
Samuel van Musschenbroek vervaardigde enkelvoudige microscoop waarbij het
object was gemonteerd op een beweegbare arm. Voor de ontleding gebruikte hij
‘schaarkens ongelovelyk fyn en scherp... (en) mesjes, vlymtjes en stiletjes, die so
klyn waren, dat hy die sonder vergrootglas niet kost wetten’. Verder bediende hij
zich van uiterst fijne capil-
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lairen om luchtvaten op te blazen en bloedvaten te injiciëren met gekleurde
vloeistoffen om alles duidelijk zichtbaar te maken.
Het is ondoenlijk om hier zelfs maar een indruk te geven van de wetenschappelijk
rijkdom die in de 910 folio-bladzijden van de Bybel der Natuure opgeborgen zit.
Bijna iedere pagina staat vol met nieuwe feiten.
Het hoogtepunt is de monografie over de bijen, de eerste uitgebreide verhandeling
over deze soort. De beschrijving is zo gedetailleerd en nauwkeurig dat er nauwelijks
een ander pionierswerk te bedenken is met zo weinig lacunes. Door ontleding
bewees Swammerdam dat wat altijd was aangemerkt als de koning in werkelijkheid
het ‘wyfken der byen’ is, dat wat men hommels of ‘broedbyen’ noemde mannetjes
zijn en ten slotte dat de werkbijen geslachtloos zijn ‘nogtans meer vrouwelijk dan
mannelyk’. Uiteraard gaf hij een uitvoerige beschrijving van de levenscyclus. Verder
besteedde hij ook ruime aandacht aan het leven in de bijenkorf. Dit illustreert zijn
belangstelling voor de levensverrichtingen van de insekten. Swammerdams
uitgangspunt was de anatomie, maar als het maar even kon combineerde hij dit
met de fysiologie.
Als we tot slot Swammerdams entomologische oeuvre in de historische context
bezien, kunnen we vaststellen dat het een mijlpaal is in de ontwikkeling van het
vakgebied. Voordat hij ten tonele verscheen was er nauwelijks sprake van een
entomologische wetenschap. Als geen ander heeft Swammerdam gezorgd dat het
oude idee van de minderwaardigheid van de insekten verdween en dat de
onderzoekers ervan doordrongen raakten dat deze dieren ‘deselve verwondering
ende nauwkeurige ondersoeking verdienen, met de welke de vordere schepselen
van ons beoogt ende ontleed werden’. Met de Historia insectorum en bovenal met
de Bybel der Natuure heeft Swammerdam de basis gelegd voor de moderne
entomologie en er belangrijk toe bijgedragen dat de studie van de insekten in de
loop van de achttiende eeuw werd tot een erkend respectabel onderdeel van de
levenswetenschappen.
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6 Herman Boerhaave 1668-1738
A.M. Luyendijk-Elshout

Herman Boerhaave, ‘leermeester van gans Europa’, was tijdens zijn professoraat
in Leiden al een drukbesproken persoonlijkheid. Vanaf 1710 komen kleurrijke
berichten in dagboeken en brieven van zijn studenten voor, waarbij zij de eenvoud
van zijn kleding beschrijven, zijn rijkelijk met literatuurvermeldingen doorvlochten
colleges, die de studenten deden verzuchten dat het niet te verwachten was dat al
die boeken zouden worden gelezen! Albrecht von Haller, een van Boerhaaves meest
vooraanstaande leerlingen, beschrijft zijn leermeester nauwkeurig, zijn soberheid,
vriendelijkheid en zijn grote geleerdheid. Een boek, dat 's morgens door Boerhaave
op college werd aangeprezen, werd 's middags door de talloze boekhandelaren in
Leiden voor de dubbele prijs verkocht.
Ook na zijn dood beschrijven studenten het aura van zijn glorie, dat nog om zijn
grafmonument was blijven hangen.
Velen hebben voor dit monument gestaan en hun verzuchtingen op schrift gesteld.
Zo schrijft Johan Jacob Grabner in 1970 over Boerhaave: ‘Als er geen intolerantie
had geheerst onder de geestelijken, die tijdgenoten van Boerhaave waren, dan zou
deze onsterfelijke arts waarschijnlijk een sterfelijke Hollandse dominee zijn
geworden...’
Boerhaave werd in 1668 geboren in Voorhout, in de pastorie van de Hervormde
Kerk, waar boven de deur het zo gastvrije opschrift staat: Porta patet tibi, sed magis
cor (de deur staat voor u open, maar het hart nog meer). In deze omgeving groeide
de domineeszoon op als een buitenkind, vertrouwd met weiland, duinen, paarden
en planten. Zijn moeder Hagar Daelder, overleed
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reeds in 1673. Vader Boerhaave hertrouwde met de veel jongere Eva Dubois, aan
wie de jongen zich sterk hechtte. Hij werd naar Leiden gestuurd naar de Latijnse
school, las Plinius en Horatius en de andere klassieken en scheen voorbestemd
voor het ambt van zijn vader.
Schraalhans was keukenmeester in het gezin van de dominee, waar vele monden
gevoed moesten worden, en dat werd er niet beter op toen vader Boerhaave in
1683 stierf. Het gezin verhuisde na enkele jaren naar Leiden. Mevrouw Boerhaave
betrok met haar negen kinderen een huis aan de Bagijnhof rond de Faliede
Bagijnekerk. Van deze kerk is thans nog de nauwelijks herkenbare absis over,
opgenomen in de voormalige universiteitsbibliotheek. De huizen om de hof zijn
vrijwel alle verdwenen. Mevrouw Boerhaave verhuurde kamers aan studenten.
Herman studeerde ijverig theologie en wijsbegeerte en knoeide in de kelder wat
met retorten en destilleerkolven aan zijn hobby, de scheikunde.
In deze fase van zijn leven werd hij ontdekt door mr. Johan van den Berg, een
jonge patriciërszoon, die voorbestemd was voor een bestuurscarrière. In 1690 werd
hij tot secretaris van Curatoren benoemd, en als zodanig kreeg hij al te maken met
de aankoop van een beroemde boekerij: het legaat van Isaac Vossius, dat een schat
van boeken en manuscripten bevatte. Dit legaat zou worden opgenomen in de
universiteitsbibliotheek, die in de Faliede Bagijnekerk was gehuisvest. Herman
Boerhaave, die inmiddels begonnen was met het geven van wiskundelessen, kreeg
de opdracht de collectie te inventariseren en onder te brengen in de bibliotheek.
Met de werkzaamheden was ruim anderhalf jaar gemoeid, de bibliotheek was in die
tijd voor bezoekers gesloten en Boerhaave bracht vele uren door tussen de boeken.
De bibliotheek was niet verwarmd en de secretaris verzorgde een kachel, ‘met
geglommene vier’ om het werk te veraangenamen, want de winter van 1691 was
zeer koud.
Vele boeken passeerden Boerhaaves handen: Isaac Newtons Principia
mathematica, het werk van Francis Bacon, dat van René Descartes en vele boeken
uit de klassieke geneeskunde. In deze periode besloot Boerhaave geneeskunde te
gaan studeren. Als er een sectie in het Theatrum Anatomicum was, volgde hij de
lessen van professor Antonius Nuck. Hij raakte bevriend met Burchard de Volder,
hoogleraar in de proefondervindelijke wijsbegeerte, en zag in diens in 1675 ingerichte
Theatrum Physicum luchtpompen, Maagdenburger halve bollen en andere
spectaculaire apparaten in werking.
Hij beleefde de geruchtmakende episode van het kortstondig verblijf van Archibald
Pitcairn, een Schots medicus, aan de Leidse universiteit. Hij was getuige van de
proeven van de in Leiden benoemde Franse hoogleraar Charles Drelingcourt, die
op honden experimenteerde en de ontwikkeling volgde van het kippenembryo, zelfs
met behulp van een microscoop. Zijn zomervakanties bracht hij door in Amsterdam
bij de oude professor Frederik
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Ruysch, die zich bezig hield met het opspuiten van bloedvaten in menselijke
preparaten met een mengsel van gekleurde was.
De jonge Boerhaave bevond zich aldus in een uitgelezen gezelschap van
geleerden. De wetenschap in Nederland was in de Gouden Eeuw tot grote bloei
gekomen en de Nederlandse onderzoekers stonden in hoog aanzien. De Leidse
universiteit herbergde vele buitenlandse studenten, uit Centraal Europa, Scandinavië,
Engeland en Frankrijk. Na het laatste bezoek van Czaar Peter de Grote aan
Nederland in 1715 zouden ook Russische studenten naar Leiden komen. Ook uit
verre gewesten, zoals Jamaica en Amerika kwamen vanaf het begin van de
achttiende eeuw studenten, vaak voor een juridische of medische opleiding.
Mr. Johan van den Berg begreep al spoedig dat zijn ijverige ‘werkstudent’ voor
de Leidse universiteit behouden moest blijven. Handig zette hij curatoren de voet
dwars als het ging om het aantrekken van buitenlandse hoogleraren, en tactvol
maakte hij de grootedelachtbare heren, met de baron van Wassenaar van Obdam
als president, attent op de jonge Boerhaave, waar het maar even kon. In 1701 was
het zover; Boerhaave kreeg een lectoraat, hij mocht de inleiding in de geneeskunde
gaan doceren. Dit betekende in feite dat hij de klassieken (in het bijzonder
Hippocrates) bij de studenten mocht introduceren. Hij begon zijn ambt met een
belangwekkende rede, waaruit terstond bleek dat hij feilloos besefte hoe de moderne
klinische geneeskunde moest worden beoefend, namelijk volgens de richtlijnen van
Hippocrates en de Engelse arts Sydenham, een uitstekend clinicus, met grote kennis
van epidemieën, die de mensheid nog eeuwen zouden teisteren.
De volgende verdienste van Herman Boerhaave was dat hij zich niets aantrok
van de beperkingen van zijn leeropdracht maar dat hij zich er terstond toe zette de
grondbeginselen van de geneeskunde aan de studenten te onderwijzen. De
hoogmogende Curatoren begrepen nu wel dat deze parel voor Leiden behouden
moest blijven. In 1703 gaven zij hem de gelegenheid opnieuw zijn credo over de
geneeskunde te uiten, ditmaal zonder de beperkingen van het lectoraat.
Het succes was opmerkelijk. Boerhaave openbaarde zich met een geheel nieuwe
methode in de geneeskunde, de iatromechanica, beginselen van de mechanica als
uitgangspunt van een nieuwe theorie over gezondheid en ziekte. Curatoren haastten
zich om Boerhaave de eerste leerstoel te beloven die vrij zou komen. Dat geschiedde
in 1709, na het overlijden van Petrus Hotton, de botanicus. Wederom richtte
Boerhaave zich tot de academische gemeenschap, in deze rede lanceerde hij zijn
beroemde beginsel: simplex veri sigillum, eenvoud is het kenmerk van het ware.
Zijn eerste opdracht was nu de verzorging van de botanische tuin en het onderwijs
in de kruidkunde, in het bijzonder de kennis van geneeskrachtige kruiden, de materia
medica.
In 1714 besloten de curatoren om Boerhaave de verantwoordelijkheid op
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te dragen voor het klinisch onderwijs. Dit is vermoedelijk de belangrijkste beslissing
geweest, niet alleen voor de medische faculteit, maar voor de hele moderne
geneeskunde. In het Caecilia Gasthuis in Leiden waren reeds sinds 1636 twaalf
zogenaamde onderwijsbedden gereserveerd, maar in de loop van de tijden was de
kwaliteit van het onderwijs aan sterke schommelingen onderhevig geweest.
Franciscus de le Boë Sylvius, grondlegger van de zogeheten chemiatrische school,
had in de periode 1658-1672 het klinisch onderwijs tot grote bloei gebracht. Daarna
was het aanzienlijk achteruit gegaan. Op Boerhaave rustte nu de taak het onderwijs
weer op gang te krijgen. Bovendien kreeg hij in 1718 nog de leerstoel voor de
scheikunde toegewezen na de dood van Jacobus le Mort. De veertigjarige hoogleraar
zou toen, met recht, hebben kunnen zeggen: ‘La Faculté de Médécine de Leyde,
c'est moi’. Alleen de anatomie werd nog niet door hem gedoceerd. Maar daar zou
hij binnen twee jaar een van zijn leerlingen aan zetten: zoon van zijn buurman en
collega proximus Bernhard Albinus (die in 1721 overleed): Bernhard Siegfried
Albinus.
Tot 1728 deed Boerhaave letterlijk alles: onderwijs in de botanie, praktijk, klinisch
onderwijs en colleges in de scheikunde. 's Morgens om zes uur liep hij al op klompen
in de hortus, 's avonds om elf uur gaf hij zijn laatste brieven mee aan de trekschuit.
Hij trok zich vaak terug in Oud-Poelgeest, dat hij in 1724 had gekocht om wat rust
te krijgen en om zich te wijden aan een van zijn liefhebberijen, het kweken van
bomen. Ondanks zijn fysieke kracht en ijzeren discipline werd hem de last toch te
zwaar: in 1729 legde hij twee leeropdrachten, in de botanie en de scheikunde, neer.
Hij beperkte zich tot het onderwijs in de geneeskunde, de uitgave van een aantal
boekwerken en vele wetenschappelijke contacten met leerlingen en vrienden. Hij
stierf in 1738, waarschijnlijk aan een hartlijden, ten gevolge van hoge bloeddruk en
afsluiting van de kransslagaderen (Lindenboom, 1968).
Een kleurrijk leven, rijk voorzien van academische lauweren en de glorie van
internationale roem! Nog heden wordt Boerhaave erkend als de grondlegger van
het geneeskundig onderwijs, als voorloper van de moderne geneeskunde. Zijn roem
is echter niet te danken aan grote ontdekkingen of het in gang zetten van een
wetenschappelijke revolutie. Zelfs zijn iatromechanica was in feite niet nieuw, en hij
was niet de enige die deze leer naar voren bracht.
Boerhaave wordt gerekend tot de systeembouwers, die in belangrijke mate het
gezicht van de achttiende-eeuwse geneeskunde hebben bepaald. Een van de
bekendste was Georg Ernst Stahl (1659-1734), een Duits geleerde, die de
mechanische beginselen in de geneeskunde verwierp, en die gezondheid en ziekte
liet afhangen van de menselijke ziel, die via het vermogen van beweging de materie
van het menselijk lichaam zou kunnen beïnvloeden.
Boerhaave daarentegen rekende de ziel tot het domein van de theologie.
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Hij beperkte zich tot het lichaam om zowel gezondheid als ziekte met behulp van
mechanische begrippen zoals stagnatie, obstructie, stijfheid, elasticiteit en dergelijke
te verklaren. Ook in zijn scheikundig werk wees Boerhaave de metafysische
verklaringen en verbindingen zoals die in de alchimie gebruikelijk waren, ten
enenmale af. Hij probeerde met zijn doctrines een basis van zekerheid te vinden,
die op eenvoudige beginselen berustte waar de arts en onderzoeker mee zouden
kunnen werken.
Om zijn stelsel goed te funderen begon hij de wetenschappelijke verworvenheden
van de zeventiende eeuw op hun verdiensten te testen, en keerde hij zich in
vlammende bewoordingen tegen speculatieve gedachtengangen over processen
in het menselijk lichaam. Vooral het uitspinnen van een mengsel van hypothesen
ontleend aan René Descartes en de grondbeginselen van Sylvius' chemische
theorieën werd door Boerhaave verworpen. Voor hem waren er drie grootmeesters
in de wetenschap: William Harvey met zijn systematisch onderzoek van de
bloedsomloop, Robert Boyle en diens methode van onderzoek in de scheikunde en
bovenal Isaac Newton, wiens mathematische beginselen voor Boerhaave de
aangewezen weg waren voor het verkrijgen van zekerheid in de wetenschap. Ook
Christiaan Huygens beschouwde hij als ‘een licht van de zeventiende eeuw’.
Naast deze strenge ‘zuiverende’ wetenschappelijke methoden voor de
grondbeginselen der geneeskunst, achtte Boerhaave het onmisbaar om de praktijk
van de behandeling van de zieke met de grootste zorgvuldigheid en eenvoud te
verrichten. Zijn behandeling van patiënten was expectatief, hij was een tegenstander
van drastische behandelingsmethoden en hij had een groot vertrouwen in het
vermogen van de ‘natuur’ om de genezing te volbrengen. Evenals Hippocrates
bezag hij de gehele mens in zijn ziek-zijn en zijn therapie bevatte zowel leefregels
als zorgvuldig uitgekozen geneesmiddelen, die hij gericht op het individu liet
samenstellen. Door zijn grote kennis, ook van uitheemse kruiden, was zijn
therapeutisch arsenaal zeer gevarieerd.
Deze combinatie van eenvoudige, goed gefundeerde beginselen voor de
geneeskunde, en weloverwogen ‘hippocratische’ benadering van de patiënt heeft
de geneeskunde een basis gegeven, waarop deze zich tot in onze tijd heeft kunnen
ontplooien. Boerhaaves aanwijzingen voor het geneeskundig onderwijs zijn nog
heden te herkennen: de studenten moesten goed onderlegd zijn in de
grondbeginselen van de wis- en natuurkunde, vervolgens moesten zij worden bekend
gemaakt met de scheikunde, plantkunde en de anatomie. Daarna volgde het
onderwijs in de fysiologie en de ziekteleer en werden de studenten aan het ziekbed
begeleid. Tot slot onderwees de ‘zwijgende dood’, de pathologie. Hoewel explosief
uitgebreid, is in wezen de opleiding nog steeds dezelfde.
Door het uitbannen van de metafysica uit de geneeskunde en het strak
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volhouden aan mechanische beginselen, werden reeds tijdens Boerhaaves leven
kanttekeningen naast zijn leer gezet: was hier niet sprake van een te ver doorgevoerd
materialisme, dat weinig rekening hield met de raadselen van het leven?
Boerhaave voelde heel goed aan dat bespiegelingen over de vraag: wat is leven?
of: wat is de relatie van de menselijke ziel met het lichamelijk substraat? een delicaat
gebied raakten, dat door kerkelijke autoriteiten argwanend in de gaten werd
gehouden. Een van de problemen waar tegenover de geleerden zich geplaatst
zagen was het onderscheid tussen de door God gegeven menselijke ziel en het
functioneren van het centraal zenuwstelsel met zijn reacties op prikkels uit de
buitenwereld. Dit gebied was het oefenterrein van de experimentele fysiologie, druk
beoefend in de zeventiende eeuw, waarbij veel proefdieren werden opgeofferd.
Het begrip ‘prikkelbaarheid’, waarbij de onderzoeker naging of delen van het
lichaam, bijvoorbeeld de hartspier, direct reageerden op mechanische en chemische
prikkeling, was Boerhaave welbekend, hij was zelf getuige geweest van de
dierproeven, die Charles Drelingcourt op honden verrichtte. Pas in zijn laatste
colleges over het centraal zenuwstelsel heeft Boerhaave het vitaliteitsbeginsel in
het menselijk lichaam behandeld, waarvoor hij het oude hippocratische begrip, de
‘aanzetmaker’, het impetum faciens aanhaalde.
De door God gegeven menselijke ziel heeft Boerhaave nimmer in zijn
verhandelingen betrokken, hij scheidde de theologie scherp van de biologie en zocht
zijn geneeskundige behandeling meer in mens en milieu dan in mens en geest,
waar zijn tegenstander Stahl een voorstander van was. Stahl mag dan ook
beschouwd worden als een grondlegger van de psychosomatische geneeskunde,
hoewel zijn stelsel duister is en hij in zijn tijd weinig werd gewaardeerd.
Het is deze scherpe afbakening van het terrein van de theologie en metafysica
tegenover dat van de biologie en de anorganische wetenschappen, die Boerhaaves
leer zo geliefd hebben gemaakt, niet alleen bij de artsen en onderzoekers, maar
ook bij de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten. Immers het betrekken van de ziel in
lichamelijke processen hield grote risico's in voor de absolutistische regimes die in
de achttiende eeuw aan de macht waren. Als de ziel niet door God gegeven zou
zijn, maar een lichamelijke exponent was dan zou deze beïnvloedbaar zijn door
materiële processen. Daarmede zou de onsterfelijkheid van de ziel twijfelachtig
worden, ja zelfs het gehele bestaan van God zou op het spel komen te staan. Dit
betekende een verstoring in de orde van het gezag, met alle risico's van dien.
Een teken aan de wand was het in 1748 in Leiden verschenen werk van Julien
Offraye de la Mettrie, die Boerhaaves mechanistische theorieën doortrok naar het
terrein van de metafysica door in zijn l'Homme machine te beweren dat ook dáár
uitsluitend de materie van belang was. Een dergelijke op-
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vatting ‘opende de wegen des verderfs’ en de dames Elisabeth Wolff en Agatha
Deken hebben in hun romans dit thema benut als discussiepunt over de waarde
van de deugd. Daarbij voerden zij de roddelende domine Heftig als een exponent
van benepen orthodoxie ten tonele, als tegenstander van alle vernieuwing in de
wetenschap.
Nederland hield dus de leer van Boerhaave hoog, ook al neigde Boerhaaves
leerling Hieronymus Gaub sterk tot de psychosomatische geneeskunde. Gaub wist
echter, evenals Boerhaave, de onsterfelijke ziel te eerbiedigen. Hij legde zich er op
toe het vitaliteitsbeginsel te verbinden met de resultaten van onderzoek van
verschillende experimentele scholen, waarbij hij streefde naar een ‘harmoniemodel’
zonder zich te wagen aan uitspraken omtrent aard en samenstelling van de
menselijke geest.
Veel rechtzinniger ging het toe in het katholieke Oostenrijk, waar Maria Theresia
in 1745 Boerhaaves leerling Gerard van Swieten aanstelde tot reorganisator van
het medisch onderwijs in Wenen. Maria Theresia was, zoals ieder regerend vorst,
in eerste instantie gebaat bij rust en orde in haar land. Niet zozeer de gezondheid
van de individuele burger, maar de algehele gezondheidszorg stond haar voor ogen,
toen zij Van Swieten als protomedicus aanstelde. Van Swieten heeft onverbiddelijk
de leer van Boerhaave moeten doorvoeren. De keizerin stond er op dat uitsluitend
deze vorm van geneeskunde in het land zou worden toegelaten.
Zelfs de irritabiliteitsleer van Albrecht von Haller, die in 1757 een nieuwe weg van
onderzoek voor de geneeskunde opende, werd maar ternauwernood geaccepteerd.
De leer van de prikkelbaarheid verlegde de aandacht van de ‘vochten’ naar de vaste
delen (de weefsels) als bron van het leven. Omstreeks 1800 werden verschillende
vernieuwers van de geneeskunde nog het land uitgezet. In het Oostenrijkse
vorstenhuis werd elke poging de wetenschap te vernieuwen langs een andere weg
dan de mechanisch-materialistische, gezien als een aanval op de troon. Onder de
artsen, die Wenen moesten verlaten, bevonden zich Johan Peter Frank, de
grondlegger van de sociale geneeskunde, Franz Anton Mesmer, met zijn fantastische
ideeën over dierlijk magnetisme en Franz Joseph Gall, grondlegger van de
lokalisatieleer in de hersenen.
Ook Schotland had in 1727 een medische faculteit gekregen in Edinburgh,
opgericht door een groep medici, die in Leiden waren opgeleid. De medische faculteit
werd gefinancierd door de stad, er moesten wel tastbare resultaten te voorschijn
komen, wilden de karige verdiensten van de Schotten de zaak draaiende kunnen
houden. Vooral het academisch ziekenhuis, the Royal Infirmary, werd geheel volgens
de ideeën van Boerhaave ingericht en met kapitaal van een visfabriek gefinancierd.
Edinburgh was bijvoorbeeld voor Amerikaanse studenten aanzienlijk goedkoper
dan Leiden, bovendien was het onderwijs uitstekend en ook hier kwam de
wetenschap tot grote bloei.
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Desalniettemin hielden de stadsbestuurders een oogje in het zeil, of niet buiten de
zo profijtelijk gebleken leer van Boerhaave werd gedoceerd. Degene, die Boerhaaves
stelsel in Edingburgh zou verwerpen, werd echter door studenten en geleerden
beschouwd als ‘shining oracle’. William Cullen publiceerde tussen 1746 en 1748
zijn First Lines on the Practice of Physics, waarin hij op elegante wijze zowel het
werk van Stahl als dat van Boerhaave begroef. Zijn nieuwe leer, waarbij niet de
dynamiek van het bloed in het vaatstelsel, maar het zenuwstelsel met zijn prikkels
en geleiding centraal stond, zou de bodem vormen van zowel vernieuwing als van
vele alternatieve geneeskundige methoden, die aan het begin van de negentiende
eeuw zouden ontstaan.
Vanuit Edinburgh stak de school van Boerhaave over naar Amerika, waar in
Philadelphia in 1765 een medische faculteit werd opgericht die eveneens naar het
boerhaaviaans model werd gevormd. In de overige landen van Europa ging de
verspreiding meer langs individuen dan langs instituten, met uitzondering van
Rusland, waar reeds in 1707, door Nicolaas Bidloo, die in de Leidse school was
opgeleid, een ziekenhuis was gesticht in Moskou, waarbij ook medisch onderwijs
in het geding was. Toch mag Nicolaas Bidloo niet tot Boerhaaves leerlingen gerekend
worden. Zijn opvolgers, de gebroeders Kaau, neven van Boerhaave, hebben in
Rusland de methode van hun oom in het onderwijs van de geneeskunde voortgezet.
Tot Boerhaaves roemruchte en schoolmakende leerlingen behoorden behalve de
reeds genoemde Albrecht von Haller, die in Göttingen de school voortzette, en
Gerard van Swieten ook de Zweedse student Carl Linnaeus, grondlegger van de
plantensystematiek.
In zijn botanisch werk openbaarde Boerhaave zich, evenals in de geneeskunde,
van het begin af aan als een natuuronderzoeker van de eerste rang, met volledige
kennis van taxonomie en anatomie van de planten. Evenmin als in de geneeskunde
zette hij een revolutie in gang, maar hij bezag het materiaal kritisch en uit het oogpunt
van een didact. Ook hier gold voor hem: eenvoud is het kenmerk van het ware.
Hij gaf reeds een jaar na zijn benoeming tot hoogleraar in de plantkunde een
catalogus uit van de planten die zich in de hortus bevonden. In 1720 verscheen er
een tweede Index plantarum, veel uitvoeriger en voorzien van een korte historische
inleiding over de ontwikkeling van de hortus. Boerhaave bekende in deze inleiding,
dat hij nog niet in staat was om een volledige algemene plantensystematiek samen
te stellen en hij voegde er nog een bekentenis aan toe, namelijk dat hij daar nog
niet in zou slagen, zelfs niet als hij een hoge leeftijd zou bereiken! Deze woorden
heeft Linnaeus zich ter harte genomen.
Ook het Botanicon Parisiense van Sebastien Vaillant heeft Linnaeus beïnvloed.
Vaillant had nauwkeurig de seksualiteit van de planten bestudeerd. In
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Parijs was men gechoqueerd door Vaillants mededelingen over de geslachtsorganen
van planten, maar Boerhaave zag terstond het belang van Vaillants onderzoek in.
Samen met zijn vriend William Sherard bereidde hij een uitgave van Vaillants
nagelaten werk voor. Dit verscheen in 1727 in Amsterdam en Leiden. Boerhaave
had er kosten noch moeite voor gespaard, hij had 300 tekeningen van Claude Aubriet
gekocht, die hij op drieëndertig platen had laten graveren, ter illustratie van het werk.
Deze wijze van publiceren, namelijk het uitgeven van teksten in een kostbaar
boekwerk, was een van Boerhaaves genoegens. In 1725 gaf hij samen met zijn
leerling B.S. Albinus de beroemde atlas van Andreas Vesalius uit, verlicht met
anatomische platen van Steven van Calcar, die Boerhaave door een Amsterdams
kunstenaar, Jan Wandelaar, opnieuw liet graveren. Ook de Bijbel der Natuure van
Jan Swammerdam werd door hem in een fraaie uitgave gepubliceerd in 1737.
Eveneens zagen de teksten van enkele geliefde klassieke auteurs het licht, onder
andere die van de Hellenistische arts Aretaeus van Cappadocië.
De drie bekendste werken van Boerhaave zijn echter de Aphorismi in cognoscendis
et curandis morbis in usum doctrinum domesticae, in het Nederlands vertaald door
K. Love in 1741 als Kortbondige spreuken wegens de ziekten, de reeds genoemde
Institutiones physiologicae en de Elementa chemiae, een leerboek der scheikunde
dat eveneens grote bekendheid heeft gekregen. Al deze werken zijn in vele talen
gepubliceerd, gedocumenteerd door zijn leerlingen en over de hele wereld verspreid,
tot in Japan en Turkije toe!
Boerhaave heeft met zijn medische praktijk en waarschijnlijk met zijn consulten,
die vaak schriftelijk werden gegeven, een aanzienlijk vermogen verworven. In 1710
was hij gehuwd met Maria Drolenvaux, een niet onbemiddelde dochter van een
lakenkoopman. Zijn strenge, sobere levenshouding stond geen leven in pracht en
praal toe: hij leefde eenvoudig met zijn vrouw en dochter, en zocht onspanning in
muziek en paardrijden. Veel geld besteedde hij aan de reeds genoemde, welhaast
bibliofiele uitgaven van boeken. Het is niet bekend of hij charitatief was ingesteld,
wel had hij een armenpraktijk, waarin hij de patiënten met even veel zorg behandelde
als de rijken.
Boerhaave heeft tijdens zijn leven veel roem en eer ondervonden. Toen hij stierf
dacht hij wel even spoedig vergeten te worden als zijn illustere voorganger Franciscus
le Boë Sylvius. De geschiedenis heeft anders geleerd, Sylvius is nog steeds geëerd
in de historie, in Leiden is een groot laboratoriumcomplex naar hem genoemd.
Boerhaaves roem kwam vooral tot bloei in de tweede helft van de negentiende
eeuw, toen hij opnieuw ontdekt werd door zowel medici als door medici-historici.
Tot ver in de negentiende eeuw werd de geneeskunde beschouwd als een
ervaringswetenschap, waarbij men gebruik moest maken van alle gegevens,
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die in tweeduizend jaren verzameld waren. De arts bekeek de oude boeken niet uit
filosofische belangstelling of als antieke curiosa, maar als bronnen. Zelfs met
Hippocrates trad men in een dialoog, zijn opinie werd gezet tegenover die van de
meeste geavanceerde medici. Zo zijn ongetwijfeld de Kortbondige spreuken nog
lange tijd in de praktijk gebruikt, zowel die van Hippocrates als die van Herman
Boerhaave. Niet alleen gebruikt, maar ook gewaardeerd, vaak door grote vernieuwers
in de geneeskunde, die tot hun verrassing problemen en theorieën herkenden in
het werk, die ook zij in hun gedachtengang hadden betrokken, zij het met een grotere
technische kennis tot hun beschikking.
Deze ‘schok van herkenning’ is voor veel vooraanstaande medici tot op heden
aanleiding geweest om eerbiedig op te zien naar de achttiende-eeuwse leermeester.
Veelal werd Boerhaave geroemd in feestelijke redevoeringen, door mannen als R.
Virchow, grondlegger van de cellulaire pathologie en sir William Osler, die een
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vorming van de Amerikaanse medici en
John Fulton, een bekend Amerikaans fysioloog.
Een andere groep die zich met Boerhaave heeft beziggehouden, is die der
medici-historici, die zijn leven en werk hebben beschreven en geplaatst in de
cultuurhistorie. Hier mogen Henry Sigerist, Paul Diepgen, Lester King en J.D. Comrie
genoemd worden, als ‘gezanten’ van Amerika, Duitsland en Schotland. Het
belangrijkste, cumulatieve historische werk is echter verricht door een Nederlander,
prof. dr. G.A. Lindeboom van de Vrije Universiteit van Amsterdam, internationaal
bekend om zijn indrukwekkende biografie van Herman Boerhaave. Aan zijn werk
is ook het merendeel van de gegevens van dit hoofdstuk ontleend. Dat wil niet
zeggen, dat het laatste woord nu over Boerhaave is gezegd! Iedere tijd heeft nieuwe
vragen, waarmee de historici in de geschiedenis duiken. Op historische gegevens
en personen zal altijd ‘nieuw licht’ blijven schijnen, al lijken de bronnen tot op de
bodem geëxploreerd te zijn. Want de geschiedenis heeft een toekomst. Ook voor
Herman Boerhaave en zijn vele, vele leerlingen en bewonderaars.
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7 Willem J. 's Gravesande 1688-1742
C. de Pater

In december 1736 kwam de bekende Franse schrijver Voltaire enkele maanden
naar Leiden om er met het oog op de uitgave van zijn boek Elémen(t)s de la
philosophie de Newton de colleges van 's Gravesande bij te wonen. Tegelijk wilde
hij van de gelegenheid gebruik maken Boerhaave te raadplegen over zijn gezondheid.
Rond de jaarwisseling schreef hij hierover aan kroonprins Frederik van Pruisen: ‘Je
suis icy dans une ville, où deux simples particuliers, où mr Boerhave (sic) d'un côté
1
et mr s'Gravesand (sic) de l'autre attire quatre ou cinq cent étrangers.’
Op 16 januari 1737 schreef Frederik terug: ‘Quoique vous n'ayez en aucune
manière besoin de vous perfectionner par de nouvelles études dans la connaissance
des sciences, je crois que la conversation du fameux mr s'Gravesande (sic) pourra
vous être fort agréable. Il doit posséder la philosophie de Newton dans la dernière
2
perfection:’
De door Voltaire en Frederik bedoelde Leidse hoogleraar Willem Jacob 's
Gravesande werd op 27 september 1688 geboren te 's-Hertogenbosch. Hij stamde
uit een oud patriciërsgeslacht, waarvan sommige leden zich kortweg ‘Storm’ en
andere zich uitsluitend ‘'s Gravesande’ noemden. De oorspronkelijke woonplaats
van de familie was Delft, maar na de verovering van 's-Hertogenbosch (1629) door
Frederik Hendrik vestigde Willem Jacobs grootvader Laurens Storm van 's
Gravesande zich in deze stad, waar hij door bemiddeling van de prins belangrijke
betrekkingen verkreeg. Ook Willem Jacobs vader Dirk was een man van aanzien
in Den Bosch. Door zijn positie was deze in staat zijn kinderen een goede opvoeding
te geven. Een van de
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leermeesters was een zekere Is. Tourton, die reeds vroeg bij Willem Jacob
belangstelling voor de wiskunde wist te wekken.
In 1704 begon hij met twee van zijn broers de studie in de rechten aan de
universiteit van Leiden. Nadat door hen - op dezelfde dag (25 oktober 1707) - de
3
doctorstitel behaald was, vestigden de drie 's Gravesandes zich in Den Haag, waar
zij een rechtskundige praktijk begonnen.
Intussen had Willem Jacob zijn belangstelling voor de wiskunde niet verloren.
Nog tijdens zijn studie voltooide hij een - pas in 1711 uitgegeven - Essai de
perspective. Dat hij ook reeds vroeg belangstelling had voor de
natuurwetenschappen, blijkt uit diverse artikelen van zijn hand in het Journal Littéraire
dat door hem en onder anderen Justus van Effen en Prosper Marchand was
opgericht. Grote interesse toonde 's Gravesande voor het construeren en verbeteren
van toestellen waarmee natuurkundige verschijnselen konden worden
gedemonstreerd en onderzocht. Zijn eerste bijdrage hierin betrof een verbetering
4
aan de luchtpomp, waarvan hij verslag deed in het Journal. Eveneens van belang
zijn de artikelen die 's Gravesande schreef in verband met de - verderop te bespreken
- vis viva-kwestie, die de gemoederen in de achttiende eeuw geruime tijd bezighield.
In 1715 werd 's Gravesande als secretaris toegevoegd aan een gezantschap
onder leiding van Wassenaer van Du(y)venvoorde dat op last van de Staten-Generaal
naar Londen reisde om daar met de gezant Van Bors(s)ele(n) van den (of: der)
Ho(o)ge, koning George I te feliciteren met zijn troonsbestijging en om
onderhandelingen te voeren over de zogenaamde barrièresteden in de zuidelijke
Nederlanden, een nasleep van de Spaanse Successie-oorlog. Door bemiddeling
van enkele voormalige studievrienden, de zoons van bisschop Gilbert Burnet, kwam
's Gravesande al spoedig in contact met vele vooraanstaande Engelse
natuuronderzoekers, onder wie Newton, Keill en Desaguliers. Op 9 juni 1715 werd
hij reeds lid van de Royal Society of Londen for Improving Natural Knowledge. Deze
ontmoeting heeft een diepgaande invloed gehad op 's Gravesandes ideeën over
de wijze van natuurwetenschapsbeoefening.
Na zijn terugkeer uit Engeland (1716) vestigde hij zich opnieuw in Den Haag om
er zijn rechtskundige praktijk voort te zetten. Een grote verandering voltrok zich
echter in zijn loopbaan, toen hij op 19 mei 1717 op aanbeveling van Wassenaar
van Duyvenvoorde benoemd werd tot hoogleraar wiskunde en astronomie aan de
Leidse universiteit als opvolger van De Volder. Op 22 juni hield hij een oratie over
de rol van de wiskunde in de wetenschappen, met name de natuurkunde, en over
de noodzaak de astronomie verder uit te bouwen met behulp van natuurkundige
5
beginselen.
Men krijgt uit de inhoud de indruk dat 's Gravesande zijn publiek tevens wilde
voorbereiden op het door hem te geven onderwijs in de fysica. Dat viel weliswaar
buiten zijn eigenlijke leeropdracht, daar Senguerd natuurkunde

Van Stevin tot Lorentz

83
doceerde, maar de diverse disciplines waren toentertijd minder streng van elkaar
gescheiden dan thans het geval is. Bovendien omvatte physica, ook nog in 's
Gravesandes tijd, meer dan ons begrip natuurkunde. De belangrijkste reden waarom
de nieuwe hoogleraar fysica wilde doceren, zal mogelijk geweest zijn dat hij het
natuurkundeonderwijs zoals dat gegeven werd door Senguerd, wilde vernieuwen
in newtoniaanse geest.
's Gravesande was de eerste op het vasteland van Europa die zijn colleges in de
natuurkunde baseerde op newtoniaanse beginselen. In Engeland had onder anderen
Desaguliers gewezen op de noodzaak de door Newton veelal langs mathematische
weg gevonden natuurwetten door experimenten toe te lichten. Ook 's Gravesande
streefde ernaar aan proeven een centrale plaats toe te kennen in zijn fysicaonderwijs.
De apparatuur hiertoe ontbrak echter nagenoeg geheel. Hij ontwierp daarom zelf
een groot aantal toestellen, die werden vervaardigd door de instrumentmaker Jan
van Musschenbroek.
In zijn astronomieonderwijs moesten de vortices (wervels of kolken) van Descartes
plaats maken voor de newtoniaanse wetten aangaande de beweging der
hemellichamen. 's Gravesandes wiskundecolleges waren grotendeels gewijd aan
de behandeling van de Elementen van Euclides, het eeuwen-oude leerboek der
meetkunde, dat hij hoger waardeerde dan de meer moderne verhandelingen over
geometrie. Puur theoretische wiskunde wees hij af. Ook bij zijn onderwijs in de
algebra wees hij op de noodzaak van praktische toepassingen en op het nut van
de wiskunde voor andere wetenschappen.
De neerslag van zijn in 1717 begonnen onderwijs in de experimentele natuurkunde
verscheen reeds in de jaren 1720-1721 in de vorm van een - in het Latijn geschreven
- leerboek, dat verscheidene malen herdrukt en vertaald werd. De titel van het werk
is tegelijk een standpuntbepaling ten aanzien van de methode die de auteur in de
natuurkunde wil volgen: Wiskundige beginselen der natuurkunde, door experimenten
6
bevestigd. Of inleiding tot de newtoniaanse natuurwetenschap. In een
belangwekkend voorwoord zet hij zijn standpunt over de juiste werkwijze van de
natuurkunde uiteen. De experimenten dienen de grondslag van deze wetenschap
te zijn, terwijl alle redeneringen op het gebied der fysica op proeven gebaseerd
behoren te worden. Alleen vaststaande en bewezen feiten hebben een legitieme
plaats in de natuurkunde. Hypothesen behoren daar niet toe.
In 1734 werd 's Gravesande ook benoemd tot hoogleraar in de filosofie, zodat hij
vanaf die tijd ook logica en metafysica doceerde. De collegestof werd door hem
verwerkt in een leerboek: Inleiding tot de filosofie, inhoudende de logica en de
7
metafyscia (1736), dat verschillende herdrukken beleefde. Het werk wordt
gekenmerkt door dezelfde helderheid van stijl als het natuurkundeleerboek. Het
mist er echter de originaliteit van.
Toen 's Gravesande deze nieuwe leeropdracht aanvaardde, werd hij ontheven
van het hem eerder opgedragen onderwijs in de civiele en militaire
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bouwkunde. Voor deze in het Nederlands gegeven colleges in de Duytsche
methematicq had men in 1730 geen geschikte lector kunnen vinden en daarom had
men de hoogleraar gevraagd de lessen te verzorgen, zolang dit nodig was. Dat 's
Gravesande zich ook anderszins met praktische toepassingen van de
natuurwetenschap heeft beziggehouden, blijkt uit het grote aantal adviezen in
waterstaatszaken dat door hem is uitgebracht. Onder andere ontwierp hij met zijn
collega Wittichius en de landmeter Cruquius een plan tot verbetering van de
Merwede. Zelfs werd zijn hulp ingeroepen om in geheimschrift geschreven stukken
te ontcijferen, die in de Spaanse Successie-oorlog waren onderschept.
De nieuwe, experimentele aanpak in de colleges van 's Gravesande zorgde voor
een grote toeloop van studenten. Volgens Albrecht von Haller, een bekende leerling
van Boerhaave, werden de demonstratieproeven ‘sehr just und sehr haüffig’
uitgevoerd en ging 's Gravesande, in tegenstelling tot zijn collega's, vertrouwelijk
8
met de studenten om. Zijn verdiensten werden algemeen erkend. Toen in 1724 de
Academie van Petersburg werd opgericht, bood tsaar Peter de Grote hem een
professoraat aan op door de hoogleraar zelf te stellen voorwaarden. En in 1740
nodigde Frederik II van Pruisen - door toedoen van Voltaire - hem uit zich te Berlijn
te vestigen als lid van de Berlijnse Academie.
's Gravesande bleef echter in Leiden. Hij overleed daar op 54-jarige leeftijd aan
een slepende ziekte, slechts drie jaar na de dood van zijn twee zoons, die kort na
elkaar overleden, toen ze nog maar net met hun universitaire studie begonnen
waren. In zijn plaats werd Johan Lulofs benoemd, maar 's Gravesandes feitelijke
opvolger was zijn collega Petrus van Musschenbroek, een broer van zijn
instrumentmaker.
Voordat we dieper ingaan op de door 's Gravesande voorgestane werkwijze in
de natuurkunde, willen we kort nagaan hoe vóór zijn professoraat het onderwijs in
9
deze discipline functioneerde aan de Leidse universiteit.
Tot ver in de zeventiende eeuw speelden proefnemingen geen rol van betekenis
in het natuurkundeonderwijs aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen.
De eerste hoogleraren die physica doceerden, hielden zich op hun colleges vrijwel
uitsluitend bezig met het uiteenzetten van de aristoteliaanse (meta)fysica. Onder
invloed van de opvattingen van Petrus Ramus, Francis Bacon en René Descartes
groeide echter de belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek, los van de
autoriteit van Aristoteles.
Met name Descartes had hier te lande grote invloed op de beoefening van de
wetenschap. Velen zagen in hem de pleitbezorger voor zelfstandig
(natuur)onderzoek, die hen bevrijd had van het peripatetische juk. Vooral na het
verschijnen van Descartes' Discours de la méthode (1637) werden velen voor zijn
denkbeelden gewonnen. Dit had consequenties voor het onderwijs in de filosofische
vakken, waartoe ook de natuurkunde behoorde. Er ont-
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stond aan de universiteiten een strijd tussen aristotelianen en cartesianen, die
verscheidene decennia duurde en die ertoe leidde dat het onderwijs in de tweede
helft van de zeventiende eeuw meer en meer werd gegeven in de geest van
Descartes.
De aanhangers van de Franse filosoof lieten zich op natuurkundig gebied vooral
leiden door de opvattingen die hun leermeester had ontvouwd in zijn Principia
philosophiae (1644): uitgaande van ‘heldere en onderscheiden beginselen’ (principia
clara et distincta), die wij van de stoffelijke dingen in onze geest hebben, namelijk
vorm, grootte en beweging van deeltjes, moeten wij de natuurverschijnselen
deduceren op de wijze van de wiskunde. De zintuiglijke waarneming en het
experiment zijn daarbij van ondergeschikte betekenis. De cartesiaanse
(fysica)hoogleraren hechtten dan ook aanvankelijk even weinig waarde aan proeven
als hun aristoteliaanse collega's.
Dat het experiment ten slotte toch een - zij het bescheiden - plaats kreeg in het
universitaire natuurkundeonderwijs, was te danken aan de toenemende invloed van
Francis Bacon en Robert Boyle, die juist het doen van waarnemingen en proeven
van wezenlijk belang achtten. Zo ontstond de situatie dat cartesiaanse hoogleraren
een steeds grotere waarde toekenden aan de experimentele fysica. Deze
ontwikkeling liep door de invloed van Newton ten slotte uit op de ‘newtonianisering’
van het natuurkundeonderwijs, waarin proefnemingen een essentieel onderdeel
vormden.
Hoewel reeds de Leidse hoogleraar Willebrord Snellius, die wiskunde en
astronomie doceerde, experimenteel onderzoek verrichtte op natuurkundig gebied
(1621, brekingswet van Snellius), duurde het tot 1675, voordat demonstratieproeven
een plaats kregen in het fysicaonderwijs. Dat werd toen gegeven door Burchardus
de Volder, die weliswaar het cartesianisme aanhing, maar van meet af aan een
kritische houding ertegenover aannam. Door contacten met onder anderen Boyle
tijdens een kort verblijf in Engeland (1674) kwam De Volder ertoe bij curatoren een
verzoek in te dienen om de physica experimentalis te mogen doceren ter staving
van de physcia theoretica. Tevens vroeg hij plaatsruimte om experimenten te kunnen
uitvoeren en instrumenten onder te brengen.
Begin 1675 werd het verzoek van De Volder ingewilligd. Hierdoor behoorde de
Leidse universiteit tot de eerste Europese instellingen voor hoger onderwijs waar
een natuurkundehoogleraar de beschikking kreeg over een ‘laboratorium’ - het
zogenaamde ‘Theatrum Physicum’ - om proeven te verrichten ten behoeven van
de studenten. Toch dient erop gewezen te worden dat ook voor De Volder de langs
zintuiglijke weg verkregen kennis minder zeker was dan de kennis die men door
rationele deductie kon verkrijgen.
In 1705 diende De Volder om gezondheidsredenen zijn ontslag in bij de curatoren.
Als zijn eigenlijke opvolger moet men zijn collega Wolferd Sen-
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guerd beschouwen, wiens benoeming in 1675 bedoeld was als tegenwicht tegen
de toenemende invloed van de cartesianen. Toch mag hij niet zonder meer als
1

2

aristoteliaan bestempeld worden. Zijn Philosophia naturalis (1680 , 1685 ) is duidelijk
eclectisch van aard: we vinden er niet alleen aristoteliaanse, maar ook cartesiaanse
en atomistische trekken in terug. In zijn Rationis atque experientiae connubium
(Huwelijk tussen rede en ervaring, 1715) pleitte hij voor een samengaan van rede
en experiment. Uitgewerkte gedachten over stoffelijke dingen die niet berusten op
zintuiglijke waarneming, moeten volgens hem als hersenschimmen worden
afgewezen. Dat betekent echter niet dat we de redenering kunnen missen: om door
te dringen in de geheimen van de natuur zijn rede en ervaring beide noodzakelijk.
Weliswaar staat Senguerd in (natuur)filosofisch opzicht dichter bij de oude
wijsbegeerte dan De Volder, maar daartegenover neemt het experiment in Senguerds
werk een belangrijker plaats in dan in dat van zijn voorganger.
Wat de aard van de proeven betreft, moet worden opgemerkt dat beide
hoogleraren onder andere een sterke belangstelling hadden voor experimenten
waarbij de - in 1657 door Von Guericke uitgevonden - luchtpomp een centrale rol
speelde. Bovendien krijgt men sterk de indruk dat hun collegeproeven voor een niet
onbelangrijk deel dienden tot vermaak van de studenten. Het optreden van 's
Gravesande, die de hele fysica experimenteel wilde onderbouwen, betekende dan
ook een grote verandering in de opvatting over de functie van collegeproeven.
Na de benoeming van 's Gravesande heeft ook Senguerd nog acht jaar fysica
gedoceerd. Zelden zal het verschil tussen het onderwijs van twee vakcollega's zo
groot geweest zijn als dit bij 's Gravesande en Senguerd het geval was. Men hoeft
daarvoor slechts Senguerds Philisophia naturalis te leggen naast de Physices
elementa mathematica (Wiskundige beginselen der natuurkunde) van 's Gravesande.
We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de snelle ingang van het
newtonianisme te Leiden wellicht mede te danken is aan het feit dat Senguerd bijna
een halve eeuw lang door zijn colleges in de experimentele natuurkunde de nieuwe
opvattingen heeft helpen voorbereiden, die 's Gravesande met zoveel succes heeft
uitgedragen.
's Gravesande behoorde tot de eerste ‘generatie’ volgelingen van Newton, die
zijn methode hebben overgenomen en uitgewerkt. Deze methode wordt gekenmerkt
door een drietal fundamentele aspecten:
1 Waarneming en experiment zijn noodzakelijk in de natuurwetenschap. De
uitkomsten van nauwkeurig en zorgvuldig verricht onderzoek vormen de basis ervan
en zijn tevens het eind van alle tegenspraak.
2 Het is noodzakelijk dat het door waarneming en experiment verkregen materiaal
wordt geordend. Met behulp van de regels der logica en de wiskunde moeten uit
de gegevens (indien mogelijk) conclusies worden getrokken en wetmatigheden
geformuleerd.
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3 Hypothesen die op de manier van Descartes a priori worden bedacht, buiten de
waarneming om, en die niet experimenteel worden getoetst, moeten worden
10
verworpen, of althans niet hoger gewaardeerd dan vermoedens.
In deze newtoniaanse methodologie komen twee benaderingswijzen samen,
namelijk de mathematische van Kepler en Galilei en de empiristische van Bacon,
terwijl het apriorisme van Descartes met kracht wordt verworpen. Weliswaar ontkent
Newton niet de noodzaak van grondbeginselen, maar deze dienen empirisch
gevonden te worden. Niet de rede, maar de zintuigen zijn ons door God gegeven
om met de verschijnselen in contact te treden. De menselijke denkarbeid dient zich
te richten op de langs zintuiglijke weg verkregen feiten. Hypothesen mogen alleen
worden toegelaten als vragen, waarvan de waarheid betwist mag worden. Dergelijke
‘vragen’ zijn door Newton veelvuldig gesteld. Zijn beroemde adagium Hypotheses
non fingo (Hypothesen verzin ik niet) moet dan ook zó worden opgevat dat Newton
ze niet wil verzinnen en hanteren op de manier van Descartes.
Het waren de eerste Nederlandse newtonianen Boerhaave, 's Gravesande en
Van Musschenbroek, die direct een scherp inzicht hadden in Newtons
natuurwetenschappelijke methode. Consequenter nog dan de meester hield 's
Gravesande zich aan diens Hypotheses non fingo. Vooral in het voorwoord van zijn
Wiskundige beginselen der natuurkunde heeft hij zich uitgesproken over de wijze
waarop zijns inziens de natuurwetenschap behoort te worden beoefend. In de fysica
moet men zeer behoedzaam te werk gaan, omdat men zich daarin bezighoudt met
de werken van God. De natuurkundige speurt naar de wetten die God in Zijn
schepping gelegd heeft en waardoor Hij de orde der dingen in stand houdt.
De opvatting van Descartes wordt met beslistheid van de hand gewezen. De
Franse filosoof had betoogd dat God op oneindig veel manieren de wereld tot stand
had kunnen brengen en dat het de mens daarom vrij stond - uiteraard binnen het
raam van de aanvaarde grondbeginselen - over de wijze waarop de schepping
gerealiseerd is, aan te nemen wat hij maar wilde, mits slechts de gevolgtrekkingen
met de ervaring zouden overeenstemming. 's Gravesande stelt hiertegenover dat
het onmogelijk is vanuit een onwaar beginsel te komen tot een ware verklaring van
de natuurverschijnselen. Er is volgens hem een hemelsbreed verschil tussen het
zorgvuldig onderzoeken van Gods werken en het bestuderen van de verzinsels van
de menselijke rede. Omdat de wereld is, zoals zij ons uit Gods hand is toegevallen,
is er in de natuurkunde geen plaats voor het a priori redeneren vanuit verzonnen
hypothesen. Alleen in de werken zelf ontdekken we de wijsheid van de Schepper
en daarom moeten we de natuur onvermoeid en aandachtig onderzoeken. Het is
volgens 's Gravesande de grote verdienste van de Engelse onderzoekers geweest
dat ze in het voetspoor van Newton, de ‘prins der wijsgeren’,
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de weg tot de ontdekking van de waarheid in de natuurkunde zijn ingeslagen en
verzonnen hypothesen eruit gebannen hebben.
Het staat voor de Leidse hoogleraar vast dat de dingen ontstaan zijn, zoals dat
in Genesis wordt beschreven. De schepping moet daarom door de natuuronderzoeker
als een gegeven worden aanvaard. De consequentie hiervan is dat hij zich niet met
de wording der dingen dient bezig te houden, maar alleen met de verschijnselen
die zich in deze hem geschonken wereld afspelen. Het is zijn taak de wetten te
ontdekken waaraan de processen in de natuur zijn onderworpen.
's Gravesande kritiseerde de opvatting der cartesianen dat een lichaam volmaakt
gekend wordt door zijn eigenschappen (vorm, grootte en beweging). Hij wijst erop
dat enkele hoedanigheden van een lichaam niet dat lichaam zelf uitmaken. Bovendien
kunnen de eigenschappen niet a priori gekend worden, maar moet men ze ontdekken
door grondig en zorgvuldig onderzoek van de lichamen en van de gevolgen die eruit
voortvloeien. De enige, wettige manier van natuurwetenschapsbeoefening is niet
de (cartesiaanse) hypothetisch-deductieve, maar de (baconiaans-newtoniaanse)
empirisch-inductieve methode: vanuit de waarneming der verschijnselen met behulp
van de zintuigen moet men komen tot natuurwetten, door inductie moet men trachten
deze te generaliseren en daarna dienen de verkregen gegevens wiskundig te worden
bewerkt.
Om aan te tonen dat de empririsch-inductieve methode tot betrouwbare resultaten
leidt, heeft 's Gravesande zich, evenals zijn landgenoten Nieuwentyt en Boerhaave,
beziggehouden met de vraag op welke wijze wij kennis kunnen verwerven. Welke
hulpmiddelen staan ons hiertoe ten dienste?
Speciaal aan deze kwestie wijdde hij een Oratio de evidentia (Rede over de
11
zekerheid, 1724), waarin hij een onderscheid maakte tussen evidentia mathematica
(wiskundige evidentie) en evidentia moralis (morele evidentie). Omdat de wiskunde
uitsluitend begrippen hanteert die alleen in ons denken bestaan, kunnen we in deze
wetenschap volkomen zeker zijn van de conclusies die we kunnen verbinden aan
de overeenstemming van twee denkbeelden. Het hiervoor ook door Locke en
Descartes gebruikte standaardvoorbeeld is de vergelijking die bij een optelling tot
stand komt: de denkbeelden die we hebben van ‘zeven’ en ‘de som van drie en vier’
verschillen niet van elkaar, zodat we van de uitspraak ‘3 + 4 = 7’ volkomen zeker
zijn. Elke wiskundige bewijsvoering leidt tot resultaten waaraan op geen enkele
wijze behoeft te worden getwijfeld.
Er is volgens 's Gravesande echter ook een andere soort van zekerheid, die niet
minder vaststaat dan die van de wiskunde. Wie zal er immers aan twijfelen, zegt
hij, of er wel ooit een Romeins rijk is geweest en dat de warmte van de zon onmisbaar
is voor het leven van de planten? De mathematische methode laat ons hier echter
geheel in de steek. De zekerheid die we over deze en
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dergelijke feiten hebben, duidt hij aan als evidentia moralis, die betrekking heeft op
de overeenstemming tussen denkbeelden in ons met zaken búiten ons. Hij is er op
religieuze gronden van overtuigd dat we moreel zeker kunnen zijn van dingen, ook
op het terrein van de natuurwetenschappen, waarvan we geen wiskundige zekerheid
hebben.
Vatten we 's Gravesandes gedachtengang kort samen: we kunnen argumenten
aanvoeren op grond waarvan we wiskundig zeker zijn van het bestaan van een
God, die volmaakt goed is en als zodanig Zijn zorg toont voor de mensheid. Deze
zorg komt tot uiting in de hulpmiddelen die Hij ons geeft voor het goed functioneren
van de maatschappij en van ons eigen bestaan daarin, namelijk de zintuigen
(sensus), de getuigenis (testimonium) van anderen en de analogie (-redenering)
(analogia). Dit laatste hulpmiddel is echter alleen zinvol als het heelal door vaste
wetten wordt geregeerd, en daarom mogen we stellen dat dit inderdaad het geval
is. Dit laatste axioma, zoals de Leidse fysicus het zelf noemt, is voor hem het
fundament van alle redeneringen op het terrein van de natuurkunde.
Van ‘natuurkunde’ geeft 's Gravesande in zijn Physices elementa mathematica
(Wiskundige beginselen der natuurkunde) de volgende definitie: ‘De fysica ontvouwt
de natuurverschijnselen; dat wil zeggen, zij geeft ons de oorzaken ervan.’ Om deze
oorzaken op te sporen is het nodig de lichamen te onderzoeken en de regels op te
12
sporen waardoor God alle bewegingen in stand houdt.
In het voorgaande is gebleken dat hij een dergelijk onderzoek op religieuze
gronden uitvoerbaar achtte en dat ook zijn principieel empiristische instelling stoelde
op godsdienstige motieven. We kunnen dan ook stellen dat 's Gravesandes
beoefening van de natuurwetenschap geplaatst dient te worden in een religieus
raam vanwege de nauwe relatie tussen zijn christelijk geloof en zijn opvattingen
over het onderzoek van de natuur. Toch heeft hij de noodzaak ingezien van een
methodische scheiding. Een standpunt dat voor de moderne lezer vanzelfsprekend
is, maar dat in de tijd van de Leidse natuurkundige nog niet algemeen aanvaard
was. In de eigenlijke tekst van zijn leerboek vinden we slechts sporadisch
opmerkingen met een religieuze inhoud. Dit is nagenoeg alleen het geval in het
voorwoord en het eerste hoofdstuk, waarin de begrenzing, de zin, het doel en de
methode van de natuurkunde worden aangegeven.
's Gravesande spreekt hierna allereerst over de eigenschappen van de lichamen,
zoals uitgebreidheid, het massiefzijn (soliditas) en de deelbaarheid. In tegenstelling
tot Newton blijkt 's Gravesande geen atomist te zijn. Vervolgens worden enkele
onderwerpen besproken zoals hardheid, vloeibaarheid, elasticiteit en capillariteit.
In de daarop volgende hoofdstukken wordt een uiteenzetting gegeven van de
newtoniaanse mechanica. Aan de orde komen de drie zogenaamde bewegingswetten
van Newton - waaronder de be-
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kende ‘traagheidswet’ -, de beweging onder invloed van de zwaarte en van centrale
krachten, de slingerbeweging en dergelijke.
In het gedeelte over vires insitae (ingeplante krachten) worden onder andere de
beroemd geworden experimenten besproken die 's Gravesande deden ‘overlopen’
naar het kamp van Leibniz inzake de zogenaamde vis viva-kwestie: is de ‘kracht’
van een bewegend lichaam evenredig met de quantitas motus (hoeveelheid
2

beweging, mv) of met de vis motrix (bewegende kracht, mv ), door Leibniz vis viva
genoemd? De Engelse newtonianen (onder wie Samuel Clarke) en de cartesianen
waren aanvankelijk allen het eerste standpunt toegedaan, terwijl Leibniz en later
ook onder andere de cartesiaan Joh. (I) Bernoulli het tweede verdedigden. Terwijl
Leibniz c.s. meenden dat de afstand waarover een kracht werkzaam is alvorens te
2

zijn ‘opgebruikt’, een maat is voor het effect van deze kracht (vgl. Fds=d(½mv )),
stelden Clarke c.s. hiertegenover dat dit effect bepaald wordt door de tijd waarin de
kracht werkzaam is (vgl. Fdt=d(mv)).
's Gravesande koos voor het standpunt van Leibniz, en wel op experimentele
gronden. Hij deed hiertoe proeven met onder andere koperen bollen van gelijke
diameter en - niet alle bollen waren massief - verschillend gewicht, die hij van
verschillende hoogtes in klei liet vallen. Het effect - de diameter van de in de klei
2

geslagen holtes - bleek evenredig te zijn met mv , zodat blijkbaar de vis viva een
13
maat is voor de ‘kracht’ van een bewegend lichaam.
Na deze kwestie bespreekt de auteur een groot aantal botsingsproblemen, waarna
een behandeling van de elasticiteitswetten volgt. In aansluiting hierop wordt een
aantal hoofdstukken gewijd aan de vloeistoffen en aan de beweging van vaste
lichamen in vloeistoffen. In de hierop volgende hoofdstukken komen de algemene
eigenschappen van ‘vuur’ ter sprake. Terwijl ‘vuur’ voor de meeste achttiende-eeuwse
onderzoekers een stof is, spreekt 's Gravesande niet over het wezen van ‘vuur’. Om
te laten zien dat lichamen ten gevolge van verhitting uitzetten, diende een
demonstratietoestel dat onder de naam ‘bol-en-ring van 's Gravesande’ bekend is
gebleven: een metalen bol die in afgekoelde toestand door een ring heen kon, bleek
hierop na verhitting te blijven liggen.
Dan volgt een uitgebreid overzicht van de optica. De lichtverschijnselen, zoals
breking, terugkaatsing, buiging en kleurschifting worden door 's Gravesande geheel
in de geest van Newton behandeld. Er zijn echter wel kleine verschillen: over het
wezen van het licht laat 's Gravesande zich niet uit, in tegenstelling tot Newton, die
licht opvatte als een uiterst fijn verdeelde stof.
Ook is 's Gravesande terughoudender dan de meesten ten aanzien van de vraag
waarom de ene lichtstraal wordt gebroken en de andere teruggekaatst. Newton gaf
hierop als antwoord dat een lichtstraal in een periodiek wisselende toestand verkeert,
waarin hij óf gemakkelik doorgelaten (gebroken) óf gemakkelijk teruggekaatst wordt.
Hij sprak van fits (buien, vlagen) of easy
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transmission en fits of easy reflection. Het ontstaan van deze fits trachtte hij te
verklaren met behulp van een trillende ether. 's Gravesande neemt de ‘vlagen’ niet
over. Hij gelooft wel dat er een nauwe relatie moet bestaan tussen breking en
terugkaatsing, maar de oorzaak van het verschijnsel van de gedeeltelijke
terugkaatsing en de gedeeltelijke breking zegt hij niet te kennen.
Het werk eindigt met een bespreking van het wereldsysteem en de oorzaken van
de bewegingen der hemellichamen. Onder andere wordt Newtons wet voor de
algemene gravitatie
te berde gebracht, alsmede de kwestie van de
vorm en de beweging van de maan. Volgens 's Gravesande is de ruimte tussen de
hemellichamen niet gevuld, tenzij dan met een zó ijl medium dat de weerstand ervan
te verwaarlozen is. Aan verdere speculaties over een dergelijk medium, zoals Newton
14
die gaf, heeft de Leidse hoogleraar echter geen behoefte.
Steeds wordt in de Wiskundige beginselen der natuurkunde eerst een bepaald
onderwerp besproken aan de hand van experimenten en daarna volgt er een
uitbreiding en verdieping in een of meer aanhangsels (scholia). In deze scholia geeft
de auteur meestal een mathematische behandeling van in het voorgaande besproken
verschijnselen. Het werk wordt mede daardoor gekenmerkt door een heldere
betoogtrant en een logische opbouw. De waardering ervoor blijkt wel hieruit dat de
Engels vertaling verscheidene herdrukken beleefde, ook al hadden de Britten de
beschikking over de werken van landgenoten zoals Keill en Pemberton.
's Gravesandes feitelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de fysische wetenschap
is gering geweest. Zijn verdiensten liggen met name op het gebied van het onderwijs.
Hij legde een grote inventiviteit aan de dag in het ontwerpen van toestellen voor zijn
collegeproeven, terwijl zijn inzicht in de opvattingen van Newton blijkt uit de heldere
uiteenzettingen in zijn natuurkundeleerboek. De Leidse hoogleraar heeft hierdoor
een belangrijk aandeel gehad in de verspreiding van Newtons denkbeelden over
het vasteland van Europa. In Nederland hebben verscheidene van zijn leerlingen
bijgedragen tot een snelle ‘newtonianisering’ van het natuurkundeonderwijs aan de
universiteiten en hogescholen. In Franeker hervormde Johannes Oosterdijk Schacht
het fysciaonderwijs in de geest van zijn leermeester (1727), terwijl Jan Hendrik van
15
Lom dit deed in Harderwijk (1735). De belangrijkste newtoniaan was Petrus van
Musschenbroek, die overigens slechts korte tijd de colleges van 's Gravesande
bezocht heeft en eerder als leerling van Boerhaave beschouwd moet worden.
Hoewel 's Gravesande voluit newtoniaan wilde zijn, is van een slaafs volgen van
Newton geen sprake. Dat hij niet schroomde een afwijkend standpunt in te nemen,
wanneer hij zich daartoe genoodzaakt voelde, is reeds gebleken. We willen hier
nog wijzen op zijn houding inzake de vis viva-controverse. Toen Clarke hem in 1728
verweet dat hij door zijn pro-leib-

Van Stevin tot Lorentz

92
niziaanse standpunt afbreuk deed aan Newtons natuurwetenschap, antwoordde 's
Gravesande hierop: ‘Wie alleen vanuit de verschijnselen, met verwerping van elke
verzonnen hypothese, in de fysica redeneert en, zoveel hem mogelijk is, deze
methode zorgvuldig volgt, die poogt de voetstappen van Newton te drukken en
verklaart terecht een aanhanger te zijn van de newtoniaanse natuurwetenschap;
16
dat geldt echter niet van iemand die zweert bij de woorden van de meester.’
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8 Petrus van Musschenbroek 1692-1761
C. de Pater

Petrus van Musschenbroek behoorde tot een familie beroemde instrumentmakers,
die in hun werkplaats de demonstratietoestellen vervaardigden die de hoogleraren
De Volder, Senguerd, 's Gravesande en later Petrus zelf gebruikten bij hun colleges
in de experimentele fysica.
De Van Musschenbroeks kwamen oorspronkelijk uit Vlaanderen. Met de vestiging
van Joost van Musschenbroek te Leiden (eind zestiende eeuw) begint de
geschiedenis van de Leidse familietak, beroemd geworden door de
instrumentmakerskunst. De eerste generaties ervan hielden zich voornamelijk bezig
met het vervaardigen van geelkoperen kerkkronen en allerlei koperen
gebruiksvoorwerpen. Intussen werd de behoefte aan goede instrumentmakers
steeds groter in verband met de toenemende belangstelling in de zeventiende eeuw
voor fysische experimenten.
Het is dan ook niet bevreemdend dat Samuel Joosten van Musschenbroek, een
achterkleinzoon van Joost, zich naast de beoefening van het oude ambacht bewust
ging toeleggen op het vervaardigen van luchtpompen, microscopen, telescopen en
dergelijke, en daarmee de eerste ‘philosophische Instrumentmaker’ in Nederland
1
werd. De luchtpomp die hij maakte voor De Volder, is waarschijnlijk het enige
werkstuk van zijn hand dat bewaard is gebleven (thans in Museum Boerhaave).
Na Samuels dood zette zijn eenentwintig jaar jongere broer Johan Joosten het
bedrijf voort (1682). In verscheidene musea zijn nog luchtpompen te zien die door
Johan gemaakt zijn volgens het ontwerp van Senguerd, met als karakteristiek
kenmerk de scheefliggende cilinder. Na Johans overlijden
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heeft zijn zoon Jan, een broer van Petrus, het bedrijf verder uitgebreid en grote
bekendheid gegeven. Hij heeft vooral naam gemaakt door de vele natuurkundige
instrumenten die hij construeerde voor en in overleg met 's Gravesande, ten behoeve
van diens collegeproeven.
Petrus van Musschenbroek werd op 14 maart 1692 te Leiden geboren. Terwijl
zijn oudere broer Jan, na het doorlopen van de Latijnse school, in het
instrumentmakersvak werd opgeleid, zette Petrus zijn studie voort aan de Leidse
universiteit. Van zijn leermeesters heeft Boerhaave ongetwijfeld de grootste invloed
op hem uitgeoefend. Deze bekende medicus en chemicus was een der eersten in
ons land die openlijk de opvattingen van Newton over de juiste beoefening van de
2
natuurwetenschappen aanprees. Stellig daartoe gestimuleerd door de roem van
Boerhaave, legde Van Musschenbroek zich aanvankelijk vooral toe op de
geneeskunde. Hij promoveerde op 12 november 1715 tot doctor in de medicijnen
op het proefschrift Disputatio medica inauguralis de aëris praesentia in humoribus
animalibus (Medisch proefschrift over de aanwezigheid van lucht in dierlijke vochten).
Na zijn promotie was hij enkele jaren als praktizerend arts werkzaam in zijn
vaderstad (1716-1719). In deze periode, en wel in 1717 - het jaar waarin 's
Gravesande tot hoogleraar in de wiskunde en de astronomie benoemd werd - maakte
hij een studiereis naar Londen om er de lessen in de experimentele fysica van de
newtoniaan Desaguliers bij te wonen. Hij heeft daar waarschijnlijk ook Newton en
andere leden van de Royal Society ontmoet. Van deze contacten is echter niets
bekend. Na zijn terugkomst bezocht hij nog korte tijd de colleges van 's Gravesande,
maar reeds in 1719 verzocht Frederik Willem I van Pruisen, die in zijn jeugd in
Nederland had gewoond en enkele malen Boerhaave om advies had gevraagd met
betrekking tot zijn gezondheid, Van Musschenbroek het hoogleraarschap in de
wiskunde en de wijsbegeerte aan de universiteit van Duisburg te aanvaarden. In
verband met dit verzoek werd hem door de Leidse universiteit honoris causa de
doctorstitel in de filosofie verleend (28 juli 1719) en op 3 oktober van hetzelfde jaar
werd hij verbonden aan de universiteit van Duisburg. Reeds een half jaar later richtte
hij een observatorium astronomicum in op de toren van de Duisburgse Salvatorkirche.
In het tweede jaar van zijn hoogleraarschap kreeg hij tevens een professoraat in
de geneeskunde.
Op 7 juni 1723 werd Van Musschenbroek door de vroedschap van Utrecht
benoemd tot hoogleraar in de wijsbegeerte en de wiskunde, welke benoeming door
hem werd aangenomen. Op 13 september hield hij zijn inaugurele Oratio de certa
methodo philosophiae experimentalis (Oratie over de zekere methode van de
experimentele natuurwetenschap), waarin hij een pleidooi hield voor de
empirisch-mathematische methode van Newton. De komst van Van Musschenbroek
bracht een grote verandering met zich mee in het aan de Utrechtse universiteit
gegeven onderwijs in de natuurweten-
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schappen. De eerste decennia van haar bestaan nam de theoloog en verdediger
van de aristoteliaanse filosofie Gisbertus Voettius een dominerende plaats in. Toch
was reeds vanaf het begin (1636) de invloed van Descartes merkbaar (o.a. Henricus
Regius). Al spoedig ontstond ook hier, evenals in Leiden, een felle strijd tussen
cartesiaanse en aristoteliaanse hoogleraren, die de universiteit geruime tijd in haar
greep hield.
Professoren van beide partijen wisselden elkaar af. In 1677 werd de aristoteliaan
Johannes Luyts benoemd tot hoogleraar in de filosofie, met als leeropdracht de
natuur- en wiskunde en de astronomie. Hij heeft zich onder andere ingezet voor het
herstel van de Smeetoren (1680), waar sinds 1642 een observatiepost was gevestigd.
In 1706 kreeg hij als collega de cartesiaan Joseph Serrurier, die een leerling was
van De Volder. Hem werd toestemming verleend fysische instrumenten te kopen
ten behoeve van zijn onderwijs, waardoor hij de eerste Utrechtse hoogleraar werd
die experimentele fysica doceerde.
De opvattingen hierover van zijn collega Van Musschenbroek, die de in 1721
overleden Luyts opvolgde, maakten een uitbreiding van het instrumentarium
noodzakelijk. Bovendien werd op zijn verzoek het bestaande Theatrum Physicum
hersteld. De vernieuwingen waren blijkbaar niet bevredigend, want vooral op
aandrang van Van Musschenbroek besloot de Utrechtse stadsregering een Theatrum
Academicum te stichten, waarin het chemisch, fysisch en anatomisch ‘laboratorium’
werden ondergebracht en dat in 1726 in gebruik werd genomen.
Van maart 1729 tot maart 1730 bekleedde Van Musschenbroek het rectoraat. Bij
de overdracht hiervan sprak hij een rede uit over de methode om fysische
experimenten uit te voeren (Oratio de methodo instituendi experimenta physica),
een rede die ook buiten ons land de aandacht getrokken heeft. Uitvoerig werden
hierin de voorwaarden besproken die de hoogleraar noodzakelijk achtte om tot een
deugdelijk experiment te geraken.
In 1732 kreeg hij het verzoek naar Kopenhagen te komen. Toen hij dit afwees,
werd hem uit dank te Utrecht het hoogleraarschap in de astronomie aangeboden.
Bovendien stelde de vroedschap een groot bedrag beschikbaar voor de aankoop
van fysische en astronomische instrumenten die nog in de verzameling ontbraken.
Nog geen twee jaar later ontving hij een aanbod voor een professoraat te Göttingen,
dat eveneens door hem werd afgeslagen. Opnieuw kreeg hij toen toestemming zijn
instrumentarium uit te breiden.
Eind 1739 nam Van Musschenbroek de uitnodiging van de Leidse universiteit
aan om het hoogleraarschap in de wiskunde en de wijsbegeerte te aanvaarden als
opvolger van Jacobus Wittichius. Op 20 januari 1740 aanvaardde hij zijn nieuwe
functie met een weinig belangrijke Oratio inauguralis de mente humana semet
ignorante (Inaugurele oratie over de menselijke geest in zijn onbekendheid met
zichzelf). Enkele jaren was hij nog collega van 's Grave-
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sande. Toen deze in 1743 overleed werd de vacante leerstoel weliswaar bezet door
Johan Lulofs, maar Van Musschenbroek moet als de werkelijke opvolger worden
gezien. Op zijn advies werd de privé-verzameling fysische instrumenten van de
gestorven fysicus door de universiteit aangekocht en het Theatrum Physicum
vergroot. Blijkens de collegeroosters hield hij zich te Leiden, meer dan in Duisburg
en Utrecht, bezig met wijsbegeerte. In het kader daarvan gaf hij colleges in de logica.
Daarnaast doceerde Van Musschenbroek vooral de experimentele fysica, welk
onderwijs na de dood van 's Gravesande uitsluitend aan hem was opgedragen.
Waarschijnlijk heeft hij bovendien lessen in plant- en dierkunde gegeven.
Ook gedurende zijn Leidse professoraat is Van Musschenbroek verscheidene
malen uitgenodigd elders een hoogleraarschap te bekleden. Reeds het eerste jaar
(1740) trachtte Frederik II (Frederik de Grote), die datzelfde jaar zijn vader Frederik
Willem I opvolgde, niet alleen 's Gravesande, maar ook Van Musschenbroek
tevergeefs over te halen naar Berlijn te komen, tot grote teleurstelling van Voltaire,
die Van Musschenbroek in een brief aan Frederik karakteriseerde als een groot
natuuronderzoeker, een onvermoeibaar werker en als iemand die niet wilde
3
domineren, maar slechts wilde dienen. Evenmin slaagden pogingen van de Utrechtse
universiteit (1750, 1751) om hem terug te halen. Ook het verzoek van de Spaanse
koning slechts vijf jaar in Spanje te komen doceren tegen een jaarloon dat vele
malen hoger was dan zijn Leidse salaris, werd door hem afgeslagen. Ondanks de
aantrekkelijke voorwaarden die men hem bood, gaf hij er de voorkeur aan in Leiden
te blijven, waar hij op 19 september 1761 overleed.
Behalve oraties en een aantal artikelen, die het karakter hebben van ingezonden
mededelingen van waarnemingen en metingen (o.a. op het gebied van meteorologie
en (aard)magnetisme), publiceerde Van Musschenbroek een belangrijke bundel
Physicae experimentales, et geometricae (...) dissertationes (1729). Hierin worden
onderwerpen behandeld die variaties zijn op het newtoniaanse thema der
aantrekkende krachten: magnetisme, capillariteit en sterkte van materialen.
Voorts schreef hij leerboeken, die ongetwijfeld het belangrijkste deel van zijn
wetenschappelijke nalatenschap vormen. Immers, vooral door zijn colleges en de
schriftelijke neerslag daarvan heeft hij, evenals 's Gravesande, zijn grootste invloed
uitgeoefend. In 1726 verscheen zijn eerste leerboek, de Epitome elementorum
physico-mathematicorum. Steeds schreef hij nieuwe, uitgebreidere versies van zijn
leerboek, met als laatste de Introductio ad philosophiam naturalem. Dit zeer
uitvoerige, postuum door Lulofs uitgegeven werk (1762) is geruime tijd, met de
laatste edities van 's Gravesandes leerboek, een standaardwerk gebleven voor de
natuurkunde, dat ook in de negentiende eeuw nog veelvuldig geciteerd werd.
Ook buiten onze grenzen ondervonden Van Musschenbroeks leerboeken
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grote belangstelling, gezien de vele herdrukken en vertalingen die er verschenen.
In ons land heeft hij een breed publiek bereikt met zijn Beginselen der natuurkunde
(1736), waarvan reeds drie jaar later een bijgewerkte herdruk verscheen. Het levendig
geschreven boek vond een goed onthaal, vooral ook omdat er in deze periode in
4
brede kringen belangstelling bestond voor de natuurwetenschappen. Naast deze
natuurkundeleerboeken verscheen er van zijn hand ook een werkje over logica
(Institutiones logicae, 1748), dat de neerslag bevatte van zijn te Leiden gegeven
5
colleges in dit vak.
Om een indruk te geven van de inhoud van de fysicaleerboeken volgt hier een
beknopt overzicht van de behandelde onderwerpen. Als uitgangspunt voor de
beoefening van de natuurwetenschappen dienen de bekende Regulae philosophandi
(Regels van redeneren), die Newton in zijn Principia had gegeven als samenvatting
van zijn zienswijze op de juiste methode van natuuronderzoek en die in vele
newtoniaanse leerboeken zijn terug te vinden. Daarna worden de algemene
eigenschappen van de lichamen besproken (uitgebreidheid, ondoordringbaarheid,
zwaarte e.d.). Vervolgens wordt een sterk anticartesiaans (polemisch) hoofdstuk
gewijd aan de lege ruimte. Een aantal capita over mechanica, waarin ook aandacht
gevraagd wordt voor diverse werktuigen, wordt voorafgegaan door een beschouwing
over tijd, plaats en beweging. Grote aandacht krijgen de aantrekkende (en afstotende)
krachten: zwaarte, magnetisme, elektriciteit, capillariteit, chemische verschijnselen
en cohesie (met name de sterkte van materialen).
Het valt op dat vooral het hoofdstuk over (statische) elektriciteit bij elke heruitgave
van het leerboek sterk is uitgebreid en ten slotte in de reeds genoemde Introductio
ad philosophiam naturalem een der omvangrijkste gedeelten vormt, wat in
overeenstemming is met de toenmalige belangstelling voor dit onderwerp. Na de
bespreking van de eigenschappen van vloeistoffen wijdt de auteur aparte
hoofdstukken aan water, lucht en vuur, dat hij, net als Newton en Boerhaave, opvatte
als een uiterst fijne stof.
Alle leerboeken eindigen met een behandeling van de meteorologie. De oudste
geregelde waarnemingen in ons land stammen uit de jaren 1697-1698 van Senguerd,
die een van Van Musschenbroeks leermeesters was. Diens invloed, alsmede het
belang van de weersvoorspelling voor de landbouw en de scheepvaart, zal ertoe
hebben bijgedragen dat Van Musschenbroek van 1721-1758 tal van meteorologische
waarnemingen verrichtte. Onze landgenoot kan beschouwd worden als de eerste
die op systematische wijze de meteorologie beoefende. Het is zijn verdienste te
hebben ingezien dat het doen van regelmatige waarnemingen op verschillende
plaatsen noodzakelijk is om inzicht te krijgen in het klimaat en de verschijnselen die
het weer beïnvloeden.
Van de verschillende door Van Musschenbroek ontworpen apparaten is een
instrumentje bekend gebleven dat men in de tegenwoordige leerboeken
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wel vindt aangeduid als ‘toestel van (Van) Musschenbroek’ en dat de ontwerper zelf
pyrometer of vuurmeter noemde. Het toestel werd waarschijnlijk in 1729
geconstrueerd en voor het eerst beschreven in 1731. Terwijl Boerhaave en 's
Gravesande op hun colleges kwalitatieve uitzettingsproeven vertoonden, trachtte
Van Musschenbroek met de door hem vervaardigde pyrometer te komen tot
kwantitatieve experimenten. Bovendien hangt de constructie ervan samen met de
vraag naar thermometers met een groter temperatuurbereik dan de bestaande
vloeistofthermometers konden bieden.
Het principe van de pyrometer was als volgt: een metalen staaf was aan één kant
vastgeklemd. Door het uitzetten van de staaf bij verhitting werd aan het andere
einde een systeem van tandwielen in beweging gezet, dat de lengtetoename van
de staaf sterk vergroot op een wijzer overbracht, waarvan de punt bewoog langs
een cirkelvormige schaalverdeling. Het lukte Van Musschenbroek echter niet een
wet voor de (lineaire) uitzetting te vinden. Het toestel was, zoals uit vergelijking van
6
zijn metingen met die van latere onderzoekers blijkt, weinig nauwkeurig.
Met de ‘Leide fles’, de eerste condensator, komen we op het gebied van de
statische elektriciteit. De ontwikkeling van dit deel van de natuurkunde begon in het
midden van de achttiende eeuw een grote vlucht te nemen, mede door het werk
van Van Mussschenbroek. De voor het doen van proeven benodigde elektriciteit
verkreeg men vóór de ontdekking van de Leidse fles gewoonlijk door een geïsoleerd
opgehangen geleider te laden met behulp van een elektriseermachine. De op deze
wijze verkregen lading ging echter spoedig in de (meestal vochtige) lucht verloren.
Een van de problemen waarvoor men zich dan ook gesteld zag, was, naast het
ophopen, het vasthouden van elektrische lading, teneinde gedurende lange tijd over
zo sterk mogelijke elektrische krachten te beschikken. Daar algemeen werd
aangenomen dat de elektrische aantrekking en afstoting werden veroorzaakt door
effluvia (uitvloeisels), is het niet verwonderlijk dat er pogingen gedaan werden deze
effluvia op te vangen.
Waarschijnlijk met dit doel verrichtte Van Musschenbroek sinds 1744 - of mogelijk
reeds eerder - proeven waarbij een met de conductor van de elektriseermachine
verbonden staaf in een met water gevulde fles hing. De gedachte was dat de door
het draaien van de machine verkregen elektrische effluvia in het water van de fles
konden worden opgevangen. De hoogleraar werd bij de experimenten geholpen
door de amateur Andreas Cunaeus en door zijn collega Jean Nicolas Sébastien
Allamand, een leerling van 's Gravesande. Toen Cunaeus in januari 1746 bij een
dergelijke proef de staaf uit het water wilde halen, terwijl hij de fles met de andere
hand vasthield - en daarbij blijkbaar niet geïsoleerd stond - voelde hij een heftige
schok. Van Musschenbroek overkwam hetzelfde, toen hij de proef herhaalde, en
wel in zo'n hevige mate dat hij er zich niet opnieuw aan wenste bloot te
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stellen, zelfs, zo schreef hij aan Réaumur, al zou het Franse koninkrijk ermee
gemoeid zijn. Dat deze ontdekking tot de verbeelding van een breed publiek sprak,
blijkt wel hieruit dat de dames Wolff en Deken in hun bekende Historie van mejuffrouw
Sara Burgerhart (1782) Hendrik Edeling de volgende woorden in de mond leggen
om zijn ontmoeting met Saartje te beschrijven: ‘Waarlyk, mijne kniën knikten onder
mij; 't was, op mijn woord, juist of ik een electrische, ik mag zeggen
7
Musschenbroeksche, schok door mijne ziel voelde heen horten.’
Nadat Jean Antoine Nollet de ontdekking van de - door hem zo genoemde - Leidse
fles wereldkundig gemaakt had en de proef door hem en vele anderen met succes
herhaald was, werd het apparaat spoedig gebruikt als ‘verzamelaar’ van elektrische
lading, terwijl de verbeteringen elkaar in hoog tempo opvolgden.
Hoewel Nollet de ontdekking toeschreef aan Van Musschenbroek en zijn helpers,
moet de prioriteit ervan worden toegekend aan Ewald Georg von Kleist uit
Pommeren, die enkele maanden eerder (oktober 1745) een soortgelijke proef had
verricht als die van de Leidse hoogleraar. Overigens zijn beide experimenten
8
onafhankelijk van elkaar uitgevoerd.
In zijn methode toont Van Musschenbroek zich evenals 's Gravesande een
overtuigd newtoniaan, hoewel hij een veel sterkere nadruk legt op het verzamelen
van feiten door middel van waarnemingen en experiment. In navolging van Locke
en de Engelse newtonianen verwerpt hij de cartesiaanse gedachte dat de mens
over de dingen aangeboren ideeën zou hebben, buiten de zintuiglijke waarneming
om. Willen we betrouwbare kennis verwerven, dan is een eerste vereiste dat we
zorgvuldig en aandachtig alle mogelijke verschijnselen observeren en met
gebruikmaking van alle zintuigen zoveel mogelijk waarnemingen registreren. Pas
wanneer dat gebeurd is, begint de activiteit van de menselijke rede.
Door logische redenering in het algemeen en mathematische deductie in het
bijzonder kunnen we de met onze zintuigen verworven denkbeelden uitbreiden en
nauwkeuriger leren kennen. Van Musschenbroek wijst erop dat juist de
mathematisering der natuurwetenschappen sinds Galilei de oorzaak is van hun
geweldige groei. Dit doet echter niets af aan het primaat van de empirie. Nog in
1761 schreef hij: ‘Alleen de waarnemingen, alleen de experimenten vormen de ware
9
en hechte grondslagen van de natuurwetenschappen.’
Aan deze waarnemingen en experimenten moeten dan wel de hoogste eisen
gesteld worden. Alleen proeven die met de grootste zorg en met de beste apparatuur
zijn uitgevoerd, hebben waarde. Volgens hem zijn vele fysici - en hier spreekt de
instrumentmaker - onvoldoende bedreven in het opsporen en herstellen van gebreken
aan hun toestellen. Bovendien dient men grondig te letten op de omstandigheden
waaronder de proeven worden
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uitgevoerd. Van Musschenbroek somt er een aantal op: de plaats op aarde, het
jaar, het jaargetijde, het uur van de dag, de richting en de kracht van de wind, de
barometerstand, de temperatuur en de vochtigheidsgraad van de lucht. Het is
volgens hem nodig hieraan aandacht te schenken, omdat we niet a priori weten
welke invloed deze omstandigheden op de verschijnselen uitoefenen. De proeven
dienen ook meerdere malen herhaald te worden, niet alleen door dezelfde
onderzoeker, maar ook door anderen. Immers, wanneer verschillende personen tot
dezelfde resultaten komen, verhoogt dit de betrouwbaarheid van een experiment.
Van Musschenbroek waarschuwt er echter voor dat we niet moeten menen alle
verschijnselen wezenlijk begrepen te hebben, als we de lichamen aan alle mogelijke
proeven onderworpen hebben, alle veranderingen met de zingtuigen waargenomen
en hun functionele verbanden beschreven hebben. Omdat alleen de ‘oppervlakken’
der lichamen voor de zintuigen bereikbaar zijn en hun ‘inwendige substantie’ eraan
ontsnapt, missen we een stuk wezenlijke kennis, hoe goed onze experimenten
overigens ook mogen zijn. Wie bijvoorbeeld de term ‘gravitatie’ gebruikt om er het
verschijnsel van vallende lichamen mee te typeren, heeft volgens hem van de
oorzaak van het verschijnsel niets meer begrepen dan wie nog nooit van het woord
gehoord heeft. De natuuronderzoeker komt niet verder dan een met behulp van de
wiskunde geformuleerde beschrijving van een met de zintuigen ontdekte regelmaat
van het verschijnsel. Dit is echter alleen mogelijk wanneer er voldoende feiten
voorhanden zijn.
Deze sterke nadruk op het verzamelen van gegevens is kenmerkend voor het
baconianisme. Het was Francis Bacon, die aan het eind van de zestiende en het
begin van de zeventiende eeuw de noodzaak beklemtoonde van een historia
naturalis, een uitgebreide feitenverzameling, bijeengebracht door geleerden over
de gehele wereld om te dienen als basis voor een nieuwe natuurwetenschap. De
hiervoor benodigde gegevens moesten volgens hem niet alleen door directe
waarneming worden verkregen, maar ook door opzettelijk verrichte experimenten,
die de natuur zouden dwingen haar geheimen prijs te geven. De menselijke rede
moest zich daarbij volgens Bacon onderwerpen aan de wetten die God in de
schepping gelegd had. Het was voor hem hoogmoed te menen dat zij de natuur a
priori zou kunnen doorgronden. Overigens was Bacons empirisme wel een rationeel
empirisme: het aangedragen materiaal diende bewerkt en geordend te worden. De
betekenis van de wiskunde daarbij is door hem echter sterk onderschat.
Zelf heeft Bacon weinig bijgedragen tot de ontwikkeling van de natuurwetenschap,
maar de wijze waarop hij als haar heraut en profeet zijn ideeën heeft verbreid, heeft
velen geïnspireerd en gestimuleerd. Talloze onderzoekers, tussen wie soms
aanzienlijke verschillen bestaan, hebben zich op hem beroepen: Boyle, Huygens,
Newton en vele anderen. En het is met name
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Bacons ideaal van een historia naturalis geweest dat geleid heeft tot de oprichting
(ca. 1662) van de Royal Society of Londen for Improving of Natural Knowledge.
Ook bij Van Musschenbroek treffen we dit baconianisme aan, en wel in extreme
vorm. Steeds komen we in zijn werken lijsten tegen van uit proeven en waarnemingen
verkregen gegevens, die bedoeld zijn als bijdragen tot de opbouw van een historia
naturalis. Zo geeft hij in zijn leerboeken een lijst met de soortelijke gewichten van
een groot aantal vloeistoffen en vaste stoffen, die in de Introductio niet minder dan
zesentwintig bladzijden in beslag neemt! Dit doet echter niets af aan het feit dat hij
de noodzaak van een mathematische behandeling van de feiten evenzeer bepleitte
als 's Gravesande. Bovendien hebben weinig newtonianen zo sterk de nadruk gelegd
op het verklaren van de verschijnselen met behulp van aantrekkende (en ook
afstotende) krachten, een bij uitstek newtoniaans thema. Men kan hem dan ook het
10
beste typeren als een newtoniaan met een sterk baconiaanse inslag.
Opvallend bij Van Musschenbroek zijn ook de felle aanvallen op het cartesianisme.
Op vele plaatsen in zijn werken hekelt hij het bedenken van algemene oorzaken,
enkel en alleen vanuit het menselijk brein, om daarmee langs deductieve weg een
natuurwetenschap op te bouwen, zonder de natuur zelf te raadplegen. Talloze malen
fulmineert hij tegen het zitten ‘mediteren’ op een studeerkamer om ‘hersenschimmen’
en ‘beuzelarijen’ uit te denken. Hij beschuldigt de cartesianen van het opeenstapelen
van hypothesen en spitsvondige redeneringen, waardoor de natuurwetenschap
wordt gedegradeerd tot een ‘wetenschap van het gissen’ (scientia conjecturalis).
Men kan volgens hem zijn tijd beter besteden aan het verzamelen van waarnemingen
dan aan het bouwen van fraaie systemen op het ondeugdelijk fundament van a
priori bedachte beginselen.
Bij 's Gravesande ontbreekt deze emotionele polemiek tegen Descartes geheel.
Slechts in het voorwoord van zijn Physices elementa mathematica keert hij zich kort
en zakelijk tegen het cartesianisme door de newtoniaanse methode te verdedigen
en het van tevoren verzinnen van hypothesen af te wijzen.
Er zijn meer verschillen tussen beide fysici te noemen. Het werk van 's Gravesande
is qua opzet mathematischer van aard dan dat van Van Musschenbroek. Als de
eerste niet in staat is om bepaalde, langs empirische weg verkregen gegevens
mathematisch te behandelen, volstaat hij steeds met een summiere opsomming
van enkele duidelijke proeven en conclusies, terwijl de laatste het daarbij niet laat,
maar doorgaat met alle mogelijke proeven te doen en talloze waarnemingen te
verzamelen en op te sommen, overigens wel in de hoop dat mede door dit
bijeengebrachte materiaal in de toekomst een mathematische behandeling mogelijk
zal worden.
We stuiten hier op Van Musschenbroeks eerder besproken extreme baco-
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niaanse instelling: daar waar mathematisering niet mogelijk is, moet men beginnen
met een historia naturalis op te bouwen, zoals bijvoorbeeld bij warmte, elektriciteit,
magnetisme, meteorologie en dergelijke. Onderwerpen die door hem in de
leerboeken zeer uitvoerig worden besproken en bij 's Gravesande slechts kort of in
het geheel niet aan de orde komen. Lijsten van allerlei gegevens - zoals soortelijke
gewichten, stijghoogtes in capillairen, namen van stoffen die door een
magneet(steen) worden aangetrokken, de doorbuiging van diverse materialen,
enzovoort - die veelvuldig bij Van Musschenbroek voorkomen, zowel in zijn
leerboeken als in zijn andere publikaties, ontbreken bij 's Gravesande nagenoeg
geheel. Deze schenkt ook weinig aandacht aan de scheikunde, waarvoor Van
Musschenbroek, in navolging van Boyle, Newton en Boerhaave, juist grote
belangstelling heeft. Opvallend is ook dat 's Gravesande zijn leerboek, evenals
Newton zijn Principia, besluit met een hoofdstuk over het wereldsysteem, terwijl dit
bij Van Musschenbroek ontbreekt.
Hoewel beide fysici het verzinnen van hypothesen in de trant van Descartes
verwerpen, heeft 's Gravesande zich strikter aan Newtons Hypotheses non fingo
gehouden dan Van Musschenbroek. Terwijl de laatste bijvoorbeeld met Newton
aanneemt dat licht en vuur stoffelijk zijn, laat 's Gravesande zich over het wezen
ervan niet uit. Met de meeste van zijn tijdgenoten neemt Van Musschenbroek aan
dat zuren op metalen kunnen inwerken - welke inwerking voor de newtonianen het
gevolg is van aantrekkende krachten - omdat de ‘zuurdeeltjes’ scherpe punten
hebben, die de metalen openrijten. Ook hierover spreekt 's Gravesande niet. Dat
deze strikter fenomenologisch te werk gegaan is blijkt ook hieruit dat hij niet het
bestaan van atomen aanneemt. Van Musschenbroek doet dit wel. Weliswaar geeft
hij toe dat de empirie ons op dit punt geen volkomen zekerheid biedt, maar hij meent
toch dat er duidelijke aanwijzingen in de natuur zijn voor het bestaan van ondeelbare
deeltjes. Evenals Newton neemt hij aan dat alle lichamen zijn opgebouwd uit deze
door God in het begin geschapen ‘ondeelbaarheden’, die volkomen massief zijn,
11
zonder poriën, hard, onveranderlijk en ondoordringbaar.
Het succes van Newtons gravitatietheorie bracht vele onderzoekers er uiteraard
toe diverse uiteenlopende verschijnselen te verklaren met behulp van aantrekkende
(en afstotende) krachten. Vooral Van Musschenbroek heeft zich hiermee diepgaand
beziggehouden. Met name is hij werkzaam geweest op het gebied van het
magnetisme. Zijn belangstelling hiervoor hangt ten dele samen met het nut ervan
voor de scheepvaart. Een gedeelte van zijn Dissertatio physica experimentalis de
magnete (1729) is dan ook gewijd aan het aardmagnetisme. De in dit werk
beschreven magnetische onderzoekingen waren echter in de eerste plaats verricht
om een antwoord te vinden op een tweetal vragen: wat is het verband tussen de
kracht en de afstand van twee
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elkaar aantrekkende (of afstotende) magneten en wat is het wezen (de oorzaak)
van het magnetisme?
In de achttiende eeuw hebben verscheidene fysici zich met de beantwoording
van deze vragen beziggehouden. Voordat Coulomb in 1785 de naar hem genoemde
omgekeerde-kwadraatwet ontdekte, werden er hoofdzakelijk twee methodes van
onderzoek toegepast om een wet voor het magnetisme te vinden. Sommige
onderzoekers gebruikten een balans om door plaatsing van contragewichten de
kracht tussen een hangende en een eronder liggende magneet te ‘wegen’. Door dit
gewicht te vergelijken met de afstand van beide lichamen trachtte men te komen
tot een krachtwet (balansmethode). Andere onderzoekers daarentegen bepaalden
de hoek (deflectie) die een kompasnaald onder invloed van een naburige magneet
maakte met de magnetische meridiaan. Door middel van deze hoek poogde men
een verband te leggen tussen kracht en afstand (deflectiemethode).
Waarschijnlijk waren het de deflectieproeven van de newtonianen Hauksbee en
Taylor (1712) die leidden tot de bekende passage in de tweede editie van Newtons
Principia (1713) dat de magnetische aantrekking ongeveer omgekeerd evenredig
-n

is met de derde macht van de afstand (F ∝ r , n≈3). In 1724 begon Van
Musschenbroek in Utrecht met zijn experimenten, die hij, anders dan Hauksbee en
Taylor, met een balans uitvoerde. Het gelukte hem in de periode 1724-1739 niet
met zijn (zwakke) natuurlijke magneten een wet te vinden. Vooral de
afstotingsproeven bezorgden hem grote moeilijkheden. Wel trok hij uit zijn metingen
de conclusie dat de door Newton gegeven wet onmogelijk juist kon zijn.
Omdat het magnetisme over de gehele magneet verspreid is, nam hij, na zijn
-n

vergeefse pogingen een wet F ∝ r te vinden, aan dat niet de afstand, maar het
volume van de ruimte tussen de magneten met de kracht moest worden vergeleken.
Met dit uitgangspunt vond hij in 1739 voor het speciale geval van de kracht tussen
-4

een bolvormige magneet en een even grote ijzeren bol de wet F ∝ S (F is de kracht
en S het volume van de tussenruimte). Voor de moderne lezer, die vertrouwd is met
-2

de wet van Coulomb (F ∝ r ), lijkt dit vreemd, maar men dient te bedenken dat de
omgekeerde-kwadraatwet slechts geldt voor de kracht tussen twee puntvormige
polen, terwijl in de experimenten van Van Musschenbroek steeds vier polen
werkzaam waren.
In 1741 gaf onze landgenoot nog enkele nieuwe wetten voor lichamen van andere
-n

vormen. De getallen n in de uitdrukking F ∝ S varieerden van 1 tot 4. Dit resultaat
bevredigde hem echter niet, daar hij bleef hopen op een algemene wet. Dat hij er
niet in geslaagd is deze te vinden, komt vooral door zijn heuristische aanpak. Het
bleek pas mogelijk een wet voor het magnetisme te vinden, toen men zorgde voor
een proefopstelling waarin de kracht tussen twee ‘punt’-polen gemeten kon worden
(Coulomb).
Een positieve kant van Van Musschenbroeks methode is echter dat hij
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daarmee als eerste een groot aantal gegevens verzameld heeft over de aard van
lichamen die door een magneet worden aangetrokken. Zijn conclusie hieruit was
dat een lichaam alleen door een magneet wordt aangetrokken, wanneer er in een
12
of andere vorm ijzer in het lichaam aanwezig is. Bovendien was hij de eerste die
op systematische wijze de cartesiaanse verklaring van het magnetisme, waarbij
gebruik gemaakt werd van in wervels rond de magneet bewegende, gegroefde
13
deeltjes subtiele materie, heeft trachten te weerleggen vanuit zijn experimenten.
Evenals bij 's Gravesande is er bij Van Musschenbroek een relatie tussen zijn
geloofsovertuiging en zijn natuurwetenschapsbeoefening. Hun empiristische instelling
hangt ten nauwste samen met de overtuiging dat de dingen niet a priori door de
rede gekend kunnen worden, omdat ze zijn zoals God ze wilde, en niet zoals wij ze
in onze geest concipiëren. Bovendien waren zij ervan overtuigd dat hun
natuurwetenschappelijke arbeid diende bij te dragen tot de ‘eer van God en het
welzijn van de mensheid’.
Deze algemeen christelijke gedachte had door de Reformatie nieuwe impulsen
gekregen. Maar tegen het eind van de zeventiende eeuw kwam bovendien het
denkbeeld op dat vanuit de natuurwetenschappen argumenten konden worden
aangevoerd om het bestaan van God te bewijzen en Zijn zorg voor de schepselen
te laten zien (fysico-theologie). Vooral Het regt gebruik der werelt beschouwingen,
ter overtuiginge van ongodisten ongelovigen aangetoont (1715) van de hand van
de Purmerendse burgemeester Bernard Nieuwentyt werd zeer populair. Volgens
Van Musschenbroek was juist dit werk voor velen een stimulans om zich met
natuuronderzoek te gaan bezighouden.
Hoewel de laatstgenoemde zelf geen fysico-theoloog was, mogen we hem wel
rangschikken onder die natuuronderzoekers die Newtons wetenschappelijke methode
zagen als een middel om het deïsme en het atheïsme te bestijden, waartoe volgens
hen het cartesiaanse mechanicisme leidde. Hij wijdde zelfs een speciale rede aan
het geliefkoosde achttiende-eeuwse thema van de wijsheid en de zorg van God,
zoals die zich manifesteert in al het geschapene en de instandhouding ervan (Oratio
de sapientia divina, 1744). Het hoofddoel van het natuuronderzoek is volgens hem
het leren kennen van de almacht en de wijsheid van God uit Zijn werken om Hem
zo de eer te geven die Hem toekomt. Pas dan wordt de natuurwetenschap op de
14
juiste wijze beoefend.
Evenals 's Gravesande heeft ook van Musschenbroek slechts in geringe mate
bijgedragen tot de ontwikkeling van de fysica. Zijn betekenis ligt voornamelijk hierin
dat hij door middel van zijn onderwijs en zijn leerboeken een belangrijk aandeel
gehad heeft in de verspreiding van de newtoniaanse beginselen. Verscheidene
uitlatingen van tijdgenoten wijzen erop dat hij een bekwaam docent geweest is. Zo
schreef de Franse refugié Jean François de
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Boissy in 1746 vanuit Leiden aan zijn broer dat hij alleen de natuurkundecolleges
van Van Musschenbroek met plezier volgde, de andere lessen omdat het nu eenmaal
moest. Opmerkelijk is ook de mededeling van de hoogleraar Gaubius (1761) bij Van
Musschenbroeks overlijden, dat diens dood, wat de gave van doceren betreft, een
groter verlies was voor de universiteit dan die van 's Gravesande.
Ondanks de boven besproken verschillen mogen beide mannen toch in één adem
genoemd worden als experimenteel-fysici, die Newtons natuurwetenschappelijke
methode scherp hebben doorzien en in praktijk gebracht.
Of om het te zeggen met de woorden van Antoine Libes in het begin van de
negentiende eeuw: ‘Touts deux servirent la physique par des leçons, par des écrits
et par des découvertes. Tous deux, fidèles à suivre la méthode de Newton, bannirent
les hypothèses, et ne reconnurent d'autres principes que ceux qui sont démontrés
par l'expérience, confirmés par la géométrie. Tous deux jouirent sans rivalité, ou du
moins sans jalousie, d'une grande réputation; et la postérité, qui pèse dans une
balance plus exacte le mérite et les talents, leur accordera sans doute une portion
15
de gloire proportionné au nombre et á l'importance des services.’

Eindnoten:
1 J.W. van Musschenbroek, Geslacht-lijst van Van Musschenbroek. p. 20. (manuscript in Museum
Boerhaave, Leiden).
2 H. Boerhaave, Sermo academicus, de comparando certo in Physicis. Leiden, 1715.
3 Th. Besterman (red.), Voltaire's correspondance. Genève, 1954. Deel X, p. 315.
4 H.A.M. Snelders, ‘Das Studium des Physik und Chemie in den Niederlanden im 18. Jahrhundert.’
In: Wissenschaftliche Beiträge der Martin Luther-Universität. Halle-Wittenberg, 1978. p. 207-225.
5 Voor een overzicht van Musschenbroeks werken zie C. de Pater, p. 349-371.
6 C. de Pater, p. 33-40.
7 E. Bekker- Wolff en A. Deken, Historie van mejuffroue Sara Burgerhart. 2 dln. Den Haag, 1782.
Deel I, dertigste brief, p. 115-116.
8 C. de Pater, p. 41-44 en de op p. 54-56 vermelde literatuur.
9 P. van Musschenbroek, ‘Cautelae circa observationes meteorologicas adhibendae.’ In: Novi
commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. Petersburg, 1763. Deel VIII, p.
391.
10 O. Hooykaas, ‘De baconiaanse traditie in de natuurwetenschap.’ In: Algemeen Nederlands
Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 53 (1961), p. 181-201; C. de Pater, p. 57-80.
11 C. de Pater, p. 80-99.
12 De ontdekking van de (ferro)magnetische eigenschappen van kobalt (in 1735) en nikkel (in 1751)
dateert van de tweede helft van de achttiende eeuw.
13 C. de Pater, p. 122-126.
14 J. Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in
Nederland. Assen, 1972; C. de Pater, p. 314-343.
15 A. Libes, Histoire philosophique des progrès de la physique. 4 dln. Parijs, 1810-1813. Deel III,
p. 135.

Van Stevin tot Lorentz

106

9 Jean H. van Swinden 1746-1823
J. Bot en R. Muijlwijk

Jean Henri van Swinden was in zijn tijd een van de meest opvallende en bekende
wetenschappers. Zijn bekendheid nu schijnt evenwel meer afgeleid van de straten
die naar hem zijn genoemd dan van het gemeengoed worden van zijn
wetenschappelijke prestaties. Hij werd op 8 juni 1736 in Den Haag geboren. Zijn
vader, Mr. Philippus van Swinden, was advocaat aan het Hof van Holland. Zijn
moeder was Marie Anne Tolozan.
Na enkele jaren lagere school kreeg hij thuis privé-lessen. Zijn vader onderwees
hem in Frans en Latijn en gedurende drie jaar kreeg hij lessen in wiskunde en
sterrekunde van Blassière, die een uitstekende naam had als docent en later een
boekje schreef over de ‘Eerste beginselen der rekenkunde’ dat in een tijd dat het
rekenen nog voornamelijk werd geleerd ‘volgens Bartjens’, uitmuntend mocht worden
genoemd. De jonge Jean Henri had bijzondere belangstelling voor de wiskunde en
de aardrijkskunde, maar ook voor instrumenten.
Zijn oom, Mr. Pierre Tolozan, leidde hem in in de literatuur, wat zeker zijn latere
taalvaardigheid ten goede is gekomen.
In 1763 ging Van Swinden naar Leiden om er, overeenkomstig de wens van zijn
vader, rechten te gaan studeren. Hij had echter meer belangstelling voor de exacte
vakken en volgde dan ook naast de rechtencolleges colleges in wiskunde, natuuren scheikunde, wijsbegeerte, fysiologie en anatomie. Een groot voorbeeld voor hem
was de wiskunde-hoogleraar Heunert, die echter vier maanden na de aankomst
van Van Swinden in Utrecht werd benoemd. Nadien werden er in Leiden geen
specifieke wiskundecolleges gegeven, zo-
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dat Van Swinden in dat opzicht aan zichzelf was overgelaten. In 1765 werd hij
kandidaat in de wijsbegeerte en liet vervolgens de juridische colleges geheel varen.
Nauwelijks een jaar later verdedigt Van Swinden zijn dissertatie over de
aantrekkingskracht en verwerft de graad van doctor in de wijsbegeerte. Slechts drie
Leidse jaren had hij nodig gehad om dit te bereiken. In later jaren haalt Van Swinden
vaak op, dat hij in die jaren tevens in de hoogleraar in de scheikunde Gaubius een
groot voorbeeld had in de kunst van het onderwijzen.
Van Swindens kennis en immense werkkracht waren in 1766 al zodanig opgevallen
dat de raadspensionaris Van Bleiswijk bewerkstelligde, dat hij in Franeker werd
benoemd als gewoon hoogleraar in de filosofie, logica en metafysica als opvolger
van de naar Groningen vertrekkende Brugmans.
Nog voor zijn eenentwintigste jaar hield hij in Franeker op 17 maart 1767 zijn
inaugurele rede ‘De causis errorum in rebus philosophicus’ (over de oorzaken van
fouten in wijsgerige zaken). Hij begreep dat bestudering van de natuurkunde zonder
grondige wiskundekennis niet goed mogelijk was en heeft zich daar met volle energie
op geworpen. Zo groot was zijn ijver daarbij, dat zijn gezondheid er onder leed.
Veel belangstelling had hij voor de theorieën van Newton. Als een van de eerste
resultaten van zijn studie gaf hij dan ook in 1768 een nieuw bewijs voor het binomium
van Newton. Maar niet alleen de eigen prestaties waren voor hem belangrijk. Veel
deed hij aan de vorderingen van zijn leerlingen. Na het aanvaarden van zijn ambt
gaf hij stellingen uit over allerlei onderwerpen, in totaal 243 die hij door zijn leerlingen
in het openbaar liet verdedigen. Van Swinden was ook een nauwkeurig waarnemer.
Hij hield zich daarbij voornamelijk bezig met het aardmagnetisme, het noorderlicht
en de meteorologie. Zoals veel natuurkundigen zocht ook hij naar het verband tussen
de geheimzinnige elektrische krachten en die welke de magneetnaald van richting
deden wijzigen. Een deel van zijn huis was voor de proeven ingericht. Zo werd op
de bovenste etage een ruimte gereserveerd voor het waarnemen van het
noorderlicht. In de tuin, ver verwijderd van het in de huizen verwerkte ijzer, stond
een magneetnaald opgesteld. Tien jaar lang werd elk uur van de dag de afwijking
ten opzichte van de noord-zuidrichting genoteerd. Gedurende zes jaar kwamen
daar elk uur de barometerstand en temperatuur bij, daarna nog vijf keer per dag.
Velen werden daarbij ingeschakeld. Zo verzamelden zijn huisgenoten, vrienden,
leerlingen en de dienstbode deze gegevens bij zijn afwezigheid.
De resultaten van deze waarnemingen verwerkte Van Swinden onder andere in
rapporten voor de Academies van Parijs, Turijn, Berlijn, Brussel en Petersburg,
waardoor hij grote bekendheid kreeg. Ook correspondeerde hij met vele buitenlandse
geleerden. Een kenmerk van zijn verhandelingen is de
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grondigheid waarmee alles is beschreven. Niet alleen het onderwerp sec, maar ook
de voorgeschiedenis, zoals onderzoekingen en meningen van anderen, werden
erin vermeld, aangevuld met de resultaten van talrijke proeven.
In 1775 schreef de Académie des Sciences te Parijs een prijsvraag uit over de
vervaardiging en ophanging van magneetnaalden en over de dagelijkse verandering
van de declinatie. Bijna geen ander was in staat een uitgebreider antwoord daarop
te geven. Samen met de bekende Coulomb deelde hij in 1776 de eerste prijs. Als
enige professor in Franeker hield hij wekelijks een openbare les over een facet uit
de natuurkunde. Ook het verband tussen elektriciteit en magnetisme was daarbij al
eens aan de orde gekomen. Toen de Beierse Academie over dit onderwerp een
prijsvraag uitschreef, die hem pas twee maanden vóór de inleveringsdatum onder
ogen kwam, heeft hij deze lessen in een rapport verwerkt en ingezonden. Hij ontving
daarvoor een gouden medaille.
Van Swinden had uit zijn proefnemingen de conclusie getrokken dat er geen
verband bestond tussen magnetisme en elektriciteit. In die tijd was dit verband
inderdaad haast niet te vinden, omdat er pas na de uitvinding van de ‘batterij’ door
Volta in 1799, elektrische energie in ruime mate voorhanden kwam om ermee te
experimenteren. Voordien moest men genoegen nemen met de door wrijving
opgewekte elektriciteit. Toen bleek ook dat Van Swinden met de proeven over dit
onderwerp, die hij samen met zijn broer en de Russische prins Gallizin deed, toch
vrij dicht bij de waarheid was geweest.
Nog vele Jaren lang werden zijn publikaties over de vele waarnemingen echter
geraadpleegd en waren een rijke bron voor verdere studie. Grote belangstelling had
hij ook voor het beroemde planetarium van Eise Eisinga te Franeker, waarvan hij
in 1780 de bekende ‘Beschrijving van een Konststuk, verbeeldende een volledig
bewegelijk Hemelgestel, uitgedacht en vervaardigd door Eise Eisinga’ uitgaf.
Hoewel hij veel werk verzette en onder meer in die periode ook nog boekjes uitgaf
over kansrekening met betrekking tot de bevolking, sterfte, lijfrenten en dergelijke
stond zijn huis altijd open voor zijn leerlingen. Zelfs in de vakanties kon men
aankloppen om raad en hulp bij het oplossen van problemen. Zo groot was zijn
naam in binnen- en buitenland, dat vele academies het tot een eer rekenden hem
onder de leden te tellen. In 1768 huwde Van Swinden in Franeker met Sara
Riboulleau. Zij hadden vijf kinderen, twee zoons en drie dochters. De jongste zoon
stierf reeds op tweejarige leeftijd in 1783.
Hoewel iedereen dacht dat hij in 1775 naar Leiden zou worden beroepen, is dat
om onverklaarbare redenen niet doorgegaan. Tien jaar later trok het gezin echter
naar Amsterdam, waar het ‘de Bezorgeren der Amsterdamsche Doorluchtige School’
gelukt was ‘hem duurzaam aan dezelve te verbinden’.
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Op 25 april 1785 deed hij zijn intrede met de rede ‘De hypothesibus physicis,
quomodo sint e mente Newtoni intelligendae’ (hoe men in de geest van Newton, de
hypothesen in de natuurkunde moet opvatten). Alweer een onderwerp dat op Newton,
die hij zo bewonderde, betrekking had. Als hoogleraar gaf hij colleges in de
wijsbegeerte, de wis-, natuur- en sterrenkunde.
Dit was zeker niet gelijk aan hetgeen in Franeker tot het programma behoorde.
Van Swinden wist zich echter in korte tijd in te werken en ‘uit te munten in hetgeen
hem te voren vreemd was geweest’. Hoewel hij in Franeker zijn studenten tot
wiskundestudies had aangespoord, waren daar de colleges door Nicolaas Ypey
gegeven. In Amsterdam moest hij echter ook deze colleges verzorgen. Hij wilde zijn
studenten daarvoor een boek verstrekken, dat zowel voor zelfstudie, als voor
collegehandleiding zou kunnen dienen.
Het resultaat was een beknopte uitgave in het Latijn en vier jaar later, in 1790,
een tweedelig werk in het Nederlands ‘Grondbeginselen der Meetkunde’. Dit bevatte
naast de theorie ook de geschiedenis van deze wetenschap met vele verwijzingen
naar zelf te raadplegen bronnen. Tot ver in de negentiende eeuw is dit werk gebruikt.
Bij de tweede - verbeterde uitgave in 1816 stond men er versteld van dat een
zeventigjarige de nieuwste werken uit geheel Europa daarvoor geraadpleegd had.
Ook voor het natuurkundeonderwijs schreef hij een handleiding, deze verscheen
alleen in het Latijn.
In Amsterdam begon hij meer belangstelling voor het maatschappelijke leven aan
de dag te leggen dan in Franeker. Zijn gaven op bestuurlijk niveau, die hij reeds
had bewezen als rector van de hogeschool in Franeker, deden zijn ster snel stijgen.
Al gauw zien wij Van Swinden in Amsterdam naast zijn professoraat diverse
bestuurlijke functies vervullen en hij werd onder andere het middelpunt van het
genootschap Felix Meritis. Dit was een van de in diverse steden in de tweede helft
van de achttiende eeuw opgerichte genootschappen, die de groeiende belangstelling
van leken voor wetenschappelijk onderzoek gestalte gaven. In Amsterdam was
horlogemaker Willem Writs de gangmaker. Reeds in 1770 nodigde hij lieden uit de
deftige stand uit ‘tot het houden van geregelde bijeenkomsten om elkaar te
onderhouden over zoodanige Kunsten en Wetenschappen, die ter bevordering van
het nut en den bloei der burgerlijke samenleving van den meesten dienst zouden
geoordeeld worden’.
Het initiatief van Writs leidde in 1779 tot de stichting door veertig Amsterdammers
van een ‘Maatschappij van Verdiensten’, waarvoor men de naam ‘Felix Meritis’ gelukkig door verdiensten - koos.
Met nauwelijks 200 leden besloot men in 1785, vooral op aandrang van de
jongeren, enkele huizen aan de Keizersgracht te kopen ‘wier slegting een
genoegzaam ruim erf verschafte’. De aankoopkosten bedroegen f 37 000,-.
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In juli 1787 werd de eerste steen voor het gebouw gelegd. Op 31 oktober 1788 nam
men het nieuwe gebouw in gebruik met een openingsrede van Van Swinden ‘over
het waare nut, dat de beoefening der Wetenschappen en Letteren haren beoefenaren
in al hun betrekkingen aanbrengt’.
In het gebouw was een muziekzaal, een zaal voor natuurkundige voordrachten
en proefnemingen en - uiteraard - bovenop het gebouw een platform met een
observatorium van de sterrenwacht. Kort na de ingebruikname van het gebouw nam
het ledental sterk toe. Van Swinden was een begaafd redenaar, die met enkele
aantekeningen urenlang onderhoudend kon spreken in het Nederlands, Frans of
Latijn. Honderdenvijf spreekbeurten heeft hij er dan ook vervuld over diverse
onderwerpen. Bij voorkeur over onderwerpen met een direct dagelijks nut, waaronder
een hele serie over de voordelen van het decimale Metrieke Stelsel. In zijn tijd heeft
men zich er wel over verbaasd dat iemand die zo druk bezet was en heel vaak met
zijn gezondheid sukkelde zijn kennis zo op peil kon houden. Hij had echter een sterk
geheugen en noteerde ook alle merkwaardigheden die hem ter ore kwamen. Daarbij
bezat hij een uitgebreide bibliotheek.
Voor de verbetering van het onderwijs aan de zeelieden stelde de Amsterdamse
Admiraliteit een commissie samen, die zich ook moest bezighouden met het
verbeteren van de gebrekkige zeekaarten. Van Swinden werd tot lid benoemd.
Vele werken op dit gebied zijn van zijn hand. De belangrijkste is wel de in
samenwerking met zijn oud-leerling Nieuwland in 1787 uitgegeven ‘Verhandeling
over het bepalen der lengte op zee door afstanden van de Zon tot de Maan of Vaste
Sterren’. Over deze materie was dit het meest volledige werk dat ooit was uitgegeven
Bij marineofficieren was deze methode van lengtebepaling summier bekend, bij de
koopvaardij was deze totaal onbekend. Sommige onderwijzers in de zeevaartkunde
konden zich in deze methode niet vinden en ageerden er heftig tegen.
Steeds meer betrok men Van Swinden bij maatschappelijke werkzaamheden. Zo
kreeg hij na de revolutie in 1795 de leiding van de eerste volkstelling in Amsterdam
en werd in 1796 het voorstel van hem voor een systematische huisnummering door
de raad van de gemeente aangenomen. Vroeger duidde men de huizen aan met
de naam van de bewoners of maakte gebruik van uithangborden, gevelstenen en
dergelijke om de juiste ligging aan te geven. In Amsterdam kwam in 1732 daarvoor
het ‘verpondingsnummer’ in de plaats ten behoeve van de administratie van de
belastingen. Dit nummer was niet op de huizen aangetekend en dan ook bij de
bevolking zelf even onbekend als de tegenwoordige kadastrale nummering.
Het voorstel van Van Swinden was om de huizen per gracht of straat te nummeren
door aan één zijde te beginnen van begin tot het einde en door te nummeren aan
de andere zijde van het einde naar het begin. Het voorstel was
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bepaald niet revolutionair, in andere Europese steden waren soortgelijke
nummeringen al eerder ingevoerd.
De nieuwe nummering werd het Kleine Nummer genoemd en bleef in gebruik tot
1852 toen een veel minder overzichtelijk systeem van buurt- en huisnummering
werd ingevoerd dat na 1875 door de huidige nummering werd vervangen.
Ook werd hij voorzitter van de ‘Commissie voor het Geneeskundig Toeverzicht’,
wiens taak het was het stadsbestuur in te lichten omtrent te nemen maatregelen ter
handhaving van de gezondheid der bevolking. Van de door deze commissie in 1798
uitgegeven verzameling rapporten waren er negen van zijn hand bijvoorbeeld de
nummers 3 en 4: Over het straatvuilnis, nummer 5: Over de Onzuiverheid der
Stadsgrachten (ook toen al!), nummer 33: Rapport over de beide gasthuizen en nr.
34: Over al hetgeen dienstig is om te oordelen, over den staat der gezondheid, de
uitgestrektheid der ziekten en het af- of toenemen van volkrijkheid en welvaart.
Het heeft de commissie bij dit werk niet meegezeten, tegenwerking en haat waren
vaak de beloning. Velen hadden immers baat bij het voortbestaan van misstanden
en dergelijke. Reeksen van misstanden werden aan de kaak gesteld. ‘Inrigtingen,
die men, zonder genoegzaam onderzoek, voor voortreffelijk hield, bleken nu onder
de gebrekkigsten van Europa te behooren.’ Toch heeft Van Swinden ook van dit
werk voldoening kunnen hebben. Vele voorgestelde verbeteringen werden
doorgevoerd en enkele misbruiken opgeruimd.
Ondanks al deze nevenfuncties bleef Van Swinden toch in de eerste plaats
hoogleraar en de waardering die zijn studenten voor hem hadden blijkt uit een brief,
hem gezonden naar aanleiding van een gerucht in 1795 dat men hem een
hoogleraarschap in Leiden had aangeboden.
o

Amsterdam den 3. Maart: A 1795
Het eerste jaar der Bataavsche Vrijheid!
Vrijheid: Gelijkheid: Broederschap.
Waarde Medeburger! Zeer geachte Professor!
Daar ons ter ooren gekomen is, dat men u te Leiden het ampt van Hoog-leeraar
der Academie aangeboden heeft, en het ons ten hoogste zoud smerten, Indien Gij
dit beroep aannaamd; zo heeft een voornaam corps Studenten, welke uw lessen
hebben bijgewoond, en door een daaglijksche omgang met U, U in uw waarde
hebben leeren kennen, mij als oudste medenlid van hen aangesteld, (welke post ik
met de grootste vergenoeging op mij heb genomen), om u van het grievend leed te
verwittigen, dat ons u scheiding van ons zou aandoen, en U tragten overtehalen,
om alles bij u zelve eerst rijpelijk te overwegen, eer gij tot een besluit overgaat,
hetwelk niet alleen onze ziel met droefheid zou vervullen, maar zelfs tot ons groot
nadeel zou strekken - Ja
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Geachte Vriend: Nu daar wij maar enkel de mooglijkheid beseffen, dat gij ons zoudt
kunnen verlaten; nu gevoelen wij reeds de grootheid, de uitgestrektheid, ja zelfs de
onherstelbaarheid van ons verlies - Maar neen, wij durven ons vleijen en wij durven
het met grond, dat dringende beweegredenen u na een onpartijdige overdenking
(en wie is beter in staats zulks te doen dan gij) zullen overhalen in ons midden te
blijven - wij weten wel; Gij hebt in Leiden zeer veel goede vrienden, welke naar u
komst reikhalzen (en waar hebt gij ze niet, waar uw kunde en beminnelijk Caracter
bekend zijn) - Maar Amsterdam, gij kunt het niet ontkennen, Amsterdam bezit nog
de grootste hoop: Amsterdam is aan u gewend en verknogt - en wij weten het, uw
gevoelig hart zou u Amsterdam niet zonder tranen te storten, kunnen doen verlaaten
- Daar en boven bezit Amsterdam geen Athenaeum dat aan u een aanmerkelijk
gedeelte van zijn luister verschuldigd is? bezit het geen kweekschool voor de
zeevaart een allernuttigst en voor ons land allernodigste instelling, dat door uw
toedoen, door uw onvermoeijde ijver in een bloeijdende Staat gebragt is? - zoud
Gij al dit werk zo wel door u begonnen, zo wel door u voortgezet, afgebroken kunnen
laten varen? - Zoud Gij ons Jongelingen, welke nog weinig ondervinding bezitten,
en zo zeer nodig hebben door u gevormd te worden, en uit uw mond zuivere
grondbeginzels in te ademen, om eens als brave en welmenende burgers ons bij
Vaderland, Kerk, en Maatschappij verdienstelijk te maaken - zoud Gij ons in den
loopbaan, dien gij ons zelve geopend hebt, en waar in wij uw behulpzame hand zo
zeer ontbeeren, aan ons zelve kunnen overlaten?
Ach waarde Burger! mogten alle die en meer andere overwegingen, bij u dat
uitwerksel doen, dat onzer aller harten mensch is! mogten zij u overreeden, om u
wederom naar ons te spoeden, zo dra de gewigtige commissies waar mede gij
belast zijt, zulks zal toelaten! opdat wij ras het onuitsprekelijk genoegen mogten
genieten uwe beminnelijke en nuttige lessen bijtewonen, en dus in staat gesteld
worden u mondelings van onze liefde en genegendheid te versekeren, hetgeen wij
nu genoodzaakt zijn bij geschrivt te doen, ons tekenende met verschuldigde eerbied
Uw Hoog-achtende
Medeburgers en
Gehoorzame Leerlingen
Heil en Broederschap!
In de tweede helft van de achttiende eeuw werd de roep om meer eenheid in de
maten en gewichten steeds sterker. Ook in ons land was het een chaos. Immers
elke stad of gewest had eigen maten en gewichten en kooplui maakten dikwijls van
deze chaos gebruik om er beter van te worden. Ook Van Swinden behoorde tot
degenen, die de onrechtvaardigheid van deze situatie inzagen en schreef onder
andere ‘Overal waar ongelykheid van Maaten plaats heeft, is 'er Gelegenheid tot
misleiding: dit is onvermydelyk, en is in den aart der Menschen gelegen: die
misleiding drukt altyd de minvermogenden, deezen inzonderheid welke in plaatsen
woonen daar ligter gewigt ge-
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bruikt wordt, wanneer 'er in de ommestreeken zwaarder gewigt in trein is.’
Stevin had omstreeks 1600 al voorstellen gedaan om tot meer eenheid te komen
en daarbij gebruik te maken van een decimale indeling. Christiaan Huygens stelde
in 1664 als eenheid van lengte voor de lengte van een slinger, die precies in één
seconde een slingering uitvoert.
In Frankrijk begon de Academie in 1780, lang vóór de Revolutie, te werken aan
een oplossing van dit probleem. Men nam in 1790 eerst het voorstel over van
Huygens. Toen dit op moeilijkheden stuitte, besloot men de meter te definiëren als
het tienmiljoenste deel van de aardmeridiaankwadrant die over Parijs loopt. Méchain
en Delambre kregen de opdracht daarvoor de lengte van de meridiaanboog tussen
Duinkerken en Barcelona te bepalen. Overigens een gigantisch karwei, bovendien
nog bemoeilijkt door de Revolutie. Er is zes jaar aan gewerkt. Na beëindiging hiervan
nodigde de Franse regering in 1798 diverse landen uit geleerden af te vaardigen
om gezamenlijk met de Fransen de lengteberekeningen te controleren en het nieuwe
stelsel nader uit te werken.
Ons land, de Bataafse Republiek, wees daarvoor in juli 1798 aan de hoogleraar
Van Swinden en Aeneae, directeur van de marine, later inspecteur van de Maten
en Gewichten. Hoewel voor de werkzaamheden enkele maanden waren uitgetrokken,
is een en ander uitgelopen tot een vol jaar.
Eerst hebben zij in Parijs laboratoria bezocht en instrumenten voor het werk in
Nederland aangekocht. Later heeft Van Swinden er diverse colleges bijgewoond
van beroemde professoren. Zij werden echter ongeduldig omdat het congres steeds
werd uitgesteld en zij krap in hun geld kwamen te zitten.
Op 28 november 1798 kon men eindelijk aan de slag. Van Swinden heeft in dit
congres een grote rol gespeeld. Hij voerde vele berekeningen uit en verrichtte onder
andere ook proeven ter bepaling van de uitzetting van platina, een metaal dat in
1735 door Ulloa in Zuid-Amerika was ontdekt en pas omstreeks 1775 in wat grotere
hoeveelheden beschikbaar kwam door vondsten in Noord-Amerika. Het platina had
zodanig superieure eigenschappen dat besloten werd om de nieuwe standaarden
van dit nieuwe metaal te vervaardigen. Zijn goede kennis van de Franse taal en zijn
gave om de resultaten Van de ingewikkeldste onderzoeken op klare wijze aan
anderen over te dragen waren waarschijnlijk de reden dat de Fransen hem
verzochten de resultaten van de werkzaamheden officieel mede te delen aan het
Wetgevend Lichaam en het Institut National. Zijn verslag werd met grote geestdrift
aangehoord en gaf hem nog meer bekendheid.
Eind juli 1799 kwamen Van Swinden en Aeneae naar huis en overhandigden de
voor de Bataafse Republiek bestemde ijzeren meter en messing kilogram. Ook zelf
hadden zij in Parijs ‘voor eigen gebruik’ een meter en kilogram ontvangen.
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Van het eerste ogenblik af was Van Swinden een grote voorstander van het Metrieke
Stelsel. Na zijn thuiskomst hield hij er vele voordrachten over en zette zich na het
ontwikkelen van de lopende zaken aan het schrijven.
‘Ik sloeg na mijne terugkomst uit Parijs, te weeten in October 1799, handen aan
't werk, en deeze Verhandeling, die in Mey 1800 reeds tot bl. 480 afgedrukt was,
zoude kort daarna het licht verscheenen zijn, indien mijne benoeming tot Lid van
het Uitvoerend Bewind mij niet verhinderd hadt dezelfde te voltooijen.’
Ondanks zijn al bij eerdere gelegenheden gebleken afkeer van politiek werd hij
inderdaad in juni 1800 benoemd in het Uitvoerend Bewind van de Bataafse
Republiek, vooral omdat zijn arbeid voor het Metrieke Stelsel hem in een goed
blaadje bij de Franse machthebbers had gebracht. Tot september 1801, toen een
omwenteling een einde maakte aan zijn politieke carrière, bracht zijn a-politieke
instelling hem een reeks van conflicten, waarin hij soms radicaal en soms
conservatief scheen.
Na dit intermezzo voltooide hij zijn ‘Verhandeling over volmaakte Maaten en
Gewigten’, een werk van ruim 700 bladzijden dat in 1802 verscheen. De eisen, die
men, volgens Van Swinden, aan een volmaakt stelsel van maten en gewichten moet
stellen zijn:
1 Eén eenheid van lengte en één eenheid van massa.
2 Onveranderlijke eenheden doordat deze aan de natuur zijn ontleend.
3 Niet uniek omdat bij verlies van de standaarden deze opnieuw aan de natuur
kunnen worden ontleend.
4 Met veelvouden en delen in decimale stappen en
5 (met de woorden van Van Swinden) ‘Dat alle Volken hetzelfde belang hebben
om ze aan te nemen en te gebruiken en dat er niets in gevonden wordt, dat
meerder betrekking op de eene Natie dan op de andere heeft, de eene meer
dan de andere bevoorrecht.’
De vijfde eis geeft wel blijk van realiteitszin, maar is meer een illustratie van de
onvolmaaktheid van mensen dan van de volmaaktheid van een eenhedenstelsel.
In de vier volgende jaren komen er weinig publikaties van de hand van Van
Swinden omdat zijn gezondheidstoestand niet best was. In 1806 bleek zijn naam
bekend bij de nieuwe koning Lodewijk Napoleon en deze trachtte Van Swinden tot
een hoge bestuursfunctie over te halen, maar hoewel Van Swinden de koning
beloofde hem desgevraagd van advies te zullen dienen, weigerde hij zowel een
nieuwe politieke functie als de hem aangeboden ridderorde. De laatste weigering
omdat hij deze in strijd achtte met de gelijkheid van burgers, dit ondanks verschillen
in functie. Toch stelde Lodewijk Napoleon zoveel prijs op de nabijheid van Van
Swinden als adviseur dat hij een benoeming voor Van Swinden als hoogleraar in
Leiden ongedaan maakte.
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Toen in mei 1808 door de koning het Koninklijk Nederlands Instituut van
Wetenschappen, Letteren en Schoonen Kunsten werd opgericht, de voorloper van
de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, was Van Swinden een der eersten
die in de Eerste Klasse, voor wis- en natuurkunde, werd benoemd en de eerste
vergadering van de Eerste Klasse koos hem tot provisioneel president. Hoewel hij
bij zijn benoeming al bijna drieënzestig jaar was heeft Van Swinden getracht dit
lidmaatschap inhoud te geven door studie van en rapportage over een groot aantal
uiteenlopende onderwerpen. Een van de meest opvallende studies bewijst op grond
van originele bronnen het recht van Christiaan Huygens op aanspraak van de
uitvinding van het slingeruurwerk.
Merkwaardig genoeg heeft Van Swinden niets te maken gehad met de
voorbereidingen van de wet op het Metrieke Stelsel van 1 februari 1809, die vooral
door toedoen van Aeneae tot stand kwam, maar mogelijk liet juist toen zijn
gezondheid weer te veel te wensen over.
Later in 1809 evenwel was het Van Swinden die van de minister van Binnenlandse
Zaken toestemming kreeg om vergelijkingstabellen van oude en nieuwe maten uit
te geven.
Na de inlijving van Nederland bij Frankrijk in juni 1810 werd weliswaar het werk
aan de invoering van het Metrieke Stelsel opgeschort, maar Van Swinden publiceerde
toch een serie vergelijkingstabellen. Het materiaal hiervoor was voor een deel door
Aeneae in de Eerste Klasse van het Koninklijk Instituut gerapporteerd. Van Swinden
nam dit zonder bronvermelding over. Daarnaast is er veel door Van Swinden zelf
verzameld en onderzocht. Al in de ‘Verhandeling over Volmaakte Maaten en
Gewigten’ zijn vergelijkingstabellen opgenomen. Tijdens de inlijving heeft Van
Swinden zich ook bijzonder ingespannen voor het behoud van de zelfstandigheid
van het Amsterdamse Athenaeum en de Kweekschool voor de Zeevaart, in het
laatste geval zonder succes.
Maar na de bevrijding in 1813 ging hij direct aan de slag om de kweekschool en
het Instituut nieuw leven in te blazen en met succes. En in plaats van daarna met
zijn zevenenzestig jaar zich wat weer rust te gunnen bleef hij naast zijn
hoogleraarschap actief voor de invoering van het Metrieke Stelsel en met studie
van en voordrachten over de wetenschapsgeschiedenis.
Na de aanneming van de wet ter invoering van het Metrieke Stelsel in augustus
1816 werd aan de Eerste Klasse van het Instituut gevraagd deze invoering voor te
bereiden onder andere door het doen vaststellen van goede standaarden. In 1818
en 1819 werden daartoe metingen verricht door een commissie waarvan ook Van
Swinden deel uitmaakte. De nodige wegingen vonden zelfs te zijnen huize plaats
met gebruikmaking van zijn in 1799 verworven koperen kilogram dat nooit in andere
handen was geweest en dus als betrouwbare ‘slaper’ kon worden aangemerkt. De
door Kleman vervaardig-
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de Nederlandse lengtestandaarden werden in 1819 met de twee uit Parijs
meegebrachte ijzeren meters vergeleken en de twee werden binnen 0,01 mm
daaraan gelijk gemaakt.
In 1819 werden Van Swindens lasten als hoogleraar verlicht door de aanstelling
van J.P.E. Voûte als adjunct-hoogleraar. Deze volgde hem na zijn dood op.
Naast de grote roem die Van Swinden in Amsterdam ten deel viel is hem ook
persoonlijk leed niet bespaard gebleven. Het overlijden van zijn zoon Philippe Henri
in 1804 op vijfendertigjarige leeftijd was een zware slag voor hem. Maar wat ook
gebeurde, zijn werkkracht bleef enorm groot. Tot het laatste ogenblik heeft hij zijn
lessen gegeven en zijn studie voortgezet. Wanneer men eens een toespeling op
zijn leeftijd maakte gaf hij als antwoord: ‘Ik werk alsof ik nog twintig jaren te leven
had.’
Hij overleed na een korte ziekte op 9 maart 1823. Hoewel zijn wens een
eenvoudige begrafenis was, is op verzoek van zijn studenten toch een plechtige
teraardebestelling gehouden. De belangstelling daarbij was overweldigend, een
bewijs van het aanzien en de waardering die Van Swinden bij zijn tijdgenoten had.
De instrumenten die Van Swinden heeft gebruikt bij zijn onderzoeken in Franeker
en de voorbereidingen van het Metrieke Stelsel zijn na zijn overlijden op de veiling
gekocht door zijn oud-leerling prof. G.D. Moll. Deze heeft later zijn particuliere
instrumenten vermaakt aan het Natuurkundig Laboratorium aan de universiteit in
Utrecht.
Deze voor de geschiedenis van het Metrieke Stelsel interessante instrumenten
zoals standaardgewichten en -inhoudsmaten, een voetenplaat, stangpasser met
aantekeningenboekje, de ‘persoonlijke’ meter en kilogram bevinden zich in het
Utrechts universiteitsmuseum. Ook de magneetnaald die jarenlang dagelijks door
hem is gebruikt voor waarnemingen ten bate van de declinatie is daar te vinden.
De officiële Nederlandse standaarden behoren echter tot de collectie van de
Oudheidskamer van het IJkwezen te Delft. Ook zijn bibliotheek was voltrekt uniek.
Tot het einde van zijn leven is deze steeds aangevuld met de nieuwste werken op
vele gebieden. De gedrukte veilingcatalogus van zijn nalatenschap omvatte 4300
titels van boekwerken betreffende wiskunde, natuurkunde, maten en gewichten,
theologie, geschiedenis, medicijnen, rechten, geodesie, waterbouw, zeevaartkunde,
penningkunde, enzovoort.
De meest in het oog springende eigenschap van Jean Henri van Swinden was
zijn tomeloze werkkracht. Maar ook in andere kwaliteiten werd hij door weinigen
overtroffen. Hij was een nauwgezette en vasthoudende onderzoeker, hetgeen vooral
blijkt uit de wetenschappelijke verhandelingen uit zijn Franeker tijd. De inzendingen
op de door diverse buitenlandse academies uitgeschreven prijsvragen hebben hem
ook buiten ons land veel bekendheid
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en roem gebracht. Zijn uitgebreide correspondentie heeft eveneens daartoe
bijgedragen. Zijn werk over de natuurkunde, dat in 1786 in Franeker uitkwam onder
de titel ‘Positiones Physicae’, was eens te meer een bewijs van zijn grondige kennis
en ervaring in dit vak. Echter slechts het eerste deel en de helft van het tweede deel
zijn uitgegeven. Wanneer dit werk voltooid zou zijn geweest, was het ongetwijfeld
het meest volledige werk van die tijd geworden, hetgeen zijn roem nog meer zou
hebben vergroot.
Had hij zijn studie en waarnemingen in Amsterdam op de oude voet willen
voortzetten, dan had hij zeker weinig tijd gehad buiten zijn professoraat. Na zijn
komst in Amsterdam koos hij echter bewust voor het maatschappelijke gebeuren
en het tegemoet komen aan de ‘weetlust, de behoefte en de belangen van menschen’
waarmee hij dagelijks omging. Vanuit die tijd zijn er dan ook geen opzienbarende
wetenschappelijke onderzoekingen te melden.
Naast zijn geweldige inzet bij de invoering van het Metrieke Stelsel in ons land,
was ook een van zijn grote verdiensten het uitdragen van de wetenschap, hetgeen
door prof. Jorissen in zijn rede ter herdenking van het tweehonderdvijftigjarig bestaan
van de Universiteit van Amsterdam als volgt werd verwoord: ‘In de geboorte-ure der
19e eeuw is nauwelijks één man aan te wijzen, die in een rijk en veelbewogen leven
de uittreding der wetenschap uit de stilte van de studeerkamer in de volheid van
het maatschappelijk leven zo volkomen afspiegelt als Van Swinden. Werkzaamheid
ten algemeen nutte, onder bestendig opzien tot het hoge doel, de mens gesteld, is
zijn begeerte en verkregen levenstaak geweest.’
Zijn grote rol bij de totstandkoming en de invoering van het Metrieke Stelsel was
de reden zijn naam te verbinden aan het Centraal Laboratorium van het IJkwezen.
Dit laboratorium, in 1965 opgezet om het onderzoek van prototypen van steeds
gecompliceerdere nieuwe meetmiddelen te centraliseren, kreeg in 1969 als taak
erbij het bewaken en vervolmaken van Nederlandse standaarden van de
basisgrootheden van het Internationale Stelsel van Eenheden (SI), dat in 1960 als
uitbreiding en vervolmaking van het Metrieke Stelsel was aanvaard door de 11e
Internationale Conferentie voor Maten en Gewichten.
Op 16 december 1971 vond de officiële naamgeving van het laboratorium plaats
in het bijzijn van enkele nazaten van professor Van Swinden.
Op 1 mei 1989 is de Dienst van het IJkwezen overgegaan in het Nederlands
Meetinstituut N.V. De standaardenafdelingen van het IJkwezen zijn sinds die datum
ondergebracht in de dochteronderneming Van Swinden Laboratorium B.V.
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10 Martinus van Marum 1750-1837
H.A.M. Snelders

De veelzijdige Haarlemse arts en natuuronderzoeker Martinus van Marum werd op
20 maart 1750 in Delft geboren. Zijn vader, Petrus van Marum, was op 9 mei 1736
in Groningen gepromoveerd als landmeter, landbouwkundige en ingenieur. Hij
verhuisde naar Delft waar hij met Cornelia van Oudheusden trouwde (1744). Martinus
volgde in zijn geboortestad met lof de Latijnse school. In 1764 verkocht Petrus zijn
plateelbakkerij en vestigde zich met zijn gezin in Groningen.
Op 31 december 1764 werd Martinus aan de Groningse universiteit ingeschreven
als student in de wijsbegeerte en de medicijnen. Zijn voornaamste leermeesters
waren Petrus Camper (geneeskunde en plantkunde), Wouter van Doeveren
(geneeskunde), Dionysius van de Wynpersse (natuurkunde) en Anthonie Brugmans
(eveneens natuurkunde). Vooral de invloed van Camper bracht de jonge student
tot het doen van onderzoekingen op het gebied van de plantenfysiologie, een
onderwerp dat in die tijd in ons land nauwelijks interessant gevonden werd. Van
Marums belangstelling voor botanie blijkt al uit het feit dat hij reeds op zestienjarige
leeftijd alle bekende in- en uitheemse planten volgens het classificatiesysteem van
de Zweed Carolus Linnaeus had gedetermineerd.
Op 7 augustus 1773 promoveerde hij tot doctor in de filosofie
(natuurwetenschappen) op een dissertatie over de beweging van sappen en planten.
Hij mocht zijn proefschrift verdedigen in tegenwoordigheid van de jonge stadhouder
Willem V, ‘Rector Magnificentissimus’ van de Groningse universiteit, die in 1773
voor het eerst een bezoek aan de Hogeschool bracht. Marti-
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nus ontving uit handen van Willem V de doctorsbul. Twee weken later (21 augustus)
verkreeg hij de graad van doctor in de medicijnen op een dissertatie over de fysiologie
van de vloeistofstroming bij dieren en planten. Toen Camper in datzelfde jaar zijn
hoogleraarschap beëindigde, rekende Van Marum er vast op tot zijn opvolger te
worden benoemd.
Het was dan ook een grote teleurstelling voor hem toen zijn jaargenoot Wynoldus
Munniks de functie verkreeg. Van Marum zei zijn studies van de plantenfysiologie
abrupt vaarwel en besloot zich geheel te wijden aan de studie van de elektriciteit
‘afin de me distraire’ zoals hij later in zijn autobiografie (1810) zou schrijven. Hij had
zich hiermee overigens al sinds 1772 beziggehouden toen hij het standaardwerk
van de Engelse geleerde Joseph Priestly, The History and Present State of Electricity
(1767) was gaan bestuderen. Nu construeerde hij met zijn vriend, de instrumentmaker
en natuurkundige Gerhard Kuyper, een elektriseermachine welke geheel onder de
klok van een luchtpomp kon worden geplaatst. Hij bestudeerde het gedrag van
elektrische ontladingen in ‘verdunde’ lucht en in verschillende gassen. Resultaten
van dit onderzoek zijn te vinden in de Verhandeling over het elektrizeeren (1776).
De daarin beschreven reeks van fraaie experimenten eindigde met een explosie,
die het apparaat, waarin zich blijkbaar knalgas had gevormd, geheel uit elkaar sloeg.
Wonder boven wonder bleef Van Marum ongedeerd en kon hij als nieuwe
waarneming vermelden ‘dat de ontvlammende Lucht [waterstof], door de Electrike
1
stof aangestoken wordt’.
In 1776 vestigde Van Marum zich als arts in Haarlem. Hij had deze stad bewust
uitgekozen in verband met het aldaar florerende intellectuele leven. Hij zei hierover:
‘Behalve dit ons bloeijende genootschap [de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen], het geen de aandacht, zelfs der buitenlandsche Geleerden, zo
zeer naar zich trekt, bewyzen verscheide andere byzondere inrichtingen en
gezelschappen, die opzettelyk ter oeffening van 't verstand, tot bevordering van
wetenschappen, en ter voortzetting van nuttige kosten, hier ter stede, meer dan
elders, in ons Nederland, gevonden worden, dat onder de bewoners van Haarlem
2
ene meer algemeene smaak voor wetenschappen heerscht.’
Over Van Marums geneeskundige werkzaamheden is niet veel bekend. Hij zal
niet veel tijd hebben gehad voor het behandelen van zieken, want spoedig na zijn
komst in Haarlem nodigde de vroedschap hem uit tot het houden van natuurkundige
lezingen ‘ten algemeenen nutte van zyne medeburgeren’. Op 24 oktober 1776 werd
hij benoemd tot (onbezoldigd) lector in de wijsbegeerte en wiskunde en op 2 juni
1777 hield hij zijn Intree-rede over het nut der natuurkunde in 't algemeen, en voor
de Geneeskonst in het byzonder. In deze oratie betoogt hij onder meer dat ons
lichaam door dezelfde wetten wordt beheerst als de overige natuur. Van bijzonder
belang noemt hij de door Priestley toen recentelijk ontdekte gassoorten. Van Marum
verwacht van de
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‘vaste lucht’ (kooldioxyde) een heilzame invloed op verschillende ziekten (longtering,
kanker, rotkoorts) omdat deze pijn zou doen stillen en de etter verbeteren. Op 21
mei 1777 werd Van Marum door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
(hij was op 21 mei 1776 tot lid gekozen) benoemd tot directeur van het ‘Kabinet van
natuurlijke zeldzaamheden’. Met grote nauwgezetheid hield hij zich bezig met de
ordening van de zich snel uitbreidende verzameling van dit ‘Naturaliën Cabinet’.
De eeuw van de Verlichting is voor de ontwikkeling van de natuurwetenschappen
een tussenperiode. Ze vangt aan met de publikatie van Isaac Newtons Philosophiae
naturalis principia mathematica (1687), waarmee de grote omwenteling van het
natuurwetenschappelijk denken uit de zeventiende eeuw werd voltooid, en eindigt
met Antoine Laurent Lavoisiers Traité élementaire de chimie (1789), waarmee
opnieuw een tijdperk van interne ontwikkeling werd afgesloten. Ook de staatkundige
gebeurtenissen luidden voor de beoefening van de natuurwetenschappen een nieuw
tijdperk in. De natuurwetenschappen in deze periode worden, behalve door hun
interne groei, vooral door drie punten gekenmerkt: Allereerst door de sterke invloed
die van het natuurwetenschappelijk onderzoek uitging op cultureel geïnteresseerde,
maar niet-wetenschappelijk geschoolde kringen van de maatschappij, gekoppeld
aan een intensieve gedachtenwisseling op wijsgerig en theologisch gebied; voorts
door haar aandeel in de ontwikkeling van de techniek (culminerend in de
zogenoemde Industriële Revolutie) en ten derde door de pogingen de methoden
en denkwijzen van de natuurwetenschappen op andere geestesgebieden over te
3
dragen.
De nieuwe natuurwetenschappen werden niet alleen door wetenschappers
aanvaard en bediscussieerd, ze ondervonden ook snel belangstelling van de
welgestelden, eerst uit de hogere burgerij, later ook uit de middenklasse. Het ging
deze regenten en kooplieden niet alleen om mogelijke praktische toepassingen,
maar meer nog om de kennis van de natuur en vooral om het aangename tijdverdrijf
dat ze schonken. Een en ander leidde spoedig tot natuurwetenschappelijke
voordrachten door geleerden als de Franse refugié Jean Théophile Desaguliers,
de uit Dantzig afkomstige Daniel Gabriel Fahrenheit, de arts Leonardus Stocke,
enzovoort. Fahrenheit, die in de jaren 1717-1736 als glasblazer in Amsterdam
werkzaam was, genoot grote bekendheid door zijn goede en fraaie thermometers,
barometers en areometers. Gedurende twaalf jaar gaf hij cursussen in hydrostatica
en optica (1718-1729) en wel ‘op verzoek en eenige Menoniste [doopgezinde]
Liefhebbers’, zoals hij in 1720 aan Herman Boerhaave schreef.
Wat hij doceerde, weten we uit een prospectus van de cursus december
1721-maart 1722. De lessen werden woensdag gegeven, vanaf 3 uur over
‘Hydrostatica of Waterweegkunde’, vanaf half 6 over ‘Optica of Gesigtkunde’. De
nadruk lag op de experimentele toelichting van de behandelde on-
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derwerpen. De voordrachten hadden ook een sterk praktische inslag. Zo bepaalde
Fahrenheit de hoogte van de Amsterdamse Westertoren met behulp van een
barometer. Kenmerkend is voorts dat dikwijls de docent zelf zijn instrumenten maakte
en ze te koop aanbood aan zijn toehoorders.
Welke betekenis deze popularisering van de natuurwetenschappen onder het
beschaafde publiek had, wordt geïllustreerd door een opmerking van Petrus van
Musschenbroek in het voorwoord tot zijn Beginselen der natuurkunde uit 1736:
‘Nooit heeft men in het vereenigd Nederland meer liefhebbers der Natuurkunde
ontmoet, als in onzen tegenwoordigen tyd: want niet alleen bloeit deze wetenschap
onder de meeste Geleerden, maar ook by veele voornaame Kooplieden, en
menschen van allerlei rang en waardigheid.’
Het succes van de gehouden natuurwetenschappelijke voordrachten leidde
spoedig tot een institutionalisering in wetenschappelijke genootschappen.
De wetenschappelijke genootschappen zijn kenmerkend voor de achttiende eeuw
4
en kunnen in een drietal typen worden onderscheiden. 1 Kleine lokale
gezelschappen van liefhebbers die elkaar de resultaten van hun waarnemingen en
experimenten mededeelden of die van anderen bespraken of herhaalden. Een
voorbeeld is het Amsterdamse gezelschap ‘de Hollandsche Scheikundigen’; 2
gezelschappen met passieve leden die zich door deskundigen lieten voorlichten
(zoals het Amsterdamse Concordia et Libertate, 1748); 3 grotere genootschappen
als de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (1752), het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen (1769), het Bataafsch Genootschap der
Proefondervindelijke Wijsbegeerte (1769) en Teylers Stichting (1778) met twee
soorten leden: directeuren, die het genootschap bestuurden en financierden en
leden, die uit de geleerden werden gerekruteerd.
Belangrijk waren Abbé Nollets Natuurkundige lessen, door proefnemingen
bevestigd (1759-69), een uit het Frans vertaald werk dat bij de voordrachten op de
genootschappen veel werd gebruikt. Het doel van de schrijver blijkt uit het voorwoord:
‘De Tytel van 't Werk geeft te kennen, wat het behelst, 't Zyn myne Lessen, zo als
ik ze, zedert negen Jaaren, gewoon ben te doen voor de gezelschappen, die byeen
komen, om ze gezamentlyk te hooren.’ Met name is het boek geschikt ‘voor jonge
Lieden van beide Sexen, die de eerste jaaren huns leevens in Kollegiën of
Kostscholen doorbrengen, voor wien alles in de Natuur Nieuw is’. Nollet gaf in Parijs
cursussen aan een gemengd gehoor, maar meestal werden afzonderlijke
voordrachten voor vrouwen gegeven. Blijkbaar werd ook de vrouw meegesleept
door de natuurwetenschappen, niet alleen passief maar ook actief. Voltaires vriendin,
de Marquise de Châtelet, vertaalde en becommentarieerde Newtons Principia (1756);
Lavoirsiers echtgenote vertaalde Kirwans verhandeling over het phlogiston (1788),
noteerde de proefnemingen van haar man in het laborato-
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riumjournaal en graveerde de platen voor de Traité (1789).
We moeten ons echter wel realiseren dat die belangstelling voor de
natuurwetenschappen overwegend uit de kring van adel en gegoede burgerij kwam,
waardoor zij beperkt bleef tot een kleine groep personen die buiten het
maatschappelijke leven stonden. Ze hadden overigens wel geluk: de
natuurwetenschappen waren nog interessant genoeg voor leken om er deel aan te
willen hebben en nog niet te ontoegankelijk. Het werd al gauw mode om zich voor
de natuurwetenschappen te interesseren, een verschijnsel dat spoedig oversloeg
in overdrijving. De natuurwetenschappen zelf hebben van dit geliefhebber weinig
geprofiteerd. Wel waren ze een sterke stimulans voor de instrumentmakerskunst
en soms waren de leden van een genootschap beroepsgeleerden tot steun.
Welke onderwerpen werden door de achttiende-eeuwse genootschappen
gedoceerd? We moeten ons realiseren dat er een groot niveauverschil bestond
tussen de verschillende takken van de natuurwetenschap. De vooral door Newton
gebruikte mathematische beschrijving van de natuurverschijnselen met de uitwerking
en de toenemende abstractheid zoals we die bij geleerden als de Bernouïllis, Eulen
en anderen aantreffen, moesten de leek wel afschrikken. Dit belangrijke aspect van
Newtons werk komen we dan ook niet tegen in het populariseringsproces van de
natuurwetenschappen. Wel vinden we daarin de natuurlijke theologie (kenmerkend
voor die tijd was de gedachte dat men God moest leren kennen door de natuur te
bestuderen) en vooral Newtons empirische en experimentele methode.
Waarneming en experiment spraken de achttiende-eeuwer bijzonder aan. De
grootste belangstelling ging daarbij uit naar de natuurlijke historie (plantkunde,
dierkunde en delfstofkunde) omdat men hiervan het gemakkelijkst een verzameling
kon aanleggen. Mechanica en astronomie trokken weinig belangstelling, omdat een
behoorlijke wis- en natuurkundige kennis nodig was om ze te begrijpen. Fysica en
chemie stonden daarentegen op een veel lager peil. Tal van onderwerpen waren
zelfs nog niet ontwikkeld. De warmteleer ontstond pas na 1750. De verschillende
soorten gassen (die alle onder de verzamelnaam ‘lucht’ werden samengevat) werden
eerst behoorlijk onderzocht in de tweede helft van de achttiende eeuw. De moderne
scheikunde begint pas bij Lavoisier, in feite eerst na 1785. Daarbij komt dat voor de
scheikunde experimentele vaardigheid nodig was, zodat men zich in het algemeen
beperkte tot die fysische onderwerpen waarvoor weinig of geen wiskundige kennis
vereist was; experimenten met een luchtpomp, magneet, sterrekijker en
elektriseermachine. Vooral de elektrostatica, de leer van de rustende elektriciteit,
trok sterk de aandacht, getuige de term ‘physique amusante’. In de
genootschapsproeven nam de elektriseermachine na omstreeks 1740 een steeds
belangrijker plaats in, vooral nadat in januari 1746 de Leidse fles was ontdekt door
Petrus van Musschenbroek en zijn helpers An-
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dreas Cunaeus en Jean Nicolas Sébastien Allamand (en eerder door E.G. von Kleist
in oktober 1745).
Van Marum was niet aan de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen alleen
verbonden. Op 8 april 1778 was op zesenzeventigjarige leeftijd de rijke Haarlemse
koopman Pieter Teyler van der Hulst overleden. Hij had grote belangstelling voor
kunsten en wetenschappen, bezat een fraaie verzameling boeken, prenten en
penningen en liet vrijwel zijn gehele vermogen na aan een stichting die zijn naam
zou dragen en die door vijf directeuren zou worden beheerd. Vooral door toedoen
5
van Van Marum zou Teylers Stichting spoedig wereldvermaard worden. Toen het
Tweede Genootschap van Teylers Stichting (dat gewijd was aan natuurlijke historie,
poëzie, historie, tekenkunst en penningkunst) voor het eerst in 1778 een prijsvraag
uitschreef, werd aan Van Marums Natuurlijke verhandeling over de gephlogistiseerde
en gedephlogistiseerde luchten (gepubliceerd in 1781) de erepenning toegekend.
Van Marum beantwoordde in deze tijd ook met succes een prijsvraag van het
Bataafsch Genootschap over bliksemafleiders (1781), een onderwerp waar hij in
zijn leven regelmatig op terugkwam. Met de Amsterdamse koopman Adriaan Paets
van Troostwijk werd hem door het Bataafsch Genootschap de erepenning toegekend
voor hun belangrijke verhandeling over de aard van de uitdampingen (1783;
gepubliceerd 1787).
Intussen was hij op 11 februari 1781 gehuwd met de rijke Joanna Bosch, de enige
dochter van de drukker van de Hollandsche Maatschappij Jan Bosch. Het werd een
zeer gelukkig, zij het kinderloos huwelijk. Van het grote fortuin maakte het echtpaar
gebruik om 's zomers een buitenlandse reis te maken.
In 1783 keerde Van Marum terug tot zijn grote liefde: op een stuk land begon hij
met het kweken van planten. Maar zijn benoeming in 1784 tot directeur van ‘Teyler's
Physische en Naturaliën Kabinet en Bibliotheek’ en die tot secretaris van de
Hollandsche Maatschappij (een functie, die hij tot aan zijn dood in 1837 bleef
vervullen) lieten hem weinig tijd voor het werken in zijn tuin. Hij moest regelmatig
voordrachten houden over wetenschappelijke onderwerpen en over zijn eigen
onderzoekingen. Van 1777 tot 1803 gaf hij publieke lessen over natuurkundige
onderwerpen en later doceerde hij ook geologie en aanverwante vakken.
Zijn eerste werk voor Teyler was de constructie van een elektriseermachine van
ongekende afmetingen met glazen schijven met een diameter van 1,65 meter. De
machine werd vervaardigd onder Van Marums directe supervisie door de in
Amsterdam werkzame Engelse instrumentmaker John Cuthberston en zou tal van
geleerden naar Haarlem trekken. Het doel van deze grote machine was de
beschikking te krijgen over een zo groot mogelijke elektrische kracht. De ervaring
had namelijk geleerd ‘dat men het in deeze wetenschap (nl. de “electriciteit-kunde”)
trapsgewyze verder gebracht heeft,
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naar maate men de electrische werktuigen meer en meer vergroot, en door dezelven
6
een hoogeren trap van electrische kracht verkregen hebbe’. Hiermede wilde hij de
talrijke nog onopgeloste vraagstukken in de leer van de elektriciteit onderzoeken
en oplossen. Hij beschreef zijn ‘ongemeen groote Electrizeer-machine... en ... de
proefneemingen met dezelve in 't werk gesteld’ in drie delen van de ‘Verhandelingen,
uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap’ (1785, 1787, 1795), steeds in het
Nederlands en in het Frans. In februari 1785 werd de nieuwe elektriseermachine in
werking gesteld in de nieuwe museumzaal van Teylers Stichting. De werking was
bijzonder krachtig. Vuurstralen, een penneschacht dik en 60 cm lang met talrijke
vertakkingen werden verkregen. De machine was gekoppeld aan een batterij van
niet minder dan 135 Leidse flessen. Met honderd ontladingen was de batterij zover
geladen dat een vonk over de rand van de flessen heensloeg. De batterij barstte
zo hevig los dat de vonk een gewicht van één kilo één decimeter omhoogwierp en
een palmhouten cilinder over een oppervlak dat een draagkracht van 2700 kg
vertegenwoordigde, spleet.
De nauwkeurige en inventieve experimenten die Van Marum de volgende jaren
met zijn in die tijd grootste wrijvingselektriseermachine deed, oogsten bewondering
en werden in geheel Europa herhaald. Hij kwam tot de conclusie dat de Amerikaanse
geleerde Benjamin Franklin gelijk had door één elektrische vloeistof aan te nemen
in plaats van twee, een opvatting die hij nog in 1819 verdedigde.
Zijn eerste onderzoek behelsde het oplossen van een geneeskundig vraagstuk.
Er was een levendige strijd gaande over de mogelijkheid om door middel van
elektriciteit de bloedsomloop van zieken te verbeteren (namelijk door hem te
versnellen). Om dit probleem op te lossen liet hij een tafel maken welke door glazen
poten was geïsoleerd. Hij nam er zelf op plaats en controleerde, terwijl hij zich liet
opladen, een mogelijke wijziging in de polsslag. De Amsterdamse arts Jan Rudolph
Deiman, Paets van Troostwijk, Cuthbertson en anderen (onder wie een meisje van
tien jaar) ondergingen dezelfde behandeling. Van Marum komt tot de conclusie:
‘Wy houden het dan na alle deeze proefneemingen voor genoegzaam beslist, dat
eene zo sterke het zy positive, het zij negative kracht, als die van dit werktuig, op
den pols geen merkbaaren invloed heeft; en wy vermoeden dus, dat wanneer men
eene aanmerkelyke versnelling van den pols eens geëlectrizeerden perzoons heeft
waargenomen, zulks in de meeste gevallen zal veroorzaakt zyn door eenige vrees,
7
die den geëlectrizeerden perzoon bevangen heeft.’
De grootste bekendheid kreeg Van Marum door zijn natuur- en scheikundige
experimenten. Met Paets van Troostwijk en Cuthbertson onderzocht hij systematisch
de invloed van elektrische ontladingen op gassen, alsmede de smeltbaarheid en
geleidbaarheid van verschillende metalen. In verschillende gassen kon hij bij het
blootstellen aan elektrische ontladingen chemi-
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sche werkingen aantonen. Zo verloor gedephlogistiseerde lucht (zuurstof) 1/20ste
deel van zijn volume en kreeg een sterke reuk ‘die ons zees duidlyk voorkwam de
eigenaartige reuk der electrische stof te zyn, doch dezelve was veel sterker, dan
8
wy ze ooit voorheen geroken hadden’ (er was dus ozon waargenomen). Waterstof
bleef onveranderd; amoniak en ethyleen gaven waterstofafscheiding en
stikstofmonoxyde werd omgezet in stikstofdioxyde onder vorming van salpeterzuur
dat zich verbond met het kwik dat het glas afsloot. Hij onderzocht verder de ontleding
van metaalkalken door elektrische ontladingen en vond ook de revificatie (reductie)
van metaalkalk tot metaal. Zijn resultaten werden verklaard met het model van de
toen heersende phlogistontheorie.
Alvorens nader in te gaan op Van Marums onderzoekingen is het nodig iets te
zeggen over de in zijn tijd heersende opvattingen over de oxydatieverschijnselen.
Deze werden verklaard met behulp van de phlogistontheorie, in het begin van de
achttiende eeuw opgesteld door de Duitse arts Georg Ernst Stahl, hoogleraar in
Halle en lijfarts van de koning van Pruisen, Friedrich Wilhelm I.
Stahl ging uit van een algemeen brandbaarheidsprincipe in alle stoffen, het
phlogiston, een onzichtbare stof die nooit zuiver wordt aangetroffen. Bij verbranding
ontwijkt deze uiterst subtiele materie, dikwijls onder licht- en vuurverschijnselen. De
oxydatie van een metaal werd dus voorgesteld als:
metaal → metaalkalk (= oxyde) + phlogiston;
de verbranding van zwavel door:
zwavel → ‘zwavelzuur’ + phlogiston.
Wilde men nu een metaalkalk reduceren tot het metaal, dan moest men een stof
toevoegen die veel phlogiston bevatte, bijvoorbeeld koolstof, dat verbrandt zonder
as achter te laten en dus bijna zuiver phlogiston moest zijn:
metaalkalk + phlogiston → metaal.
(Het hierbij tevens ontstane kleur- en reukloze koolmonoxyde werd niet
waargenomen.) We zien dat de leer van Stahl juist het tegengestelde was van de
latere opvattingen van Lavoisier, die we heden nog aannemen en waarin de zuurstof
een wezenlijke rol speelt bij de verbranding:
metaal + zuurstof → metaaloxyde.
Het phlogiston was als het ware ‘negatieve’ zuurstof. Maar de phlogistonleer kon
de veranderingen van de stoffen bij verbranding, ademhaling, rotting of gisting
logisch uit één gezichtspunt verklaren, namelijk door de veronderstelling van het
ontwijken van phlogiston.
Belangrijk is het feit dat het een kwantitatieve theorie was: Stahl werkte als de
middeleeuwse alchimisten met een kwaliteitsdrager en zijn theorie stond dus in
tegenstelling tot de newtoniaanse mechanistische natuurbeschouwing, die met
kleine deeltjes werkte waarmede men alles kon verklaren en daardoor in feite niets.
9
Maar een van de zwakste punten van de phlogiston-
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theorie was nu juist dat kwalitatieve karakter. Men wist dat bij verbranding
gewichtsvermeerdering optreedt, hetgeen moeilijk te rijmen viel met het ontwijken
van phlogiston. Weliswaar vonden de meeste aanhangers dit kwantitatieve aspect
niet belangrijk, maar men realiseerde zich steeds meer dat voor verbranding lucht
nodig was, waarbij de verbranding in een gesloten vat slechts een bepaalde tijd
voortduurde. De resterende ‘lucht’ onderhield de verbranding niet. Het gevolg was
dat in de tweede helft van de achttiende eeuw een groot aantal modificaties van de
oorspronkelijke phlogistonleer werd opgesteld zoals de veronderstelling dat
phlogiston een negatief gewicht had.
In ons land werd de phlogistonleer algemeen aanvaard, hoewel kritische stemmen
niet ontbraken. Interessant is in dit verband de uit Heidelberg afkomstige Johannes
David Hahn, onder wiens leiding als hoogleraar in Utrecht een aantal chemische
dissertaties is bewerkt. Zowel Hahn als zijn promovendi waren Stahlianen, maar
opvallend is het kwantitatieve werk dat ze verrichtten en waarin verschijnselen
werden waargenomen die met de phlogistonleer in strijd waren.
In de jaren 1772 tot 1774 deed Lavoisier zijn proeven over de verbranding van
zwavel, fosfor, tin en lood en nam daarbij de gewichtsvermeerdering waar. Hij verhitte
bijvoorbeeld tin in een gesloten retort en vond dat de retort niet zwaarder werd.
Werd ze evenwel geopend, dan drong lucht naar binnen en alles was evenveel
zwaarder geworden als de verkalkte tin in gewicht was toegenomen. Verkalking
berust op de absorptie van lucht. In oktober 1774 hoorde Lavoisier van Priestley
diens ontdekking van de zuurstof, maar pas in 1776 onderkende hij de rol van dit
gas bij de verbranding. (Voor Priestley was zuurstof zuivere, van phlogiston bevrijde,
‘gedephlogistiseerde’ lucht, welke in gewone lucht met ‘gephlogistiseerde’ lucht,
stikstof, is gemengd.)
Hierna begon de openlijke bestrijding van de phlogistontheorie, maar het duurde
nog jaren eer Lavoisier aanhangers voor zijn leer kreeg. Het waren met name
Nederlandse chemici die tot de eerste aanhangers van Lavoisier behoorden, waarvan
10
ze de beste verdedigers waren.
In 1781 had Van Marum bij een onderzoek naar de invloed van een elektrische
ontlading op een afgesloten hoeveelheid dampkringslucht gevonden dat het volume
daarbij afneemt. Bij verbranding van eenzelfde hoeveelheid lucht neemt het volume
11
eveneens af en wel evenveel als in het vorige geval. Bij herhaling van deze proeven
in 1785 kwam hij tot de conclusie ‘dat de electrische stof of het phlogiston zelve zy,
12
of dat zy ten minste veel van dit beginzel bevatte’. Dit vermoeden volgde met name
uit de waarneming dat de elektrische ontlading in staat was metaalkalken te
reduceren, dus er phlogiston aan terug te geven. Dit lukte met menie, loodwit, tinas
(tinoxyde), zinkoxyde en antimoonoxyde. Maar hij nam ook het omgekeerde effect
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waar bij de inwerking van de elektrische ontlading op draden van ijzer, lood, tin en
koper waarbij juist verkalking plaatsvond. Kennelijk kon de ‘electrische stof’ zowel
phlogiston afstaan als onttrekken, een paradox die Van Marum niet kon oplossen.
Pas later (in 1787), na zijn overgang tot de leer van Lavoisier, gaf hij de juiste
oplossing van de merkwaardige waarneming: de metaalkalken worden ontleed door
de werking van de elektrische ontlading; de hoge temperatuur die daarbij ontstaat,
kan metalen oxyderen tot de oxyden.
Van Marum zond exemplaren van zijn Beschryving eener ongemeen groote
electrizeer-Machine, geplaatst in Telyer's Museum te Haarlem, en van de
proefneemingen met dezelve in 't werk gesteld (1785) naar de voornaamste
geleerden van Europa. Zo ook naar Parijs, waar hij van juli tot begin augustus 1785
vertoefde. Merkwaardig genoeg kwam hij daar aan juist op het moment dat de
13
discussies over de nieuwe leer hun hoogtepunt hadden bereikt. Hij ontmoette
Lavoisier, Claude Louis Berthollet en Gaspard Monge. Vooral de laatste lichtte hem
uitvoerig in over de nieuwe theorie en hij toonde hem de experimenten waarop ze
was gebaseerd. Hij had een korte ontmoeting met Lavoisier (18 juli), die hem vroeg
te blijven eten. Twee dagen later deelde Lavoisier Van Marums proeven met de
grote elektriseermachine mee aan de Académie des Scienes. Na de vergadering
kreeg Van Marum een verfrissing ten huize van de president van het Parijse
parlement in tegenwoordigheid van Monge, Lavoisier en andere geleerden.
Was hij een paar maanden eerder naar Parijs gekomen, dan was hij mogelijk niet
zo snel overgegaan tot de leer van Lavoisier. Nu kwam hij met twijfels over de
phlogistonleer terug in Haarlem. Eind november begon hij te experimenteren, voerde
in de winter van 1785 op 1786 een nieuwe reeks proeven uit en deed zelf nieuwe
met de grote elektriseermachine. Alle waarnemingen werden verklaard met de
nieuwe leer, waarvan hij toen een ijverig aanhanger was geworden.
Ook de winter van 1786 op 1787 besteedde Van Marum aan experimenten. In
1787 publiceerde hij zijn resultaten in het vierde deel van de ‘Verhandelingen,
uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap’, als Eerste vervolg der
proefneemingen, gedaan met Teyler's elektrizeer-machine. Aan deze publikatie,
welke in het Frans en Nederland werd gedrukt, voegde hij een in het Nederlands
gestelde verhandeling toe: Schets der leere van M. Lavoisier, omtrent de zuivere
lucht van den dampkring, en de vereniging van derzelver grondbeginzel met
verschillende zelfstandigheden. Dit was de eerste Nederlandse uiteenzetting van
het nieuwe stelsel, in heldere en eenvoudige bewoordingen geschreven, twee jaar
voordat Lavoisier zijn Traité publiceerde. De Schets verscheen alleen in het
Nederlands: Van Marum realiseerde zich dat de leer van Lavoisier in ons land
praktisch onbekend was; vandaar de uiteenzetting die hij ervan gaf. Franse lezers
hadden deze uiteenzetting niet nodig, omdat
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zij de publikaties van Lavoisier zelf wel zouden kennen.
Het is nog steeds de moeite waard de Schets te lezen. Terecht heeft Bosscha in
1887 opgemerkt: ‘Dit geschrift is het eerste en bondige betoog van het nieuwe stelsel
in zijn geheel. De ontdekkingen van Lavoisier werden zoo bijeengebracht, dat zij
met onafwijsbare overtuigingskracht tot erkenning van Lavoisier's stellingen leidden,
een meesterstuk van klaarheid en thans nog treffend door de bedachtzaamheid,
waarmede de voorstellingen, die nog bewijs behoeven, onderscheiden worden van
14
de feiten van waarneming.’
Van Marum geeft drie oorzaken aan, waarom hij is overgegaan tot de leer van
Lavoisier: ‘1 dat elke grondstelling van deeze leere door besliszende proefneemingen
bewezen is,... 2 dat men daarentegen voor de leerstelzels, welken hier meede
stryden, en wel byzonderlyk voor het bestaan van het phlogiston, zo als dit door
Stahl geleerd is, nimmer eene rechtstreeks bewyzende proefneeming heeft
bygebracht, maar hetzelve alleen heeft aangenomen, om dat hier uit veele
verschynzels kunnen verklaard worden; 3 dat deeze leer, naar myn inzien, zeer
eenvoudige en duidlyke verklaaringen geeft,... van een groot aantal verschynzelen,
waar onder veelen, welken uit anderen tot nu toe voorgestelde leerstelzels of in 't
geheel niet te verstaan zyn, of waar van andere stelzels zeer gedwongene, en hier
15
door onaanneemlyke, ja zelfs ongerymde verklaaringen geeven.’
Van Marum had veel contacten met Frankrijk. Hij heeft niet alleen de moderne
scheikunde van Lavoisier in ons land geïntroduceerd, maar ook het kristallografisch
systeem van René Just Haüy. Uit de jaren 1799-1804 stamt een briefwisseling
tussen beide geleerden over een collectie houten kristalmodellen, bestemd voor
16
het Teylers Museum. De bijdragen van Van Marum tot de leer van Lavoisier waren
vooral van praktische aard. Hij besteedde er veel tijd aan om de apparatuur, die
Lavoisier gebruikte, goedkoper en eenvoudiger te maken en publiceerde daarover
in 1798 in zijn Beschryving van eenige nieuwe of verbeterde chemische werktuigen,
behoorende aan Teyler's Stichting, en van proefneemingen met dezelve in 't werk
gesteld.
Van Marums onderzoekingen leidden tot tal van ontdekkingen. Hij vond de
eigenaardige kleuren van de elektrische vonk in een waterstofatmosfeer (een rode
kerndraad met violet omhulsel). Hij ontdekte de vermindering van de slagwijdte van
de vonk in zoutzuurgas (pas veel later - jaren dertig van negentiende eeuw - door
Michael Faraday opnieuw gevonden). Hij bepaalde de rangorde van de metalen
naar hun geleidingsvermogen en nam zelfs de eerste elektro-magnetische werking
waar, jaren voordat Oersted zijn ontdekking deed van de invloed van een elektrische
stroom op een magneet (1820): over een brede naald loodrecht op de magnetische
meridiaan geplaatst, liet hij niet in de lengterichting maar in de breedterichting een
ontlading van de batterij gaan. Hij verwachtte magnetisering in de breedterich-
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ting, maar vond dat de naald in de lengterichting was gemagnetiseerd en wel veel
sterker dan bij welke andere plaatsing ook. Tal van buitenlandse geleerden vroegen
hem proeven uit te voeren met de grote elektriseermachine.
Priestley vroeg hem aardbevingen na te bootsen door de batterij te ontladen onder
een op water drijvend plankje waarop enige houten voorwerpen waren opgesteld
die door de schok moesten omvallen. Allessandro Volta vroeg hem na te gaan of
er iets bijzonders viel waar te nemen als men een ontlading door gloeiend gesmolten
salpeter liet gaan. De Italiaanse fysicus had de Hollandsche Maatschappij bezocht
in 1781 en voerde sinds 1792 een uitvoerige correspondentie met Van Marum. Deze
was de eerste die de door Volta geconstrueerde kolom de ‘zuil van Volta’ noemde
en hij deed op verzoek van Volta talrijke experimenten met de nieuwe
elektriciteitsbron. In 1801 toonde hij met de Duitse fysicus Christiaan Heinrich Pfaff
aan dat er geen verschil bestond tussen de statische elektriciteit opgewekt met de
17
elektriseermachine en de galvanische elektriciteit van Volta.
Zo zijn er tal van experimenten te noemen waarbij Van Marum ontdekkingen deed
zonder zich de consequenties daarvan te realiseren. Zo vinden we in het
laboratoriumjournaal van 1787 proeven beschreven over de samenpersing van
gassen en de invloed van de gasdruk op planten en dieren die hij samen met Paets
van Troostwijk uitvoerde. Daarbij namen beide geleerden de condensatie van
gasvormig ammoniak waar zonder zich te realiseren dat mogelijk ook andere gassen
bij een bepaalde temperatuur en druk vloeibaar zouden kunnen worden gemaakt.
Intussen was Van Marum op 19 mei 1794 benoemd tot secretaris van de
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. Maar na de Franse bezetting in
1795 was er weinig gelegenheid voor wetenschappelijk onderzoek en de fondsen
voor het aanschaffen van nieuwe instrumenten werden steeds minder. Als aanzienlijk
burger van Haarlem en als bekend beoefenaar van de natuurwetenschappen was
Van Marum betrokken bij de pogingen van koning Lodewijk Napoleon om in ons
land een kopie te stichten van de Parijse Académie des Sciences. Met tact wist Van
Marum in deze tijd het landsbelang te dienen zonder zich te compromitteren. In
1808 werd het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Lettren en Schoone Kunsten
opgericht, de voorloper van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen.
Op wetenschappelijk gebied legde Van Marum zich nu vooral toe op het
verzamelen van gesteenten en fossielen voor het Teylers Museum. Hij had reeds
jaren op zijn reizen waardevolle voorwerpen verworven, waaronder in 1784 het
fossiel Mosasaurus Camperi uit de St. Pietersberg, dat beschouwd werd als ‘de kop
van een onbekend zeedier’ (in werkelijkheid is het de kop van een fossiele hagedis).
In 1802 kocht Van Marum in Zwitserland de Homo diluvi testis et theoskopos, een
fossiel in 1726 in Oehningen gevonden en door de Zwitser J.J. Scheuchzer
beschouwd als een mens, die getuige was geweest
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van de zondvloed. Hiervan toonde de Franse palaeontoloog Georges Cuvier aan
dat het een fossiele reuzensalamander was (1811).
Van Marum kreeg steeds meer belangstelling voor praktische problemen van het
dagelijkse leven. Op zijn wekelijkse voordrachten welke hij 's winters gaf, behandelde
hij onderwerpen van algemeen belang: de luchtzuivering van gebouwen (1797)
waarvoor hij in het dak een luchtkoker met een draaibare kap aanbeval; een
draagbare brandspuit (1797-1798) waarmee proeven werden gedaan; het voorzien
van gebouwen en schepen van bliksemafleiders; en nog in 1831, op
eenentachtigjarige leeftijd, een dampbad voor de behandeling van choleralijders.
Grote belangstelling had hij voor het redden van schijndode drenkelingen, waarover
hij in 1793 een boekje schreef (Bedenkingen en proefneemingen tot verbetering
der middelen ter redding van drenkelingen) en waarover hij in fel debat ging met de
arts Bartholomeus Tersier. Van Marum wilde de nieuwe kennis van de ademhaling
toepassen op de redding van drenkelingen. Zijn inzichten waren zijn tijd ver vooruit
en ondervonden dan ook grote tegenwerking. Van Marum construeerde een
zuurstofapparaat waarin het zuurstofgas in een stolp werd verzameld en met een
luchtpomp in de longen van de drenkeling kon worden geblazen.
Omstreeks 1795 ging Van Marums belangstelling zich steeds meer verplaatsen
van de natuur- en scheikunde naar de mineralogie en plantkunde. In 1803 kocht hij
de buitenplaats ‘Plantlust’ waar hij allerlei zeldzame planten kweekte, die uit alle
delen van de wereld kwamen. Vooral Zuidafrikaanse planten hadden zijn
belangstelling. In 1810 gaf hij een beredeneerde catalogus uit van zijn plantentuin,
die ongeveer 3000 soorten bevatte.
Hij verwaarloosde echter zijn werk voor Teyler en de Hollandsche Maatschappij
niet, publiceerde een reeks fysische en geologische verhandelingen en was lid van
talrijke commissies die zijn raad inriepen. Hij was adviseur van de regering voor
zaken van waterbouwkundige aard en de bedijking van de grote rivieren (1821) en
hield zich steeds meer bezig met vragen voor het algemene welzijn zoals een door
hem verbeterde Papiniaanse pot waarmede op goedkope wijze doeltreffend voedsel
voor de gebrekkige bevolking kon worden bereid (1800).
Ondanks het feit dat zijn lichamelijke gezondheid achteruit ging, bleef hij geestelijk
actief tot aan het eind van zijn lange leven. Regelmatig ging hij naar Amsterdam
om de vergaderingen van het Koninklijk Nederlands Instituut bij te wonen. Na een
ziekte van vier dagen overleed hij op 26 december 1837.
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11 Christophorus H.D. Buys Ballot 1817-1890
H.A.M. Snelders en C.J.E. Schuurmans

De Wet van Buys Ballot is de eerste associatie die zijn naam oproept (ook al was
hij niet de eerste die het verband tussen luchtdrukverdeling en windrichting
beschreef). Zijn bijdragen op het gebied van de fysische chemie - met name zijn
dynamische materietheorie - staan in de schaduw bij zijn verdiensten op het gebied
van de meteorologische wetenschap - als we die karakteriseren met weervoorspellen.
In een brief aan Van 't Hoff schreef hij dat hij indertijd ‘...uit teleurstelling de
1
meteorologie als speelpop...’ ter hand genomen had.
Christophorus Henricus Diedericus Buys Ballot werd op 10 oktober 1817 geboren
2
als zoon van een predikant in het Zeeuwse dorp Kloetinge. Na zijn gymnasiumtijd
in Zaltbommel (1830-1835) werd hij op 11 september 1835 aan de Utrechtse
universiteit ingeschreven als student in de letteren. Al in juni 1836 wisselde hij deze
studie voor die in de wis- en natuurkunde. In 1839 slaagde hij voor het
kandidaatsexamen; op 29 juni 1844 promoveerde hij magna cum laude op een
proefschrift: De synaphia et prosaphia (over cohesie en adhesie) bij de
natuurkundehoogleraar Richard van Rees (1797-1875). Na zijn promotie werd hij
benoemd tot lector in de geologie en mineralogie (1845) en een jaar later in de
theoretische scheikunde. In 1847 werd hij buitengewoon en in 1857 gewoon
hoogleraar in de wiskunde; in 1867 volgde hij Van Rees op als gewoon hoogleraar
in de fysica.
Buys Ballots belangstelling was in het begin van zijn loopbaan sterk gericht op
de beoefening van de chemie, maar al spoedig hield hij zich vooral bezig met de
meteorologie.

Van Stevin tot Lorentz

132
Nadat hij in de studiejaren 1846/1847 en 1847/1848 colleges had gegeven over
‘Elementa Theoriae Chemicae’ en ‘Geognosian et Mineralogiam’ hield hij zich twintig
jaar bezig met het geven van wiskundecolleges, een periode die hij later als
belemmering zag om op de hoogte te kunnen blijven van de vorderingen op het
gebied van natuur- en scheikunde. Bijdragen tot de ontwikkeling van de wiskunde
heeft hij niet geleverd. Hij paste deze tak van wetenschap vooral toe als instrument
bij het natuurwetenschappelijk onderzoek: ‘Wij stelden ons toehoorders voor, die
de waarheden der natuur- en scheikunde kenden en tevens de beginselen van de
theorie der hoogere machtsvergelijkingen en analytische geometrie. En wie anders
zal het wagen een collegie te gaan hooren, dat onder den naam van theoretische
3
scheikunde aangekondigd wordt.’
Dat Buys Ballot zijn toehoorders wel wat hoog schijnt te hebben aangeslagen,
blijkt uit een uitspraak van Julius: ‘Op het college was het voor de jongere studenen
wel eens moeilijk Buys Ballot te volgen, omdat hij zijn auditorium gewoonlijk te hoog
aansloeg. Maar wat hij als leermeester betekende, konden zij ondervinden, die
nader met hem in aanraking kwamen. Vooral in het vriendschappelijk gesprek wist
hij overvloediglijk van zijn rijke kennis mede te delen en krachtig op te wekken tot
4
zelfstandige studie.’
In het begin van zijn loopbaan was Buys Ballot vooral geïnteresseerd in chemie.
Op het laboratorium van zijn leermeester Gerrit Jan Mulder (1802-1880) verrichte
hij al vóór zijn promotie een onderzoek over het xyloïdine (1842); het jaar erop
verscheen een tabellenboek voor het anorganisch chemisch prakticum van zijn
hand (1843) en na zijn promotie publiceerde hij een groot repertorium van de
organische verbindingen. Zijn belangstelling voor de natuurkunde blijkt onder andere
uit zijn herhaling van het experiment van de Duitse fysicus Johan Christian Doppler
(1803-1853), die in 1842 het naar hem genoemde Dopplereffect had gevonden: het
verschijnsel dat het trillingsgetal van de door een (geluids- of licht-)bron uitgezonden
trillingen schijnt te veranderen als die bron zich ten opzichte van een waarnemer
verplaatst.
Op de in 1843 geopende spoorlijn van Amsterdam naar Utrecht deed Buys Ballot
de volgende proef: een spoorwegbeambte met een fluit stond op een rijdende
locomotief en Buys Ballot op het station van Maarssen, waar hij de toonhoogten op
verschillende afstanden tussen hem en de ‘fluitist’ mat.
In 1849 verscheen Buys Ballots boek: Schets eener physiologie van het
onbewerktuigde rijk der natuur, een boek over theoretische scheikunde, de
wetenschap ‘welke aan de scheikunde theorieën moest geven, die de wetten bevat,
volgens welke de ligchamen onderling verbonden en hunne deeltjes veranderd
5
worden’. De titel van het boek doet wat vreemd aan. Omdat de schrij-
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ver ook natuurkundige verschijnselen wil behandelen, spreekt hij over ‘physiologie
van het onbewerktuigde rijk der natuur, of ook moleculairtheorie’: ‘de leer, hoe de
krachten van de kleinste deeltjes der ligchamen wederkeerig werken, en de verklaring
van de toestanden der ligchamen, dat is, van de zoogenaamde verschijnselen, die
6
de natuur ons aanbiedt’. Buys Ballot gaat in zijn materietheorie uit van twee
7
hypothesen: alle stoffen bestaan uit kleine deeltjes, welke aantrekkende, maar ook
afstotende krachten op elkaar uitoefenen. De kleinste deeltjes van iedere stof bezitten
een zelfde vorm, welke vorm verschillend kan zijn voor verschillende stoffen. Het
bezwaar om aan een zelfde stof zowel aantrekkende als afstotende krachten toe
te kennen, leidt tot een nieuwe hypothese, namelijk dat de ‘kleinste physisch
ondeelbare deeltjes’ (de atomen) omringd zijn met fijne etheratomen. De weegbare
materie-atomen trekken elkaar en de etheratomen aan; de etheratomen (waarvan
de vorm niet bekend is en welke veel kleiner, misschien wel oneindig kleiner, zijn
dan de materie-atomen) stoten elkaar af. Door wisselwerking van de aantrekking
van de weegbare atomen op elkaar en op de etheratomen, met de afstoting tussen
de laatste, verkrijgt Buys Ballot een resulterende kracht f(x) van de algemene vorm:
2

3

4

5

f(x) = A/x + B/x + C/x + D/x + ...,
(x = afstand tussen de deeltjes)
waarin de termen afwisselend van teken zijn, terwijl de functie minstens drie stabiele
en drie labiele evenwichtstoestanden bezit (zie illustratie).
Buys Ballot had zijn dynamische materietheorie ontwikkeld tijdens ‘eenige
8
vacantiedagen van 1843’. (Mulder was er echter tegen ze te publiceren.) In 1846
gaf Buys Ballot er college over als ‘theoretische scheikunde’. Met nadruk stelt hij
dat hij zijn theorie had ontwikkeld onafhankelijk van de veel erop gelijkende
dynamische punt-atomistiek van de jezuïet R.J. Boscovich (1711-1787), die in 1758
zijn theorie had gepubliceerd en waarin de kleinste materiedeeltjes puntvormige
krachtcentra zijn: de materie bestaat uit mathematische punten zonder enige
uitgebreidheid, welke zweven in een lege ruimte. Alle verandering geschiedt niet
door direct contact, maar door krachten die afhankelijk zijn van de afstand tussen
de punten (Boscovich) respectievelijk tussen de atomen (Buys Ballot). De kracht
alterneert tussen aantrekking en afstoting als de afstand tot het krachtcentrum kleiner
wordt; uiteindelijk wordt er een zeer grote waarde voor de afstoting bereikt bij een
zeer kleine afstand.
Hoe is Buys Ballot dan tot zijn dynamisch atomistische opvattingen gekomen? Is
er, zoals bij de meeste Duitse aanhangers van het dynamisch atomisme, sprake
9
van beïnvloeding van wijsgerige zijde? Van het natuurfilosofisch stelsel van Schelling
moest Buys Ballot echter niets hebben. Wel is hij sterk beïnvloed door zijn
leermeester Johan Frederik Lodewijk Schröder
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(1774-1845), hoogleraar in wiskunde, logica, metafysica en wijsgerige zedekunde
en door de Duitse wijsgeer Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832). Schröder
heeft ertoe bijgedragen dat Buys Ballot zijn gehele leven een filosofische gerichtheid
heeft gehad; Krause, die hem sterker beïnvloedde, heeft geen echt natuurfilosofisch
systeem gegeven en spreekt alleen incidenteel, en dan nog in duistere terminologie,
over het dynamisch atomisme. De wijsgerige invloed van Krause op Buys Ballot is
vooral te danken aan de jurist Cornelis Willem Opzoomer (1821-1892), die in zijn
Utrechtse oratie van 1846 de leer van Krause verdedigt; Krause inspireerde Buys
Ballot vooral over de vraag wat wetenschap is.
Naar alle waarschijnlijkheid is het de Franse fysicus Pierre Simon de Laplace
(1749-1827) geweest, die hem op zijn theorie heeft gebracht. De Laplace probeerde
alle natuurverschijnselen terug te brengen tot een spel tussen puntvormige massa's,
waartussen een wederzijdse aantrekking bestaat langs de verbindingen volgens
een of andere functie van de afstand (1825). Buys Ballot noemde deze theorie al
10
in zijn dissertatie en in een artikel in De Gids van 1846, waaruit het aannemelijk
is te maken dat hij hierdoor tot zijn dynamisch-atomistisch materiebegrip is gekomen,
hoewel hij het nergens expliciet zegt. Hoewel Buys Ballot gedurende zijn gehele
leven op zijn materietheorie terugkomt, hadden zijn opvattingen geen invloed.
In ons land trokken zijn ideeën geen aandacht, vooral omdat ze zo sterk afweken
van hetgeen in die dagen op theoretisch gebied werd geboden. La-
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ter wijst Buys Ballot steeds op zijn theorie. Hij werkte ze niet verder uit, maar toen
August Karl Krönig (1856) en Rudolf Clausius (1857) hun artikelen publiceerden
over de kinetische gastheorie, merkte Buys Ballot op dat hij reeds in zijn Schets
warmte, magnetisme en elektriciteit als bewegingstoestanden had beschouwd.
Hoewel Buys Ballot veel meer theoreticus dan experimentator was, wil dat niet
zeggen dat hij geen betekenis toekende aan de waarneming en het experiment.
‘Wij moeten onze waarheden uit de werkelijkheid ontleenen, zal ons gebouw niet
geheel willekeurig zijn en niet ophouden met de natuur in betrekking te staan,’
11
schreef hij in 1849. En in een voordracht ter gelegenheid van de opening van het
nieuwe natuurkunde-laboratorium in Utrecht (1877) sprak hij over ‘het gewicht der
waarnemingen voor de natuurkunde, als grond onzer Kennis, en toetssteen der
Bespiegeling’. Hij spoort hierin zijn toehoorders aan om waarneming en bespiegeling
in volledige samenwerking te beoefenen en waarschuwde hen voor eenzijdigheid:
12
‘Waarneming moet feiten leveren en bespiegeling moet tot waarneming aansporen.’
Als meteorologie synoniem zou zijn met ‘weervoorspellen’, dan zouden we Buys
Ballot een groot meteoroloog moeten noemen. Immers, bij alles wat hij in de
meteorologie aanpakte, of waar hij zich achter stelde, stond de toepassing van de
resultaten voor voorspeldoeleinden voorop. Tot zelfs bij zijn wet toe, ofschoon we
die tegenwoordig niet meer als een voorspelregel zien, maar uitsluitend als
beschrijving van een bepaalde toestand.
Die voortdurende vermenging van wetenschap en toepassing is natuurlijk
karakteristiek voor de meteorologie, maar bij Buys Ballot komt dit toch wel erg sterk
naar voren. Gezien zijn fysisch-chemische kennis en belangstelling zou men
verwachten dat hij zich in de meteorologie vooral gaat bezighouden met
micro-fysische problemen als wolkenvorming, neerslagelementen en luchtelektriciteit,
waar in die tijd toch ook al aan gewerkt werd. Integendeel, het zijn juist de
macrosystemen zoals stormdepressies en de lucht- en zeestromen die zijn aandacht
trekken. En in samenhang hiermee is er dan nog een derde karakteristiek in zijn
meteorologisch onderzoek te noemen, die verbazing wekt. Als fysicus had hij zich
vooral toegelegd op de theorie (elementaire deeltjes en hun krachtenveld), terwijl
in zijn meteorologisch werk de theorie niet of nauwelijks aan bod komt. Er is veel
saai klimatologisch getallenwerk bij, waarvan men zich afvraagt hoe een actieve en
originele geest als die van Buys Ballot hier ooit voldoening in heeft kunnen vinden.
Al met al dus een complexe situatie, waarin het moeilijk blijft om achter de
verschillende activiteiten steeds dezelfde persoon te blijven zien.
Het vroegste meteorologische werk van Buys Ballot is van typisch klimatologische
aard: Les changements périodiques de température, dépendants de la nature du
soleil et de la lune, mis en rapport avec le pronostic du temps, déduits d'obser-
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vations Néerlandaises de 1729 à 1846, Utrecht, 1847.
In Nederland was men toen inderdaad reeds meer dan een eeuw actief in het
doen van meteorologische waarnemingen (Krecke geeft in zijn Klimaat van
14
Nederland, uitgegeven in 1861 een lijst van vroegere waarnemers ), maar er was
nog weinig mee gedaan noch over gepubliceerd.
Buys Ballot trad hierbij in het voetspoor van W. Wenkebach, hoogleraar aan de
KMA te Breda, die zich al jaren beijverde om het Nederlandse waarnemingsmateriaal
‘voor uitbreiding der wetenschap’ dienstbaar te maken. De achtergronden en
doelstelling van dit klimatologische werk zijn door Buys Ballot het meest uitgebreid
beschreven in een veel latere publikatie in het gezaghebbende Engelse
meteorologische tijdschrift The Quarterly Journal of the Royal Meteorological
15
Society. Hij begint zijn betoog daar met: ‘It is quite impossible now to calculate by
theory the rise and fall of temperature from day to day in a given place on the earth's
surface, and I think it will be very long before we succeed in doing so.’
Een aanhef die voor een hedendaagse meteorologische publikatie ook nog
toepasselijk is! Buys Ballot vervolgt dan met te zeggen dat we genoodzaakt zijn om
iets te doen met de lange reeksen waarnemingen en dat we daarin verder moeten
gaan dan het berekenen van maandgemiddelden van de temperatuur, luchtdruk
enzovoort. Waar we naar moeten streven is volgens hem om gemiddelde
dagwaarden te berekenen over een zeker aantal waarnemingsjaren om zo
bijvoorbeeld isothermen te kunnen tekenen voor iedere kalenderdag over de gehele
aardbol. Pas als dit ‘basispatroon’ is vastgelegd verwacht Buys Ballot dat de
afwijkingen op een gegeven dag van dit basispatroon ons wetmatigheden zullen
opleveren voor de voorspelling van het weer.
In zo'n onveranderlijk basispatroon gelooft de meteoroloog reeds lang niet meer
en zowel de voorstellen als vele resultaten van Buys Ballot op dit gebied kunnen
gevoeglijk worden vergeten. Wel is hij (en zijn tijdgenoten) door dit soort werk op
het spoor gekomen van bijvoorbeeld de grotere jaarlijkse en dagelijkse gang van
de temperatuur in het binnenland vergeleken met de kuststations, van de persistentie
(neiging tot gelijkblijven) van de temperatuur in na-winter en na-zomer en van zaken
als IJsheiligen, Kerstdooiweer en dergelijke.
Een probleem dat Buys Ballot gedurende zijn gehele werkzame periode heeft
beziggehouden is dat van de zevenentwintigdaagse periode (rotatieperiode van de
zon) in de temperatuur, een onderwerp waaraan later op het KNMI nog is gewerkt
door S.W. Visser (1884 tot 1963). Zijn eerste meteorologische publikatie uit 1847
behandelt reeds dit punt, terwijl zijn ‘Etude d'une variation périodique de la
température en 27,675 jours, d'après les observations de 155 années = 2046
périodes successives’ van 1886 afsluit met ‘J'en concluais que, si ma période ne
se vérifie pas à la longe, il foudra redou-
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bler de circonspection...’. Visser beëindigt zijn onderzoek, 70 jaar later, nagenoeg
in dezelfde geest.
Het onderzoek waardoor Buys Ballot bekendheid geniet over de gehele wereld
staat in verband met zijn wet: ‘Staande met de rug naar de wind is de luchtdruk aan
de linkerhand lager dan aan de rechterhand, op het noordelijk halfrond; op het
zuidelijk halfrond is het precies andersom.’ Zo ongeveer vindt men de wet van Buys
Ballot in vrijwel alle meteorologische leerboeken geformuleerd en de Glossary of
Meteorology, uitgegeven door de American Meteorological Society (1959) voegt er
dan nog aan toe: ‘This law was formulated in 1857 by the Dutch meteorologist Buys
Ballot and is a qualitative statement of the geostrophic wind equation.’ Deze laatste
is een van de meer fundamentele diagnostische vergelijkingen, waaraan de structuur
van de atmosfeer voldoet (vergelijkbaar met bijvoorbeeld een andere fundamentele
wet: het hydrostatisch evenwicht).
De wet komt voort uit het gegeven dat in een evenwichtssituatie de
luchtdrukgradiëntkracht wordt opgeheven door een even grote maar tegengesteld
gerichte afbuigende kracht van de aardrotatie, waarvan de laatste loodrecht staat
op de windsnelheid en qua grootte daarmee evenredig is (dicht bij de grond komt
daar nog de wrijvingskracht bij).
Buys Ballot heeft zich met deze theoretische aspecten niet beziggehouden,
ofschoon hij er wel blijk van geeft hiervan op de hoogte te zijn. De Amerikaan W.
Ferrel had de wet dan ook op theoretische gronden al ontdekt en in 1856 (een jaar
vóór Buys Ballot) gepubliceerd. Schneider-Carius zegt in zijn boek over de
geschiedenis van de meteorologie dat Buys Ballot ‘nicht als der eigentliche Entdecker
17
dieses Gesetzes angesehen werden kann’. Maar ook Ferrel was niet de eerste.
Bijna een eeuw eerder in 1765 schreef de Duitser Lambert en in 1820 een andere
Duitser Brandes al over het verband tussen de luchtdrukverdeling en de wind.
Schneider-Carius geeft als verklaring van het feit dat de naam Buys Ballot aan
de wet verbonden is de buitengewoon grote invloed die zijn publikaties hebben
gehad. En dat is de reden waarschijnlijk: Buys Ballot had zeer veel buitenlandse
contacten en al was het maar een enkel stukje in de Verhandelingen van de
Academie van Wetenschappen te Parijs, men kende zijn naam en het werd gelezen.
Zo is de allereerste publikatie van Buys Ballot over dit werk (na een eerste
mededeling hierover in de vergadering van 3 oktober 1857 van de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam) te vinden in: ‘Note sur le rapport de
l'intensité et de la direction au vent avec les écarts simultanés du baromètre’
(Comptes Rendus Acad. Sci. Paris, 45 (1857), p. 765-768).
Maar alleen insiders zullen bij lezing van de publikatie bemerken dat het hier om
voornoemde wet gaat: er worden een aantal getalmatige resultaten vermeld van
luchtdrukmetingen te Maastricht, Groningen en Den Helder en
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de windkracht te Den Helder en Groningen in de eerste 24 uur na bepaalde
barometerstanden en luchtdrukverschillen, terloops volgt iets over de windrichting
terwijl de huidige formulering van de wet daar toch uitsluitend over gaat. In zijn
schitterende boekje Eenige regelen voor aanstaande weersveranderingen in
Nederland van 1860 schrijft Buys Ballot (p. 50): ‘De regel voor de windrichting is
dus deze: legt men zich in de richting van den wind met den rug naar de plaats, van
waar hij komt, zoo heeft men de laagste plaats aan de linkerhand, even als bij de
orkanen.’
Hoe het echter ook zij, de grote aandacht voor Buys Ballots werk ‘aan de wet’ is
ongetwijfeld voortgekomen uit de presentatie van de resultaten in de vorm van
voorspelregels. Men kon er wat mee doen. Uren vooruit kon een storm of een
winddraaiing worden voorspeld. (In de Amerikaanse Senaat werden in 1858 al
vragen gesteld over de mogelijke toepasbaarheid van ‘Professor Ballot's rule’ voor
stormverwachtingen op de Grote Meren.)
Buys Ballot heeft er zelf ook erg lang gebruik van gemaakt voor
stormvoorspellingen langs de kust. Hij vond zelfs een apparaat uit, de aëroclinoscoop
19
om de op til zijnde veranderingen van de wind te laten aanwijzen. Later is men
echter gaan inzien dat veranderingen van de wind veel beter met weerkaarten
kunnen worden bestudeerd. Buys Ballot zag deze functie van weerkaarten wel in,
maar werkte naar hij zelf zei ‘liever met getalletjes’. (Overigens had hij een grote
belangstelling voor weerkaarten als mogelijkheid van synoptische weergave van
het weer over een groot gebied; in 1852 nam hij ze al op in de Jaarboeken.)
Tot welke consequenties het getallenwerk van Buys Ballot soms leidde, moge
blijken uit dit voorbeeld: Buys Ballot had een voorliefde voor het gebruik van
afwijkingen van normaal in plaats van de gemeten waarden van de verschillende
grootheden. Behalve zijn opvattingen over klimaat lag hier het willen elimineren van
waarnemingsfouten aan ten grondslag. Bij zijn windvoorspellingen werkte hij dus
met afwijkingen van de luchtdruk in diverse plaatsen ten opzichte van de normale
luchtdruk in die plaatsen (meerjarige gemiddelden voor de desbetreffende
kalenderdag). Het verschil van de zo gevonden afwijkingen voor bijvoorbeeld Den
Helder en Maastricht bracht hij in verband met de windkracht en -richting aan de
Nederlandse kust. Bij een groot negatief verschil tussen Den Helder en Maastricht
viel een krachtige westenwind te verwachten, terwijl voor een zelfde positief verschil
tussen genoemde plaatsen slechts matige oostenwind zou optreden.
Door met afwijkingen te werken wordt het normale luchtdrukverschil buiten
beschouwing gelaten en daarmee de normale wind, die bij ons westelijk is. Vandaar
dat bij een luchtdrukafwijking die westenwind oplevert deze onmiddellijk veel
krachtiger is dan de oostenwind bij een vergelijkbare luchtdrukafwijking van het
andere teken. Ofschoon anderen hem op dit probleem hebben gewezen heeft Buys
Ballot er niet van willen afzien om
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deze rekenwijze toe te passen en de toepassing ervan elders te propageren, wat
een zekere koppigheid (een Zeeuw!) verraadt. Alleen historici en andere
archiefvorsers rakelen echter zulke dingen op.
Voor de hedendaagse meteoroloog, waar ook ter wereld, geldt vrij algemeen wat
20
Sir Napier Shaw in 1934 schreef: ‘In the early days of weather maps C.H.D. Buys
Ballot, Professor of Physics at Utrecht in Holland where there is not much difference
of level, pointed out that the motion of air was more reasonably regarded as a flow
along the isobars keeping the lower pressure on the left. This was indeed a most
important contribution to the dynamics of the atmosphere.’
Buys Ballot was een wetenschapper van het ondernemende type, zeker waar het
de meteorologie betreft. Enkele voorbeelden. De publikatie van meteorologische
waarnemingen in het begin van de jaren vijftig van de negentiende eeuw moest
gebeuren met financiële steun van particuliere organisaties als het Provinciale
Utrechtse Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; in het buitenland gingen
stemmen op om de meteorologie tot staatszorg te maken en nauwelijks enkele jaren
later, op 31 januari 1854, was het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
daar en Buys Ballot was er met zijn zesendertig jaren de eerste Hoofddirecteur van.
Daarvoor reeds, in 1849, werkte Buys Ballot mee aan een verslag voor het 4e
Congres van Landbouw te Utrecht over ‘Waarnemingen aangaande het verband
21
van weersgesteldheid en plantengroei’. In een persoonlijk naschrift schrijft hij wat
het Utrechtse observatorium (voorloper van het KNMI) voor de landbouw kan doen,
maar vraagt tevens bepaalde waarnemingen te verrichten en deze aan het
observatorium op te sturen. Klanten en leveranciers van waarnemingen tegelijk.
Een principe dat nog lang gehuldigd zal worden, tot in onze tijd toe (o.a. luchtvaart,
boortorens op de Noordzee). Het meest uitgebreid heeft het principe toepassing
gevonden voor de scheepvaart. Daar had Buys Ballot ook praktisch al zijn kaarten
op gezet. In de brief aan Thorbecke waarin hij de oprichting van het KNMI bepleit
wijdt hij in detail uit over de voordelen van een meteorologische dienst voor de
22
scheepvaart. Maar: ‘Van de waarnemingen op het vaste land kan ik niet zoo bepaald
vruchten aanwijzen...’
Op 25 april 1865 hield hij te Rotterdam een gloedvolle rede over: ‘De
waarnemingen van de temperatuur van het zeewater, nuttig voor de zeevaart, vooral
23
ter verkrijging van eene betere kennis aangaande de stroomen van den oceaan’:
‘Mijne Heeren! Leden van de Commissie... en reders en gezagvoerders die de
groote wateren beploegen!’ Vijfendertig bladzijden deugdelijke popularisering van
de oceanografie en maritieme meteorologie in prachtige retorische stijl met als doel:
het stimuleren van het doen van waarnemingen en daardoor indirect de bevordering
van oceanografisch onderzoek. En zo bleef het nog vijfendertig jaar lang doorgaan,
tot aan zijn
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dood op 3 februari 1890. Als tweeënzeventigjarige hoofddirecteur van het KNMI,
precies twee keer zo oud als toen hij in die functie begon. Hoe kon hij dit allemaal
aan en hoe kreeg hij het voor elkaar?
Vast staat dat hij gezegend was met een goede gezondheid maar ook met de
gave van het woord. Zijn taalgebruik is gespierd, er gaat wilskracht van hem uit,
maar als negentiende-eeuwer schaamt hij zich ook niet om in een
romantisch-bombastische stijl zijn tijdgenoten te imponeren. Aan het slot van zijn
verhandeling ‘Over den invloed van de droogmaking van het Haarlemmermeer op
24
de temperatuur in de omgeving’, schrijft Buys Ballot: ‘Maar allen, die iets naders
van het klimaat van Nederland wenschen te kennen, moeten wij naar die jaarboeken
zelven verwijzen, of opwekken dat zij zich aan het Meteorologisch Instituut
vervoegen. Wat wij weten zullen wij antwoorden, wat wij niet weten zullen wij
onderzoeken.’
In de beginjaren zestig schreef hij over tropische cyclonen in sterk beeldend
25
proza: ‘Wanneer deze, geboren uit die waterdeeltjes, welke door zich in damp op
te heffen een hooger vlugt namen, maar zich met de lucht tot een misdadig doel
verbonden, wanneer deze met toenemende kracht de zeeën aanzetten, opruijen,
doen koken; dan openen zich de afgronden, dan verheffen zich de golven, die
kostbare kielen tegen de klippen verpletteren, menschen aan menschen ontrukken,
geheele landstreken inzwelgen en in de branding de rotsen zelfs beuken en van
een scheuren.’
Buys Ballot stelde zijn wervende en stimulerende kwaliteiten niet alleen in dienst
van zuiver nationale belangen. Al is in de meteorologie het grensoverschrijdende
aspect zo groot dat nationaal belang moeilijk van internationaal belang is te
onderscheiden. Reeds bij de publikatie van zijn eerste Jaarboeken met
meteorologische waarnemingen streefde Buys Ballot er naar om zoveel mogelijk
gegevens van buitenlandse stations op te nemen. Een tijdlang droomde hij er dan
ook van dat Utrecht een Europees centrum voor de meteorologie zou worden. Hij
kon daarbij rekenen op de steun van vele buitenlandse meteorologen zoals hij in
zijn brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken van 19 juli 1852 (de brief waarin
22
hij het voorstel doet tot oprichting van het latere KNMI) meedeelt.
In dezelfde brief echter ook het relativerende zinnetje: ‘Een algemeen middelpunt
te Utrecht te vestigen reken ik voor eenen tijd mogelijk, maar niet op den duur, daar
de naijver der natiën dit niet zou dulden.’ Met het publiceren van waarnemingen van
buitenlandse stations is het KNMI onder Buys Ballot nog tientallen jaren doorgegaan.
Van Everdingen merkt op dat deze activiteit als voorloper gezien kan worden van
de in de twintigste eeuw gestarte reeks World Weather Records, gepubliceerd door
2
het Amerikaanse Smithonian Institution.
De belangrijkste internationale activiteit van Buys Ballot was zijn oproep tot
internationale samenwerking in de meteorologie, ten slotte in 1873 resul-
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terend in de instelling van het Internationaal Meteorologisch Comité, de voorloper
van de Internationale Meteorologische Organisatie die na de Eerste Wereldoorlog
ontstond en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) die sinds 1951 bestaat.
De oprichting vond plaats tijdens een meteorologencongres te Wenen en Buys
Ballot werd tot eerste voorzitter van het Comité gekozen. Ook bij deze activiteit was
de kracht van Buys Ballot dat hij zijn plannen en denkbeelden via woord en geschrift
duidelijk aan de man wist te brengen. In dit geval deed hij dit door middel van een
publikatie in 1872, getiteld: ‘Suggestions on a Uniform System of Meteorological
26
Observations.’
Bijna tien jaar later, inmiddels in de zestig, deed Buys Ballot wederom van zich
spreken. De internationale samenwerking was al aardig op gang gekomen maar
het noordpoolgebied was meteorologisch nog niemandsland. Ofschoon er reeds
meerdere plannen voor een internationaal pooljaar waren geweest, was niemand
er nog in geslaagd de onderneming van de grond te krijgen. Dat het in 1882-1883
ten slotte is gelukt schijnt in belangrijke mate aan de overredingskracht van Buys
Ballot te danken te zijn. In Nederland zelf had hij de grootste moeite om zijn
toezeggingen waar te maken. In Amsterdam (voor wie?) hield hij weer een
27
enthousiast betoog, geheel in zijn stijl: ‘Daarom te meer wenschte ik ons oude
Nederland nu vooraan te laten strijden!’ De Nederlandse poolzee-expeditie kwam
er en toen de weinig fortuinlijke overwinteraars ten slotte vanuit de Kara Zee terecht
kwamen op een klein eilandje dat niet op de kaart stond, noemden ze het Buys
o

o

Balloteiland. Het ligt op 70 24'NB en 58 31'OL.
Voor Nederland blijft Buys Ballot echter voornamelijk voortleven als de oprichter
van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Hoe dat allemaal in zijn werk
ging is haarfijn beschreven in het gedenkboek dat het KNMI bij haar honderdjarig
28
bestaan in 1954 uitgaf. Wij zullen die geschiedenis hier niet herhalen. Inmiddels
is echter wel komen vast te staan dat het idee om in Nederland tot een ‘inrigting’
voor ‘wedervoorzegkunde’ te komen veel verder teruggaat dan Buys Ballot. Voor
dit idee kende het Bataafsche Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
te Rotterdam op 5 december 1826 al een gouden medaille toe aan de remonstrantse
29
dominee Adriaan Stolker (1751-1835).
Het hing dus al in de lucht maar het is tekenend voor een man als Buys Ballot
dat hij het idee tot uitvoering bracht. Hij immers was de man die in een publikatie
van 1861, ‘Beiträge zur Vorhersage von Witterungserscheinungen’ als een soort
credo opschrijft: ‘Was doch der Mensch zu erstreben sich bemüht, das kann, das
18
wird er erreichen.’
Tijdgenoten en mensen die hem gekend hebben beweren dat Buys Ballot werd
beheerst door de hartstocht van het weten, dat men hem misschien meer wijsgeer
30
dan natuurvorser moet noemen, maar wat uit zijn geschre-
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ven woord volgt is toch vooral zijn aansporing tot daden en zijn niet aflatende ijver
om aan de mensen uit te leggen hoe interessant het allemaal is en hoe nuttig om
met de kennis wat te doen.
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12 Franciscus C. Donders 1818-1889
P.H. Kylstra

Wie in Utrecht, stad met het ter herinnering aan Donders opgerichte standbeeld en
de naar hem genoemde straat, het universiteitsmuseum binnengaat wordt direct
getroffen door het portret van de bekende en indertijd beroemde hoogleraar in de
fysiologie en oogarts. Bramine Hubrecht, de vrouw die de helft van zijn laatste
levensjaar met hem deelde, schilderde dit portret ter gelegenheid van zijn zeventigste
verjaardag, die met vele gasten en jubelende toespraken werd gevierd. Zijn gezonde
gelaatskleur en golvend zwart haar doen zijn leeftijd nauwelijks raden.
De verdere tocht door het museum voert de bezoekers langs tal van andere
herinneringen. Naast instrumenten waarmee Donders fysiologische, optische en
akoestische proeven deed, laten de fotoalbums zijn vrienden en collegae zien.
Bullen en diploma's getuigen van zijn ere-doctoraten en andere onderscheidingen.
Ten slotte worden in het Universiteitsmuseum honderden brieven en manuscripten
bewaard die meer van zijn leven en werken vertellen dan de andere objecten te
zamen.
Franciscus Cornelis Donders werd op 27 mei 1818 in Tilburg geboren, nadat acht
of misschien negen zusters, de bronnen geven hier geen zekerheid, hem waren
voorgegaan. Zijn vader (hij dreef een zaak, kon over geld beschikken, bezat land
en een huis) moet een vreemd man geweest zijn. De zaak scheen hij liever aan zijn
vrouw over te laten om in de daardoor gewonnen tijd aan literatuur, muziek en
chemie te doen. Helaas was het hem niet vergund zijn enige zoon in deze kunsten
in te wijden, daar hij anderhalf jaar na diens geboorte overleed.
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Zijn eerste schoolonderwijs genoot de jonge Franciscus in Duizel, een van de acht
zaligheden, zoals de kleine dorpjes in de Meierij gezamenlijk genoemd worden. In
het nabij gelegen Eersel werd hij in de muziekbeoefening ingewijd. Hij moet een
goede leerling geweest zijn: van zijn elfde tot zijn dertiende jaar was hij ondermeester.
Dat was in die tijd overigens geen uitzondering, en hij verdiende op die manier zijn
kostgeld.
Natuurlijk moest de knappe zoon gaan studeren: het priesterschap scheen voor
hem weggelegd. Te jong van jaren nog daarvoor, bezocht hij eerst de Franse School
in Tilburg. De droom van het gewijd beroep was eerder reeds vervlogen, de studie
zou een academische moeten worden en wel die in de medicijnen. Daarvoor was
het Latijn noodzakelijk en dat ging hij vervolgens leren op de Latijnse school in
Boxmeer.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat hij in het Luikse zou gaan studeren, dan
zou hij bij zijn zuster, die met de uitgever Grandmont getrouwd was, kunnen wonen.
De Belgische opstand echter stak een spaak in 't wiel, Utrecht werd nu de stad zijner
keuze. De medische opleiding kon daar op twee manieren gevolgd worden. Officier
van gezondheid was het einddoel van de leerlingen van de Rijkskweekschool voor
militair-geneeskundigen, de studenten aan de universiteit werden tot medicinae
doctor opgeleid.
De in 1835 in Utrecht aangekomen Franciscus koos beide. Die keuze was zo gek
nog niet, de eerst genoemde instelling verschafte zo nodig een toelage en kon de
leerlingen veel meer patiënten tonen dan waar de medische faculteit toe in staat
was. De universiteit echter stelde de hooggeschatte titel van Doctor in het
vooruitzicht.
Dat de Rijkskweekschool voor militair-geneeskundigen over meer patiënten kon
beschikken is geen wonder. De opleiding was gevestigd in het Rijkshospitaal, waar
patiënten uit het leger heil en genezing zochten. Dit hospitaal wordt in Utrecht het
‘Duitse Huis’ genoemd omdat het in 1190 door de leden van de Duitse Orde werd
gebouwd als klooster. Het kon veel patiënten herbergen, doordat Lodewijk Napoleon
er ruime ziekenzalen bij had laten bouwen. De medische faculteit moest het met
veel minder doen. Het Apostel-gasthuis in de Jufferstraat werd in 1817 tot
universiteitskliniek, ook wel Academisch Nosocomium genoemd, ingericht. Het
gammele gebouw, waar de patiënten, maximaal twaalf in getal, door de spleten in
de vloer de lijkschouwingen konden volgen, herbergde in het eerste jaar slechts
zesenvijftig patiënten.
Het is begrijpelijk dat de jonge Donders zijn kennis daar zocht waar hij die vinden
kon. Wat zijn klinische lessen betreft was dat dus in het militair hospitaal. Voor
andere vakken kon hij echter beter bij de universiteit terecht, zoals bijvoorbeeld voor
de natuurkunde en de fysiologie. Het eerste vak werd door Gerrit Moll (1785-1838)
gegeven. Later zou Donders nog dankbaar gebruik maken van hetgeen hij van Moll
leerde. Naast andere vakken
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werd de fysiologie door Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van der Kolk
(1797-1862) gedoceerd. Al leefden bij deze man over de fysiologie nog ideeën uit
vroeger tijden, die door zijn leerling, kort na diens afstuderen, heftig zouden worden
aangevallen, hij was niet wars van experimenteel onderzoek.
De wijze waarop Donders zijn leermeesters koos schoot de medische faculteit in
het verkeerde keelgat. Te weinig patiënten had hij immers in het Academisch
Nosocomium gezien, zijn klinisch onderwijs was dus onvoldoende. Wat hij in het
militair hospitaal had gezien, liet de hooggeleerden koud. Toen hij zich voor zijn
doctoraal examen aanmeldde werd hij dan ook teruggezonden. Maar wat in Utrecht
niet kon, zou misschien elders mogelijk zijn. In Leiden dacht de faculteit er kennelijk
anders over en van daar keerde Donders als doctorandus huiswaarts.
Na zijn eindexamen aan de Rijkskweekschool voor militair-geneeskundigen, wordt
Donders aangesteld tot officier van gezondheid 3e klasse. Eerst wordt hij naar
Vlissingen gezonden, waar hij tot 1841 blijft. Het eerste driekwart jaar aldaar benut
hij goed, hij bewerkt er zijn proefschrift, dat hem op 13 oktober de doctorsbul doet
verkrijgen. In 1841 gaat hij naar Den Haag, waar hij zijn vrije tijd niet alleen gebruikt
om vakliteratuur te lezen, maar ook om zich cultureel te ontwikkelen. In 1842 wordt
hij aangesteld tot leraar aan de Rijkskweekschool voor militair-geneeskundigen.
Zijn inkomen daalt daardoor van duizend gulden per jaar tot slechts achthonderd.
Gedurende zesenveertig weken van het jaar moest hij achttien lessen per week
gaan geven in de fysiologie, de weefselleer en de anatomie. Zijn mager salaris
moest hij aanvullen met dat wat hij met vertalen kon bijverdienen.
Maar veel groter is het nut van vertalen door wat hij ervan leerde. Reeds in 1842
kwam zijn vertaling ‘Dierlijke scheikunde’ uit, van het zeven maanden eerder
verschenen boek van de hand van Justus Liebig (1803-1873). Van groot belang
voor veel van zijn collegae was de Nederlandse uitgave van het werk van C.D.
Leichsenring over het ‘Natuurkundig Onderzoek der Borstholte door middel van het
Gezicht, het Gevoel, der Percussie en de Auscultatie, tot Herkenning van den
gezonden en ziekelijken Toestand der Werktuigen van de Ademhaling en van den
Bloedsomloop’. In een periode dat het beluisteren en bekloppen van de borst nog
nauwelijks werd gedaan, in Donders' studententijd had alleen Schroeder van der
Kolk een stethoscoop, opende een dergelijke bijdrage nieuwe wegen voor de
diagnostiek in Nederland.
Grote invloed op zijn verdere werk zou ten slotte de vertaling van het leerboek
over de oogheelkunde van Ruete hebben, die in 1846 onder de titel, ‘Leerboek der
Ophthalmologie’ verscheen. Gedurende de vijf jaren van zijn leraarschap deed
Donders tal van onderzoekingen op het gebied van de pathologie, de weefselleer,
de oogheelkunde en de fysiologie. Een deel van dit
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onderzoek deed hij samen met Gerrit Jan Mulder (1802-1880), de grondlegger van
de fysiologische scheikunde in Nederland en Pieter Harting (1812-1885), hoogleraar
in de zoölogie.
De resultaten van zijn werk gedurende deze periode beschreef Donders in een
veertigtal publikaties. Een jonge man die een zo grote wetenschappelijke
produktiviteit vertoont kan niet onopgemerkt blijven. Het was dan ook Gerrit Jan
Mulder, die zijn werk van nabij kende en inmiddels ook een trouw vriend van hem
geworden was, die poogde curatoren van de universiteit voor Donders te
interesseren. Die pogingen resulteerden in de benoeming tot hoogleraar à la suite,
of buitengewoon hoogleraar zoals we nu zeggen, op 15 oktober 1847.
Twee jaar eerder was Donders met Ernestina Jacoba Adelheid Zimmerman
getrouwd. In 1846 werd hun enige kind, Maria Anna Theresia, geboren.
Het aantal vakken dat Donders moest gaan doceren is indrukwekkend:
gerechtelijke geneeskunde, medische politie- en gezondheidsleer, algemene biologie
- door hem opgevat als weefselleer en de leer der algemene stofwisseling -,
pathologische anatomie en ten slotte ophthalmologie. Maar daartegenover stond
dan ook een jaarsalaris van 1600 gulden, vermeerderd met college- en
examengelden.
Het lijkt vreemd dat in deze respectabele rij van vakken, waar hij zelf de hand in
had, juist het vak fysiologie ontbreekt. Dit was uit piëteit voor zijn leermeester
Schroeder van der Kolk, die dit vak immers tot zijn opdracht rekende. Bij nadere
beschouwing blijkt de fysiologie wel degelijk vertegenwoordigd. De stofwisseling
behoort er toe en toen werd ook de weefselleer erbij gerekend. De ophthalmologie
beschouwde Donders als de ‘fysiologie van het gezichtzintuig met toepassing op
de ziektekunde’. Daarnaast gaf hij het vak antropologie aan studenten van alle
faculteiten, terwijl hij dat vak ook zag als inleiding tot de gerechtelijke geneeskunde.
Op 28 januari 1848 hield Donders zijn inaugurele rede, ‘De Harmonie van het
dierlijke leven, de Openbaring van Wetten’.
Nog geen twee jaar na zijn benoeming werd Donders tot gewoon hoogleraar in
Groningen benoemd. Deze benoeming wees hij van de hand, waarvoor het College
van Curatoren hem zeer dankbaar was. Hun dankbaarheid drukten de curatoren
uit in de vorm van een, uit eigen middelen betaald, zilveren voorwerp. Daarbij hoopten
zij Donders spoedig als gewoon hoogleraar aan eigen universiteit te kunnen
begroeten. Dat zou echter nog tot 1862 moeten wachten, omdat minister Thorbecke
er vooralsnog bezwaren tegen had. In het jaar dat Groningen om hem riep, 1849,
werd er uit Marburg een beroep op Donders gedaan om daar de fysioloog Karl
Ludwig (1816-1895), die in Zürich benoemd was, op te volgen. Ook aan die oproep
gaf hij geen gehoor.
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Naarmate Donders zich meer over de fysiologie van het oog boog, werd er van de
kant van zijn collegae steeds meer op aangedrongen de oogheelkunde te gaan
beoefenen. Hij voelde zich daar echter nog niet competent toe en wenste dan ook
voorlopig geen oogarts te worden. Daarin zou verandering komen toen hij tussen
de studenten tijdens een van zijn colleges in de antropologie een gast zag zitten:
sir James Young Simpson (1811-1870), hoogleraar in de gynaecologie te Edinburgh,
die in 1847 als eerste de chloroform narcose toepaste. Hij was vergezeld van een
in Edinburgh gepromoveerde arts, dr. Van der Bijl, die een paar maanden bij Donders
bleef werken en hem overhaalde in Londen de grote klinieken en ziekenhuizen te
bezoeken.
Zo trok Donders na enig weifelen in 1851, het jaar van de eerste
wereldtentoonstelling in Crystal Palace, naar Londen. Deze reis zou van grote
betekenis voor zijn verdere leven worden. Naast tal van artsen en fysiologen
ontmoette hij daar twee mannen met wie hij vrienden voor het leven werd. De een
was sir William Bowman (1816-1892), bekend geworden door zijn fysiologische en
anatomische onderzoekingen van de dwarsgestreepte spieren, de nierfunctie en
het oog. De ander was Albrecht von Graefe (1828-1870), grondlegger van de nieuwe
oogheelkunde, uit Heidelberg.
Met aanbevelingen van Von Graefe, die daar reeds eerder was, bezocht Donders
bekende oogartsen in Parijs. Teruggekomen in Utrecht durfde hij zich nu oogarts
te noemen. Al spoedig kwamen patiënten uit het gehele land naar het kleine
fysiologisch laboratorium aan het Hoogt. Hun aantal werd nog groter toen bekend
werd dat Donders de, door Hermann von Helmholtz (1821-1894) in 1850
uitgevonden, oogspiegel bij zijn onderzoek gebruikte. Door ruimtegebrek gedwongen,
richtte Donders uit eigen middelen een oogheelkundige polikliniek in.
Dit betekent echter niet dat Donders zijn fysiologische onderzoekingen of zijn
colleges verwaarloosde. Van het eerste getuigen de 122 publikaties die hij in de
eerste tien jaar van zijn buitengewoon hoogleraarschap schreef, daaronder was
ook een leerboek in de fysiologie. De grote belangstelling van zijn studenten en
anderen getuigen van de zorg waarmee Donders zijn colleges voorbereidde en gaf.
In die periode trof hij ook de voorbereidingen tot de oprichting van het eerste
Nederlandsche Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders. In 1858
werden die eerste jaren afgesloten met de opening van dit eerste oogziekenhuis in
Nederland. In dat voor hem zo belangrijke jaar werd hij uit Bonn beroepen om daar
de leerstoel in de fysiologie te bezetten, die door de benoeming van Von Helmholtz
in Heidelberg, vacant was geworden. Ook deze eervolle benoeming wees Donders
van de hand wegens zijn verantwoordelijkheid voor de oprichting en leiding van het
Ooglijders Gasthuis.
Na het overlijden van Schroeder van der Kolk werd hij eindelijk benoemd
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tot gewoon hoogleraar in 1862 en nam hij ook de fysiologie voor zijn rekening. Zijn
drukke werkzaamheden namen hierdoor nog toe, maar gelukkig had hij in 1859
Paul Quirin Brondgeest (1835-1904) tot assistent gekregen. De naam Brondgeest
zou bij tal van artsen die in Utrecht studeerden blijven voortleven in het door hem,
voor de registratie van de adembewegingen, ontworpen ‘lenskussen’. Pas na 1965
zou dit eenvoudige instrument, waar geen elektronica aan te pas komt, door
ingewikkelder apparatuur vervangen worden.
Al werd hem dan werk uit handen genomen, Donders' werklust werd er niet minder
om. In 1864 verscheen in Londen zijn beroemd geworden boek, On the Anomalies
of Accommodation and Refraction of the Eye. With a preliminary Essay on
Physiological Dioptrics. Daarnaast was hij druk doende met de plannen voor het
eerste echte fysiologisch laboratorium in Nederland, dat hem bij zijn benoeming tot
gewoon hoogleraar was toegezegd. De bouw van wat toen genoemd werd het
grootste fysiologisch laboratorium ter wereld, begon in 1865. Het volgend jaar,
waarin Donders ook de eerste steen legde, werd dit, in die dagen uiterst moderne,
laboratorium geopend.
Het nieuwe laboratorium stond nog geen jaar, of alweer werd van elders een
beroep op Donders gedaan. Dit keer kwam de roep uit Amsterdam. Curatoren
nodigden Donders tot een onderhoud uit, ‘ten einde Z.H. Gel. van de zorg en
bekommering van Curatoren te doen blijken en tevens zoo mogelijk aan te sporen,
de Utrechtse Hoogeschool niet te verlaten’. Wederom leent hij het beroep geen oor
en wijst het van de hand. Curatoren geven in een brief ‘de uitdrukking van hun
blijdschap en dankbaarheid over het genomen besluit’ weer.
Mogelijk werd het besluit ook genomen omdat in dat zelfde jaar, 1867, een tweede
assistent was aangetreden. Het was de uit Leipzig afkomstige Theodor Wilhelm
Engelmann (1843-1909), die in 1869 met Maria Donders trouwde. In 1870 werd de
tweeling Paula en Frans geboren, maar tot diepe droefheid van de vader en de
grootouders overleed Maria in het kraambed. Donders is deze slag eigenlijk nooit
te boven gekomen. De ziekte waar zijn vrouw Ernestien al vaak last van had werd
chronisch. Daarmee kwam een einde aan het veelvuldig samen musiceren, waarbij
zij de piano bespeelde en hij de viool. Ook zullen de muziekavonden met anderen,
waar hij erg op gesteld was wel veel minder talrijk zijn geworden dan voorheen.
Donders was zeer op de kleinkinderen Paula en Frans gesteld. Naarmate zij
ouder werden trok hij meer met hen op, hielp hen met het huiswerk en nam hen
mee op vakantiereizen in buiten- en binnenland.
Al daalde het aantal publikaties in de jaren zeventig, dan wil dat nog niet zeggen
dat zijn werkkracht na het overlijden van Maria en de steeds ernstiger wordende
ziekte van zijn vrouw uitgeblust of zelfs ernstig verminderd was. Donders' werkterrein
had zich langzamerhand enigszins verlegd. Naast zijn

Van Stevin tot Lorentz

149
werk op het gebied van de fysiologie en de oogheelkunde en misschien wel juist
daardoor, werd hij hoe langer hoe meer betrokken bij allerlei problemen buiten zijn
directe vakgebied. Hij werd benoemd in commissies van de wis- en natuurkundige
afdeling van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, waarvan hij, sinds de
splitsing van de Akademie in 1855, lid was. Voordien was Donders vanaf 1847
corresponderend lid van het Koninklijk Nederlands Instituut tot dit in 1851 door
Thorbecke werd omgezet in de Akademie, waarbij hij buitengewoon lid werd. Op
veel congressen was hij tegenwoordig en meestal voerde hij er het woord. Ten slotte
had hij bij dat alles nog steeds zijn praktijk, zijn onderzoek en onderwijs. Dat laatste
werd door de studenten hoog geroemd, zoals in de almanakken te lezen is.
In het begin van de jaren tachtig begon Donders' werkkracht duidelijk te
verminderen, zij het niet zichtbaar voor buitenstaanders. Uit zijn dagboek blijkt
hoeveel werk hij verzette, maar steeds meer komen er uitlatingen in voor dat hij zich
ziek voelt. Zo toont het jaar 1881 een afwisselend beeld. Opmerkingen dat hij zich
ziek voelt worden afgewisseld met uitlatingen dat hij zich uitnemend voelt. Toch
heeft hij in dat jaar nog veel werk verzet. Hij reisde het land af om zijn patiënten en
collegae te bezoeken. Op 19 april van dat jaar vertrok hij om 8 uur 25 per spoor
naar Rotterdam, van daar over Den Haag naar Leiden om via Amsterdam naar huis
terug te keren. In de genoemde plaatsen ontmoette hij tal van mensen met wie hij
besprekingen voerde. Eindelijk na 12 uur thuisgekomen klaagt hij over vermoeidheid.
Wie zou dat niet doen.
Vermoeid, ziek of niet, steeds toonde hij naar buiten zijn enthousiasme. Hij bezocht
concerten en schouwburgen, las Shakespeare en Walter Scott en speelde whist
met zijn vrienden. Overdag gaf hij zijn colleges, deed zijn onderzoekingen, bezocht
zijn patiënten en besprak proefschriften met zijn promovendi.
Weinigen merkten dat zijn vrouw steeds zieker werd en dat de nachtrust van
Donders, zelf verre van gezond, erbij inschoot. Toch ging hij, naar buiten opgewekt,
begin augustus naar Londen om daar een voordracht te houden. Daar ontmoette
hij weer al zijn oude vrienden met wie hij praat, luncht en dineert, afgewisseld met
gardenparties en excursies. Nog maar vier dagen thuis, vertrok hij op 19 augustus
naar Hannover, waar hem weer de somberheid overviel: ‘Bezorgdheid omtrent
allerlei; droefheid; donker inzicht. Redelijk opgestaan. Streven ontbreekt niet.
Bereiken? Hoe weinig!’
In november ging hij via Leuven, om daar patiënten te bezoeken, naar Parijs,
waar hij veel collegae ontmoette en de Exposition Internationale d'Electricité bezocht.
Daar maakte hij kennis met Alexander Graham Bell (1847-1922).
Eind december overviel hem weer de somberheid. Op de 27e schreef hij: ‘Te 11
u. opgestaan. 't Geheel vermoeid en het hoofd wel 't meest. Een uurtje
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gewerkt, zonder veel resultaat. De lamp vermindert. Nu en dan flikkert ze nog eens
op: dán juist wordt het licht door anderen gezien en lijkt nog wat; maar 't is geen
gestadig licht. 't Ergste: ik heb allen moed verloren.’
Toch werkte hij door, jaar in jaar uit met ups en downs, maar de downs worden
steeds veelvuldiger en dieper. Zijn gezondheid nam verder af en vooral ook die van
Ernestine. Zo brak dan het trieste jaar 1886 aan, het jaar van Ernestines overlijden.
Op 20 september schreef hij in zijn dagboek: ‘...: met een penseel wordt melk
binnen de lippen gebracht. 't Gelaat verliest zijn rode Kleur; de adembeweging wordt
korter, de pause langer.
Te 12.40 - vermindert frequentie, bij lange pausen nog regelmatige maar zwakkere
pols. Weldra de pausen langer, nog een laatste korte beweging, en het leven is niet
meer.
Met haar lieve uitdrukking ligt ze, na levensstrijd, zonder doodsstrijd.’
Zo beschreef een zieke arts het sterven van zijn vrouw.
Nog bleef Donders, in zoverre zijn gezondheid dat toeliet, werken. Colleges en
laboratoriumwerk wisselden elkaar af, terwijl zijn spreekuren druk bezocht bleven.
Ook de keuringen voor de spoorwegen vroegen erg veel van zijn tijd, evenals de
begeleiding van zijn twee laatste promovendi. Een daarvan was de eerste vrouwelijke
studente in Utrecht, Albertine Philippine Catharine van Tussenbroek, die op 23 mei
1887 promoveerde.
Door de tweede vrouw van Engelmann, de pianiste Emma Brandes, die tal van
bekende musici naar Utrecht haalde, kon Donders in zijn laatste jaren nog intens
in eigen kring van muziek genieten. Voordat de dag van zijn afscheid aanbrak,
maakte hij met Paula nog een grote reis via Parijs, waar hij natuurlijk weer zijn
vrienden ontmoette, naar de Middellandse Zee. De thuisreis voerde weer over de
Lichtstad en daar was hij de gast van Pasteur (1822-1895). Thuisgekomen voelde
hij zich moe en ziek. Somber schreef hij in zijn dagboek: ‘Hersenen ziek’.
Op 27 en 28 mei 1888, ruim een maand na thuiskomst van de Franse reis, werd
Donders' afscheid als hoogleraar op grootse wijze gevierd. Studenten bejubelden
hem. Feestliederen werden gezongen en stromen van huldeblijken en erediploma's
vielen hem in handen, zowel uit het eigen land als uit vreemde landen. Uitspraken
als ‘Zonder iemand te kort te doen, is hij thans de man, die Nederland als kundige
het meest tot sieraad strekt, en de roem van Nederland over de beschaafde wereld
het meest handhaaft in natuurwetenschappen’ moesten zijn grootheid en roem
onderstrepen. Als geschenk werd Donders een som geld aangeboden, die hij tot
een fonds bestemde, waaruit jonge fysiologen en oogartsen in de toekomst hun
buitenlandse opleiding zouden kunnen bekostigen. Dit ‘Donders Fonds’ bestaat nog
steeds. In zijn dagboek schreef Donders over dit alles: ‘Ovatie - te veel, te veel! te
veel!’
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De grote genegenheid die er tussen Donders en Bramine Hubrecht (1855-1913),
de schilderes van zijn portretten, gegroeid was bracht hun, ondanks zijn ziekte en
alle andere problemen, tot het vaste besluit met elkaar te trouwen. Hun huwelijk
werd op 4 oktober 1888 te Utrecht gesloten. Nog geen zes maanden mocht hun
samenzijn duren. Half oktober reisden zij naar Engeland en logeerden een maand
bij de familie Bowman. Halverwege die maand verergerde zijn ziekte. Thuisgekomen
vond hij geen genezing meer. Als medicus schreef hij het verloop van eigen lijden
in zijn dagboek neer en toonde zich gelukkig met elke betere dag die hem nog werd
gegeven.
Het dagboek eindigt op 9 februari 1889 in een laatste poging om te schrijven,
nadat hij nog voorin het boek had geschreven:
‘Mijne krachten loopen ten einde.
Dankbaar aan God en de menschen verlaat ik het leven.
Veel goed heb ik ondervonden. Te weinig voor anderen betracht.
Mijne Kleine Kinderen liggen mij aan 't hart. Zij zijn, geloof ik goed.
Ik hoop in hen een waardig nageslacht.
Alle betrekkingen en vrienden heb ik lief.
Wacht ons een wederzien.
Ik raad het niet, maar hoop er op, al gevoel ik mij schuldig mensch.
Alle menschen in 't bizonder de kleinkinderen draag ik een goed hart toe.
Mijne kleinkinderen hunne ouders en betrekkingen.
Vindt vrede der harten, en hoop in de toekomst, uit vertrouwen.
Dankbaar aan betrekkingen en vrienden. Onder deze Bowman een eerste
plaats, Engelmann een hooge.
Kinderen vaart wel.
21 Januari 1889 - Utrecht.
Donders.’

Donders overleed op 24 maart 1889. Na zijn laatste wandeling zei hij: ‘De weg naar
de eeuwigheid is een mooie weg.’
Op het gebied van de dode natuur, of van de ‘onbewerktuigde’ natuur zoals dat
in die dagen werd genoemd, waren in de tijd dat Donders studeerde reeds tal van
wetten en regels bekend. Sommige ervan waren enkele jaren of decennia eerder
ontdekt, andere telden hun leeftijd in eeuwen en hun ontdekkers werden soms met
de banvloek bedreigd of gestraft. Meer nog dreigden zulke straffen voor hen, die
de wetten van de levensprocessen trachtten te ontdekken. Al werden dan ook voor
het begin van de negentiende eeuw experimentele onderzoekingen op het gebied
van de levensprocessen gedaan, de leer der levensprocessen, de fysiologie, had
een speculatief karakter.
Naar de oorzaak van de processen werd nauwelijks gekeken, slechts het doel
werd onder ogen genomen. De oorzaken immers lagen in het mysterie van het leven
besloten en dat was van goddelijke aard. In het gevonden doel
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daarentegen werd het wonder van de schepping geprezen. Het leven zelf werd uit
een mysterieuze kracht, de levenskracht of vis vitalis, verklaard. Dat hier alleen het
vitalisme aan de orde komt, en geen andere denkrichtingen, waaronder de
kortdurende invloed op de fysiologie van de romantische natuurfysiologie omtrent
1800, komt doordat de leermeesters van Donders en zijn belangrijkste Duitse
tijdgenoten vitalisten waren. In Frankrijk lagen de zaken iets anders.
Naast de erfenis uit vroeger tijden, hadden de jonge fysiologen nog met andere
problemen te kampen. Van fysiologische laboratoria was in de eerste helft van de
vorige eeuw nog nauwelijks sprake. Het eerste, voor dat doel bestemde, kleine
laboratorium in Duitsland werd in 1821 in Freiburg ingericht.
Maar niet alleen gebrek aan werkruimte leverde problemen op, ook het voor
fysiologische proeven noodzakelijke instrumentarium ontbrak. Zo moest Emil du
Bois-Reymond lessen bij een meester houtdraaier nemen om zelf zijn inductieklossen
te kunnen maken. Ook de wis- en natuurkundige methoden waren nog maar bij zeer
weinig fysiologen bekend. Carl Ludwig (1816-1895) voerde pas in 1846 het grafisch
registreren van de bloeddruk en andere variabele fysiologische grootheden op beroet
papier in. Dit deed hij met behulp van een roterende trommel, het zogenaamde
kymographon. Du Bois-Reymond hield in 1848 in het voorwoord tot zijn grote werk,
Untersuchungen über tierische Elektrizität, een fel pleidooi voor de toepassing van
de wis- en natuurkunde op het gebied van de fysiologie, maar waarschuwde daarbij
ernstig voor het misbruik daarvan.
Donders was niet zo bedreven in de wiskunde, hij liet zich daarbij door anderen
helpen. Ook was hij niet zo erg handig. Beide nadelen wist hij in voordelen om te
zetten. Zo legde hij op zijn colleges ingewikkelde begrippen op eenvoudige wijze
uit, zonder daarbij het bord vol te schrijven met formules. Zijn proeven deed hij,
zover dat mogelijk was, met uiterst eenvoudige middelen, zoals touwtjes, stukjes
hout en karton. Hij prees zich in zijn afscheidsrede gelukkig dat hij voor het
construeren van ingewikkelder instrumenten en voor de assistentie bij zijn proeven
in 1860 de hulp van de amanuensis Jan Kagenaar kreeg.
De vroegste publikaties van Donders gaan over de ziekteleer. Al spoedig echter
realiseerde hij zich dat het onmogelijk is een goed begrip van de ziekteprocessen
te krijgen zonder een gedegen kennis van de fysiologie. Maar voor een goed begrip
van de fysiologie achtte hij de studie van de weefselleer onontbeerlijk. Tegen deze
achtergrond moet het werk van Donders bekeken worden.
Het is vaak erg moeilijk zijn publikaties in te delen. Zijn werk over het oog heeft
de ene keer een meer fysiologisch karakter, de andere keer behoort het tot het
gebied van de oogheelkunde. Maar meestal vloeien de twee gebieden
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in elkaar. Hetzelfde geldt voor ziekte- en de heelkundige publikaties, veelal zijn ze
met de fysiologie verweven. Op het gebied der oogbewegingen, waarover Donders
veel onderzoek deed, leeft zijn naam voort in de ‘Wet van Donders’.
Door zijn onderzoek en de samenwerking met Gerrit Jan Mulder, kwam Donders
praktisch tegelijkertijd met zijn Duitse collegae Von Helmholtz, Du Bois-Reymond
en Brücke - zijn Franse collega, François Magendie (1783-1855) was reeds
voorgegaan - in conflict met de leer van de levenskracht, die nog door hun
leermeesters zo werd aangehangen. In zijn vertaling van Liebigs boek Dierlijke
scheikunde of bewerktuigde scheikunde toegepast op de physiologie en de
pathologie van 1842 komt dat nog niet naar voren, ook al komt het woord
levenskracht daar talloze malen in voor.
Zijn verering voor Liebig was, zoals uit het voorwoord blijkt, groot. Later dacht hij
er wel anders over. De grote aanval kwam in een voordracht voor het Natuurkundig
Gezelschap in Utrecht in 1844, die tot titel had: ‘Blik op de stofwisseling van het
epitellurische leven als bron der eigene warmte van planten en dieren.’ Helder zette
Donders hierin de kringloop tussen plant en dier uiteen, waarbij de plant de, voor
het dierlijke leven noodzakelijke, voedingsstoffen levert in ruil voor dierlijke
afvalprodukten. Hij verklaarde hoe de dierlijke warmte ontstaat door oxydatie van
de voedingsstoffen en dat de verhouding tussen de opgenomen hoeveelheid koolzuur
daarbij afhankelijk is van de aard van die voedingsstoffen.
Tegenwoordig wordt die verhouding, het resperatoir quotiënt of RQ genoemd, nog
steeds gehanteerd bij de bepaling van de grootte van de stofwisseling. Donders
meende, in tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten, op dat moment dat de dierlijke
warmtebron in de longen gezocht moest worden. Maar afgezien daarvan had hij
een thans volkomen geaccepteerde visie op de regeling van de lichaamstemperatuur.
Die regeling berust volgens Donders op twee soorten van aanpassing aan de
omgevingstemperatuur. Zowel de warmteproduktie als de -afvoer kan aangepast
worden. De eerste door verandering van het stofwisselingsproces, de tweede door
variatie van de hoeveelheid bloed die door de huid stroomt. Via de huid wordt de
warmte door straling en verdamping afgegeven.
In 1848 rekende Donders geheel met het vitalisme af in zijn inaugurele rede, ‘De
Harmonie van het Dierlijke Leven, De Openbaring van Wetten’. Ook de, voor de
vitalisten zo belangrijke, teleologische of doelgerichte verklaring wees Donders
hierin af, om deze door de oorzakelijke of causale verklaring van de levensprocessen
te vervangen. In hetzelfde jaar rekende Du Bois-Reymond met het vitalisme af in
het voorwoord van zijn Untersuchungen über tierische Elektrizität.
Zijn kennis van de voedingsstoffen en de stofwisseling kwam Donders goed te
pas bij zijn college medische politie (hygiëne, zouden we nu zeggen).
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Maar niet alleen op zijn colleges behandelde hij dat onderwerp. In verschillende
publikaties wees hij op het belang van een goede voeding voor de volksgezondheid.
Zo toonde hij op grond van onderzoekingen aan dat de Nederlanders door het builen
van het meel de meest voedzame eiwitten van het graan met de zemelen aan het
vee voerden, terwijl het overige door de mens genuttigd wordt.
Met de afzwering van het vitalisme ontstond de niet geringe kans dat ook de
psyche, te zamen met de levensprocessen, tot het gebied van het stoffelijke gerekend
zou gaan worden. Dat is ook gebeurd, onder anderen door Jacob Moleschott
(1822-1893), die een vriend van Donders was, en van wiens hand het veel vertaalde
boek van 1850 is, Die Lehre des Nahrungsmittel: Für das Volk, waaruit de beruchte
uitspraak, ‘Ohne Phosphor kein Gedanke’ afkomstig is.
Moleschotts boek van 1852, Der Kreislauf des Lebens, was in het midden van
de vorige eeuw erg populair en toonde overduidelijk aan dat alles stoffelijk is, althans
in de ogen van de schrijver. Moleschott en zijn ‘soortgenoten’ vormen de groep der
extreem materialisten onder de fysiologen, in wier denken voor God geen plaats
meer is. Volgens hen zouden de psychische procesen evenzeer stoffelijk verklaard
kunnen worden als de fysiologische. En kon dat op het moment nog niet, - er waren
immers ook nog zoveel onverklaarde zaken in de fysiologie - dan zou in de toekomst
toch wel bekend worden hoe de hersenen gedachten afscheiden net als de nieren
urine en de lever de gal afscheiden.
Donders behoorde niet tot deze groep. Mocht dat al enigszins duidelijk zijn
geworden in zijn voordracht voor het Natuurkundig Gezelschap, veel duidelijker
drukte hij zich uit in zijn veel aangehaalde artikel, ‘De snelheid der psychische
processen’, uit 1868, waarin hij schreef: ‘Maar daarbij make de physiologie zich
geen illusie, dat zij, door meting van arbeid of arbeidsvermogen, processen waarvan
het wezen is beweging, of voorwaarde tot beweging, hoe ook gecombineerd, ooit
tot een voorstelling zal komen van bewustzijn of van enige psychische werkdadigheid.
In vorm en in wezen verschilt de psychische werkzaamheid van beweging en van
alle natuurverschijnselen, die de wet van behoud van arbeidsvermogen onder één
gezichtspunt brengt. Nergens biedt zij verwantschap of overgang tot zulke
natuurverschijnselen. Waarneming, gevoel, verstand of willen bezitten geen éénheid,
waardoor zij in getallen kunnen worden uitgedrukt; de specifieke natuur der
psychische processen maakt haar ontstaan uit chemische spankrachten, haar
omzetting in warmte of electriciteit ondenkbaar.’
Zo waren dus de fysiologen in hun strijd tegen het vitalisme in twee kampen
verdeeld geraakt. Aan de ene kant stonden zij die alles op stoffelijke basis meenden
te kunnen verklaren en daartegenover de groep die wél de fysiologische processen
als stoffelijk zag, maar het psychische op die basis onver-
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klaarbaar achtte. Tot de laatste groep behoorden Von Helmholtz en Du
Bois-Reymond; ook Donders heeft zich daar het meest toe aangetrokken gevoeld.
Donders begon zich in de jaren zeventig intens met het probleem van de
kleurenblindheid en met de theorieën van het kleurenzien bezig te houden. Hij was
toen al tot over de grenzen bekend om zijn kennis van de oogfysiologie en als
oogarts. Zijn klassiek geworden boek, On the Anomalies... etc. uit 1864, heeft daar
in niet geringe mate toe bijgedragen. Het werd vertaald in het Frans, Duits, Italiaans,
Russisch en Pools. In dit werk schiep Donders orde in de chaos van denkbeelden
over de brekingsafwijkingen van het oog. Von Helmholtz eerde Donders in 1866
door een, door deze in 1846 ontdekte, oogbewegingswet de ‘Wet van Donders’ te
noemen.
Slechts een klein gedeelte van het massale werk van Donders kon in dit verhaal
belicht worden, hij bestreek het gehele terrein van de fysiologie en de oogheelkunde
en gaf vaak nieuwe wegen aan. Het zwaartepunt viel op de strijd die hij samen met
andere fysiologen voerde tegen de leer van de levenskracht en de teleologische
verklaringswijze in de fysiologie. Door zijn onderzoek werd hij een van de stichters
van een nieuwe fysiologie. Met de anderen, Bowman, Brücke, Du Bois-Reymond,
Ludwig, en ook Claude Bernard (1813-1878) - uit de Franse school, die het vitalisme
reeds vroeger attaqueerde - kon Donders zich als fysioloog meten. In Von Helmholtz
zag hij de meester.
Maar Donders was weer dan fysioloog alleen; net als Von Graefe en Bowman
was hij oogarts. Lag daarin de diepere oorzaak van de levenslange intieme
vriendschap tussen William Bowman en Franciscus Cornelis Donders?
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13 Johannes D. van der Waals 1837-1923
A.J. Kox

Toen Johannes Diderik van der Waals op zaterdag 14 juni 1873 in Leiden
promoveerde op een proefschrift, getiteld: Over de continuïteit van den gas- en
*
vloeistoftoestand was hij een volstrekt onbekende leraar aan een middelbare school.
Vier jaar later was hij wereldberoemd. Ondanks het feit dat zijn proefschrift in het
Nederlands was geschreven, had het grote bekendheid gekregen.
Een van de eersten die de aandacht vestigde op het werk van Van der Waals
was de beroemde Engelse natuurkundige James Clerk Maxwell (1831-1879). Al in
1
1874 wijdde hij een zeer lovende bespreking aan het proefschrift, en korte tijd later
merkte hij in een voordracht op: ‘It has certainly directed the attention of more than
2
one inquirer to the study of the low Dutch language in which it is written.’ Hoe zeer
het proefschrift de aandacht trok blijkt ook uit een brief die een Amsterdamse
boekhandelaar in 1881 aan Van der Waals zond. Hij schreef: ‘Gedurig ontvangen
wij uit Engeland, Duitschland en Amerika aanvragen om uw boek’ en voegde er aan
toe dat hij door gebrek aan exemplaren niet meer aan de aanvragen kon voldoen.
Gelukkig verscheen in dat jaar een Duitse vertaling van het werk. Later werd het
ook in het Engels en het Frans vertaald.
In de jaren na 1874 zou blijken dat Maxwell gelijk had toen hij in zijn recensie
schreef: ‘(...) there can be no doubt that the name of Van der Waals will soon be
among the foremost in molecular science.’
Johannes Diderik van der Waals werd op 23 november 1837 in Leiden geboren.
Hij was de oudste van de acht kinderen van Jacobus van der Waals
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en Elisabeth van den Berg. Hoewel de ouders, over wie niet veel bekend is, financieel
niet in staat waren hun zoon de middelbare school te laten doorlopen, volgde hij
wel voortgezet onderwijs: na de lagere school bezocht Van der Waals de MULO.
Tussen 1856 en 1861 behaalde Van der Waals een aantal akten als onderwijzer
bij het lager onderwijs, waarvan de laatste de hoofdonderwijzersakte was. In deze
periode was hij werkzaam als hulponderwijzer. Na het behalen van de hoofdakte
volgde Van der Waals colleges wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde aan de
Leidse universiteit.
Hij viel onmiddellijk op door zijn bijzondere begaafdheid. Zijn latere promotor P.L.
Rijke schreef in 1865 in een aanbevelingsbrief voor een sollicitatie dat hij ‘de meest
afdoende blijken heeft gegeven van uitstekenden aanleg en buitengewonen ijver’,
en de hoogleraar sterrenkunde F. Kaiser heeft het in een in 1866 geschreven brief
over de ‘ongewoone bekwaamheid’ van Van der Waals.
Door zijn onvoldoende vooropleiding mocht Van der Waals geen academische
examens afleggen, maar hij behaalde wel de middelbare akten natuurkunde en
‘wis- en werktuigkundige wetenschappen’. Na het behalen van deze akten trouwde
Van der Waals in september 1865 met de toen achttienjarige Anna Magdalena Smit.
Het echtpaar vestigde zich in Deventer, waar Van der Waals tot leraar aan de HBS
was benoemd. Voordien was hij directeur geweest van een avondschool in Den
Haag.
Het verblijf in Deventer duurde niet lang. Na een mislukte sollicitatie bij het
gymnasium in Rotterdam werd Van der Waals in 1866 benoemd tot leraar aan de
HBS in Den Haag. Zeven jaar later werd hij plaatsvervangend directeur van deze
school en in 1877 volgde zijn benoeming tot directeur, tegen een jaarsalaris van
3500 gulden.
Ondanks zijn grote bekwaamheden en het bezit van de middelbare akten mocht
Van der Waals nog altijd geen academische examens afleggen. De vereiste kennis
van Grieks en Latijn ontbrak hem. Pas na een wijziging van de wet op het hoger
onderwijs werd het mogelijk dispensatie voor deze vakken te verkrijgen. Nadat hem
deze dispensatie door de minister was verleend, slaagde Van der Waals in maart
1871 magna cum laude voor het kandidaatsexamen wis- en natuurkunde. In
december van datzelfde jaar legde hij het doctoraalexamen af. In 1873 befeikte Van
der Waals het uiteindelijke doel: de promotie.
Toen in september 1877 het Amsterdamse Athenaeum Illustre tot universiteit was
verheven, werd de 39-jarige Van der Waals de eerste hoogleraar in de natuurkunde
aan deze universiteit, tegen een jaarwedde van 5000 gulden. Tot zijn collega's
behoorden de scheikundige Jacobus Henricus van 't Hoff (1852-1911) en de bioloog
Hugo de Vries (1858-1935). Samen met zijn gezin betrok Van der Waals een woning
aan de P.C. Hooftstraat, die nu in Amsterdam ligt, maar toen tot de gemeente
Nieuwer-Amstel behoorde. B en W
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van Amsterdam verleenden hem toestemming zich buiten de stadsgrenzen te
vestigen.
Lange tijd was Van der Waals als enige verantwoordelijk voor het
natuurkundeonderwijs aan de Amsterdamse universiteit. Pas in 1891 werd een
gedeelte van zijn taak overgenomen door Willem Henri Julius (1860-1925). Na het
vertrek van Julius naar Utrecht in 1896 werd hij bijgestaan door Pieter Zeeman
(1865-1943) en later ook door Remmelt Sissingh (1885-1927). In de eerste jaren
na 1877 moest Van der Waals zijn werk onder tamelijk primitieve omstandigheden
verrichten, maar in 1881 kreeg hij de beschikking over een nieuw gebouwd
laboratorium aan de Plantage Muidergracht. Het gebouw bestaat nog steeds en is
nog altijd bij de wis- en natuurkundige faculteit in gebruik.
Van der Waals was een theoretisch fysicus bij uitstek. Hij heeft nooit zelf een
experiment uitgevoerd en zelfs de demonstraties op zijn college werden door een
assistent verricht. Maar hij had wel grote belangstelling voor experimenten. In zijn
laboratorium werd onder zijn leiding geëxperimenteerd, en ook met de experimentele
natuurkunde in Leiden had Van der Waals nauwe contacten. Vooral voor het werk
van de Leidse hoogleraar Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) was de theoretische
steun van Van der Waals van grote betekenis. Het succes van Kamerlingh Onnes
op het gebied van het vloeibaar maken van gassen is voor een groot deel te danken
aan de theoretische hulp van Van der Waals.
3
In 1923 schreef Kamerlingh Onnes: ‘De denkbeelden van Van der Waals zijn in
het laboratorium in Leiden steeds beschouwd als een tooverstaf om experimenteel
nauwkeurigheidswerk te wekken.’ Uit het nauwe contact tussen Van der Waals en
Kamerlingh Onnes ontstond een hechte vriendschap, zoals blijkt uit een brief van
Kamerlingh Onnes aan Van der Waals uit 1919, waarin hij er aan herinnert dat ze
al bijna veertig jaar bevriend zijn en opmerkt ‘welk een heerlijken schat van mijn
leven die vriendschap geworden is’.
Tot zijn emeritaat in 1908 bleef Van der Waals verbonden aan de Amsterdamse
universiteit, ondanks aanbiedingen uit andere plaatsen. Door zijn werk droeg hij in
belangrijke mate bij aan de roem van de Nederlandse natuurkunde. Samen met
Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) zorgde Van der Waals er voor dat Nederland
op het gebied van de natuurkunde in de wereld een vooraanstaande plaats innam.
De traditie van onderzoek naar het gedrag van gassen en vloeistoffen die Van
der Waals vestigde, is tot op de dag van vandaag blijven bestaan. De
vooraanstaande positie van Van der Waals werd bevestigd door zijn lidmaatschap
van belangrijke wetenschappelijke gezelschappen en door talrijke eerbewijzen,
zowel uit Nederland als uit het buitenland.
Al kort na zijn benoeming tot hoogleraar werd Van der Waals gekozen tot
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lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Vooral tussen
1896 en 1912, toen hij secretaris van dit genootschap was, speelde hij een actieve
rol in de Akademie. Door zijn toedoen verscheen naast de Nederlandse ook een
Engelse editie van de verhandelingen van de Koninklijke Akademie. Bijna alle
publikaties van Van der Waals verschenen in deze verhandelingen.
De belangrijkste onderscheiding die Van der Waals ontving was de Nobelprijs,
die hem in 1910 werd verleend. Ondanks zijn hoge leeftijd - hij was tweeënzeventig
jaar - en een zwakke gezondheid ging hij zelf naar Stockholm om de prijs in ontvangst
te nemen, vergezeld door zijn zoon Johannes Diderik Jr., die hem in 1908 als
hoogleraar was opgevolgd. Over de plechtigheid schrijft Van der Waals aan zijn drie
dochters, die in Amsterdam waren achtergebleven: ‘Maandag de groote dag. Te 2
uuren voordracht, waarvan ik nog al wat overgeslagen heb, om niet te lang te worden.
Ofschoon mijn stem de vroegere klank nog niet terug heeft, ging dat m.i. zoo niet
goed dan toch redelijk. (...) En te 7 uur diner ten hove. Daar zag ik nog al tegen op.
Maar het is goed afgeloopen. Allen zijn charmant en toen ik mijn plaats niet dadelijk
vinden kon, kwam een der hooge heren om mij aan zijn arm naar mijn plaats te
leiden.’
Over zijn zoon schrijft hij in dezelfde brief: ‘Jan is niet alleen bij alles tegenwoordig,
maar hij is er zoo tehuis, alsof hij er altijd verkeert. Alle leden der koninkl. familie
hebben druk met hem gesproken, ook de koning en de koningin.’ En hij concludeert:
‘In het kort, allen doen alle moeite om het ons aangenaam te maken.’
Ook in Amsterdam werd Van der Waals verschillende malen geëerd. Ter
gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig doctoraat in 1898 werd door zijn collega's en
zijn leerlingen een fonds opgericht, het Van der Waalsfonds, ter bevordering van
activiteiten op het gebied van de natuurkunde. Dit fonds bestaat nog steeds. Toen
in 1902 werd herdacht dat Van der Waals vijfentwintig jaar hoogleraar was, kreeg
hij een loodzwaar gedenkboek aangeboden, met daarin de gesigneerde foto's van
170 natuurkundigen uit binnen- en buitenland. In 1908, bij het afscheid van Van der
Waals als hoogleraar, werd in de collegezaal van zijn laboratorium een gedenksteen
aangebracht, waarop zijn belangrijkste wetenschappelijke prestaties staan vermeld.
Deze steen is nog steeds aanwezig. Bij dezelfde gelegenheid werd Van der Waals
benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Overigens betekende
zijn afscheid niet het einde van zijn officiële werkzaamheden. Nog geruime tijd bleef
hij actief als curator van de Leidse universiteit.
Een van de meest schokkende gebeurtenissen in het leven van Van der Waals
was het overlijden van zijn vrouw. Zij stierf in 1881, op vierendertigjarige leeftijd. De
oudste van de vier kinderen, de vijftienjarige Anna Madeleine, nam de zorg op zich
voor haar vader en de overige kinderen, die in
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leeftijd uiteenliepen van acht tot veertien jaar. Van der Waals was ernstig geschokt
door de dood van zijn vrouw. Jarenlang bleven de gordijnen in de voorkamer van
zijn huis aan de P.C. Hooftstraat gesloten. Hoewel hij zijn werk voortzette, was hem
de lust om iets te publiceren vergaan. Pas in 1890 volgde na lang aandringen door
Kamerlingh Onnes weer een publikatie.
In de laatste jaren van zijn leven ging de gezondheid van Van der Waals sterk
achteruit. Hij overleed op 8 maart 1923, op vierentachtigjarige leeftijd. Een jaar voor
zijn dood was hij nog getroffen door het overlijden van zijn dochter Jacqueline, die
een bekend dichteres was. Op 12 maart werd Van der Waals onder grote
belangstelling begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam.
Van der Waals was klein van gestalte en had helder blauwe ogen. Omdat hij zijn
tegenzin tegen het laten maken van zijn portret pas op latere leeftijd overwon,
bestaan er maar weinig afbeeldingen van hem. De bekendste daarvan is gemaakt
ter gelegenheid van de toekenning van de Nobelprijs. Volgens zijn biografen leidde
Van der Waals een teruggetrokken, bijna saai leven en voelde hij zich in zijn
studeerkamer en in de huiselijke kring het meest op zijn gemak. In zijn vrije tijd las
hij veel, vooral Indiase literatuur. Ook speelde hij graag biljart. Hoewel Van der
Waals religieus was ingesteld, is hij nooit lid van een kerkgenootschap geweest.
Dat hij niet zeer geïnteresseerd was in wat zich in de maatschappij afspeelde, blijkt
uit het feit dat hij slechts één maal in zijn leven heeft gestemd.
Van der Waals was een zachtmoedig man, maar doordat hij hoge eisen aan
zichzelf en aan anderen stelde en zich niet ontzag scherpe kritiek te leveren, maakte
hij soms een onvriendelijke indruk. Die indruk werd nog versterkt door zijn enigszins
krakerige stem. Door zijn wat stroeve manier van optreden was het vaak moeilijk
om met hem om te gaan. Hij had dan ook niet veel vrienden.
Als docent was Van der Waals zeer geliefd. In een artikel van een oudleerling,
4
geschreven ter gelegenheid van zijn emeritaat, lezen we: ‘Zijn voordracht is vol
enthousiasme, krachtig, met sterke nadruk op de woorden, onder gemoedelijk
rondloopen, cijferen op 't bord, doen van vragen.’ In 1910 beschrijft een anonieme
5
oud-leerling het eerste college na de zomervakantie van 1896: ‘Bij zijn binnenkomen
in de collegekamer, na de groote vakantie, zaten wij, als eerste jaar's studenten
den grooten man met spanning af te wachten. Een oorverdoovend, donderend en
toch plechtig applaudisseeren, waarvan we koud werden en hetgeen ons nog
ontroert, bij de gedachte er aan! - De kleine, groote man, in gekleede jas, liggenden
boord, met zwart dasje, het toen reeds spierwitte haar, een kort wit volbaardje om
de kin stapte driftig binnen, liep naar zijn stoofje en blikte van over zijn katheder
eenigszins ongeduldig in het rond, de wenkbrauwen fronsend, ettelijke rimpels op
het geelachtig voorhoofd en op de wang, convergeerend
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naar de oogen. - Ongeduldig, rondkijkend, eenigszins vinnig de handen wrijvend,
wachtend op het einde van deze spontane, overweldigende ovatie, waaraan zijn
leerlingen toch heusch behoefte hadden gevoeld!’
Om een goed inzicht te krijgen in het belang van het werk van Van der Waals is
het nodig kort in te gaan op de stand van zaken in de natuurkunde in de tweede
helft van de negentiende eeuw. Tegenwoordig is het algemeen bekend dat alle
stoffen in drie vormen (aggregatietoestanden of fasen) kunnen voorkomen, maar
in de negentiende eeuw heerste over de aard van deze fasen nog grote verwarring.
Men beschikte wel over een grote hoeveelheid experimentele gegevens. Men wist
bijvoorbeeld, dat een vaste stof bij een bepaalde temperatuur, het smeltpunt,
overgaat in een vloeistof. Bij verhitting van deze vloeistof verdampt vervolgens een
gedeelte, maar pas wanneer het kookpunt is bereikt, gaat alle vloeistof in damp
over. Tijdens het verdampen blijft de temperatuur van de vloeistof en de damp
constant; nadat alle vloeistof is verdampt, stijgt de temperatuur weer. Omgekeerd
kan men een damp in vloeistof laten overgaan (laten condenseren) door de
temperatuur te verlagen. Ook tijdens het condenseren, wanneer damp en vloeistof
tegelijk aanwezig zijn, blijft de temperatuur constant. Het verschijnsel, waarbij een
stof bij een scherp bepaalde temperatuur van de ene fase in de andere overgaat,
noemt men in de natuurkunde een ‘fase-overgang’.
Men had ook ontdekt dat het kookpunt van een vloeistof hoger ligt, naar mate de
druk op die vloeistof groter is: bij verhitting in een afgesloten vat blijft een vloeistof
langer vloeibaar dan bij verhitting in een open vat. Het gevolg is dat een damp ook
gaat condenseren wanneer bij constante temperatuur het gas wordt samengeperst,
zodat de druk stijgt. Uit experimenten bleek nu echter, dat drukverhoging niet onder
alle omstandigheden tot condensatie leidt. De Franse geleerde baron Cagniard de
la Tour (1777-1859) toonde aan dat voor een groot aantal stoffen een temperatuur
kan worden aangegeven, waarboven de stof gasvormig is, hoe hoog men de druk
ook opvoert. Deze temperatuur, die voor elke substantie verschillend is, noemde
Cagniard de la Tour de ‘kritische temperatuur’, en hij nam - terecht - aan dat elke
stof een kritische temperatuur heeft.
Bij temperaturen die hoger zijn dan de kritische temperatuur bevindt een stof zich
in een toestand die meestal de gasfase genoemd wordt. In deze toestand gedraagt
de stof zich voor hoge dichtheden als een vloeistof, en voor lage dichtheden als
een damp. Maar omdat de overgang van dampachtig gedrag naar vloeistofachtig
gedrag op een vloeiende manier plaatsvindt, en er geen condensatie optreedt,
waarbij vloeistof en damp naast elkaar bestaan, is het onderscheid tussen damp
en vloeistof voor temperaturen boven de kritische temperatuur zinloos geworden.
Boven de kritische temperatuur zijn damp en vloeistof op een continue manier met
elkaar verbonden. De Schotse natuurkundige Thomas Andrews (1813-1885) bracht
dit voor het
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eerst onder woorden. In een artikel uit 1869 stelde hij vast, dat er sprake is van
6
continuïteit tussen de dampfase en de vloeistoffase.
Naast een kritische temperatuur bestaan voor elke stof ook een kritische druk en
een kritisch volume. De toestand waarbij temperatuur, druk en volume hun kritische
waarden hebben, noemt men het ‘kritische punt’. Wanneer een hoeveelheid damp
en vloeistof het kritische punt bereikt, zal het grensvlak tussen damp en vloeistof
plotseling verdwijnen: damp en vloeistof zijn niet meer van elkaar te onderscheiden.
Het bestaan van een kritische temperatuur levert een verklaring voor het feit, dat
in de tijd van Van der Waals een aantal gassen, de ‘permanente gassen’, niet
vloeibaar konden worden gemaakt, zelfs niet bij hoge drukken en lage temperaturen.
Deze gassen hebben een kritische temperatuur die zo laag is, dat men die
temperatuur met de toenmalige hulpmiddelen niet kon bereiken.
Met de wetten waarmee men in de negentiende eeuw het gedrag van gassen
beschreef, kon het optreden van condensatie noch het bestaan van een kritische
temperatuur worden voorspeld. In hun meest algemene vorm drukken deze wetten,
die men meestal ‘toestandsvergelijkingen’ noemt, het verband uit tussen volume,
druk en temperatuur van een afgesloten hoeveelheid materie.
Een voorbeeld van een dergelijke toestandsvergelijking is de wet van Boyle, die
zegt dat voor een afgesloten hoeveelheid gas het produkt van volume en druk
constant blijft, mits men de temperatuur constant houdt. De wet van Boyle geldt
alleen voor gassen van geringe dichtheid, bij een temperatuur die boven de kritische
temperatuur ligt. Bij hogere dichtheden en lagere temperaturen treden afwijkingen
op.
Over de oorzaak van deze afwijkingen had men wel vermoedens. Deze
vermoedens kwamen voort uit een theorie voor het gedrag van gassen die bekend
staat als de ‘kinetische gastheorie’. Het uitgangspunt van deze theorie is de
hypothese dat alle materie is opgebouwd uit zeer kleine deeltjes, die atomen of
moleculen worden genoemd. Volgens de kinetische gastheorie bestaat een gas uit
een groot aantal moleculen, die af en toe met elkaar botsen. Er vinden ook botsingen
plaats met de wand van het vat, waarin het gas zich bevindt; deze botsingen
veroorzaken de druk van het gas. De moleculen oefenen ook aantrekkingskrachten
op elkaar uit, maar omdat deze krachten slechts over zeer korte afstanden werkzaam
zijn, zullen de deeltjes meestal vrij bewegen. Alleen in situaties, waarin de moleculen
zich voortdurend zeer dicht bij elkaar bevinden, zoals in vloeistoffen en gassen met
een grote dichtheid, wordt de werking van deze krachten goed merkbaar.
Men vermoedde dat een gedeelte van de afwijkingen van de wet van Boyle aan
de invloed van moleculaire aantrekkingskrachten te wijten was. Daarnaast vermoedde
men, dat het feit, dat de moleculen geen mathematische
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punten zijn, maar deeltjes met een eindige grootte, ook een rol speelde. Naarmate
de moleculen zich dichter bij elkaar bevinden zal de invloed van hun eindige omvang
ook toenemen. Op grond van deze vermoedens probeerde men de wet van Boyle
te verbeteren, maar veel succes leverde dit niet op.
In 1857 publiceerde de Duitse natuurkundige Rudolf Clausius (1822-1888) een
zeer belangrijk artikel, getiteld ‘Ueber die Art der Bewegung, welche wir Wärme
7
nennen.’ Uitgangspunt voor Clausius' beschouwingen was de kinetische gastheorie.
Hij behandelde het verband tussen beweging en temperatuur (temperatuur is een
maat voor de hoeveelheid bewegingsenergie van de moleculen) en slaagde erin
de wet van Boyle af te leiden. Bij zijn afleiding verwaarloosde Clausius de onderlinge
aantrekking van de moleculen en hield hij geen rekening met hun grootte. In het
eerste gedeelte van het artikel komt de moleculaire structuur van de materie uitvoerig
ter sprake. Clausius wees met nadruk op het bestaan van aantrekkingskrachten
tussen moleculen en sprak de mening uit dat deze krachten verantwoordelijk zijn
voor het bijeenhouden van de moleculen in een vloeistof. Dat vloeistoffen bij hogere
temperaturen verdampen wordt volgens Clausius veroorzaakt door het feit dat de
moleculen sneller gaan bewegen naarmate de temperatuur hoger wordt. Als hun
snelheden voldoende groot zijn zullen de moleculen die zich aan het oppervlak van
een vloeistof bevinden, zich kunnen onttrekken aan de krachten waarmee zij door
de naburige moleculen worden vastgehouden en uit de vloeistof kunnen ontsnappen:
de vloeistof verdampt.
Bij het schrijven van zijn proefschrift werd Van der Waals geïnspireerd door het
werk van Clausius. De opmerking van Clausius over de moleculaire
aantrekkingskrachten bracht Van der Waals op het idee dat er geen essentieel
verschil bestaat tussen de gasfase en de vloeistoffase. De resultaten van zijn
proefschrift bevestigden dit denkbeeld. Vandaar de titel van het proefschrift: Over
de continuïteit van den gas- en vloeistoftoestand. Pas later ontdekte Van der Waals
dat deze continuïteit al eerder door Andrews was opgemerkt.
Bij zijn onderzoek had Van der Waals zich aanvankelijk niet ten doel gesteld de
wet van Boyle te verfijnen. Hij was zich er waarschijnlijk ook niet van bewust dat
men pogingen in die richting had gedaan. Het probleem dat Van der Waals wilde
oplossen kwam voort uit een theorie van de Franse geleerde Pierre Simon de
Laplace (1749-1827) die van toepassing was op capillaire verschijnselen, de
verschijnselen die zich voordoen bij vloeistoffen in nauwe buizen. In die theorie komt
een grootheid voor, die samenhangt met de krachten die de moleculen op elkaar
uitoefenen. In het eindresultaat van de theorie, dat met het experiment vergeleken
kan worden, komt deze grootheid niet meer voor, zodat experimentele bepaling
ervan onmogelijk is.
In de Voorrede tot zijn proefschrift vat Van der Waals het doel van zijn
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onderzoek als volgt samen: ‘Daar mij geen weg open schijnt om langs
proefondervindelijken weg het gedrag dier constante te vinden, was het noodig om
ze door theoretische beschouwingen te bepalen.’
In de eerste hoofdstukken van zijn proefschrift leidt Van der Waals, op grond van
de resultaten van Clausius, een algemene toestandsvergelijking af. In deze
vergelijking komt naast de gewone (‘uitwendige’) druk, die ook in de wet van Boyle
optreedt, een extra druk voor, de ‘moleculaire druk’. Deze druk, die door de
aantrekkingskrachten tussen de moleculen wordt veroorzaakt, correspondeert met
de onbekende grootheid uit de theorie van Laplace.
Met behulp van een eenvoudige redenering laat Van der Waals zien dat de
moleculaire druk omgekeerd evenredig is met het kwadraat van het volume. De
evenredigheidsconstante die hier optreedt, hangt samen met de afstand, waarover
de moleculaire krachten werkzaam zijn.
Van der Waals wijdt ook een beschouwing aan de invloed van de eindige grootte
van de moleculen. Doordat de moleculen zelf ruimte innemen, is het volume waarin
ze zich kunnen bewegen kleiner dan het volume van het vat waarin ze zich bevinden.
Uit een berekening blijkt dat het verschil tussen deze twee volumina gelijk is aan
viermaal het totale moleculaire volume. Van der Waals wijzigt zijn algemene
toestandsvergelijking nu zodanig, dat ook dit effect in rekening wordt gebracht.
Het eindresultaat van de beschouwingen van de eerste helft van het proefschrift
is een toestandsvergelijking, waarin zowel met de moleculaire aantrekkingskrachten
als met het moleculaire volume rekening wordt gehouden. Deze vergelijking staat
bekend als de toestandsvergelijking van Van der Waals of ook als ‘de wet van Van
der Waals’. In de vergelijking komen twee onbekende grootheden voor, die voor
elke stof verschillend zijn: de evenredigheidsconstante in de uitdrukking voor de
moleculaire druk, die samenhangt met de afstand waarover de krachten werkzaam
zijn, en de volumecorrectie, die samenhangt met de diameter van de afzonderlijke
moleculen.
In het tweede gedeelte van zijn proefschrift onderzoekt Van der Waals de
geldigheid van zijn toestandsvergelijking met behulp van experimentele gegevens
voor verschillende stoffen, die hij aan het werk van anderen ontleent. Behalve bij
zeer hoge dichtheden blijkt de vergelijking veel beter te voldoen dan de wet van
Boyle. Bovendien voorspelt de vergelijking het bestaan van een kritische temperatuur
en het optreden van condensatie beneden deze temperatuur.
Door gebruik te maken van de experimentele gegevens slaagt Van der Waals er
ook in ruwe schattingen te maken voor de twee onbekende grootheden uit zijn
vergelijking. Voor een aantal stoffen geeft hij waarden voor de diameter van de
moleculen en voor de afstand waarover de moleculaire krachten werken. Ook voor
het gewicht van een waterstofatoom geeft Van
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der Waals een ruwe waarde. Al deze waarden komen bij benadering overeen met
de huidige waarden.
Deze concrete bepalingen van moleculaire en atomaire grootheden waren van
groot belang, omdat in de tijd van Van der Waals het bestaan van atomen nog lang
niet algemeen aanvaard was. Het zou zelfs tot het begin van de twintigste eeuw
duren voordat de atomisten definitief de overhand kregen. Nog in het laatste
decennium van de negentiende eeuw bereikte het verzet tegen de atomistische
opvattingen een hoogtepunt. Door een groep natuurkundigen onder leiding van
Wilhelm Ostwald (1853-1932) en Pierre Duhem (1861-1916) werd vooral de
kinetische gastheorie fel aangevallen. Deze natuurkundigen, die ‘energetici’ werden
genoemd, waren van mening dat alle natuurverschijnselen tot energietransformaties
moesten worden teruggebracht. Energie was het basisbegrip, waartoe alles herleid
moest worden.
Ook de Oostenrijkse natuurkundige en filosoof Ernst Mach (1838-1916) was
gekant tegen het atomisme. Volgens hem was het weliswaar in bepaalde situaties
geoorloofd om een atomistische theorie te gebruiken, maar men mocht de atomen
geen realiteit toekennen.
Hoezeer de kinetische gastheorie in het nauw gebracht werd, blijkt uit wat Ludwig
Boltzmann (1844-1906), een van de pioniers van de kinetische gastheorie, in 1898
8
in het voorwoord tot het tweede deel van zijn Vorlesungenüber Gastheorie schreef.
Nadat hij heeft vastgesteld dat de kinetische theorie in de vergetelheid dreigt te
raken, rechtvaardigt hij de uitvoerigheid van sommige van zijn beschouwingen met
de woorden: ‘Um aber doch, was in meinen Kräften steht, dazu beizutragen, dass
wenn man wieder zur Gastheorie zurückgreift, nicht allzuviel noch einmal entdeckt
werden muss (...).’
Van der Waals geloofde evenals Boltzmann in het bestaan van atomen. Maar
zelfs hij was niet altijd vrij van twijfel. In de rede die hij in 1910 hield bij het
9
aanvaarden van de Nobelprijs beschrijft hij zijn geloof en zijn twijfels: ‘Es wird wohl
deutlich sein, dass ich bei allen meinen Untersuchungen von der Realität des
Bestehens der Moleküle vollkommen überzeugt war, dass ich sie nie als blosse
Hirngespinste, sogar nicht als blosse Zentra von Kraftwirkungen betrachtet habe.
(...) Als ich zu arbeiten begann hatte ich das Gefühl, mit dieser Meinung beinahe
allein zu stehen. Und als ich, wie schon in meiner Schrift von 1873 geschah, ihre
Anzahl in einem Grammol bestimmte, ihre Dimensionen und die Art ihrer Wirkung,
da wurde ich wohl in meiner Meinung gestärkt, aber doch kam mir öfters die innere
Frage: ist doch am Ende ein Molekül nicht ein Hirngespinst, und ist die ganze
Molekültheorie nicht ein Hirngespinst?’ Aan het eind van zijn voordracht stelt Van
der Waals vast dat de redenen om aan het bestaan van atomen te twijfelen
verdwenen zijn en dat de resultaten van zijn werk daartoe hebben bijgedragen.

Van Stevin tot Lorentz

166
Ook na 1873 heeft Van der Waals een aantal belangrijke bijdragen aan de
natuurkunde geleverd. De meeste van deze bijdragen komen rechtstreeks voort uit
de resultaten van het proefschrift. In 1880 formuleerde Van der Waals op grond van
zijn toestandsvergelijking de ‘wet van de overeenstemmende toestanden’. Deze
wet drukt uit dat stoffen die zich in dezelfde ‘toestand’ bevinden, hetzelfde gedrag
vertonen. Het begrip ‘toestand’ is op een bijzondere manier gedefinieerd: twee
substanties bevinden zich in dezelfde toestand, wanneer de variabelen waarmee
deze stoffen worden beschreven (druk, volume en temperatuur), na deling door hun
kritische waarde even groot zijn. De wet van de overeenstemmende toestanden
biedt de mogelijkheid om, uitgaande van experimentele gegevens van een bepaalde
substantie, de eigenschappen van andere stoffen te voorspellen.
Een jaar na de publikatie van de wet van de overeenstemmende toestanden
slaagde Kamerlingh Onnes erin deze wet een meer algemene strekking te geven.
Hij formuleerde de wet zonder gebruik te maken van de specifieke vorm van de
toestandsvergelijking van Van der Waals. In deze formulering blijkt de wet ook voor
vloeistoffen met grote precisie te gelden. De wet van de overeenstemmende
toestanden is van groot belang geweest bij het experimentele werk van Kamerlingh
Onnes op het gebied van de natuurkunde van de lage temperaturen.
Andere hoogtepunten uit het werk van Van der Waals zijn de theorie voor capillaire
verschijnselen (1893) en de theorie voor het gedrag van mengsels van twee
verschillende stoffen (1891). Vooral de laatste theorie is buitengewoon interessant,
niet in het minst om de experimentele voorspellingen die eruit volgen. Volgens de
theorie van Van der Waals zijn er situaties denkbaar, waarin een mengsel van twee
gassen zich in twee afzonderlijke, ongemengde gassen opsplitst. Pas in 1941 was
men voor het eerst in staat deze ‘ontmenging’ experimenteel vast te stellen. Op het
Amsterdamse Van der Waals-laboratorium zijn in de laatste jaren ook andere
voorspellingen van de theorie van Van der Waals experimenteel bevestigd.
Tot het laatst van zijn leven heeft Van der Waals pogingen gedaan om zijn
toestandsvergelijking te verbeteren. Dat dit soms bijna een obsessie voor hem werd,
9
blijkt uit wat hij in zijn Nobel-voordracht zei: ‘Eigentlich verfolgt mich diese Frage
fortwährend, ich werde sie nie los, sie verfolgt mich sogar in meine Träume.’ Toch
is hij er nooit in geslaagd essentiële verbeteringen in zijn vergelijking aan te brengen.
Behalve aan de toestandsvergelijking is de naam van Van der Waals tegenwoordig
ook verbonden aan de krachten tussen moleculen. Van der Waals' opvatting dat
moleculen elkaar aantrekken en bovendien een eigen grootte hebben, is later verfijnd
tot het idee dat moleculen elkaar op zeer kleine afstanden afstoten en elkaar op wat
grotere afstanden aantrekken. De algemene benaming voor dit soort krachten is
‘Van der Waalskrachten’.
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Een van de meest opvallende karakteristieken van het werk van Van der Waals is
de manier waarop hij er telkens weer in slaagde om schijnbaar onoverkomelijke
theoretische problemen door het invoeren van geschikte vereenvoudigingen op te
lossen. Geleid door een sterke intuïtie bracht hij alleen vereenvoudigingen aan die
weinig afbreuk deden aan de geldigheid van de theorie. In dat opzicht heeft men
zijn werk later wel eens verkeerd beoordeeld. Door de tamelijk drastische aannamen
die Van der Waals in zijn proefschrift hanteert, heeft men in deze eeuw lange tijd
zijn toestandsvergelijking niet op de juiste waarde geschat. In een bekend leerboek
wordt de vergelijking van Van der Waals zelfs afgedaan als een handige
10
interpolatieformule!
Maar in de laatste twintig jaar is de waardering voor het werk van Van der Waals
weer toegenomen en toen in 1973 een conferentie werd gewijd aan het honderdjarig
bestaan van de Van der Waalsvergelijking wekte het geen verwondering dat de
11
openingsvoordracht als titel had: ‘Van der Waals in His Time and the Present
Revival’.

Eindnoten:
* Deze bijdrage is gedeeltelijk gebaseerd op documenten uit het Van der Waals Archief, dat zich
bevindt in het Van der Waals Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam. Ik ben drs. J.A.
Ahlers, dr. J.P.J. Michels en dr. C. Prins erkentelijk voor hun medewerking bij het raadplegen
van het archief.
1 J.C. Maxwell, ‘Van der Waals on the Continuity of the Gasseous and Liquid States.’ In: Nature
10 (1874), p. 477-480. Herdrukt in W.D. Niven (red.), The Scientific Papers of James Clerk
Maxwell. New York, 1965 (herdruk). Deel II, p. 407-415.
2 J.C. Maxwell, ‘On the Dynamical Evidence of the Molecular Constitution of Bodies.’ In: Nature
11 (1875), p. 357-374. Herdrukt in: Scientific Papers, deel II, p. 418-438.
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14 Hugo de Vries 1848-1935
P. Smit

Van vaderszijde stamde Hugo de Vries uit een doopsgezinde familie van kooplieden;
aan moederszijde kwamen veel Waalse predikanten, hoogleraren en uitgevers voor.
Hij werd op 16 februari 1848 te Haarlem geboren als zoon van mr. dr. Gerrit de
Vries, lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Maria Everdina
Reuvens.
Reeds gedurende zijn lagere en middelbare schooltijd begon Hugo de Vries met
het verzamelen van planten uit de omgeving van zijn geboortestad. Professor
Oudemans leerde hem hoe een herbarium moest worden aangelegd, en reeds in
het eerste jaar van zijn gymnasiumtijd ontving Hugo de Vries een eervolle vermelding
voor een door hem ingezonden verzameling van honderd gedroogde planten, ter
gelegenheid van een wedstrijd, uitgeschreven door de Maatschappij voor Landbouw
in 1860.
Op deze wijze leerde De Vries reeds op jonge leeftijd planten op grond van vaak
minutieuze kenmerken van elkaar te onderscheiden; deze vaardigheid zou hem
later uitstekend van pas komen bij het vaststellen van afwijkingen, ontstaan bij het
doen van kruisingsproeven, waar kleine verschillen hem vaak op het spoor zouden
brengen van nieuwe reeksen experimenten. Overigens bleef De Vries zijn leven
lang een enthousiast planten verzamelaar; zijn herbarium heeft hij afgestaan aan
de Universiteit van Amsterdam.
Toen zijn vader in 1862 tot lid van de Raad van State werd benoemd, verhuisde
de familie De Vries naar Den Haag en Hugo verwisselde het Haarlemse gymnasium
voor dat van zijn nieuwe woonplaats. Tijdens zijn gym-
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nasiale periode kwam hij in contact met professor W.F.R. Suringar, die hij mocht
helpen bij het determineren van de planten in het herbarium van de Nederlandse
Botanische Vereniging.
In 1866 liet Hugo de Vries zich inschrijven als student in de philosophia naturalis,
met de bedoeling zich in de eerste plaats in de plantkunde te bekwamen. De keuze
van deze studierichting werd hem door zijn ouders ten zeerste ontraden, aangezien
er in die tijd, buiten het leraarsambt, nauwelijks betrekkingen waren voor
afgestudeerde botanici.
Hoewel Hugo de Vries zijn studie als florist was begonnen, openden zich voor
hem na het lezen van J. Sachs' Lehrbuch der Botanik (1868) geheel nieuwe
perspectieven. De Vries besloot zich voortaan aan de experimentele plantkunde te
gaan wijden. Hij begon een serie experimenten betreffende invloed van de
temperatuur op plantenwortels, naar aanleiding van een prijsvraag, uitgeschreven
door de Rijksuniversiteit te Groningen; zijn werk werd in 1869 met een gouden
medaille bekroond, in datzelfde jaar deed hij zijn kandidaatsexamen.
Nu was in de tijd dat Hugo de Vries te Leiden studeerde de opleiding in de
biologische wetenschappen uiterst ongeschikt voor iemand met een experimenteel
gerichte belangstelling. De hoogleraar waarmee hij in zijn studie in de eerste plaats
te maken had, was W.F.R. Suringar (1832-1898). Suringar was een zeer goed
botanicus met een scherp verstand, maar zijn botanische werkzaamheden werden
gekenmerkt door een sterke systematische inslag en zij waren nogal geconcentreerd
op de kennis der Nederlandse flora. De ironie heeft gewild, dat Suringar leefde en
werkte in een tijd, dat de regionale floristiek - internationaal gezien - danig uit de
belangstellingssfeer geraakte en dat hij zulke grote botanici als Hugo de Vries, M.W.
Beyerinck en M. Treub onder zijn leerlingen telde, mannen die later juist beroemd
zouden worden als gevolg van hun experimentele werk. Suringars laboratorium was
ook geenszins ingesteld op het doen van experimenteel werk; Hugo de Vries had
dan ook de botanische experimenten, waarmee hij de gouden medaille had
gewonnen, op de zolder van zijn ouderlijke woning in Den Haag verricht.
Was de relatie tussen Hugo de Vries en zijn leermeester Suringar aanvankelijk
hartelijk, in de loop der jaren zouden er steeds grotere spanningen tussen beide
mannen ontstaan. Zo schrijft De Vries in een van zijn brieven: ‘Eindelijk vind ik
Leiden zóó dat ik bij elke gelegenheid het eerste het beste voorwendsel pleeg aan
te grijpen om daar niet heen te gaan.’ Een indicatie van de afstand die op den duur
groeide tussen de wetenschappelijke inzichten van Suringar en die van De Vries,
kan worden ontleend aan een passage uit een brief van laatstgenoemde aan F.A.F.C.
Went uit 1898: ‘Wat onze faculteit betreft is mijn mening dat alleen de experimentele
1
gang van zaken harer waardig is.’
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Een ander terrein waarop de tegenstellingen tussen De Vries en Suringar zich
toespitsten, was dat der evolutieleer. Als tweedejaars student kwam Hugo de Vries
in het bezit van een Duitse vertaling van Darwins meesterwerk en tussen hem en
een aantal medestudenten ontsponnen zich levendige discussies. De Leidse
hoogleraren in de botanie en zoölogie - de reeds genoemde Suringar en de zoöloog
Jan van der Hoeven (1801-1868) - stonden zeer afwijzend tegenover de
Darwinistische leer. Een groep studenten sprak onderling af, dat de eerstvolgende
die zou promoveren een stelling over het Darwinisme op zou nemen. Dit werd Hugo
de Vries, die op 6 oktober 1870 promoveerde op een proefschrift getiteld: De invloed
van de temperatuur op de levensverschijnselen der planten.
Het werk is als een voortzetting te beschouwen van zijn opstel dat door de
Groninger universiteit met een gouden medaille was bekroond. Bij de toegevoegde
stellingen waren er twee die betrekking hadden op Darwins theorie: de eerste stelde
dat de door Darwin aangenomen pangenen niet in staat waren de veranderlijkheid
van de soort te verklaren; de tweede stelde dat de Diatomeeën van de
Desmidiaceeën af zouden stammen. Vooral deze laatste stelling werd door Suringar
heftig bestreden. De in het proefschrift neergelegde experimentele aanpak van
botanische verschijnselen zou Hugo de Vries in de eerstvolgende achttien jaar
bezighouden; daarna zou hij zich wenden tot de thematiek, zoals die vooral in de
eerste van de bovengenoemde twee stellingen werd neergelegd.
Direct na zijn promotie besloot Hugo de Vries zich in Duitsland verder te bekwamen
in de experimentele botanie. Hij ging daartoe werken in het laboratorium van Wilhelm
Hofmeister (1824-1877) te Heidelberg. Hier volgde Hugo de Vries tevens de colleges
van de chemicus R.W. Bunsen (1811-1899) en van de fysicus en fysioloog H.L.F.
von Helmholtz (1821-1894). Bij Hofmeister deed De Vries voornamelijk werk over
de invloed van de temperatuur op het afsterven van de plantecel. De belangrijkste
onderzoekingen uit zijn Heidelberger periode betreffen die over de semipermeabiliteit
van het protoplasma.
Bij planten is de celwand - zowel bij dode als bij levende cellen - doorlaatbaar
voor in water oplosbare stoffen. Bij de levende cel evenwel kan het water wel, maar
kunnen de meeste van de in water oplosbare stoffen niet in de vacuola doordringen,
terwijl in dode toestand het protoplasma alle opgeloste stoffen doorlaat. Deze
gegevens wijzen erop, dat het protoplasma een actieve rol speelt bij de
doorlaatbaarheid van in water opgeloste stoffen. Niet alle opgeloste stoffen worden
buitengesloten: de semipermeabiliteit bleek ook nog selectief te werken. Zo vond
De Vries dat bijvoorbeeld ammoniak in staat was dwars door het protoplasma te
diffunderen. Voorts maakte Hugo de Vries duidelijk, dat dank zij deze eigenschap
van het protoplasma de vacuole water kan opnemen, waardoor een zekere span-
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ningstoestand ontstaat, turgor genaamd.
Voorjaar en zomer 1871 bracht Hugo de Vries door op het laboratorium van Julius
Sachs (1832-1897) te Würzburg. Sachs was toentertijd de grootste onder de
plantenfysiologen en hij beschouwde De Vries als zijn beste leerling. In dit
laboratorium ontdekte Hugo de Vries reeds in 1871 de verschijnselen, die thans
bekend staan onder de namen ‘epinastie’ en ‘hyponastie’, waarmee de eigenschap
bedoeld wordt, dat in sommige gevallen de bovenkant van een blad sneller groeit
2
dan de onderkant of omgekeerd. Volgens Hugo de Vries zouden deze
verschijnselen, te zamen met die van fototropie en geotropie de verschillende
3
groeipatronen van planten kunnen verklaren.
Mede op aandrang van zijn vader zag Hugo de Vries zich bij het begin van het
nieuwe schooljaar 1871/1872 gedwongen een baan aan te nemen als leraar aan
de Amsterdamse HBS. Sachs' invloed op Hugo de Vries was evenwel zo groot, dat
hij telkens op de eerste dag van de vakantie per trein naar Würzburg reisde om pas
de laatste dag voor de school weer begon in Amsterdam terug te keren.
In zijn vakanties werkte De Vries vooral aan groei- en bewegingsverschijnselen
bij de hogere plant, als voortzetting van zijn epi- en hyponastieonderzoekingen.
Daarbij ontdekte hij onder meer dat de top van klim- en slingerplanten tijdens de
groei een spiraal beschrijven en dat de slingerende beweging een gevolg is van het
feit, dat de buitenzijde van de groeiende stengel sneller groeit dan de binnenzijde.
Hij besteedde daarbij tevens aandacht aan de mogelijke invloed van de zwaartekracht
op deze beweging, een invloed, die, zoals uit latere onderzoekingen blijken zou,
zeer belangrijk is bij deze bewegingsverschijnselen.
Vanaf 1873 richtte de aandacht van De Vries zich tevens op de bestudering van
de snelheid der celgroei in de verschillende delen van de zich ontwikkelende spruit.
Daarbij vond hij dat de zone met de grootste groeisnelheid niet in de top was gelegen,
doch in een iets daaronder gelegen zone; later zou men dit snel-delende weefsel
de naam meristeemweefsel geven.
Op den duur werd het steeds moeilijker voor De Vries om zijn leraarsfunctie te
combineren met het wetenschappelijk werk bij Julius Sachs. Doch in 1875 kwam
er een oplossing. Door bemiddeling van Sachs kreeg Hugo de Vries van het
Pruisische Ministerie van Landbouw de opdracht een aantal monografieën over
landbouwgewassen samen te stellen. Aangezien daarbij overeengekomen werd,
dat het noodzakelijke experimentele werk te Würzburg zou geschieden, verhuisde
De Vries in april 1875 naar Würzburg.
Een periode van intensieve arbeid brak aan: een serie van zeven publikaties, te
zamen bijna 500 pagina's druk omvattend, was het resultaat. Daarbij werden
uitgebreide studies gemaakt over de kieming en groei bij de rode klaver (1877), de
4
aardappel (1878), en de suikerbiet (1879).
Intussen deed de gelegenheid zich voor - wederom door bemiddeling van
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Sachs - dat De Vries zich kon habiliteren als privaat-docent in de fysiologie van
gekweekte planten aan de universiteit van Halle. Daartoe diende hij een
Habilitationsschrift te schrijven, dat in 1877 verscheen onder de titel Untersuchungen
über die mechanischen Ursachen der Zellstreckung. In dit werk vatte De Vries de
resultaten van zijn cytologische onderzoekingen te Heidelberg en Würzburg samen.
Uitgaande van zijn onderzoekingen over de semipermeabiliteit van de cel trachtte
De Vries na te gaan welk gedeelte van de groei van de plant voor rekening zou
komen van de groeiende cel en welk gedeelte veroorzaakt zou worden door de
toenemende druk van de vloeistof binnen de cel, de zogenaamde turgordruk.
Teneinde de invloed van laatstgenoemde te kunnen meten, legde De Vries
plantedelen in een zoutoplossing, waardoor water aan de cellen werd onttrokken,
de turgor werd opgeheven, en de delen korter werden. De mate van inkorting zou
dan aangeven in welke mate de turgor heeft bijgedragen tot de lengtegroei van dit
bepaalde plantedeel. Naarmate de concentratie van de zoutoplossing werd
opgevoerd, verdween er meer water uit de cel, totdat bij een bepaalde concentratie
de celwand niet verder inkromp en het protoplasma losliet van de celwand, een
5
verschijnsel dat door De Vries plasmolyse werd genoemd. Indien de plasmolyse
niet al te lang in stand gehouden werd, kon de cel weer tot zijn normale volume
terugkeren bij afnemende concentratie van de zoutoplossing.
De onderwijsperiode in Halle werd geen succes. Belangstelling voor zijn
voordrachten was er nauwelijks, maar gelukkig voor De Vries werd hem aan de
zojuist opgerichte universiteit van Amsterdam een lectoraat in de plantenfysiologie
aangeboden, nog in hetzelfde jaar (1877) dat hij in Halle met zijn colleges was
begonnen. De Vries besloot op het aanbod in te gaan en spoedig volgde zijn
benoeming tot hoogleraar. Op 15 oktober 1878 hield Hugo de Vries zijn inaugurele
rede: ‘Over de ademhaling der planten’. Hiermee werd voor de eerste maal een der
Nederlandse botanische leerstoelen door een plantenfysioloog bezet. Nog in
datzelfde jaar werd Hugo de Vries tevens tot lid van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen benoemd.
Er brak voor De Vries een tijd aan van intensief onderzoek en onderwijs. De
recente literatuur werd kritisch doorgenomen en de op te zetten experimenten
werden zorgvuldig doordacht. De eerste studenten waren inmiddels aangekomen:
J.H. Wakker (1859-1927), H.P. Wijsman (1862-1916) en F.A.F.C. Went (1863-1935).
Het wetenschappelijk onderzoek werd in het begin vooral gericht op de fysiologie
van de cel. Hugo de Vries poogde vooral een beter inzicht te krijgen in de
verschijnselen der permeabiliteit, osmose en selectiviteit van de cel. Voortzetting
van het plasmolyse-onderzoek bracht De Vries tot de conclusie, dat de isotonische
concentratie verband hield met het moleculair gewicht
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van de stof; omgekeerd slaagde De Vries erin door middel van zijn
plasmolyse-experimenten het moleculair gewicht van sommige organische stoffen
te bepalen. Een bekend voorval speelde zich af in een der vergaderingen van de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Toen tijdens een discussie bleek, dat
het moleculair gewicht van raffinose nog niet bekend was, verliet Hugo de Vries de
vergadering om na enige tijd terug te keren met de uitkomst, verkregen uit de
plasmolyseproef!
Een ander belangrijk onderzoeksterrein in die tijd bleef de samenhang tussen
turgordruk en groei. In het bijzonder werd daarbij aandacht besteed aan de betekenis
van organische zuren als osmotisch werkzame stoffen, die in de plantecel de turgor
bepalen. Tevens slaagde De Vries erin aan zijn groeitheorie een zodanige uitbreiding
te geven, dat de verschillen in plantenvorm, de verschijnselen van bewegingen van
ranken, het oprijzen van liggende stengels en de samentrekking van wortels bij
tweejarige planten in de herfst, erdoor verklaard konden worden.
Een grote stimulans bij zijn chemisch en fysiologisch werk was de samenwerking
met zijn collega J.H. van 't Hoff (1852-1911). Door een uitwisseling van gedachten
kwam Van 't Hoff op grond van De Vries' osmotische experimenten tot zijn formulering
6
van een algemene theorie ter verklaring van de osmotische verschijnselen.
Ten slotte moge voor wat deze periode in het leven van Hugo de Vries betreft
nog gewezen worden op zijn Leerboek der plantenphysiologie, waarvan de eerste
druk verscheen in 1880 (Amsterdam). Een tweede editie volgde in 1885 en een
derde in 1895. In 1884 volgde nog een ander boek: Handleiding bij het vervaardigen
7
van microscopische praeparaten uit het plantenrijk (Amsterdam).
Reeds kort na zijn aanstelling in Amsterdam begon het andere
belangstellingsgebied uit zijn studentenjaren steeds meer van zijn tijd en
belangstelling in beslag te nemen, namelijk de problematiek van variatie, erfelijkheid
en evolutie. De Vries begon zorgvuldig de gangbare opvattingen op deze gebieden
te bestuderen, terwijl hij vanaf 1880 tevens begon met het doen van experimenten
op het gebied der erfelijkheid.
De resultaten van deze activiteiten werden samengevat in zijn Intracellulaire
pangenesis uit 1889. Dit boek zou het uitgangspunt blijken te zijn voor zijn verdere
werk, want tussen 1890 en 1894 nam het aantal plantenfysiologische publikaties
zeer snel af, terwijl de publikaties op het gebied der erfelijkheid in hetzelfde tempo
toenamen.
Reeds in het begin van het boek (p. 5) stelt De Vries, ‘Het is uitsluitend de
bedoeling, overeenkomstig het voorbeeld van Darwin de stoffelijke basis van de
fysiologische processen te vinden’ en deze stoffelijke basis zocht Hugo de Vries in
de cel. Deze zin geeft weer, hoe Hugo de Vries hetgeen hij langs fysiologische weg
had gevonden, trachtte te interpreteren in het licht van genetica en evolutieleer.
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Het voorbeeld van Darwin waar De Vries op doelde in het aangehaalde citaat, is
diens pangenesis-theorie, die inhoudt, dat de verschillende delen waaruit een
organisme bestaat, kiempjes (pangenen) zouden afscheiden. Deze kiempjes zouden
zich verzamelen in de geslachtscellen en te zamen zouden zij - elk van hen het deel
vertegenwoordigend waardoor zij afgescheiden zijn - het totale scala aan erfelijke
factoren bepalen. Bij celdeling zouden deze kiempjes zich eveneens delen en zo
van de moedercel op de dochtercellen overgaan.
In zijn Intracellulaire pangenesis wees De Vries een transport van kiempjes vanuit
de verschillende delen van het lichaam naar de geslachtscellen af, maar wel nam
hij met Darwin aan, dat de erfelijkheid gebonden zou zijn aan stoffelijke deeltjes
(pangenen), die zich in de celkern zouden bevinden. De Vries meende op deze
wijze de verschijnselen welke hij bij zijn kruisingsproeven had gevonden, te kunnen
verklaren. Kruisingen van de eerste generatie hebben namelijk voor elk soortenpaar
gewoonlijk duidelijke kenmerken; bij verdere kruisingen valt deze eerste generatie
evenwel als regel uiteen in een aantal vormen die op de vader, respectievelijk de
moeder lijken, terwijl de grote meerderheid van de nakomelingen de kenmerken
van vaders- respectievelijk moederszijde in een bonte mengeling bevat in bijna elke
graad van vermenging.
Volgens de opvatting van De Vries zouden de in de kern aanwezige stoffelijke
deeltjes, de pangenen dus, hun specifieke werking in de cel uit kunnen oefenen
door uit de kern te treden. Naar zijn mening zou dan een bepaalde erfelijke factor,
of groep van erfelijke factoren, met andere factoren verbonden kunnen geraken,
waardoor de variatie bij kruisingen in de tweede generatie zou kunnen worden
verklaard. Door de plant wordt blijkbaar een keuze gemaakt uit de hoeveelheid
aanwezige erfelijke factoren en, naar De Vries bleek, deze keuze kan bovendien
nog langs kunstmatige weg worden beïnvloed. Indien namelijk een erfelijke factor
uitwendig zichtbaar wordt, kan men hem door kruising met een zelfde variëteit, door
bastaardering dus, stabiliseren. Ook bleek het mogelijk de kenmerken van
verschillende, onderling afwijkende, rassen in een nieuwe combinatie bij elkaar te
brengen. Uit deze ervaringen trok Hugo de Vries de conclusie, dat de erfelijke
factoren als onafhankelijke eenheden optreden.
In zijn boek over de pangenesisleer staat De Vries uitgebreid stil bij Strassburgers
ontdekking van 1888, namelijk dat bij verschillende plantensoorten het aantal
chromosomen constant is. Daarbij sprak Hugo de Vries de verwachting uit, dat
voortgezet onderzoek wel eens zou kunnen aantonen dat de erfelijke factoren op
deze chromosomen gelokaliseerd zouden zijn. Volgens De Vries zijn pangenen
opgebouwd uit een groot aantal moleculen, kunnen ze groeien en kunnen ze zich
delen in twee onderling gelijke pangenen. Derhalve zag hij in de tweedeling van de
chromosomen een bevestiging
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van zijn opvattingen over de structuur van het pangen.
Hoewel De Vries niet verder ging dan deze aanduiding, geeft dit voorbeeld toch
duidelijk weer, welk een scherp inzicht De Vries toen reeds had in het mechanisme
der erfelijkheid. Later onderzoek zou bevestigen, hoeveel van zijn vermoedens juist
waren.
Ten slotte moge worden opgemerkt, dat De Vries de mogelijkheid opperde, dat
pangenen soms op onregelmatige wijze konden delen. Een afwijkend gestructureerd
pangen zou daarvan het resultaat zijn; later zou hij het begrip mutatie voor dit soort
afwijkingen invoeren en dit mechanisme als een der belangrijkste drijfveren voor
evolutie beschouwen.
De publikatie van zijn Intracellulaire pangenesis, stimuleerde Hugo de Vries tot
het doen van series nieuwe experimenten om de waarde en bruikbaarheid van dit
boek aan te tonen. Daarbij ging hij ervan uit, dat de meest waardevolle resultaten
te trekken zouden zijn uit kruisingen tussen nauw verwante rassen of variëteiten,
die onderling slechts in een of in weinig eigenschappen dienden te verschillen.
Series kruisingsproeven werden opgezet en voor zover we thans kunnen nagaan,
beschikte De Vries reeds in 1894 over bastaarden van Papaver somnifera, die
splitsten in een 3:1 verhouding. Verder onderzoek aan kruisingen tussen nauw
verwante soorten, waarbij deze soorten uit de meeste verschillende families afkomstig
waren, leerden Hugo de Vries dat deze 3:1 verhouding een algemeen voorkomend
verschijnsel was bij bastaarderingsproeven.
Ongelukkig voor hem, ging Hugo de Vries niet tot onmiddellijke publikatie van zijn
resultaten over, vermoedelijk was hij van plan de gegevens uit zijn kruisingsproeven
tegelijkertijd met die over de door hem gevonden mutaties in één samenvattend
werk te publiceren. Evenwel omstreeks 1900 kwam De Vries erachter dat reeds
vijfendertig jaar eerder een zekere Gregor Mendel dezelfde wetmatigheden had
gevonden en deze gepubliceerd had in een tot dan toe vrijwel onbekend gebleven
tijdschriftartikel. Teneinde ten minste toch de prioriteit van zijn herontdekking veilig
te stellen, besloot De Vries onmiddellijk over te gaan tot de publikatie van een kleine
bijdrage onder de titel: ‘Das Spaltungsgesetz der Bastarde’ in het Jahrbuch der
deutschen botanischen Gesellschaft. Daarin vinden we de volgende tekst: ‘Mijn
proeven hebben tot de volgende twee stellingen geleid:
1 van twee antagonistische eigenschappen brengt de bastaard er slechts één en
deze geheel tot uiting;
2 bij de vorming van het stuifmeel en de eicel scheiden zich die beide
antagonistische eigenschappen.
Deze beide stellingen zijn in hun diepste wezen reeds door Mendel voor een
speciaal geval (de erwt) gepubliceerd. Ze zijn echter in vergetelheid geraakt en
miskend. Ze bezitten volgens mijn mening algemene geldigheid voor alle
8
bastaarden.’
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We mogen aannemen, dat Hugo de Vries zeer goed op de hoogte was van wat
elders in de wereld - vooral in Duitsland - op het gebied van het
bastaarderingsonderzoek gaande was en we mogen ook aannemen, dat hij zich
door deze wetenschap gedwongen heeft gezien - om de grip op de gebeurtenissen
niet te verliezen - zijn artikel over de splitsingswetten op de kortst mogelijke termijn
gepubliceerd te krijgen. De geschiedenis heeft hem daarbij trouwens in het gelijk
gesteld, want anders zou hem ook nog de prioriteit van de herontdekking van de
door Mendel als eerste geformuleerde wetten zijn ontgaan. In het jaar 1900 vond
die herontdekking van Mendel namelijk niet minder dan drie maal plaats, namelijk
behalve door De Vries ook nog door Carl Correns (1864-1933) en door Erich von
Tschermak-Seysenegg (1871-1962).
Bij een beoordeling van de handelwijze van De Vries moet men goed in het oog
houden, dat deze reeds in zijn Intracellulaire pangenesis naar voren had gebracht,
dat de afzonderlijke kenmerken van organismen als aparte eenheden in erfelijkheid
en variabiliteit moeten worden beschouwd.
Van hem ook zijn de zuiverste kwantitatieve bepalingen bij kruisingen bekend.
Ook had Hugo de Vries reeds in 1896 te kennen gegeven dat de erfelijke structuur
op een dubbel aantal kenmerken zou berusten en maakte hij onderscheid tussen
homozygoten en heterozygoten. De vraag dringt zich dan ook steeds weer op:
waarom publiceerde hij zijn gegevens dan niet met grotere duidelijkheid met
betrekking tot wat hij gevonden had en hoe hij dacht dat zijn gegevens
geïnterpreteerd konden worden? Wachtte hij misschien tot het jaar 1900 om zijn
resultaten in één samenvattend werk te publiceren? Was hij reeds vóór 1900 bekend
met de Mendelwetten maar zweeg hij daarover om met zijn boek de prioriteit te
verwerven?
In elk geval was De Vries zich bewust, dat het nooit voldoende kon zijn de
splitsingswetten aan één of slechts enkele soorten te demonstreren, wilde hij zijn
tijd- en vakgenoten overtuigen en als zodanig heeft hij Mendels werk - zo hij het al
voor 1900 gekend heeft - in zijn draagwijdte naar alle waarschijnlijkheid onderschat.
Ten slotte had Mendel zijn splitsingswetten slechts aan de hand van de erwt
gedemonstreerd en was ook hij er niet in geslaagd de daarbij gevonden
wetmatigheden aan de hand van enige andere plant te demonstreren. Uit al deze
overwegingen kan men een zeker begrip opbrengen voor het dilemma waarin Hugo
de Vries zo omstreeks 1900 verkeerde en er is dan ook van veel zijden de suggestie
gedaan, dat de Mendelwetten eigenlijk beter de wetten van De Vries genoemd
hadden kunnen worden.
Hoe dan ook, de herontdekking van de Mendelwetten ontketende een geweldige
activiteit op het gebied van bastaarderingsproeven. Kenmerkend voor De Vries is,
dat hij het toen wel voor gezien hield. Voor hem werd van toen af aan de primaire
vraag: wat is de betekenis van mijn onderzoekingen
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voor het vraagstuk der evolutie? Ten slotte vond bij bastaardering slechts een
herverdeling plaats van reeds aanwezige eigenschappen, maar in wezen kon het
ontstaan van werkelijk nieuwe eigenschappen langs deze weg niet worden verklaard.
Teneinde de veranderlijkheid van de soorten te verklaren, terwijl de pangenen in
principe als constante eigenschappen overerfden, voerde Hugo de Vries het begrip
mutatie in. De basis van zijn mutatie-onderzoek werd gevormd door de soort die
bekend stond onder de naam Oenothera lamarckiana of Grote Teunisbloem. Bij
toeval ontdekte De Vries in 1886 op een braakliggend land een grote massa van
deze Teunisbloemen, waaronder zich een aantal duidelijk afwijkende exemplaren
bevonden. Hij nam een aantal zaden mee van de normale vorm en van een tweetal
afwijkende vormen en bracht de zaden tot kieming in een proeftuin. Het eerste wat
De Vries heeft trachten vast te stellen was, dat Oenothera lamarckiana een zuivere
soort was; hierin meende hij geslaagd te zijn.
Het zaad dat Hugo de Vries bij Hilversum verzameld had, procudeerde evenwel
een groot aantal nieuwe vormen, door De Vries mutaties genoemd. Deze
verschillende mutaties gedroegen zich bij kruising weer als zuivere soorten, die elk
voor zich zoveel van de ouderplant verschilden, dat De Vries zich gerechtigd achtte
deze mutante vormen als aparte soorten te beschrijven en te voorzien van een
nieuwe soortnaam. Zo ontstond er een reuzevorm (O. gigas), een dwergvorm (O.
navella), een vorm met rode bladnerven (O. rubinervis) en een met smalle bladeren
op lange stelen (O. oblonga).
Al deze mutanten bleven bij zelfbestuiving constant en dus meende Hugo de
Vries op het spoor te zijn van het ontstaan van nieuwe soorten. Op grond van zijn
onderzoekingen stelde hij tevens vast, dat op deze wijze progressieve mutanten
zouden ontstaan. Vormen die bleven voortbestaan in het proces van de evolutie,
terwijl andere onder de maat bleven en werden uitgeselecteerd.
De resultaten van zijn Oenothera-onderzoek - aangevuld met tal van uit de
literatuur te zamen gebrachte gegevens - werden de basis van De Vries' meest
beroemde boek Die Mutationstheorie (1901-1903, 2 dln.). Hierin verzette Hugo de
Vries zich tegen het idee, dat het ontstaan van nieuwe soorten zich over lange
tijdsperioden zou afspelen, zoals Darwin zich dat voorstelde, en hij verving deze
opvatting door de aanname, dat nieuwe soorten plotseling, sprongsgewijze, zouden
ontstaan, welke sprongen bovendien nog langs experimentele weg te controleren
zouden zijn.
Deze ideeën van Hugo de Vries vonden wereldwijde belangstelling bij alle biologen
die geïnteresseerd waren in de afstammingsleer. Was het fysiologisch werk van
Hugo de Vries op het vasteland van Europa algemeen bekend en gewaardeerd,
door zijn herontdekking van de Mendelwetten en door zijn mutatietheorie werd zijn
naam ook in Engeland en vooral in Ame-
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rika beroemd. In 1904 en 1906 ontving hij de vererende uitnodiging om aan de
universiteit van Berkely, California, een serie voordrachten te komen houden.
De eerste serie werd in 1905 gepubliceerd onder de titel Species and Varieties,
een boek dat beter leesbaar was dan zijn Mutationstheorie en zijn opvattingen een
nog grotere verbreiding gaf. In de tweede serie voordrachten hield Hugo de Vries
zich vooral bezig met de toepassing van zijn opvattingen in land- en tuinbouw; deze
9
voordrachten verschenen in 1907 onder de titel Plant Breeding.
Het werk van De Vries ontketende een hausse in het erfelijkheidsonderzoek over
de gehele wereld, vooral in Engeland (W. Bateson, 1861-1926) en in de Verenigde
10
Staten (Thomas Hunt Morgan, 1866-1945).
Ofschoon de mutatietheorie met zeer veel enthousiasme werd ontvangen, kwam
er ook spoedig kritiek op De Vries' Oenothera-onderzoek. In het bijzonder werd de
stelling van De Vries aangevochten, dat Oenothera lamarckiana een zuivere soort
was; reeds in 1902 werd gesuggereerd dat men met een hybride te doen zou
11
hebben. De eerste door Hugo de Vries beschreven mutant die genetisch verklaard
kon worden, was de door hem beschreven nieuwe soort Oenothera gigas. Dat was
in 1907, toen kon worden aangetoond, dat deze mutant een tetraploide natuur bezat:
achtentwintig chromosomen in plaats van veertien, zoals bij Oenothera lamarckiana
voorkomt. In 1916 bewees O. Renner bovendien nog, dat deze Oenothera
lamarckiana inderdaad een bastaard was.
Al met al, het Oenothera-onderzoek heeft Hugo de Vries tot aan het einde van
zijn leven beziggehouden en hoewel zijn proefobject achteraf verre van gelukkig
gekozen bleek te zijn, is zijn mutatietheorie een onmisbaar element gebleven van
de evolutietheorie.
Toen de naam van Hugo de Vries in de Verenigde Staten voorgoed gevestigd
was, werd hem door de Columbia Universiteit van New York de zeer aanlokkelijke
aanbieding gedaan, aldaar als hoogleraar en leider van de afdeling genetica te
komen werken. In Amsterdam wilde men hem evenwel niet zonder meer laten gaan.
Hugo de Vries verklaarde zich daarop bereid om in Amsterdam te blijven, op
voorwaarde dat hij de beschikking zou krijgen over een nieuw gebouw en hij ontlast
zou worden van zijn onderwijstaken. De Amsterdamse universiteit besloot op beide
voorwaarden in te gaan. Zo kwam het thans nog steeds bestaande Hugo de
Vries-laboratorium tot stand, terwijl zijn leerling Th.J. Stomps (1885-1973) tot
buitengewoon hoogleraar werd benoemd.
Op 16 februari 1918 nam Hugo de Vries afscheid van zijn laboratorium en de
Amsterdamse universiteit en op 13 juni van dat jaar gaf hij zijn afscheidscollege
over ‘Van amoebe tot mensch’. Hierna trok hij zich terug in Lunteren. Hij ging wonen
op ‘De Boeckhorst’ en hij kocht tevens het ernaast
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gelegen ‘De Driest’, waaraan een stuk grond van anderhalve hectare was verbonden.
‘De Driest’ werd zijn laboratorium en het stuk grond werd ingericht tot proeftuin. In
deze proeftuin werden honderd plantenbedden aangelegd voor het kweken van
Oenothera's en werden bovendien nog twee kassen gebouwd, voorzien van
werktafels. In deze omgeving bleef Hugo de Vries werken tot aan het einde van zijn
leven in relatieve eenzaamheid. Wel produceerde hij in die latere jaren nog een
stroom van publikaties, maar met de Amsterdamse universiteit of de Akademie van
Wetenschappen onderhield hij geen verdere contacten. Wel werd hij opgezocht
door oude vrienden en bekenden, en door oud-leerlingen. In het bijzonder hield hij
contact met zijn oud-studiegenoot uit Leiden W.M. Beyerinck.
Op 21 mei 1935 kwam er een einde aan het actieve en belangwekkende leven
van Hugo de Vries. Op het kerkhof van Lunteren werd hij begraven, onder
aanwezigheid van tal van prominenten uit binnen-en buitenland. Na zijn dood
verschenen tal van necrologieën in vele talen en in vele tijdschriften, waaruit blijken
12
moge hoe zeer Hugo de Vries geëerd werd als een groot geleerde.
Het werk van Hugo de Vries heeft nog tijdens zijn leven zeer veel waardering
gevonden. Dit komt tot uiting in onder meer een negental eredoctoraten (o.a. van
de Columbia Universiteit, de Landbouwhogeschool te Wageningen en van de
universiteiten van Chicago, Aberdeen, Cambridge en Berlijn); in een groot aantal
onderscheidingen (hij was o.m. lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, Ridder en later Commandeur in de Orde der Nederlanse Leeuw,
hij ontving achtereenvolgens de Darwin-medaille, de Swammerdam-medaille en de
Grote Linnaeus-medaille in goud); hij was van ten minste drieëntwintig geleerde
genootschappen ere-lid; in Moskou werd in het Museum Darwinianum een borstbeeld
geplaatst; gedenkplaten sieren de Amsterdamse Hortus en zijn woonhuis in de
Plantage Parklaan.
Belangrijker is evenwel zijn betekenis voor de botanie. Hugo de Vries was een
zeer stimulerend leraar voor die studenten die bij hem in de smaak vielen. Van zijn
leerlingen hebben een aantal later belangrijke posities aan Nederlandse universiteiten
bekleed en zo de door Hugo de Vries gevestigde reputatie der Nederlandse botanie
en genetica verder doorgegeven. We noemen in dit verband de latere hoogleraren
J.M. Janse (Leiden), F.A.F.C. Went (Utrecht), H.P. Wijsman (Amsterdam), Th.
Weevers (Amsterdam), H.M. Quanjer (Wageningen), J.M. Geerts (Wageningen) en
Tj.J. Stomps (Amsterdam).
Deze mannen zijn onder Hugo de Vries gepromoveerd, maar daarnaast hebben
anderen eveneens nog onder zijn leiding gestudeerd. Hiervan wil ik noemen W.H.
Heinsius, J. Heimans en vooral Johanna Westerdijk, hoogleraar in de
phytopathologie. In verband met deze laatste persoon moge er
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tot slot op gewezen worden, dat Hugo de Vries een groot aandeel heeft gehad in
het tot stand komen van het phytopathologisch laboratorium Willie
Commelin-Scholten.

Eindnoten:
1 Betreffende de gevolgen van deze tegengestelde opvatting over de beoefening der botanie van
De Vries en Suringar voor de Nederlandse Botanische Vereniging, zie men P. Smit, Van floristiek
tot moleculaire bilogie: 125 jaren Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging. 1971, p.
117-135.
2 Zo zijn bijvoorbeeld jonge bladeren bij varens in een naar de bovenzijde van het blad gerichte
spiraal ineengewonden. De onderkant groeit hier sneller dan de bovenzijde, wat men hyponastie
noemt. Tijdens de ontplooiing van het blad gaat de bovenzijde door epinastie sneller groeien
dan de onderzijde, zodat de spiraal zich ontrolt.
3 Men spreekt van een tropie als een groeiend orgaan een bepaalde richting uitgroeit onder invloed
van een van buitenaf werkende invloed. Zo zal een groeiende stengeltop zich richten naar het
invallende licht (phototropie) en een horizontaal neergelegde stengel zal zich tegen de richting
van de zwaartekracht in krommen (negatieve geotropie); wortels groeien daarentegen positief
geotropisch.
4 De meeste in wetenschappelijke tijdschriften verschenen werken van De Vries kan men vinden
in Opera e periodices collata. Zie ook P.H.W.A.M. de Veer, Leven en werk van Hugo de Vries.
(dissertatie Universiteit van Nijmegen) Groningen, 1969.
5 De concentratie van de opgeloste stof waarbij juist plasmolyse optreedt noemde De Vries de
isotonische concentratie. Deze gebruikte hij als maat voor de kwantitatieve vergelijking van de
effecten van verschillende oplossingen.
6 Van 't Hoff en Hugo de Vries bleven door vriendschappelijke banden met elkaar verbonden
totdat eerstgenoemde in 1896 naar Berlijn vertrok. Tevergeefs heeft De Vries getracht van 't
Hoff voor de Amsterdamse universiteit te behouden. De Vries werd in 1878 benoemd tot
buitengewoon hoogleraar in de plantenfysiologie. Toen hem in 1881 door de Landwirtschaftliche
Hochschule te Berlijn een professoraat werd aangeboden, besloot men Hugo de Vries direct
een gewoon hoogleraarschap aan te bieden. In 1896 werd De Vries tevens directeur van De
Amsterdamse Hortus en gedurende de cursus 1897-1898 fungeerde De Vries als Rector der
Amsterdamse universiteit.
7 C.A.J.A. Oudemans en H. de Vries, Leerboek der plantkunde, eerste en derde deel.
8 Mendels artikel was verschenen in de Verhandlungen der Naturforschenden Verein van Brünn
in 1865-1866. Door bemiddeling van zijn oud-studiegenoot uit Leiden M.W. Beyerink (microbioloog
aan de Landbouwhogeschool te Wageningen) ontving De Vries een overdruk van Mendels
publikatie. Een belangrijke aanwijzing dat De Vries Mendels werk kende vinden we in zijn gebruik
van de term recessief, welke term vóór 1900 alleen door Mendel in dezelfde betekenis gebruikt
is.
9 Het boek Plant Breeding verscheen in Nederlandse vertaling onder de titel Het veredelen van
cultuurplanten. Van zijn Amerikaanse reizen keerde De Vries terug met zorgvuldig bijgehouden
aantekeningen. Daaruit zijn ontstaan: Naar Californië I (1906), Naar Californië II (1907) en Van
Texas naar Florida (1913). Deze werken waren niet zozeer van wetenschappelijke betekenis,
doch meer voor het grote publiek geschreven. Zij illustreren echter wel de buitengewone
opmerkingsgave en het combinatievermogen, eigenschappen die De Vries in hoge mate bezat.
10 Thomas Hunt Morgan besloot in 1908 experimenteel onderzoek te gaan doen met Drosophila,
het fruitvliegje. Daarmee kon hij aantonen dat de chromosomen de dragers zijn van de erfelijke
eigenschappen. Tot de belangrijkste leerlingen van Morgan behoren A.H. Sturtevant, Calvin B.
Bridges en Hermann J. Müller, drie genetici die het gezicht van de huidige generatie bepaald
hebben.
11 Een van de belangrijkste critici van Hugo de Vries was onze landgenoot J.P. Lotsy (1867-1931),
die de oorzaak der soorten zag in kruisingen en die van meet af aan twijfelde aan de zuiverheid
van de soort Oenothera lamarckiana. Dit heeft binnen de Nederlandse biologenwereld tot een
splitsing geleid in twee kampen, de aanhangers van Hugo de Vries en die van Lotsy. Deze strijd
heeft er o.m. toe geleid dat aan Lotsy de aanleg van een proeftuin bij het zich in Leiden
bevindende Rijksherbarium door de overheid werd geweigerd als gevolg van een actie van Hugo
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de Vries en zijn medestanders; dit was op zijn beurt voor Lotsy weer aanleiding om ontslag te
nemen als directeur van deze instelling.
12 In dit verband wil ik - in vrije vertaling - de woorden aanhalen geschreven door de geneticus
Albert F. Blakeslee in het tijdschrift Science 81 (1935), p. 581-582: ‘Weinig wetenschapsmensen
hebben een zo diepgaande invloed op de theorie en de experimentele praktijk van hun
wetenschap uitgeoefend als Hugo de Vries. Hij had het vermogen zijn waarnemingen te
interpreteren en uit te diepen, op grond van een aantal mentale kwaliteiten, die men slechts
zelden in een enkele persoon verenigd vindt. Hij was een scherp waarnemer, een gedurig
verzamelaar van gegevens, een onvermoeibaar en zeer nauwkeurig experimentator, zeer
zorgvuldig in de interpretatie van de uitkomsten en toch tevens in staat deze uitkomsten in te
passen in de grote problemen die van fundamenteel belang zijn voor de biologie. Hij was de
man, zowel van de theorie en de visie, als ook de man die de gegevens wist te verzamelen, uit
het laboratorium zowel als de tuin, hij was een pionier, zowel als een profeet. De naam Hugo
de Vries zal voor altijd een inspiratiebron blijven voor elke bioloog.’
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15 Jacobus C. Kapteyn 1851-1922
E. Dekker

Wie op een heldere nacht naar de hemel kijkt kan tussen de sterren de smalle
zwak-lichtgevende band van de Melkweg zien (fig. 1). Dat licht wordt veroorzaakt
door miljoenen zwakke sterren, die te zwak zijn om afzonderlijk te kunnen worden
waargenomen met het blote oog. Deze Melkweg vormt een onderdeel van een veel
groter geheel, het Melkwegstelsel, dat niet alleen sterren bevat, maar ook
andersoortige objecten als sterrenhopen, donkere stofwolken en lichtende gasnevels.
Slechts een klein gedeelte van het Melkwegstelsel is direct waarneembaar, namelijk
die sterren en gasnevels die dicht bij ons staan en de zeer heldere sterrenhopen
verder weg.
Voor de negentiende-eeuwse onderzoekers was het verre van duidelijk, dat deze
waargenomen objecten samen één geheel vormen. Bovendien was de aard van
een deel van die objecten, de nevels, die als wazige vlekjes aan de hemel werden
waargenomen, nog een groot raadsel. Sommige van die ‘nevels’ bleken de
concentraties van sterren te zijn, die wij nu bolvormige sterrenhopen noemen, andere
daarentegen bleken te bestaan uit gas.
Beide soorten ‘nevels’ behoren tot het Melkwegstelsel en noemt men daarom wel
galactische objecten. Er bleek echter nog een derde soort nevel te bestaan (thans
de extragalactische nevels genoemd), die zelf reusachtige melkwegstelsels zijn,
ver verwijderd van ons eigen Melkwegstelsel en vergelijkbaar in afmeting daarmee.
De aard van de ‘nevels’ bleef door zijn ingewikkeldheid lange tijd een mysterie dat
tot grote misverstanden leidde.
Deze verwarring escaleerde toen, in april 1920 tijdens de jaarlijkse vergadering
van de National Academy of Sciences te Washington een discussie
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Figuur 1 De Melkweg, in een illustratie van een hemel- en aardglobe.
(Uit: Smith's Illustrated Astronomy, 1854)

werd gevoerd over de schaal van het heelal. Hoewel dit debat destijds nauwelijks
enige opschudding veroorzaakte en in feite een zuiver Amerikaanse aangelegenheid
was, refereren historici er thans aan als ‘the Great Debate’. Voor de studie van de
‘hoogere streken des hemels’, zoals de Leidse hoogleraar Kaiser in 1844 dat deel
van de sterrenkunde aanduidde dat te maken heeft met de ‘vaste sterren’ en de
‘nevels’, betekende dit debat een wezenlijk keerpunt. In een periode van tien jaar
volgend op de discussie vond niet alleen de ontdekking van ons Melkwegstelsel
plaats, maar kon ook het bestaan van andere melkwegstelsels buiten het onze island universes, zoals ze ook wel genoemd werden - worden vastgesteld. Tijdens
het debat echter waren de meningsverschillen over de schaal van de ‘Melkweg’ en
de aard van de ‘nevels’ op hun hoogtepunt.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn terug te voeren op de diverse indirecte
methoden die werden gebruikt om afstanden van vaste sterren en ne-
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Figuur 2 Waarschijnlijke ordening van de vaste sterren en de nevels, volgens Newcomb,
Populäre Astronomie

vels te bepalen. Deze benaderingen van dit fundamentele probleem van de
sterrenkunde leidden tot grote verschillen in opvatting over de structuur van het
heelal.
Twee stromingen overheersten daarbij. In de ene werden de nevels opgevat als
galactische objecten - mogelijk zonnestelsels in wording - die samen met de sterren
de Melkweg en de bolvormige sterrenhopen, één gigantisch heelal vormen (fig. 2).
Dit standpunt werd in het debat door Shapley naar voren gebracht. Zijn tegenstander
Curtis verdedigde de andere stroming, die berustte op de reeds in 1775 door Kant
gepostuleerde ‘island universes-hypothese’, waarbij de nevels werden verondersteld
ver verwijderde sterrenstelsels te zijn, in grootte vergelijkbaar met het stelsel van
onze Melkweg.
Deze twee stromingen werden vooral bepaald door de toenmalige opvattingen
over het Melkwegsysteem. De twee modellen die daarbij van be-
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lang waren, zijn dat van Kapteyn, die de uitgestrektheid van het Melkwegsysteem
bepaald dacht door de verdeling van de sterren, en dat van Shapley, die betoogde
dat de schaal van de Melkweg (en daarmee ook die van het heelal) wordt bepaald
door de uitgestrektheid van het systeem van bolvormige sterrenhopen (fig. 3). Het
verschil in opvatting tussen Kapteyn en Shapley weerspiegelt in feite een
generatie-conflict van de eerste orde.
In 1920 stond Kapteyn, toen negenenzestig jaar oud, aan het eind van een lange
en succesvolle carrière. In zijn model vinden we de weerslag van een halve eeuw
lang systematisch onderzoek dat karakteristiek is voor de gehele negentiende eeuw
en dat met het ‘Kapteyn universe’ zijn hoogtepunt had bereikt. In het werk van de
zoveel jongere Shapley daarentegen zien we het tijdperk van de moderne
sterrenkunde reeds aarzelend een aanvang nemen.
De eerste belangrijke doorbraak in de in brede kring heersende controverse over
het Melkwegsysteem kwam vijf jaar na het overlijden van Kapteyn. De sleutel hiertoe
vormden de door hem zelf reeds in 1904 ontdekte systematische bewegingen van
de sterren. Dit verschijnsel, zo toonde Oort, een van de latere leerlingen van Kapteyn,
in 1927 aan, kon worden verklaard door de hypothese dat de sterren in de buurt
van de zon bewegen onder invloed van het krachtveld van een heel groot systeem,
veel groter dan het ‘Kapteyn universe’. Hierdoor won de hypothese van Shapley
dat de sterren in de Melkweg deel uitmaken van een systeem waarvan de
uitgestrektheid bepaald wordt door het systeem van bolvormige sterrenhopen, aan
betekenis. Maar de onzekerheid over de schaal van het Melkwegstelsel bleef bestaan
omdat Oort uit zijn dynamische beschouwing een drie maal kleinere waarde voor
de uitgestrektheid van zijn systeem had afgeleid dan de door Shapley voor zijn
systeem voorgestelde waarde.

Figuur 3 Het stelsel van Kapteyn en het systeem van bolvormige sterrenhopen, een diagram
van Oort in Kosmos van W. de Sitter
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Dit dilemma werd pas opgelost in het begin van de jaren dertig, toen een tweede
doorbraak in het Melkwegonderzoek plaatsvond. In 1930 slaagde de Amerikaanse
astronoom Trumpler er eindelijk in betrouwbare kwantitatieve gegevens te bepalen
over de - reeds lang vermoede - effecten van absorberend materiaal in de Melkweg.
Als gevolg daarvan bleek de schaal van Shapley's model te zijn overschat. Het
zwaartepunt van het systeem van bolvormige sterrenhopen bleek na correctie voor
absorptie samen te vallen met het dynamisch centrum van Oorts grote systeem,
het Melkwegstelsel. Zo kwam er ten slotte een einde aan de verwarring die het
Melkwegonderzoek had beheerst. En zo was ook duidelijk geworden waarom het
‘Kapteyn universe’, dat wil zeggen de verdeling van de zichtbare sterren alleen, de
structuur van het Melkwegstelsel niet bepaalde, zoals vele onderzoekers aan het
begin van deze eeuw hadden gehoopt. Het baanbrekend werk dat die onderzoekers
hadden verricht was echter onontbeerlijk voor de ontwikkeling van de ideeën over
ons Melkwegstelsel. De wijze waarop met name Kapteyn de problemen van de
structuur van de ‘vaste sterren’ aanpakte is daarbij van grote invloed geweest.
De Melkweg bestaat uit ontelbare dichtopeengehoopte sterren. Het onderzoek
naar de structuur van de Melkweg is daarom in de eerste plaats gericht op de
registratie van grote aantallen sterren. Het eerste model van de Melkweg, dat in
1784 werd gepubliceerd door de in Engeland werkzame astronoom William Herschel,
berustte op stertellingen (fig. 6). Herschel beperkte zich bij het tellen van sterren tot
een aantal ijkvelden, maar zelfs met deze beperking telde hij er wel enige
tienduizenden. Vooral door deze schaalvergroting in aantal ten opzichte van de
enkele duizenden sterren die op sterkaarten stonden geregistreerd, bleef het werk
van Herschel nog lange tijd na zijn dood in 1822 de algemeen geldende opvatting
over de Melkweg bepalen.
Wel groeide in de eerste helft van de negentiende eeuw, vooral door toedoen van
de astronoom-wiskundige Bessel, het besef van het belang van
precisiewaarnemingen. Dit leidde er onder andere toe dat in 1852 onder leiding van
de Duitse astronoom Argelander aan de sterrenwacht te Bonn werd begonnen met
een grote ‘Durchmusterung’ van de Noordelijke hemel. Hierin werden de posities
en helderheid van ongeveer 324 000 sterren vastgelegd. Deze Bonner
Durchmusterung, die in 10 jaar tot stand kwam, was de eerste in een reeks van
Durchmusterungen die het astronomisch onderzoek in de tweede helft van de
negentiende eeuw zou domineren. De mogelijkheden hiertoe werden rond 1870
aanzienlijk uitgebreid door de uitvinding van de broom-zilver gelatineplaat, waardoor
de fotografie tot een praktisch hulpmiddel van de sterrenkundige werd.
Zo begon men in 1885 aan de opname van de eerste fotografische
Durchmusterung, van de Zuidelijke hemel, aan de sterrenwacht in Kaapstad. Het
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gemak waarmee platen kunnen worden opgenomen staat echter in schrille
tegenstelling tot de moeite die het kost om ze uit te meten en tot een catalogus te
verwerken. En slechts het laatste maakt de gegevens toegankelijk voor astronomisch
onderzoek. Deze onderschatting van het astronomische reductiewerk leidde er toe
dat op veel sterrenwachten stapels onuitgewerkt materiaal zich ophoopten.
Ook David Gill, Harer Majesteits astronoom aan de Kaap, bleek deze
consequenties van de uitvoering van de ‘Cape Photographic Durchmusterung’ (CPD)
te hebben onderschat. De gehele onderneming dreigde een mislukking te worden.
Op dat kritische moment bood Kapteyn, die in 1878 tot hoogleraar in de sterrenkunde
en de theoretische mechanica was benoemd aan de universiteit te Groningen, Gill
aan het uitmeten van de platen van de CPD voor zijn rekening te nemen. Hij verwierf
zich hiermee de algehele sympathie van de astronomische wereld. Het was ook
een uitzonderlijk aanbod. Kapteyn begon zijn werk aan de CPD in 1886. De catalogus
die de posities en helderheid bevat van 454 875 sterren, werd gepubliceerd tussen
1892 en 1900. Het bleek een monnikenwerk te zijn geweest, waarover Kapteyn een
Gill schreef: ‘Finished! The job has been to me a source of no end of good things,
but still it 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
1
exhausted.’ Voor deze inspanning werd Kapteyn in 1902 een medaille van de Royal
Astronomical Society toegekend, de eerste van de vele eerbewijzen die hij zou
ontvangen.
Het succes van de fotografie voor de registratie van grote aantallen sterren leidde
in 1887 tot de opzet van een internationale onderneming om over de gehele hemel
de sterren fotografisch vast te leggen, de ‘Carte du Ciel’. Naar schatting waren
hiermee 40 000 000 sterren gemoeid. Weinigen beseften eigenlijk waar aan
begonnen werd. Kapteyn realiseerde zich dat echter al te goed: ‘Zal men, als
werkelijk ooit de anderhalf millioen sterren van de 11e grootte zijn verkregen,
aanvangen met de 12e grootte wier aantal nog 3 maal zo groot is, om daarna zich
2
bezig te houden met de 13e grootte en zoo ad infinitum?’
De bezorgdheid van Kapteyn berustte niet alleen op de overtuiging dat het werk
nooit af zou komen, hij vreesde ook dat de in zijn tijd gegroeide tendens naar
zorgvuldig waarnemen zou gaan ontaarden in het louter ‘verzamelen van
2
waarnemingen, geheel in den blinde’. En dat kon toch niet het doel van de
sterrenkunde zijn. De belangrijkste taak van de astronoom was, zoals hij het uitdrukte
met een citaat van Darwin, die hij zeer bewonderde: ‘the grinding of huge masses
2
of facts into law.’
Zijn zorg werd des te dringender naarmate de successen van de spectroscopie
tegen het einde van de negentiende eeuw in de sterrenkunde voelbaar begonnen
te worden. Sterren kunnen op grond van hun spectra ingedeeld
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worden in verschillende typen. Uit de spectraallijnen kunnen bovendien snelheden
worden afgeleid, met behulp van het in 1841 voorspelde Doppler-effect. Beide
soorten gegevens zijn voor het onderzoek van de Melkweg minstens zo belangrijk
als de helderheden en de posities van de sterren. Uitbreiding van de Carte du Ciel
met spectroscopische gegevens, zo daar al toe besloten werd, zou echter zeker
nooit gereed komen.
Het onderzoek van Kapteyn werd bij voortduring belemmerd door gebrek aan
voldoende gedetailleerde en vooral ook complete gegevens. Hij besefte dat alleen
door internationale coördinatie en samenwerking die gegevens binnen een redelijke
tijd verkregen konden worden. Vandaar dat hij in overleg met een aantal grote
sterren wachten in 1906 een voorstel publiceerde om alle mogelijke
sterwaarnemingen, dus van posities, helderheid, afstand, eigen beweging, spectrum
en snelheid, te beperken tot die sterren, welke zich binnen een overzichtelijk aantal,
homogeen aan de hemel verspreide gebiedjes bevinden. Dit ‘Plan of Selected Areas’
beperkte het aantal sterren tot slechts 200 000. Over de gehele wereld verklaarden
astronomen zich bereid tot medewerking, en in 1920, twee jaar voor zijn dood, kon
Kapteyn uit de eerste voorlopige resultaten van dit plan zijn beroemd geworden
model van de Melkweg afleiden.
De carrière van Kapteyn werd voor een groot deel bepaald door de problemen
verbonden aan de registratie en verwerking van grote aantallen waarnemingen:
‘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 (...) 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
3
that I hoped and longed to do.’
De kern van het probleem van de ruimtelijke verdeling van de sterren is de
afstandsbepaling. De meest directe methode daarvoor is de meting van de
trigonometrische parallax (fig. 4), die berust op de beweging van de aarde rond de
zon. Voor ver verwijderde sterren is de schijnbare verplaatsing aan de hemel ten
gevolge van deze beweging niet merkbaar. Voor de meest nabije ster bedraagt de
waarde van de parallax slechts 1.5 boogseconde. Zulke kleine hoeken kunnen
alleen met uiterst nauwkeurige instrumenten worden gemeten. In 1838 slaagde
Bessel als eerste er in, met een speciaal voor dit doel door Fraunhofer ontworpen
instrument, zo'n parallax te bepalen. Rond 1875, toen Kapteyn zijn loopbaan als
astronoom begon, waren de vooruitzichten om aan de hand van gemeten parallaxen
de structuur van de Melkweg te onderzoeken nihil. De enkele tientallen sterren
waarvoor min of meer nauwkeurige parallaxen waren gemeten vormden een ruw
contrast met de
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Figuur 4 In de winter wordt een dichtbijzijnde ster ten opzichte van de ver weg gelegen
sterren waargenomen in positie (a), in de zomer in positie (b). Het hoekverschil tussen deze
twee standen levert p, de trigonometrische parallax. Hiermee kan de afstand van een ster
direct worden uitgedrukt in de afstand aarde-zon

honderdduizenden waarvoor gegevens omtrent de afstanden nodig waren om
zinvolle uitspraken te kunnen doen over de ruimtelijke verdeling.
Tot het midden van de negentiende eeuw gebruikte men ook wel voor de
afstandsbepaling de hypothese dat de waargenomen schijnbare helderheid van
een ster een maat is voor de afstand. De schijnbare helderheid van een ster (m)
wordt bepaald door zijn absolute helderheid (M) en zijn afstand (d). De absolute
helderheid is per definitie de helderheid van de ster op een afstand van 10 parsec
(1 parsec (pc) = 3.26 lichtjaar). De eenheid van helderheid is zo gedefinieerd dat m
= M + 5 log (d/10), waarbij m en M worden uitgedrukt in magnituden en de afstand
d in parsecs. Is de afstand van een ster bekend dan kan uit de schijnbare helderheid
van een ster zijn absolute helderheid worden bepaald. De hierboven vermelde
hypothese berustte op de veronderstelling dat de absolute helderheid voor alle
sterren gelijk is. Uit de weinige parallaxmetingen bleek echter dat de absolute
helderheid van sterren zeer uiteen kan lopen. Dit werd trouwens bevestigd door de
verschillen in helderheid van de sterren in een sterrenhoop, waarvan immers
verondersteld mag worden dat ze zich alle op ongeveer dezelfde afstand van de
zon
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bevinden. De hypothese dat de schijnbare helderheid een maat is voor de afstand,
moest dus naar het rijk der fabelen verwezen worden.
Niettemin bleven de schijnbare helderheden te zamen met hun posities aan de
hemel de belangrijkste gegevens vormen waarover Kapteyn voor zijn onderzoek
naar de structuur van de Melkweg kon beschikken. Onbekend daarbij echter was
nu of een ster met een gegeven schijnbare helderheid een lichtzwakke ster is die
dichtbij staat dan wel een lichtsterke die ver weg staat. Hoe dan toch de verdeling
van sterren in de ruimte af te leiden?
Met de methode die Kapteyn gebruikte om dit probleem op te lossen legde hij de
grondslagen van de statistische sterrenkunde. Want, zo stelde hij: ‘Just as the
physicist investigating the small world of the molecules of a gas cannot hope to
follow any one particular molecule in its motion, but is still enabled to draw important
conclusions as soon as he has determined the mean of the velocities of all the
molecules and the frequency of determined deviations of the individual velocities
from this mean, so in the greater world of the stars our main hope will be in the
4
determination of means and of frequencies.’
Kapteyn probeerde het probleem van de afstanden te omzeilen door de kans te
bepalen dat een ster waarvoor de schijnbare helderheid tussen zekere grenzen ligt,
een afstand heeft groter of kleiner dan de gemiddelde afstand van alle sterren in
die groep. De details van zo'n waarschijnlijkheidsverdeling over afstanden worden
beïnvloed door de dichtheidsverdeling van de sterren én de lichtkrachtwet, die het
aantal sterren beschrijft waarvoor de absolute helderheid tussen zekere grenzen
ligt. Omgekeerd kan men met behulp van de waarschijnlijkheidsverdeling van de
sterren met gegeven schijnbare helderheid over afstanden zowel de lichtkrachtwet
als de ruimtelijke verdeling van de sterren afleiden. De bepaling van de
waarschijnlijkheidsverdeling kan in principe geschieden aan de hand van een beperkt,
doch voldoende groot aantal goed gemeten afstanden. In de praktijk bleek het
beschikbare aantal (± vijftig) echter te gering. Daarom gebruikte Kapteyn in zijn
modellen een hypothetische waarschijnlijkheidsverdeling, waarvan alleen de
gemiddelde waarde en de spreiding (maar niet de vorm) geijkt worden op de
waarnemingen. Dit is een niet zonder meer gerechtvaardigde, maar ook heden ten
dage zeer gebruikelijke aanpak.
De eerste resultaten die hij met deze methode verkreeg, werden in 1901
gepubliceerd. In de daarop volgende twee decennia waren zijn inspanningen erop
gericht om het waarneem materiaal uit te breiden en de resultaten daarmee te
verbeteren en te verfijnen. En ten slotte, als de eerste voorlopige resultaten van het
Plan of Selected Areas zijn verkregen zegt hij: ‘Now that, after so many years of
preparation, our data seem at last to be sufficient for the purpose, we have been
unable to restrain our curiosity and have resolved to carry through completely a
small part of the work, even though, by doing
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so, the rules for strict economy of labor cannot be altogether adhered to.’ Kapteyn
was toen al bijna zeventig jaar oud. Meer dan dertig jaar lang had hij gestreefd naar
het moment waarop een redelijk betrouwbaar model kon worden opgezet.
Het model dat hij in 1920 samen met zijn medewerker en latere opvolger Van
Rhijn publiceerde, kreeg al gauw de naam ‘Kapteyn universe’ (fig. 5). Dit model is
voor Kapteyn zelf het hoogtepunt geweest van al zijn wetenschappelijke
onderzoekingen. En hij had een groot vertrouwen in zijn model. Dat vertrouwen was
ten eerste gebaseerd op zijn conclusie dat de lichtverzwakking door materie in de
ruimte verwaarloosbaar klein was, en ten tweede op de door hem in 1920 afgeleide
lichtkrachtwet. Dat resultaat toonde dat de lichtkrachtwet over een schaal van 18
magnituden (dat is een verhouding in lichtkracht van de zwakste tot de sterkste ster
van 1: 16 000 000) kan worden beschreven door een verdeling van Gauss: ‘It is
difficult to avoid the conclusion that we have here to do with a law of nature, a law
5
which plays a dominant part in the most diverse natural phenomena.’
Dat deze ‘lichtkrachtwet’ later, naarmate meer gegevens over zwakke en zwakkere
sterren beschikbaar kwamen, verre van een verdeling van Gauss bleek te zijn,
neemt niet weg dat in 1920 de conclusie onontkoombaar leek dat een natuurwet
was ontdekt. Dit opmerkelijke resultaat, dat niet eenvoudig te verklaren is, heeft
grote invloed uitgeoefend op het Melkwegmodel dat Kapteyn uiteindelijk afleidde in
1920. Op grond daarvan leek het namelijk gerechtvaardigd de lichtkrachtwet uit te
breiden tot helderheden te zwak om te kunnen worden waargenomen én om het
universele karakter van de wet te veronderstellen. Met deze twee extrapolaties - in
helderheid en in ruimte - was het mogelijk om met behulp van de door de Duitse
astronoom Schwartzschild in 1910 afgeleide theoretische modellen, het
dichtheidsverloop tot op een afstand van 10 kpc van de zon te voorspellen. Het was
deze door extrapolatie afgeleide waarde van 10 kpc die door Curtis als argument
in ‘The Great Debate’ werd gebruikt, hoewel het op waarnemingen berustende
gedeelte van het ‘Kapteyn universe’ niet verder strekte dan 1 kpc.
Sinds de Copernicaanse revolutie wordt ieder model gewantrouwd waarin wij,
aardbewoners, een centrale positie innemen. Dit wantrouwen richt zich ook tegen
een model van de Melkweg waarin ons zonnestelsel een cen-

Figuur 5 Het ‘Kapteyn universe’
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trale positie inneemt ten opzichte van de andere sterren. Het belangrijkste bezwaar
tegen het model van Kapteyn was dan ook gericht op het ‘heliocentrisch’ karakter
ervan. Dit was een direct gevolg van het feit dat de waargenomen verdeling van
sterren over schijnbare helderheden geen significante verschillen vertoonde in
diametraal gelegen richtingen. ‘From this we may conclude that, if there is a
thinning-out of the stars for increasing distance from the sun, it must be so in
whatever direction from the sun we proceed. This would assign to our sun a very
exceptional place in the stellar system, viz., the place of maximum density. On the
other hand, if we assume that the thinning-out of the stars is simply apparent and
due to absorption of light, the apparent thinning-out in any arbitrary direction is
6
perfectly natural.’
Met andere woorden, de absorptie van licht in de ruimte is hoogst waarschijnlijk
de oorzaak van het schijnbaar heliocentrische karakter van de verdeling van sterren
in de ruimte, althans zo dacht Kapteyn er in 1909 over.
De lichtverzwakking in de ruimte door donkere wolken is een grote frustratie
geweest voor de galactische onderzoeker aan het begin van deze eeuw. Het
probleem speelde reeds in het begin van de vorige eeuw, met name met betrekking
tot de uitgestrektheid van het heelal. Toen werd verondersteld, in navolging van
Herschel, dat de sterren homogeen in de ruimte verdeeld zijn (fig. 6). Deze hypothese
leidde in 1823 tot de formulering van de beroemde ‘paradox van Olbers’. In een
homogeen-heelal-model neemt het aantal sterren per eenheid van ruimtehoek
kwadratisch met de afstand toe en omdat de lichtsterkte kwadratisch met de afstand
afneemt, zal bij afwezigheid van absorptie, de helderheid van de hemel groter zijn
naarmate het heelal zich verder uitstrekt. In een oneindig homogeen heelal zou de
nacht moeten schitteren van licht. De voor een ieder waarneembare nachtelijke
duisternis impliceert óf de eindigheid van het heelal dan wel de aanwezigheid van
absorberende materie in de ruimte. Natuurlijk gaat deze paradox niet op als de
dichtheid met toenemende afstand van de zon afneemt, zoals Kapteyn dat had
afgeleid uit de waargenomen verdeling van sterren over helderheden.
Dit resultaat is echter zeer afhankelijk van de veronderstellingen die met betrekking
tot de absorptie van licht in de ruimte worden gemaakt. Kapteyn demonstreerde
deze afhankelijkheid in 1904 door voor verschillende waarden van een
(hypothetische) lichtverzwakking het dichtheidsverloop in de ruimte af te leiden. De
waargenomen sterverdeling bleek geenszins in strijd met een min of meer constante
dichtheid, als een lichtverzwakking van tenminste 1.6 magnitude per kpc
verondersteld werd. Het was dus van het allergrootste belang om de werkelijke
grootte van de lichtverzwakking in de ruimte te onderzoeken.
Tussen 1904 en 1915 heeft Kapteyn verschillende pogingen ondernomen
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Figuur 6 Herschels model van de Melkweg

om dit probleem op te lossen. Zo voorspelde hij de aanwezigheid van interstellaire
absorptielijnen waarvan kort daarna bleek dat ze reeds veel eerder gevonden waren.
De theorie van spectraallijnen was echter nog niet voldoende ontwikkeld om uit
deze lijnen kwantitatieve gegevens over de absorptie af te leiden. Een ander effect
van absorptie dat Kapteyn als eerste voorspelde en ook zelf onderzocht was de
roodverkleuring (daarbij dacht hij voornamelijk aan oorzaken vergelijkbaar met die
welke verantwoordelijk zijn voor de rode verkleuring van de ondergaande zon). In
1909 vond hij hieruit een lichtverzwakking van 0.3 mag./kpc. Deze onderzoekingen
overtuigden Kapteyn zo langzamerhand dat het maximum in de dichtheid in de buurt
van de zon reëel was. ‘One of the startling consequences is that we
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have to admit that out solar system must be in or near the center of the universe or
at least to some local center. Twenty years ago this would have made me very
7
sceptical... Now it is not so.’
En toen Shapley in 1917 op grond van studies aan bolvormige sterrenhopen,
dezelfde die hem tot een totaal verschillende opvatting over de Melkweg inspireerden,
een lichtverzwakking van slechts 0.1 magnitude per kpc afleidde, was dat voor
Kapteyn aanleiding om de hypothese van verwaarloosbare absorptie als definitief
te beschouwen. Het overtuigde hem en met hem vele anderen van de juistheid van
zijn ‘universe’.
Het zou onjuist zijn te suggereren dat iedereen in 1920 overtuigd was van de
verwaarloosbaarheid van absorptie. Curtis, de opponent van Shapley in ‘the Great
Debate’ bijvoorbeeld, betoogde dat donkere wolken zich voornamelijk in het vlak
van de Melkweg ophoopten, zoals later inderdaad ook werd aangetoond. Dat
desondanks de argumenten van Curtis over de schaal van het heelal (die
voornamelijk waren gebaseerd op studies van spiraalnevels) leidden tot een
ondersteuning van het stelsel van Kapteyn, toont wel aan hoe groot de verwarring
was ten tijde van het debat.
De meningsverschillen over de absorptie van licht in de ruimte bleven bestaan
totdat in 1930 Trumpler aantoonde dat Kapteyn en Shapley de effecten ervan hadden
onderschat. Toen pas werd duidelijk dat de sterren waaraan de Melkweg haar licht
ontleent, zich voornamelijk in de directe nabijheid van de zon bevinden en dat het
overgrote deel van de sterren in het Melkwegstelsel voor de waarnemer verborgen
blijft.
De eerste stap in de afleiding van een dichtheidsmodel voor de Melkweg die
Kapteyn ondernam, was de bepaling van de gemiddelde afstand van groepen sterren
waarvan de schijnbare helderheid binnen zekere grenzen lag. Daarbij trachtte
Kapteyn gebruik te maken van het verschijnsel dat alle sterren, ten gevolge van de
beweging van het zonnestelsel door de ruimte, schijnbaar naar één punt aan de
hemel, het antapex, bewegen. Deze schijnbare beweging uit zich als een
hoekverplaatsing van de sterren aan de hemel die met de tijd toeneemt en groter
is naarmate de sterren dichterbij staan. Deze hoekverplaatsing, gemeten over
bijvoorbeeld honderd jaar, is veel groter dan de verplaatsing aan de hemel ten
gevolge van de jaarlijkse beweging van de aarde om de zon, de parallax. Ze is
daarom niet alleen gemakkelijker meetbaar, ze maakt het in principe ook mogelijk
om dieper in de ruimte door te dringen. Een probleem hierbij echter is, dat iedere
ster naast de hierboven beschreven schijnbare beweging ook nog een eigen
peculiaire beweging heeft. En alleen de som van beide bewegingen wordt
geprojecteerd aan de hemel waargenomen. Deze waargenomen beweging wordt
- vreemd genoeg - de eigenbeweging genoemd. Het gevolg is dat onbekend is of
een ster met een gegeven verplaatsing aan de hemel nu een dichtbijzijnde ster is
met een kleine dan wel een ver verwijderde ster is met een grote peculiaire beweging.
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De in de tweede helft van de negentiende eeuw gangbare methode om de schijnbare
van de peculiaire beweging te scheiden berustte op de hypothese dat de peculiaire
bewegingen van sterren geen voorkeursrichting hebben. Na middelen van de
eigenbewegingen van goed gedefinieerde groepen sterren blijft dan alleen de
component van de systematische schijnbare beweging over, dat wil zeggen de
weerspiegeling van de zonsbeweging. Deze middelingsprocedure werd dan ook in
eerste instantie alleen gebruikt om de richting van de beweging van het zonnestelsel
door de ruimte te bepalen.
Kapteyn was de eerste die het belang van eigenbewegingen voor het probleem
van de afstandsbepaling inzag. Is namelijk de beweging van het zonnestelsel bekend,
dan kan de gemiddelde afstand van een groep van sterren onmiddellijk worden
bepaald uit het gemiddelde van hun schijnbare eigenbewegingen. Toen Kapteyn
deze methode van afstandsbepaling ontwikkelde was alleen de richting van de
beweging van het zonnestelsel, het apex, bekend. De grootte van de snelheid
waarmee ons zonnestelsel door de ruimte ploegt, kon pas worden bepaald toen
rond 1890 betrouwbare radiële snelheden uit sterspectra konden worden verkregen.
En pas daarna kon Kapteyn zijn methode toepassen op de waargenomen
eigenbewegingen.
De methode is uiteraard afhankelijk van de veronderstelde zonsbeweging. De
opvattingen over de laatste liepen echter nogal uiteen. Figuur 7 laat zien hoe groot
de verschillen waren tussen de resultaten die verscheidene onderzoekers met
diverse methoden voor het apex hadden verkregen. En die verschillen konden niet
verklaard worden door de verschillen in methoden. ‘Every astronomer who has
devoted much thought and time to the study of proper motions must be aware of
4
the fact that there remain not inconsiderable anomalies,’ concludeerde Kapteyn in
1904.
Hij stond toen op het punt een van zijn belangrijkste ontdekkingen wereldkundig
te maken, die van de sterstromen. Hiermee bevestigde hij iets wat vele astronomen
wel hadden vermoed, maar niet vermochten te bewijzen, namelijk dat peculiaire
bewegingen van sterren wel voorkeursrichtingen hebben.
In een zorgvuldige analyse van de eigenbewegingen van 2800 regelmatig aan
de hemel verspreide sterren, slaagde Kapteyn erin de effecten van systematische
bewegingen van de sterren te scheiden van die ten gevolge van de beweging van
het zonnestelsel. Hij concludeerde daarbij dat de sterren bij voorkeur in twee bijna
tegengestelde richtingen bewegen. De opwinding over deze ontdekking was groot,
de implicaties dat deze twee sterstromen vroeg of laat uit elkaar zouden geraken,
overduidelijk. De Melkweg, die tot dan toe tamelijk onveranderlijk had geschenen,
ging nu veel onderzoekers inspireren. Met name de Engelse astronoom Eddington
herhaalde het onderzoek met ander materiaal en bevestigde Kapteyns conclusies.
De Duitse astronoom Schwartzschild liet zien dat de door Kapteyn ge-
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Figuur 7 Een diagram van de uiteenlopende resultaten van de bepalingen van het apex (+
tekens), uit: Der Bau der Fixsternsystems, 1906. Het ▲ teken geeft de thans algemeen
aanvaarde positie van het apex

vonden effecten ook konden worden geïnterpreteerd als ‘éénstroom’-theorie met
een anisotrope spreiding van de snelheden. Aan geen van de beide verklaringen
kon de voorkeur worden gegeven, totdat in 1926 de Zweedse astronoom Lindblad
een fysisch zinvolle verklaring gaf voor de interpretatie die Schwartzschild voor de
effecten had gegeven.
Deze ontdekking van Kapteyn, die in zekere zin als een bijprodukt kan worden
beschouwd van zijn studies naar de structuur van de Melkweg, is mede door de
latere ontwikkelingen tot een belangrijke mijlpaal in het galactisch onderzoek
geworden.
En het was ook door deze ontdekking dat het Melkwegonderzoek eindelijk
voldoende aandacht van de astronomen op zich gevestigd kreeg, een luxe die het
feitelijk sinds Galilei had moeten ontberen.
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Jacobus Cornelius Kapteyn werd op 19 januari 1851 geboren te Barneveld. In de
kostschool van zijn vader groeide hij, samen met zijn vele broers en zusters - vijftien
in totaal - op als leerling onder de andere kostschoolleerlingen. De kille regels van
orde en stiptheid die in het huis gehandhaafd werden met het doel de leerlingen
5
‘met den goddelijken zegen tot deugdzame en kundige menschen te vormen’,
schiepen een klimaat waarin Kapteyn, stil en verlegen als hij was, geheel in zich
zelf gekeerd opgroeide, zonder vriendjes. De vereenzaming in zijn jeugd werd pas
doorbroken toen hij, in navolging van enkele van zijn broers, naar Utrecht trok om
er wiskunde en natuurkunde te studeren. In Utrecht ook ontmoette hij zijn toekomstige
vrouw Elise Kalshoven. Op 24 januari 1875 promoveerde Kapteyn te Utrecht op het
proefschrift Onderzoek der trillende platte vliezen. De familietraditie wilde dat Kapteyn
nu zelf het leraarschap zou aanvaarden. Hij voelde daar echter zelf weinig voor,
weerstreefde die vaderlijke wens en accepteerde de post van observator aan de
Leidse sterrenwacht.
Het werk dat Kapteyn daar verrichtte moet wel indruk hebben gemaakt op de
toenmalige hoogleraar-directeur H.G. Van de Sande Bakhuyzen. Binnen twee jaar
na zijn aanstelling te leiden volgde namelijk zijn benoeming tot hoogleraar aan de
universiteit te Groningen. Deze benoeming, nu ruim honderd jaar geleden, is van
grote invloed geweest op de ontwikkeling van de sterrenkunde, niet alleen in
Nederland, maar ook daarbuiten. De eerste Groningse jaren waren echter verre
van rooskleurig. Al zijn inspanningen om in het noorden van het land een
sterrenwacht te bouwen liepen op niets uit. De weerstanden die leefden bij de reeds
bestaande sterrenwachten te Leiden en Utrecht tegen de oprichting van een derde,
concurrerende instelling waren daarvoor te groot. De gastvrijheid die de Leidse
sterenwacht Kapteyn bood om in zijn vakanties de praktische sterrenkunde te
beoefenen, werd door hem in dank aanvaard, maar was verre van toereikend voor
zijn steeds toenemende ambities om een groot(s) werk te verrichten.
Het was in deze sfeer van frustratie dat Kapteyn aanbood het uitmeten van de
platen van de Cape Photographic Durchmusterung voor zijn rekening te nemen,
overigens tegen het advies van zijn Leidse collega's in. De beslissing tot
samenwerking met Gill is van wezenlijk belang gebleken voor de verdere ontwikkeling
van Kapteyn als astronoom. Voor alles plaatste dat werk hem buiten het nationale
kader van het astronomische onderzoek in Nederland. En juist hierop is de grote
invloed van Kapteyns werk op het sterrenkundig onderzoek in Nederland terug te
voeren.
Sinds in de zeventiende eeuw met het werk van Christiaan Huygens een ongekend
hoogtepunt was bereikt, had het astronomisch onderzoek in Nederland op Europees
niveau nauwelijks enige betekenis meer gekend. Een dieptepunt ontstond in de
periode van 1820 tot 1830 toen, tevergeefs, veel geld werd geïnvesteerd om in
Nederland een grote telescoop te plaatsen. De
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toestand werd aanzienlijk verbeterd door inspanningen van Kaiser te Leiden en wat
later Oudemans te Utrecht, maar tot een doorbraak kwam het niet, al waren er in
1875 wel veel betere instrumenten beschikbaar.
Pas toen Kapteyn, door zijn werk aan de CPD, zijn eigen wetenschappelijke isolatie
doorbrak werd ook de isolatie van het astronomisch onderzoek in Nederland
doorbroken. Kapteyn kwam daardoor al vroeg in zijn loopbaan in contact met
invloedrijke buitenlandse astronomen, onder andere in Engeland en vooral ook in
de Verenigde Staten. Deze contacten hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen
dat hij na voltooiing van de CPD niet langer de bouw van een sterrenwacht in
Groningen als zijn voornaamste doel stelde.
Mede onder de druk van de grote reductieproblemen, waarmee veel
sterrenwachten kampten, zag hij daarna zijn taak voornamelijk als ‘the grinding of
2
the huge masses of facts into law’. En dat deed hij zeer systematisch en met grote
volharding.
Met zijn eerste grote succes, de ontdekking van de sterstromen, in 1904, verwierf
hij zich een reputatie die na Christiaan Huygens geen enkel ander Nederlands
astronoom ten deel was gevallen. ‘There is a region between purely observational
8
and purely theoretical astronomy in which Kapteyn was unrivalled,’ zo schetste de
Engelse astronoom Eddington het belangrijkste kenmerk van het astronomische
werk van Kapteyn.
Vanaf 1909 was hij ieder jaar enkele maanden te gast op het Mt. Wilson
Observatorium. Door dit regelmatig verblijf op een van de best uitgeruste
sterrenwachten ter wereld bleef hij goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen
in de sterrenkunde. Als adviseur van die sterrenwacht hielp hij mee het
waarneemprogramma ervan te bepalen. Het is opvallend hoeveel meer dan in
Nederland Kapteyn zich op zijn gemak voelde in de Verenigde Staten. Ongetwijfeld
hangt dit samen met de omstandigheid dat de astronomie in dat land in het begin
van deze eeuw zich zo sterk ontwikkelde (trouwens niet alleen de sterrenkunde) en
dat de sterrenwachten daar als het ware als paddestoelen uit de grond rezen. Maar
het was vooral ook de openhartigheid van de Amerikanen, die grote indruk op hem
maakte en zijn sympathie had.
Aan de internationale samenwerking, zo karakteristiek voor de loopbaan van
Kapteyn, heeft hij ook in zijn persoonlijk leven, grote betekenis gehecht. Het is
waarschijnlijk daarom dat Kapteyn de schok, ontstaan door de verdeeldheid van de
wetenschappelijke wereld, teweeggebracht door de Eerste Wereldoorlog, nimmer
te boven is gekomen. Die verdeeldheid ontstond in eerste instantie door de publikatie
van een onbezonnen en patriottisch gekleurd manifest van drieënnegentig Duitse
geleerden waarin de schending van de Belgische neutraliteit en andere overduidelijke
volkenrechtelijke overtredingen ten stelligste werden ontkend. Slechts weinig
geleerden van
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naam, waaronder Hilbert en Einstein, distantieerden zich van dit manifest.
Dat politiek en wetenschap niet te scheiden waren, was reeds duidelijk geworden
toen steeds meer onderzoekers zich in de oorlogsjaren gingen bezig houden met
militair onderzoek, vooral in de Verenigde Staten. Kapteyn echter geloofde heilig in
de wetenschap als in iets dat boven partijen stond. En dus ook de wetenschappelijke
onderzoeker. ‘If the men of science give an example of hate and narrowmindedness,
3
who is going to lead the way?’ schreef hij in 1917 aan zijn vriend Eddington. Hij
heeft zich daarom na de oorlog ingespannen om de kloof door die oorlog ontstaan,
te helpen overbruggen. Zo verzette hij zich (zonder succes overigens) tegen de
toetreding van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen tot de
Interallied Association of Academies. Deze organisatie was door zijn oude vriend
en collega, de Amerikaan Hale, opgericht en de statuten ervan sloten deelname
door Duitsland uit. En daarmee ook deelname door Duitsland aan internationale
wetenschappelijke symposia. Zozeer escaleerde de situatie, dat in 1925 Duitse
geleerden van naam als Pauli, Heisenberg, Sommerfeld en Einstein niet werden
toegelaten tot internationale congressen.
Meer dan veertig jaar is Kapteyn hoogleraar geweest te Groningen. Zowel uit
Utrecht als uit Leiden werden hem hoogleraarschappen aangeboden. Maar hij bleef
in Groningen, waar hij ten koste van zoveel moeite, maar op den duur toch ook met
zoveel tevredenheid, een nieuw soort sterrenkundig instituut had weten op te bouwen:
geen sterrenwacht in de eigenlijke zin des woords, maar meer gelijkend op een
laboratorium. En zo zou het later ook genoemd worden: ‘Sterrenkundig Laboratorium
Kapteyn’.
Zijn onderzoekingen naar de structuur van de Melkweg trokken vooral de aandacht
van de Leidse sterrenwacht. Twee van zijn leerlingen, De Sitter en Oort, zijn daar
hoogleraar geworden. Vooral door toedoen van de laatste kreeg ook het Leidse
onderzoek naar die structuur internationale betekenis. En daarmee werd het
voetspoor van Kapteyn tot een wegwijzer in het Nederlandse astronomische
onderzoek.
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16 Jacobus H. van 't Hoff 1852-1911
H.A.M. Snelders

De eerste Nederlander die de Nobelprijs mocht ontvangen, Jacobus Henricus van
't Hoff werd op 30 augustus 1852 in Rotterdam geboren als het derde van zeven
kinderen uit het huwelijk van de arts Jacobus Henricus van 't Hoff en Alida Jacoba
Kolff.
In 1867 ging hij naar de vierde klas van de Rotterdamse Hoogere Burgerschool,
een onderwijsinstelling, die kort tevoren door minister Thorbecke in het leven was
geroepen. Reeds in 1869 haalde hij het einddiploma, dat tevens toelating tot
Polytechnische School te Delft gaf. Daar legde hij in 1871 met goed gevolg het
examen van technoloog af. Zijn belangstelling ging echter meer uit naar de
theoretische zijde van de scheikunde. In Delft bestudeerde hij zelfstandig het
differentiaal- en integraalrekenen en raakte hij geïnteresseerd in wijsbegeerte. Hij
verdiepte zich in Auguste Comtes Cours de philosophie positive, William Whewells
History of the Inductive Sciences en Hippolyte Taines De l'Intelligence en kwam
onder grote bekoring van de gedichten van lord Byron.
Om zijn studies in de zuivere wetenschap aan de universiteit te kunnen vervolgen,
moest hij een admissie-examen in Grieks en Latijn afleggen. Hij kreeg van de minister
van Binnenlandse Zaken echter vrijstelling van dat examen, zodat hij in september
1871 in Leiden kon gaan studeren. Hier legde hij zich vooral toe op de studie van
de wiskunde. Hij werkte van de herfst van 1872 tot de lente van 1873 op het
beroemde chemische laboratorium van August Kekulé in Bonn en legde in december
1873 het doctoraalexamen scheikunde af aan de universiteit van Utrecht. Begin
1874 vertrok hij naar
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Parijs om verder te studeren bij de chemicus Adolphe Wurtz, die vooral naam had
gemaakt met zijn onderzoek van de organische ammoniakverbindingen. Op diens
laboratorium ontmoette hij de vijf jaar oudere Joseph Achille le Bel uit Peckelbrunn
in de Elzas, die onafhankelijk van hem een theorie zou publiceren voor de verklaring
van optische isomerie gebaseerd op stereochemische beschouwingen.
In de zomer van 1874 keerde Van 't Hoff terug naar ons land en in september
van hetzelfde jaar publiceerde hij zijn theorie van het asymmetrisch koolstofatoom,
waarmee de ontwikkeling van de stereochemie een aanvang nam. Op 22 oktober
1874 promoveerde hij bij Eduard Mulder in Utrecht op een onbelangrijke dissertatie:
Bijdrage tot de kennis van cyanazijnzuur en malonzuur.
Het kostte Van 't Hoff veel moeite een betrekking te vinden. Met het solliciteren
als leraar had hij geen succes en hij bleef in Utrecht met privaatlessen in zijn
onderhoud voorzien. Een deel van zijn tijd besteedde hij aan onderzoekingen in het
chemisch laboratorium van de Utrechtse universiteit en in 1875 verscheen zijn
boekje La Chimie dans l'espace. Pas in 1876 werd hij benoemd tot leraar aan 's
Rijks Veeartsenijschool in Utrecht.
Zijn academische loopbaan begon in 1877 met zijn benoeming tot lector in de
theoretische en fysische chemie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij van
1878 tot 1896 professor in chemie, mineralogie en geologie en hoofd van het
chemisch laboratorium was. De benoeming had hij ongetwijfeld te danken aan Jan
Willem Gunning, hoogleraar in chemie en farmacie in Amsterdam, met wie hij sterk
bevriend was geraakt. In de inaugurele oratie: Verbeeldingskracht in de wetenschap
(11 oktober 1878) verdedigde Van 't Hoff dat voor de studie van de
natuurwetenschappen zowel waarneming als verbeelding noodzakelijk is. Uit
levensbeschrijvingen van ruim 200 wetenschappers concludeerde hij dat de
belangrijksten onder hen door hun fantasie geleid werden.
Enige maanden later (27 december 1878) trad hij in het huwelijk met zijn
Rotterdamse jeugdvriendin Johanna Francisca Mees, uit welk huwelijk twee zoons
en twee dochters werden geboren.
Van 't Hoffs Amsterdamse jaren vormen het hoogtepunt van zijn wetenschappelijke
loopbaan. Experimenten ter ondersteuning van zijn theorie van het asymmetrisch
koolstofatoom deed hij nauwelijks. Zijn belangstelling was gericht op de vraag wat
er onder bepaalde omstandigheden na een bepaalde tijd zal gebeuren als men
verschillende chemische stoffen bij elkaar brengt. Hiermee werd hij een van de
belangrijkste grondleggers van een nieuwe wetenschap, de fysische chemie, hetgeen
na zeven jaar resulteerde in het boek: Études de dynamique chimique (1884).
Van 1885 tot 1890 publiceerde hij de resultaten van zijn onderzoekingen over de
osmotische druk waarin de analogie tussen verdunde oplossingen en
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gassen een grote rol speelde. Van 't Hoff werd door zijn publikaties steeds
beroemder. In 1887 kreeg hij een uitnodiging voor een hoogleraarschap in Leipzig.
Toen dit bekend werd, probeerde men van alle kanten hem te overreden zijn
vaderland niet te verlaten. De Amsterdamse gemeenteraad bood hem een nieuw
chemisch laboratorium aan dat in 1891 was voltooid op de hoek van de Nieuwe
Prinsengracht en de Roetersstraat, maar dat kon niet voorkomen dat Van 't Hoff in
1896 naar Berlijn vertrok, waar hij werd benoemd tot lid van de Pruisische Academie
van Wetenschappen en hoogleraar aan de Berlijnse universiteit. Hij publiceerde zijn
colleges als Vorlesungen über theoretische und physikalische Chemie (1898-1900,
3 delen) en Die chemischen Grundlehren nach Menge, Mass und Zeit (1912). Met
Wilhelm Ostwald stichtte hij het Zeitschrift für physikalische Chemie, waarvan de
eerste aflevering in februari 1887 verscheen.
De wetenschappelijke verdiensten van Van 't Hoff werden niet alleen erkend door
de toekenning van de Nobelprijs voor scheikunde (1901), maar ook door zijn
benoeming tot lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (1885). Hij
ontving eredoctoraten van Harvard en Yale (1901), Victoria University of Manchester
(1903) en van de Universiteit van Heidelberg (1908); hij ontving de Davy Medaille
van de Royal Society of London (1893) en de Helmholtz Medaille van de Pruisische
Academie van Wetenschappen (1911). Hij werd benoemd tot Chevalier de la Légion
d'Honneur (1894), senator van het Kaiser-Wilhelm Gesellschaft (1911) en hij was
lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Göttingen (1892), de
Chemical Society of London (1898), de American Chemical Society (1898) en de
Académie des Sciences (1905). Op 1 maart 1911 stierf hij aan longtuberculose. Zijn
lichaam werd op 5 maart gecremeerd en de as werd bijgezet op de begraafplaats
van Berlin-Dahlem.
Op 5 september 1874 publiceerde Van 't Hoff een slechts twaalf bladzijden tellende
brochure getiteld: Voorstel tot uitbreiding der tegenwoordig in de scheikunde
gebruikte structuurformules in de ruimte; benevens een daarmee samenhangende
opmerking omtrent het verband tussen optisch actief vermogen en chemische
constitutie van organische verbindingen. Hierin past hij het tetraëdermodel toe voor
de verklaring van zowel de optische activiteit van organische verbindingen, als voor
de structuur van organische verbindingen met een twee- en een drievoudige binding.
Vrijwel gelijktijdig en onafhankelijk van onze landgenoot publiceerde de Franse
chemicus Joseph Achille le Bel (1847-1930) eveneens een verhandeling over dit
thema als ‘Sur les relations qui existent entre les formules atomiques des corps
organiques et le pouvoir de leurs dissolutions’ in het Bulletin de la Socitété Chimique
1
de France.
Van 't Hoff kwam tot zijn theorie via de opvattingen van zijn leermeester Kekulé
over de vierwaardigheid van het koolstofatoom (dat wil zeggen dat een koolstofatoom
vier bindingsmogelijkheden heeft) en de mogelijkheid
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van de koolstof-koolstofketenvorming (1858), alsmede door een drietal artikelen
van de Duitse chemicus Johannes Wislicenus (1873) over de structuur van de drie
2
isomere melkzuren, waaraan hij slechts twee formules kon toekennen:

Wislicenus komt daarin tot de conclusie dat het enige verschil tussen de twee optisch
actieve vormen van melkzuur (de linker formule) moet bestaan in een bijzondere
ruimtelijke rangschikking van hun atomen. Van 't Hoff had deze publikaties
bestudeerd in de Utrechtse universiteitsbibliotheek.
Op voorstel van Christopher Hendrik Diederik Buys Ballot, Van 't Hoffs
3
natuurkundehoogleraar in Utrecht, werd het Voorstel spoedig in het Frans vertaald
en het jaar erop publiceerde Van 't Hoff zijn nieuwe opvattingen in uitgebreide vorm
als La chimie dans l'espace. De revolutionaire ideeën trokken echter weinig aandacht
van de scheikundige wereld tot Wislicenus aan Van 't Hoff toestemming vroeg voor
een Duitse vertaling door een van zijn leerlingen, Felix Herrmann. De vertaling
verscheen in 1877 als Die Lagerung der Atome im Raume. In 1887 publiceerde Van
't Hoff zijn Dix années dans l'histoire d'une théorie, waarin hij opmerkt dat Le Bel
onafhankelijk tot dezelfde theorie is gekomen, zij het in een meer abstracte vorm
4
uitgaande van algemene beschouwingen over moleculaire asymmetrie.
Zowel Van 't Hoff als Le Bel toonden aan dat de rangschikking van vier
verschillende éénwaardige groepen aan de hoekpunten van een regelmatiger
tetraëder (door Van 't Hoff gedefinieerd als een asymmetrisch koolstofatoom, met
andere woorden: een koolstofatoom ‘gebonden aan vier onderling verschillende
univalente groepen’) twee spiegelbeeldstructuren oplevert. Het laatste is een vereiste
voor het bestaan van optische isomeren, zoals Louis Pasteur al in 1860 had ingezien
toen hij vond dat optische rotatie het gevolg is van asymmetrie in het molecuul zelf.
Van 't Hoff signaleert in zijn Voorstel dat met de toen gebruikte tweedimensionale
structuurformules niet alle bekende isomeriegevallen zijn te verklaren.
In het eerste gedeelte van het Voorstel behandelt hij - aan de hand van een groot
aantal voorbeelden (wijnsteenzuur, melkzuur, suikers, kamfer enz.) - het verband
tussen het asymmetrisch koolstofatoom en de optische activiteit (d.w.z. het vermogen
om het polarisatievlak van een bundel lineair gepolariseerd licht die door zo'n stof
valt over een bepaalde hoek te draaien).
De voorstelling van Van 't Hoff over het asymmetrisch koolstofatoom gaf een
verklaring voor het voorkomen van een groot aantal isomeriegeval-
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len, welke met de in die tijd gebruikte twee-dimensionale structuurformules niet
konden worden begrepen. Tevens gaf hij het bestaan van een verband tussen
optische activiteit en de aanwezigheid van een asymmetrisch koolstofatoom in het
molecuul aan. Ook het verband tussen het asymmetrisch koolstofatoom en het
aantal isomeren werd door hem besproken, hoewel hij pas in La chimie dans l'espace
aantoonde dat het aantal mogelijke isomeren van een verbinding met n ongelijke
2

asymmetrische koolstofatomen 2 bedraagt, terwijl hij ook afleidde hoe het aantal
isomeren afneemt als een of meer asymmetrische koolstofatomen equivalent zijn.
In gevallen dat een verbinding optische activiteit vertoont, maar een symmetrische
formule bevat, postuleerde Van 't Hoff dat er óf een fout in de formule was óf dat er
een optisch actieve onzuiverheid in de verbinding moest zitten. In 1894 gaf hij de
later bevestigde opvatting dat het voorkomen van optisch actieve verbindingen in
de natuur het gevolg kan zijn van de werking van circulair gepolariseerd licht in de
atmosfeer op optisch inactieve stoffen.
Van 't Hoffs Voorstel bevat echter meer dan een verklaring van de optische
isomerie van organische verbindingen. Hij wist met zijn tetraëdermodel ook de
isomerie van etheen- en ethynderivaten te verklaren.
Ondanks de toezending van La Chimie dans l'espace, alsmede van uit karton
vervaardigde tetraëders en andere structuren aan een aantal bekende chemici Adolph Baeyer in Straatsburg, Alexander Butlerov in St. Petersburg, Louis Henry
in Leuven, August von Hofmann in Berlijn, August Kekulé in Bonn, Edward Frankland
in Londen, Johannes Wislicenus in Straatsburg, Adolphe Wurz en Marcellin Berthelot
5
in Parijs - trokken de ideeën van onze landgenoot nauwelijks de aandacht. Hij kreeg
waarderende brieven van Walther Spring, Wurtz en Henry, maar ze deden geen
poging de theorie te bediscussiëren of te bekritiseren. Baeyer beoordeelde de theorie
zeer gunstig, maar het valt te betwijfelen of Van 't Hoff hiervan snel op de hoogte
is gekomen.
Hoewel Hans Landolt in 1877 geen voorbeeld kon aanwijzen dat in strijd was met
de hypothese van Van 't Hoff, was Berthelot er zonder meer tegen, omdat hij meende
dat er optisch actieve stoffen waren zonder asymmetrisch koolstofatoom in het
molecuul, zoals barnsteenzuur en styreen.
De felste en meest afbrekende kritiek kwam in mei 1877 van Hermann Kolbe, die
de theorie van onze landgenoot als ‘Phantasie-Spielereien’ beschouwde, die ‘ganz
und gar das thatsächlichen Bodens entbehren und dem nüchternen Forscher rein
6
unverständlich sind’.
De meeste chemici stonden sceptisch tegenover de theorie, omdat zij het niet
eens konden zijn met het feit dat Van 't Hoff de fysische realiteit van atomen en
moleculen had aangenomen. Kekulé ging dan ook niet verder dan de theorie een
bruikbare hypothese te noemen. Hij stond, als vele vooraanstaande chemici uit die
tijd, sceptisch tegenover het werkelijk bestaan van
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atomen en moleculen. Daarbij kwam dat men de tetraëdertheorie strijdig met de
fysische wetten achtte. In het bijzonder het postulaat dat de vier bindingen van het
koolstofatoom a priori gericht zijn naar de hoekpunten van een regelmatige tetraëder,
beschouwde men in strijd met de wetten van de toenmalige fysica. De richting van
een aantrekkende kracht wordt bepaald door de plaats van het aangetrokken lichaam,
terwijl de vier valentierichtingen in Van 't Hoffs tetraëder daarvan onafhankelijk zijn.
Ook het feit dat er vier valenties in bepaalde richtingen van het atoom uitgaan, vond
men onaanvaardbaar.
Op Le Bels opvattingen daarentegen werd nauwelijks kritiek geuit. Diens abstracte
geometrische beschouwingen stonden los van een atoommodel. Wat de verklaring
van de optische isomerie betreft, kwam hij tot dezelfde resultaten als onze
landgenoot. Omdat hij geen tetraëdermodel als uitgangspunt nam, was hij het echter
niet eens met Van 't Hoffs model voor etheenderivaten. Volgens Le Bel was het
helemaal niet zeker dat hier geen optische isomerie zou optreden; hij heeft er dan
ook jarenlang naar gezocht.
In ons land vond het Voorstel eveneens weinig belangstelling. De Groningse
hoogleraar Rudolph Sicco Tjaden Modderman vond ze te voorbarig (1874). Alleen
Gunning en Buys Ballot gingen serieus in op Van 't Hoffs nieuwe theorie. Gustav
Jacob Wilhelm Bremer voerde met Van 't Hoff een briefwisseling over diens
hypothese en maakte er gebruik van in zijn dissertatie over het rechtsdraaiend
7
appelzuur (1875).
Van 't Hoff nam dus als uitgangspunt voor zijn theorie het werkelijk bestaan van
atomen en moleculen aan. Merkwaardigerwijs had een jaar eerder een andere
landgenoot hetzelfde gedaan, namelijk Johannes Diderik van der Waals, die in zijn
dissertatie Over de continuïteit van den gas- en vloeistoftoestand (1873) een
uitbreiding van de kinetische gastheorie gaf, die leidde tot het opstellen van de
toestandsvergelijking waarin de onderlinge aantrekkingskracht en het eigen volume
van de moleculen in rekening werden gebracht.
De sceptische houding tegenover de ideeën van Van 't Hoff duurde niet lang.
Binnen luttele jaren werden zijn opvattingen aan veel voorbeelden toegelicht en
uitgebreid. Van 't Hoff zelf zei in een lezing voor de Universiteit van Chicago op 20
juni 1901: ‘By means of stereochemistry so much at least was accomplished that,
the real existence of the atoms being assumed, not only was their mode of union
8
described but also their relative position in the molecule was determined.’
In 1884 verschenen Van 't Hoffs Études de dynamique chimique waarin hij
allereerst de snelheid van een chemische reactie onderzoekt. Hij was op dit
onderwerp gekomen toen hij bij zijn stereochemische onderzoekingen bij toeval de
ontleding van dibroombarnsteenzuur bij 100 °C waarnam:
COOH.CHBr.CHBr.COOH ⇄ HBr + COOH.CH = CBr.COOH
Hij zag in dat hij hiermee de snelheid van chemische reacties kon onder-
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zoeken. De betrokken reactie herkende hij als unimoleculair (eerste-ordereactie),
waarbij de hoeveelheid die per tijdseenheid wordt omgezet, evenredig is met de
totale hoeveelheid en onafhankelijk van de concentratie. Als voorbeeld van een
bimoleculaire (tweede-orde) reactie onderzocht hij met zijn leerling L.C. Schwab in
1883 de verzeping van monochloorazijnzuur:
CH2CICOONa + NaOH ⇄ NaCI + CH2OH.COONa
Van 't Hoff vond hierbij het (positieve) zouteffect van het gevormde NaCI en
verklaarde afwijkingen in meer geconcentreerde oplossingen als gevolg van het
eigen volume van de moleculen. Op fraaie wijze bepaalde hij de reactie-orden van
een aantal verbindingen, waarbij hij zich terdege van de storende invloeden door
activiteitsfactoren, reactiemilieu en beweging van de moleculen bewust was. Uit de
invloed van de temperatuur op de snelheid van bovengenoemde reacties van
dibroombarnsteenzuur en van monochloorazijnzuur leidde Van 't Hoff zijn belangrijke
thermodynamische formule af welke het verband aangeeft tussen de absolute
temperatuur T en de snelheidsconstante K:

waarin A en B temperatuursafhankelijke factoren zijn. (A werd later activeringsenergie
genoemd.) Hij maakte bij zijn beschouwing gebruik van de voorstelling van het
chemisch evenwicht als resultaat van twee tegengestelde reacties en voerde de
dubbele pijl in als symbool van een dynamisch chemisch evenwicht.
In het tweede gedeelte van de Études behandelde Van 't Hoff het chemisch
evenwicht. Zonder afleiding vinden we hier zijn algemene vergelijking voor de invloed
van de absolute temperatuur T op de evenwichtsconstante K:

waarin q de reactiewarmte bij constant volume voorstelt. In 1886 toonde hij aan dat
de zgn. Clausius-Clapeyron-vergelijking, die het verband aangeeft tussen de
temperatuurscoëfficiënt van de dampspanning tot de reactiewarmte en
volumeverandering, in algemene vorm uit bovenstaande vergelijking kan worden
afgeleid.
Van 't Hoff past zijn formule toe op homogene en heterogene evenwichten, op
‘gecondenseerde’ systemen (waarin geen enkele component een variabele
concentratie heeft) en op ‘fysische’ evenwichten, dat wil zeggen
toestandsverbeteringen (zoals ijs ⇄ water). Voorts formuleert hij het bekende principe
van het beweeglijke evenwicht, zij het in de beperkte zin dat het evenwicht bij
temperatuursdaling zich verplaatst naar de kant van het systeem, dat gevormd wordt
onder vrijkomen van warmte: ‘Tout équilibre
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entre deux états différents de la matière (systèmes) se déplace, par un abaissement
de la température, vers celui des deux systèmes dont la formation développe de la
9
chaleur.’
In 1884 formuleerde Le Châtelier het beginsel in algemene vorm inclusief de
invloed van de druk. In het gedeelte van de Études dat over de affiniteit van de
chemische verbindingen gaat, formuleert Van 't Hoff de arbeid A (= de maximale
externe arbeid van het systeem) als maat van de affiniteit bij de

waarin P de absolute temperatuur is van het overgangspunt, q het warmteeffect en
T de absolute temperatuur.
Veel belangstelling ondervonden de Études aanvankelijk niet. Het was geen
leerboek noch een zuiver wetenschappelijk werk over een bepaald probleem terwijl
talrijke nieuwe formules worden medegedeeld en toegepast zonder afleiding. Die
vinden we in artikelen van Van 't Hoff in de Archives Néerlandaises (1885) en de
Verhandelingen van de Zweedse Academie van Wetenschappen (1886).
Van belang was vooral het artikel ‘L'Équilibre chimique dans les systèmes gazeux,
10
ou dissous à l'état dilué’ (1886), waarin Van 't Hoff zijn theorie van de verdunde
oplossingen beschrijft. De Baselse botanicus Pfeffer had in 1877 een experiment
gedaan waarin hij een poreuze pot, voorzien van een semi-permeabele wand, in
water plaatste terwijl zich in de pot een suikeroplossing bevond. Sloot hij de pot van
boven hermetisch met een stop af en stak hij daardoor een glazen buis met een
nauwe opening, dan nam hij waar dat de suikeroplossing langzaam in de buis
opsteeg om, na een zekere hoogte te hebben bereikt, niet verder te stijgen. De
stijging in de buis is toe te schrijven aan het binnendringen van water door de
semi-permeabele wand. Pfeffer vond dat als de vloeistof niet meer stijgt, de
hydrostatische druk van de vloeistofzuil evenwicht maakt met de osmotische druk
van de suikeroplossing in de poreuze cel. Van 't Hoff paste de wetten van de
thermodynamica toe op het verschijnsel en kwam tot het verrassend eenvoudige
resultaat dat de wetten van Gay-Lussac, Boyle en Avogadro voor verdunde gassen
eveneens voor verdunde oplossingen van vaste vloeistoffen gelden indien men voor
het begrip gasdruk dat van osmotische druk in de plaats zet. Tevens kon hij hiermee
de toen recent door François Raoult ontdekte verschijnselen van kookpuntsverhoging
en vriespuntsdaling verklaren.
Evenmin als zijn stereochemische opvattingen ondervond Van 't Hoffs theorie
van de verdunde oplossingen in het begin veel belangstelling. De nieuwe opvattingen
werden vooral verspreid door het Zeitschrift für physikalische Chemie, dat in 1887
door Van 't Hoff en Wilhelm Ostwald werd opgericht.
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Voor de analogie die bestaat tussen gassen en oplossingen gaf Van 't Hoff de
algemene uitdrukking pV = iRT (p = druk, V = volume, R = gasconstante en T =
absolute temperatuur). De coëfficiënt i is een empirische factor die de afwijkingen
verdisconteert als gevolg van de elektrolytische dissociatie. Voor binaire elektrolyten
(NaCI, KCI) vond hij in verdunde oplossingen waarden voor i van 1,7 tot 1,9; zowel
uit de vriespuntsdaling als uit de dampdrukverlaging. Ook de isotonische coëfficiënt,
afgeleid uit gegevens over de turgor respectievelijk van Hugo de Vries met
plantencellen en van Donders en Hartog Jacob Hamburger met rode
bloedlichaampjes, leverden zeer goede overeenkomstige waarden voor i.
Het was Svante Arrhenius die in i de getallen herkende die hij uit het elektrisch
geleidend vermogen had afgeleid voor het aantal ionen waarin de elektrolyt zich
splitst. De i van Van 't Hoff was daardoor de voorloper van de activiteitsfactoren
want hij bracht de i ook in toepassing bij de berekening van evenwichten en van
reactiesnelheden. De theorie van de elektrolytische dissociatie van Arrhenius vond
in Van 't Hoff dan ook onmiddellijk een aanhanger. In zijn Amsterdamse jaren bleef
Van 't Hoff zich met zijn fysiochemische studies bezighouden, daarbij geholpen door
een aantal leerlingen (Johan Eykman, Pieter Frowein, Arnold Holleman, Ernst Cohen
en Willem Jorissen) en met buitenlanders die bij hem kwamen studeren (Arrhenius
en Wilhelm Meyerhoffer). Daarnaast hield hij zich bezig met onderzoekingen over
de vorming, splitsing en omzetting van dubbelzouten resulterend in zijn Vorlesungen
über Bildung und Spaltung von Doppelsalzen (1897).
Na zijn overlijden verscheen het voor de Duitse zoutindustrie belangrijke werk:
Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse der ozeanischen Salzablegerungen,
insbesondere der Stassfurter Salzlagern (1912).
In Berlijn stelde Van 't Hoff zich tot doel iets te ondernemen dat zijn nieuwe land
tot bijzonder nut kon zijn. Bij Stassfurt vindt men geweldige zoutlagen, die behalve
NaCI ook andere waardevolle zouten bevatten, waaronder voor de kunstmestindustrie
belangrijke kaliumzouten. Deze zoutlagen zijn ontstaan door verdamping van
zeewater. Van 't Hoff stelde zich nu het volgende probleem: men kan de bij Stassfurt
voorkomende zouten samengesteld denken uit eenvoudige zouten als NaCI, Na2SO4,
MgSO4, CaSO4, en dergelijke. Wat gebeurt er als men deze stoffen in verschillende
hoeveelheen samen in water oplost en de verkregen oplossing bij constante
temperatuur indampt? In welke vorm, in welke hoeveelheid en in welke opeenvolging
scheiden zich de zouten af en welke invloed hebben de temperatuur en de druk op
deze afscheiding? Dit belangrijke theoretische onderzoek deed hij gedurende twaalf
jaar (1896-1908) met een dertigtal medewerkers en dit resulteerde in het tweedelige
Zur Bildung der ozeanischen Salzablagerungen (2 delen, 1905, 1909).
De scheikunde dankt aan Van 't Hoff fundamentele bijdragen over stereo-
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chemie, de theorie van de verdunde oplossingen en de ontwikkelingen van de
chemische kinetica. Hij heeft de fysische chemie gesticht als een onafhankelijke
discipline. Toen in 1889 zijn studenten hem een portretreliëf aanboden, werd daarin
een zin gebeeldhouwd die zijn levenswerk het kortst en krachtigst aangeeft: Physicam
chemiae adiunxit, (hij voegde de natuurkunde met de scheikunde samen).
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17 Heike Kamerlingh Onnes 1853-1926
H.N. de Lang

Op 12 januari 1807, tijdens de Napoleontische overheersing, werd het suffe
provincieplaatsje Leiden opgeschrikt door een geweldige ontploffing: een schip
geladen met buskruit, dat vlak voor de Langebrug lag afgemeerd was op
onverklaarbare wijze geëxplodeerd en had een van Leidens chicste buurten
veranderd in een rokende puinhoop. Naar berichten uit die dagen moet de klap tot
in Friesland hoorbaar zijn geweest. Ze ging in elk geval niet onopgemerkt voorbij
aan de oude mevrouw Te Water, de al jaren stokdove eega van professor Te Water,
1
die na de knal zich tot haar echtgenoot wendde met de vraag: ‘Zei je iets?’
Het duurde tot het midden van de negentiende eeuw voordat de getroffen plek,
‘de Ruïne’, weer werd herbouwd: aan de zuidkant van de gracht ontstond het Van
der Werfpark, genoemd naar Leidens heldhaftige burgemeester en verdediger tegen
de Spanjaarden; ten noorden ervan, aan de Steenschuur, verrees een groot
universitair gebouw, de zogenaamde Nieuwe Academie, waarin naast het fysisch
laboratorium ook andere laboratoria (chemie, fysiologie, anatomie) en de
administratie van de universiteit waren gehuisvest.
Vanaf dit klein fysisch laboratorium echter zou, na vele jaren van middelmatigheid,
de bloei van de Nederlandse fysica opnieuw een aanvang nemen, een bloei die
met recht eveneens explosief mocht worden genoemd. Johannes Diderik van der
Waals promoveerde er in 1873 op een geruchtmakend proefschrift Over de
continuïteit van de gas- en vloeistoftoestand, dat hem in één slag beroemd maakte
en Maxwell de uitspraak ontlokte dat fysici tegen-
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woordig de ‘low Dutch language’ zouden moeten bestuderen - het begin van de
bloei. In 1875 verdedigde de 22-jarige Hendrik Antoon Lorentz er zijn dissertatie
over de Theorie van de reflectie en breking van het licht, waarbij de lichttheorie van
Maxwell werd verdiept en uitgebreid. ‘Maak hem maar professor,’ had de promotor,
professor R.L. Rijke na de promotie gezegd, ‘ik kan hem niets meer leren.’ En zo
vestigde in 1878 de jeugdige Lorentz zich als jongste en eerste Nederlandse
hoogleraar in de nieuw gecreëerde leerstoel in de theoretische fysica, eveneens in
het gebouw.
Maar degene, die het Leidse laboratorium zijn grootste roem verschafte en naar
wie het later zou worden genoemd was Heike Kamerlingh Onnes, die in 1882 Rijke
als hoogleraar zou opvolgen. In hetzelfde jaar van zijn benoeming hield Onnes zijn
inaugurele rede waarin hij aangaf het onderzoek in het laboratorium vooral te willen
richten op de proefondervindelijke toetsing en grondvesting van de theorieën van
Van der Waals en Lorentz.
Door aldus zijn experimenteel vernuft, zijn groot organisatietalent en zijn hele
laboratorium welbewust in dienst te stellen ter verdere uitdieping en ontwikkeling
van het theoretisch werk van zijn twee landgenoten, ontstonden fundamentele en
baanbrekende bijdragen aan de natuurkunde, waarvoor zij alle drie met de Nobelprijs
werden bekroond en die Nederland maakte ‘zu einer Grossmacht im Gebiete der
2
Physik’. Zo kon, mede door hun vele leerlingen die daarna de Nederlandse
universiteiten als hoogleraar bevolkten, dit driemanschap met recht de grondleggers
worden genoemd van de ‘Hollandse School’ in de fysica.
Heike Kamerlingh Onnes werd op 21 september 1853 te Groningen geboren, als
oudste zoon uit een gezin met vijf kinderen. Van zijn vader, een welgestelde fabrikant,
erfde hij de organisatorische en managerkwaliteiten; van zijn moeder, dochter van
een architect, de dichterlijke aanleg en het kunstzinnig gevoel. (Nog geprononceerder
kwamen de artistieke talenten van de familie tot uiting bij zijn broer, de schilder
Menso, en diens zoon Harm Kamerlingh Onnes, de laatste vooral bekend door zijn
portretten van de leden van de Hoge Raad en verschillende Leidse professoren,
zoals Kamerlingh Onnes zelf, Lorentz, Ehrenfest en Einstein.)
Na de HBS te Groningen en aanvullende examens voor Grieks en Latijn gedaan
te hebben, liet hij zich in september 1870 aan de universiteit van zijn geboortestad
inschrijven als student in de wis- en natuurkunde. Tot zijn jaargenoten behoorde de
eerder genoemde H.A. Lorentz. Nog in zijn eerste jaar beantwoordde Onnes een
fysisch-chemische prijsvraag van de Utrechtse universiteit: ‘Wordt verlangd een
kritisch onderzoek van methoden ter bepaling van de dampdichtheid en de
uitkomsten daarbij verkregen, ten opzichte van het verband tusschen den aard der
chemische bindingen en de dichtheid harer dampen.’ Zijn inzending werd met de
gouden penning bekroond en de uitreiking ervan geschiedde ten overstaan van de
Utrechtse
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hoogleraren C.H.D. Buys Ballot en F.C. Donders.
‘Nu moet je naar Duitsland,’ gaf Donders hem de raad, en na in het begin van
zijn tweede jaar (9 november 1871) zijn kandidaatsexamen summa cum laude te
hebben afgelegd, vertrok de achttienjarige Onnes naar de universiteit van Heidelberg
om er colleges te lopen bij de Duitse scheikundige Robert Bunsen.
In Heidelberg trad nu ook duidelijk zijn voorkeur voor de natuurkunde aan het
licht. Na het semester bij Bunsen volgde hij in 1872 de colleges van de fysicus
Gustav Kirchhoff en won bij hem als beste student de ‘Seminarpreis’. Dit was een
felbegeerde trofee, ieder jaar aan slechts één of twee studenten toegekend, die
daarmee het recht verkregen als student-assistent bij Kirchhoff te komen werken.
Na zijn Heidelbergse tijd keerde Onnes naar Groningen terug (april 1873) om er bij
prof. R.A. Mees af te studeren.
Behalve aan zijn grote verstandelijke vermogens had Onnes zijn vele
wetenschappelijke successen mede te danken aan zijn ijzeren werkkracht en
efficiënte studiemethode. Lagen de meeste studenten om zes uur 's ochtends nog
op één oor, hij was op dat tijdstip reeds bezig zich op de komende colleges voor te
bereiden, een werkgewoonte die hij zich op de middelbare school had eigen gemaakt
en zijn hele studietijd volhield.
Toch behoorde hij geenszins tot het type student die niets anders deed dan
studeren. De almanakken uit die jaren roemden zijn ruiterskwaliteiten en zijn niet
geringe redenaarstalenten. En in 1875 kozen zijn medestudenten hem tot rector
van het Gronings Studenten Corps ‘Vindicat atque Polit’.
De Groningse universiteit verkeerde toen juist in spannende tijden. De toenmalige
minister van Binnenlandse Zaken, mr. J. Heemskerk bereidde een nieuwe Wet op
het Hoger Onderwijs voor, die in 1876 de Tweede Kamer diende te passeren.
Aangezien verschillende kamerleden vonden dat drie universiteiten (Leiden, Utrecht,
Groningen) wat al te veel was voor zo'n klein land als Nederland, bestond de kans
dat Groningen zijn universiteit zou verliezen. De jonge rector wierp zich meteen vol
verve in de strijd: namens alle Groningse studenten richtte hij een adres aan de
leden van de Staten-Generaal. Intussen trof hij voorbereidingen voor een groot feest
wanneer de uitslag van de Kamerbesprekingen voor Groningen gunstig zou zijn.
Maar - en hier uitte zich zijn strategisch inzicht en organisatorisch talent - hij werkte
ook een plan uit voor een rouwplechtigheid om met gepaste droefheid de Groningse
Alma Mater ten grave te dragen, mocht de minister daartoe besluiten. Gelukkig
hoefde alleen het eerste scenario uitgevoerd te worden: Groningen behield zijn
universiteit. Nederland kreeg er zelfs een universiteit bij doordat het Atheneum
Illustre te Amsterdam tot die waardigheid werd verheven. Aldaar werd Van der Waals
tot eerste Amsterdamse hoogleraar in de natuurkunde benoemd (1876).
De zorgen van de rector waren echter geenszins gering: het Gronings Stu-
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denten Corps stond voor een financieel bankroet. Dank zij een ingrijpende en voor
die tijd gedurfde maatregel - het Corps nam de sociëteit volledig in eigen beheer
over - en onberispelijk management, slaagde Onnes erin het debâcle af te wenden
en zelfs met een batig saldo in kas zijn rectoraat over te dragen. In een marmeren
gedenksteen vereeuwigden de studenten hun dank voor het voortreffelijk beleid van
hun rector. Tijdens zijn rectoraat slaagde hij er ook nog in zijn studies voor het
doctoraal examen af te ronden en op 6 juni 1876 studeerde hij ‘met den eersten
graad’ af.
Het mechanisch bewijs voor de draaiing van de aarde zal wel voor altijd verbonden
blijven aan de naam van de Franse natuurkundige Jean Foucault, die dit feit met
een zestien meter lange slinger in de hal van het Panthéon te Parijs demonstreerde.
Kirchhoff meende dat het ook eenvoudiger kon en deed Kamerlingh Onnes het
probleem aan de hand om ‘de slingerproef van Foucault doelmatig met een kleine
slinger te verrichten’. Dit probleem, waaraan hij in Heidelberg al had gewerkt, besloot
Onnes tot onderwerp van zijn promotie-onderzoek te maken.
In het resulterende proefschrift kon men voor het eerst gedemonstreerd vinden
hoe hij een onderzoek placht op te zetten. De voor de proefnemingen benodigde
toestellen werden tot in de fijnste details doordacht en met uiterste zorg ontworpen.
Tegelijkertijd werd een breed opgezet theoretisch onderzoek ondernomen, dat veel
verder reikte dan voor de oorspronkelijke problematiek noodzakelijk was. Uit zijn
theoretische studies vond Onnes ‘dat de vermaarde slingerproef van Foucault slechts
een zeer bijzonder geval is van eene geheele groep van voor het begrip der
betrekkelijke beweging zeer leerzame verschijnselen, die proefondervindelijk even
3
gemakkelijk en overtuigend de draaiing der aarde laten bewijzen’.
Deze conclusie bevestigde hij met nauwkeurige metingen aan een slinger van 1,
2 meter lengte. De resultaten, neergelegd in een lijvige dissertatie getiteld: Nieuwe
bewijzen voor de aswenteling der aarde, en op donderdag 10 juli 1879 verdedigd,
waren dermate indrukwekkend dat de aanwezige professoren, geheel tegen de
gewoonte in, zich na zijn verdediging niet ter beraadslaging terugtrokken, maar
meteen daarop hem de doctorsgraad magna cum laude verleenden.
Nog voor zijn promotie had Onnes een assistentschap aan de Polytechnische
School - sinds 10 juli 1905 de Technische Hogeschool - te Delft aanvaard (1878).
Naast het practicum verzorgde hij daar in 1880 de colleges van prof. Snijders en in
1881, wegens ziekte van de directeur, prof. Johannes Bosscha, ook diens colleges
in de natuurkunde. De Delftse waardering voor het vele dat hij daar verricht had
uitte zich onder andere veertig jaar later, toen hem op 8 januari 1920 wegens zijn
zeer bijzondere verdiensten op het gebied der lage temperaturen het eredoctoraat
in de technische wetenschap door de Senaat van de TH werd uitgereikt. De rector
magnificus prof. dr.
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M. de Haas, een oud-leerling van Onnes, hield een rede over ‘De weg naar het
absolute nulpunt’ en als promotor trad op prof. dr. L.H. Siertsema, eveneens een
4
oud-leerling.
Het was ook in Delft dat Onnes de werken van Van der Waals, Maxwell en Lorentz
serieus begon te bestuderen en zelfstandig in de door Van der Waals aangegeven
richting wist verder te gaan. Kort nadat Van der Waals voor de naar hem genoemde
wet een universele, voor alle stoffen geldende vorm had gevonden (‘Wet der
overeenstemmende toestanden’, 1880) bereikte Onnes langs mechanische principes
5
een soortgelijk resultaat.
‘Ik had de wet (der overeenstemmende toestanden) in de Koninklijke Akademie
medegedeeld,’ schreef Van der Waals, ‘en nog voor ze in druk verschenen was, en
toen ze aan Onnes slechts bij geruchte kon bekend geworden zijn, kwam de
6
verhandeling, waarin hij ze uit meer algemene beginselen afleidde.’ In 1882, hij
was juist negenentwintig jaar, werd hij beroepen tot het hoogleraarsambt in de
proefondervindelijke natuurkunde en meteorologie aan de Rijks-Universiteit te
Leiden. Het jaar daarop, op 12 mei 1883, volgde zijn benoeming tot lid van de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. En nadat aldus zijn
toekomst verzekerd scheen, huwde hij op 8 september 1887 met Maria Adriane
Wilhelmine Elisabeth Bijleveld, dochter van de procureur-generaal van het
Gerechtshof te 's-Gravenhage. Zij kregen één zoon, Albert.
Vormde het ordinariaat van Lorentz aan de Leidse universiteit een innovatie omdat
daarbij - wellicht voor het eerst in Europa - een gewoon hoogleraar zich geheel aan
de theoretische fysica kon wijden (tot dan was het de gewoonte dat een gewoon
hoogleraar zowel theoretisch als experimenteel onderzoek deed; met specialisaties
zoals theoretische fysica kwam men niet verder dan tot een buitengewoon
hoogleraarschap), de benoeming van Onnes lag in het verlengde ervan doordat de
laatste zich geheel op het experimenteel onderzoek kon richten. In zijn oratie, getiteld:
‘De beteekenis van het quantitatief onderzoek in de natuurkunde’ en uitgesproken
op 11 november 1882, legde hij dan ook de nadruk op de proefondervindelijke
beoefening van de fysica. ‘Door Meten Tot Weten, zou ik als zinspreuk boven elk
7
physisch laboratorium willen schrijven,’ zo betoogde de nieuwbenoemde hoogleraar,
maar de middelen die hij om dit program uit te voeren in het fysisch laboratorium te
Leiden aantrof, waren minimaal. Dit was een gevolg van het feit dat men de
natuurkunde hoofdzakelijk beschouwde als een hulpwetenschap, met name voor
de studie der medicijnen, waaraan Leiden sinds Herman Boerhaave (1668-1738)
zijn wereldfaam te danken had.
Zijn medewerkers bestonden uit twee assistenten en een amanuensis. Als
stroombron stond er slechts een batterij van zestig Bunsenelementen. Niet alleen
hadden deze elementen een korte levensduur, ze moesten ook iedere dag onder
zijn persoonlijke leiding uitgenomen, schoongemaakt en weer
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ingezet worden, aangezien anders de booglamp in de collegezaal het niet deed.
Van de gasmotor kwam het vliegwiel pas in beweging nadat hoogleraar en
medewerkers zich buiten adem hadden gewerkt. De instrumentmakerij bestond uit
een sombere kleine kelder met een houten draaibank. In dat licht bezien dwingen
de latere resultaten nog meer bewondering en respect af.
Bij hun pogingen steeds lagere temperaturen te bereiken werden de fysici
oorspronkelijk gedreven door de fundamentele vraag of elke substantie in ieder van
de drie mogelijke aggregatietoestanden - gas, vloeistof en vaste stof - kon worden
gebracht. Het lag voor de hand te denken, dat als men de temperatuur maar laag
genoeg maakte ieder gas in vloeistof zou overgaan, aangezien het omgekeerde
plaatsvond als men die maar voldoende verwarmde. Kon men niet laag genoeg in
temperatuur komen, dan kon men nog proberen door het onder druk te zetten het
gas zodanig te verdichten dat het dezelfde dichtheid als vloeistof kreeg en daarin
overging.
In het midden van de negentiende eeuw gelukte het de Engelse fysicus Michael
Faraday aldus vele bekende gassen in vloeibare en zelfs vaste vorm te brengen,
uitgezonderd methaan of moerasgas (CH4), stikstofmonoxyde (NO), zuurstof (O2),
koolmonoxyde (CO), stikstof (N2), en waterstof (H2), die hij daarom ‘permanente
gassen’ noemde. (De edelgassen zoals helium waren toen nog niet ontdekt.) De
vraag was nu of men hierbij inderdaad met permanente (nooit vloeibaar te maken)
8
gassen te doen had.
Een belangrijke bijdrage tot de oplossing van dit probleem leverde de Ierse arts
en chemicus uit Belfast, Thomas Andrews. In 1869 publiceerde hij een reeks artikelen
over het gas CO2 (kooldioxyde) waarin hij aantoonde dat boven een bepaalde
temperatuur, om precies te zijn: 31 °C (303 K), zelfs bij de hoogst mogelijke druk
het CO2 niet in vloeistofvorm overging, terwijl beneden 31 °C en voldoende druk dit
wel gebeurde. Dergelijke temperaturen noemde Andrews ‘kritische temperaturen’.
(Bij het aangeven van de temperatuur rekent men bij graden Kelvin (K) vanaf het
absolute nulpunt, bij graden Celsius (°C) legt men het nulpunt bij het smeltpunt van
ijs: 0 °C = + 273,15 K.)
Dat Faradays pogingen waren mislukt lag blijkbaar aan het feit dat de door hem
bereikte temperaturen alle nog boven de kritische temperaturen van de permanente
gassen lagen. Het was ten slotte Van der Waals die in zijn proefschrift (1873) de
theoretische verklaring van de bovenstaande problematiek leverde.
Volgens Van der Waals werd de vloeibare (en vaste) toestand van een stof
veroorzaakt door de aantrekkende krachten tussen de moleculen: hoe groter die
krachten, hoe dichter de stof. Die aantrekkende krachten werden echter tegengewerkt
door de bewegingsenergie van de moleculen, die toenam bij verhoging van de
temperatuur. Bleef men warmte toevoeren dan konden de
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aantrekkende krachten de moleculen niet langer bij elkaar in de vloeistoftoestand
houden, maar gingen ze vanwege hun sterk toegenomen bewegingsenergie in de
gastoestand over (verdampen). Omgekeerd kon men een gas in een vloeistof doen
overgaan (condenseren) door de temperatuur te verlagen (de bewegingsenergie
van de moleculen te verminderen) of het gas samen te persen (de moleculen dichter
bij elkaar te brengen waardoor de werking van de aantrekkende krachten werd
vergroot). Het laatste had echter alleen effect als de bewegingsenergie van de
moleculen niet te groot, dat wil zeggen de temperatuur niet te hoog was - dat is
beneden de kritische temperatuur lag. De hoogte van de kritische temperatuur was
ook afhankelijk van de grootte van de aantrekkende krachten: hoe sterker de
krachten, hoe hoger de kritische temperatuur kon zijn.
De zogeheten ‘permanente gassen’ waren dus niets anders dan gassen met
relatief zwakke aantrekkende krachten tussen de moleculen en dientengevolge
relatief lage kritische temperaturen.

Kritische temperaturen van de ‘permanente gassen’
CH4
190,6K
- 82,6 °C
NO

180,0 K

- 93,2 °C

O2

154,8 K

-118,4 °C

CO

133,0 K

-140,2 °C

N2

126,2 K

-147,0 °C

H2

33,2 K

-240,0 °C

He

5,2 K

-268,0 °C

Van aanvang af wenste Kamerlingh Onnes zijn laboratorium in dienst te stellen
‘enerzijds van de moleculaire theorie van Van der Waals, anderzijds van de
electromagnetische theorieën aan wier ontwikkeling door Lorentz zulk een belangrijk
9
aandeel is genomen’. Met name wenste de jonge hoogleraar een experimentele
bevestiging te geven aan de ‘wet der overeenstemmende toestanden’, aangezien
hij daar zelf een verhandeling over had gepubliceerd. De theorie van Van der Waals
was met name ontworpen voor gassen met hoge dichtheden, geldend in het
overgangsgebied tussen vloeistof en damp, daar waar de eenvoudige wet van Boyle
en Gay-Lussac ((druk × volume)/temperatuur = constant) het liet afweten. Bij die
hoge dichtheden oefenden de grootte van de moleculen en de intermoleculaire
krachten een belangrijke invloed uit die niet meer kon worden verwaarloosd. Om
complicaties te vermijden, bijvoorbeeld interne bewegingen van de moleculen, was
het zaak het onderzoek aan zo eenvoudig mogelijke moleculen te beginnen. Maar
de meest eenvoudige moleculen bleken juist de moleculen van de permanente
gassen te zijn.
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Een voordeel van hun laag kookpunt en lage kritische temperatuur was echter dat
men ze over een relatief groot temperatuurgebied kon onderzoeken, zonder
gehinderd te worden door chemische ontbindingen en andere complicaties die bij
hoge temperaturen optraden. De door Onnes reeds bij zijn intreerede uitgesproken
wens om in zijn laboratorium over lage temperaturen ver beneden - 100 °C te kunnen
beschikken was een zuiver wetenschappelijke noodzaak en een logische
consequentie van zijn onderzoekprogramma.
Op voornoemd gebied waren in het buitenland inmiddels verschillende doorbraken
bereikt. In 1877 verkregen Louis Cailletet uit Châlons-sur-Seine bij Parijs en Raoul
Pictet uit Genève enkele druppels vloeibare zuurstof en stikstof. Beiden gebruikten
geheel verschillende methoden om de temperatuur te verlagen. Cailletet door gas
sterk te comprimeren, af te koelen en daarna snel te expanderen: hiermee kon een
temperatuursverval van 50 tot 100 °C worden verkregen. Pictet door de damp boven
de vloeistof af te pompen, met de aldus gekoelde vloeistof een ander gas zodanig
af te koelen dat die op zijn beurt vloeibaar werd, waarna de laatste vloeistof door
afpompen op nog weer lagere temperatuur kon worden gebracht enzovoort. Door
combinatie van geschikt gekozen gassen konden aldus traps- of cascadegewijs
zeer lage temperaturen worden bereikt (cascademethode). Beide onderzoekers
konden, ieder op zijn eigen manier, temperaturen tot aan -147 °C (126 K) halen en
juist onder de kritische temperatuur van stikstof komen. De op deze wijze verkregen
druppeltjes vloeibare zuurstof en stikstof verdampten echter binnen enkele seconden
en er konden geen metingen aan worden verricht.
Door de methode van Cailletet en Pictet te combineren en het vat waarin de
vloeibare zuurstof en stikstof werd opgevangen goed gekoeld en thermisch
geïsoleerd te houden, konden Karol Olszewski en Szygmunt Florenty von Wroblewski
uit Krakau (Polen) in 1883 reeds aanmerkelijke hoeveelheden ervan produceren.
De produktie van vloeibare waterstof echter kon niet met behulp van de
cascademethode worden verkregen, aangezien er geen vloeistof bestond die door
afpompen tot beneden -240 °C (de kritische temperatuur van waterstof) kon worden
gebracht. Ook door snelle expansie van het gas (Cailletet) kon de temperatuur niet
worden verlaagd, aangezien waterstof als enig gas daarbij juist warmer werd.
Door gebruik te maken van een reeds in 1850 door James Prescott Joule en
William Thomson, de latere lord Kelvin, ontdekt effect, slaagde James Dewar er in
1898 als eerste in ook dit gas vloeibaar te maken. Bij het Joule-Kelvin-effect of
‘adiabatische expansie’, liet men het samengeperste gas plotseling uitzetten in een
vacuümruimte, althans in een ruimte waar een veel lagere onderdruk heerste.
Daardoor werd door het gas niet, zoals bij de me-
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thode van Cailletet, externe arbeid verricht maar interne arbeid: arbeid tegen de
aantrekkende krachten van de moleculen in. Het temperatuursverval was hierbij
weliswaar veel kleiner dan bij de Cailletet-methode (voor lucht bij kamertemperatuur
ongeveer 0,25 °C per atmosfeer drukverschil), maar door het gas continu te circuleren
en iedere keer adiabatisch te expanderen konden hoe langer hoe lagere
temperaturen worden bereikt.
In 1893 introduceerde Dewar nog een innovatie: het naar hem genoemde ‘dewarof vacuümvat’, thans beter bekend onder de naam thermosfles. Dit bestond uit een
dubbelwandig glazen vat, waarbij de wanden waren verzilverd en de lucht ertussen
was weggepompt: de verzilverde wand hield de warmtestraling tegen en het vacuüm
zorgde voor een perfecte thermische isolatie. Hiermee konden de vloeibaar gemaakte
gassen in grote hoeveelheden worden verzameld en door spleten in de verzilvering
konden de experimenten met het blote oog worden gevolgd.
Door het gas boven het vloeibare waterstof af te pompen slaagde Dewar er in
vast waterstof te verkrijgen (1899) en een temperatuur van -261 °C (12 K) te
bereiken. Als enig ‘permanente gas’ bleef toen nog over het inmiddels in 1895
ontdekte helium.
Bij de evaluatie van wat Kamerlingh Onnes later allemaal bereikt heeft dient men
vooral in het oog te houden de uitgangspositie van waaruit hij startte: een uiterst
matig geoutilleerd klein laboratorium, weinig materiële en personele middelen, geen
of geringe persoonlijke ervaring in het cryogene werk en een achterstand op het
buitenland. Wat hij wél bezat waren: een duidelijke visie, een groot organisatie- en
manegementtalent, een uitstekend theoretisch inzicht, grondig getrainde
experimenteel-technische bekwaamheden en... hij had Lorentz en Van der Waals.
Energiek maar vooral systematisch ging hij te werk. Een dynamo, een accubatterij,
een stoommachine, nieuwe pers- en zuigpompen werden aangekocht, alles ten
behoeve van het lage-temperatuur onderzoek. Het ‘Physisch Kabinet’ waaronder
het beroemde instrumentarium 's Gravesande-Musschenbroek, ‘dat door
oordeelkundige uitbreiding en nauwgezet beheer tot eene kostbare verzameling
geworden was’, verhuisde zonder veel plichtplegingen naar de zolder om plaats te
maken voor een practicumzaal. De gehele benedenverdieping werd ontruimd en
voor het onderzoek ingericht. Een instrumentmakerswerkplaats ontstond en er werd
uitgebreid en bijgebouwd. Tegen een dergelijke uitbreidingsdrang waren de andere
laboratoria niet bestand en successievelijk verhuisden ze naar elders zodat in 1885
Onnes viermaal zoveel ruimte bezat als toen hij begon.
Van Lorentz, inmiddels uitgegroeid tot een geleerde van internationale faam,
kreeg hij meer dan collegiale hulp. Toen Onnes niet lang na zijn ambtsaanvaarding
ziek werd - hij had een teer gestel en was zeer vatbaar voor kouvattingen en
griepaanvallen - nam Lorentz het college experimen-
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tele fysica en het college natuurkunde voor medische studenten van hem over. Zelfs
toen Onnes weer hersteld was, bleef Lorentz die vermoeiende colleges verzorgen,
zodat de eerste al zijn aandacht aan de reorganisatie van zijn laboratorium kon
wijden. Doctoraal studenten werden eerlijk tussen hen opgedeeld, doch die waren
nog zo schaars dat studenten met een dubbele naam voor twee golden.
Ook met Van der Waals had Onnes regelmatig contact, meestal na de zittingen
van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Dan liep Onnes
‘om weer zijn privaat college te halen’ met zijn oudere Amsterdamse collega mee
naar diens studeerkamer om de resultaten van de experimenten te analyseren en
plannen voor nieuwe proeven te bespreken.
Zijn leerlingen inspireerde hij tot ongekende ijver en toewijding; vele van zijn
eerste studenten zijn later hoogleraar geworden. Met de studie van magneto-optische
verschijnselen hielden zich onder anderen bezig R. Sissingh (hoogleraar Amsterdam),
P. Zeeman (Nobelprijswinnaar 1902, hoogleraar Amsterdam), L.W. Siertsema
(hoogleraar Delft), C.H. Wind (hoogleraar Utrecht), E. van Everdingen (hoofddirecteur
KNMI te De Bilt, hoogleraar Utrecht). Met het thermodynamische onderzoek bij lagere
temperaturen onder anderen J.P. Kuenen (naast Lorentz en Onnes de derde
hoogleraar fysica te Leiden), M. de Haas (hoogleraar Delft), Ch.M.A. Hartman
(directeur KNMI te De Bilt), J.E. Verschaffelt (hoogleraar Brussel).
Talloze kleine hulpmiddelen en werktuigen werden ook zelf ontworpen. De
tekeningen en beschrijvingen van de ontworpen toestellen en aangekochte
instrumenten, alsmede de resultaten van de lopende onderzoeken werden alle
opgetekend en verzameld in de Mededeelingen van het Leidsche Natuurkundig
Laboratorium, die sinds 1885 in het Engels verschenen onder de titel:
Communications from the Physical Laboratory at the University of Leiden en later
wereldfaam zouden krijgen.
Voor de technische werkzaamheden werd Onnes oorspronkelijk bijgestaan door
de amanuensis J.J. Curvers. De uitbreiding van die werkzaamheden door het
langzamerhand op gang komen van het laboratorium deed ook de noodzaak ontstaan
naar goed opgeleide instrumentmakers en glasblazers. Omdat in Nederland en in
geheel Europa geen vakopleiding voor instrumentmakers bestond, begon Onnes
jongere werkkrachten in de eigen werkplaatsen van het laboratorium daarvoor op
te leiden. In 1890 gaf hij deze gewoonte een officiële vorm door de stichting van de
‘Vereeniging tot Bevordering van de Opleiding tot Instrumentmaker’: de leerlingen
ervan kregen een vakopleiding waarbij het praktische gedeelte in de werkplaatsen
van het laboratorium plaatsvond, terwijl het theoretische gedeelte, met name
wiskunde, natuurkunde en elektrotechniek vanaf 1895 verzorgd werd door het Leids
wiskundig genootschap ‘Mathesis Scientiarum Genitrix’.
Deze combinatie - een meesterstuk van organisatiekunst en bedrijfsvoe-
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ring - verzekerde Onnes tegen geringe kosten van een bijna onuitputtelijke bron
van vakbekwame instrumentmakers, glasblazers en elektrotechnici. De
gediplomeerde afgestudeerden van de ‘Leidsche Instrumentmakers-school’ waren
om hun vakmanschap zó gewild, dat vanuit alle laboratoria ter wereld hun emplooi
werd aangeboden.
Van de technici die bij Onnes werkzaam waren was wel het meest bekend G.J.
Flim, die vanaf zijn komst in 1893 steeds nauw met Onnes had samengewerkt en
later als bedrijfsleider van het laboratorium fungeerde. Door zijn kunde en ervaring
had hij een groot aandeel in het welslagen van vele proeven. Een meester in de
glasblazerskunst, die de meest ingewikkelde bedenksels in glas kon doen stollen,
was de uit Thüringen afkomstige chef-glasblazer F.O.W.H. Kesselring.
Geleidelijk aan begon de reorganisatie zijn vruchten af te werpen. In 1894
verscheen een artikel in de Communications, waarin een overzicht werd gegeven
van de stand van zaken in het laboratorium, en dat voor het eerst Onnes' naam
droeg. Twaalfjaar lang, vanaf zijn benoeming, had de anders zo produktieve Onnes
niets gepubliceerd maar al zijn krachten gegeven aan de opbouw van zijn, wat hij
voor het eerst in het artikel noemde, ‘kryogeen laboratorium’. In 1894 was van de
geplande drietraps cascade volgens Pictet-Cailletet al operationeel de eerste trap,
bestaande uit een vloeistofbad van methylchloride (CH3CI), en de tweede trap,
gevormd door een ethyleenbad (C2H4). Hiermee kon een temperatuur van -130 °C
worden bereikt, voldoende om onder het kritische punt van zuurstof te komen. Op
3

7 juni 1892 was voor het eerst 20 cm vloeibare zuurstof afgeschonken en in 1894
beschikte Onnes over een permanent bad van vloeibare zuurstof (de derde trap
van de cascade) voor metingen bij -182 °C. Thermodynamisch en elektromagnetisch
onderzoek bij die lage temperaturen werd inmiddels begonnen: capillariteit, inwendige
wrijving, condensatie, Hall-effect enzovoort.
Van waterstof, het volgende gas waarop Onnes zijn aandacht richtte, was op dat
moment nog maar heel weinig bekend. Om het vloeibaar te kunnen maken diende
de kritische temperatuur en druk ervan te worden afgeleid. De wet der
overeenstemmende toestanden kon daarbij als leidraad dienen. Onnes begon dan
ook systematisch temperatuur, druk en volume van waterstof zo nauwkeurig mogelijk
te meten.
10
Maar een opkomende crisis legde al het werk aan waterstof voor enige jaren stil!
Het gemeentebestuur van Leiden was het ter ore gekomen dat waterstof explosief
was. Zich de afschuwelijke ramp van een kleine eeuw geleden herinnerend, had
het in paniek de minister verzocht verder onderzoek aan het ontplofbare gas te
Leiden te verbieden. De affaire kwam naar buiten in de februari-vergadering 1886
van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Onder de ingekomen stukken
bevond zich een brief van de minister van Binnenlandse Zaken ‘waarin advies werd
verzocht omtrent de
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vraag: of het wenschelijk is, den Directeur van het physische kabinet (sic) te Leiden
toe te staan, gecomprimeerde gassen te vervaardigen, in bewaring te hebben en
te gebruiken. Aanleiding tot deze vraag gaven verschillende adressen, ter
kennisgeving aan den Minister aangeboden, waarin tegen het verleenen van verlof
om zulke gassen in voorraad te hebben werd opgekomen, uithoofde van de
ontploffingen, welke daardoor kunnen worden veroorzaakt en de gevaren, waaraan
dan menschen en gebouwen zouden worden blootgesteld.’
De Akademie benoemde een onderzoekscommissie bestaande uit de professoren
Van der Waals, Lely, Korteweg en Hoogerwerff, die in de meivergadering rapport
uitbracht: ‘De Commissie heeft de in haar handen gestelde stukken zorgvuldig
overwogen. Zij heeft bovendien kennis genomen van tal van stukken, bijeengebracht
door den Directeur van bovengenoemd laboratorium, betrekking hebbende op de
inrichting der andere cryogene laboratoria van beteekenis in het buitenland... Verder
den uitslag van officieel onderzoek, in gevallen, waarin dergelijke bussen, bestemd
voor gecomprimeerde gassen, door springen rampen hebben veroorzaakt, en
eindelijk een schets van een theoretisch onderzoek, ter beoordeling van den omvang
van het gevaar, dat zulke bussen kunnen veroorzaken.’
De commissie rekende dan voor dat bij het springen van een bus waterstof veel
minder energie vrijkwam dan bij de ontbranding van 1 kg buskruit, waarvan het bezit
en vervoer vrij was toegestaan - een vergelijking met het kruitschip uit 1807 was
dus geheel misplaatst. Nadat veiligheidsmaatregelen waren vastgesteld - die niet
strenger waren dan die welke hijzelf al had voorgeschreven - mocht Onnes in 1898
verder gaan met zijn waterstofonderzoek, maar op 10 mei van datzelfde jaar bereikte
hem een telegram van Dewar: ‘Hydrogen liquefied’.
Nooit en nergens heeft Onnes over het incident gerept of bittere woorden geslaakt
aan het adres van het bemoeizuchtig gemeentebestuur, dat zijn onderzoek zozeer
had vertraagd en bijna heel zijn levenswerk in de waagschaal had gesteld. Wellicht
om het op geen enkele wijze een voorwendsel te geven voor de claim indirect
verantwoordelijk te zijn voor de schitterende ontdekking die, in de tijd dat het werk
aan waterstof moest worden stilgelegd en al het onderzoek zich op de
elektromagnetische verschijnselen concentreerde, door Pieter Zeeman was gedaan.
Dit was het ‘Zeeman-effect’, waarbij een spectraallijn zich onder de invloed van een
magnetisch veld opsplitste en dat een uiterst belangrijke rol zou spelen bij het
onderzoek van atomen en atoomkernen. Op zaterdag 31 oktober 1896 bracht Onnes
in de Koninklijke Akademie daarover verslag uit. De maandag daarop reeds kwam
Lorentz, die onder het gehoor zat en voor het eerst van de ontdekking hoorde, met
een volledig uitgewerkte theoretische verklaring. Voor de ontdekking en verklaring
van het Zeeman-effect kregen Zeeman en Lorentz in 1902 de Nobelprijs voor de
natuurkunde.
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Intussen waren meer gegevens over waterstof bekend geworden en had Dewar
Onnes de weg getoond, die hij moest volgen. Een nieuwe pomp voor de adiabatische
3

expansie werd aangekocht en op 16 juni 1905 kon ook te Leiden 15 cm vloeibare
waterstof worden afgeschonken.
Geleidelijk aan was het Leids cryogeen laboratorium uitgegroeid tot een van de
grootste en meest modern opgezette laboratoria ter wereld. Zijn internationale
bekendheid bleek uit de vele buitenlandse geleerden die er proeven kwamen doen,
met name uit Frankrijk en Duitsland waar - vreemd genoeg - soortgelijke
lage-temperatuurfaciliteiten nauwelijks bestonden. Als enige rivaal kon wellicht
gelden de Royal Institution te Londen waarvan sir James Dewar hoogleraar-directeur
was.
Dewar was een briljant experimentator vol ingenieuze ideeën, maar met een
uiterst temperamentvol karakter waardoor hij vaak in onmin raakte met zijn collega's.
Zijn ruzie met sir William Ramsay, hoogleraar aan de chemie (1904) en ontdekker
van de hele familie der edelgassen (helium, neon, argon, krypton, xenon en radon)
droeg in belangrijke mate bij tot zijn falen helium als eerste vloeibaar te maken.
Moest Dewar het hebben van geniale uitvindingen, Onnes kenmerkte zich meer
door een methodische en systematische benadering van de problemen. Bij proeven
werd alles tot in de fijnste details doordacht en zo mogelijk van te voren berekend;
niets werd aan het toeval overgelaten. Zijn aanpak bij het vloeibaar maken van
helium demonstreerde dat opnieuw: de daarbij gebruikte methode was niet nieuw
en gelijk aan die bij waterstof - alleen: op geen enkel ander laboratorium werd het
probleem op zo'n grootschalige en systematische wijze aangevat als te Leiden.
Onmiddellijk nadat het gelukt was waterstof vloeibaar te maken werd een grotere
waterstofliquefactor gebouwd, met een capaciteit van drie tot vier liter per uur. Op
23 februari 1906 was die operationeel. Hoe meer heliumgas men bezat, hoe groter
de kans op succes werd en aangezien de vereiste hoeveelheden niet in de handel
verkrijgbaar waren moesten die zélf worden bereid. Via zijn broer Onno, directeur
van het bureau voor handelsinlichtingen te Amsterdam, slaagde Onnes erin de
benodigde hoeveelheden monazietzand uit Brazilië te importeren, waaruit het helium
kon worden gestookt. Daarna moest het gas nog gezuiverd worden, aangezien
anders de gasvormige onzuiverheden bij de lage temperaturen zouden bevriezen
en de leidingen verstoppen. Niet minder dan vier chemici zette hij in het laboratorium
aan het werk om het helium uit te stoken en te zuiveren.
Over de eigenschappen van helium was nog nauwelijks iets bekend. Weer met
de wet der overeenstemmende toestanden als richtsnoer werden systematische
metingen gedaan en de kritische temperatuur geschat op-268 °C (5 K). Intussen
was een vijftrapscascade gebouwd met als laatste twee trappen vloeibare lucht
(stikstof) en waterstof. Daarmee kon een temperatuur van -259 °C worden bereikt.
Via het Joule-Kelvin effect zou het heliumgas verder moeten worden afgekoeld.
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De grote dag voor de aanval werd bepaald op 10 juli 1908, de negenentwintigste
verjaardag van zijn promotie. Voor het experiment had hij toen tot zijn beschikking
360 liter heliumgas, 200 liter voor de proef en 160 liter als reserve. De dag tevoren
was de opstelling nauwkeurig op lekken gecontroleerd, vacuüm gepompt en daarna
met zuiver heliumgas gevuld. In alle vroegte werd toen met het experiment begonnen:
05.45 uur: Met behulp van de waterstofliquefactor werd begonnen vloeibare
waterstof te bereiden.
13.30 uur: Van het vloeibare waterstof was nu 20 liter voorradig en de
heliummachine kon worden afgekoeld.
16.20 uur: Het heliumgas werd in circulatie gebracht. De druk vóór het Joule-Kelvin
ventiel werd geleidelijk aan gebracht op 100 atmosfeer. Na anderhalf uur begon de
thermometer in de expansieruimte een daling te vertonen.
18.45 uur: De láátste fles vloeibare waterstof werd aangesloten, de temperatuur
was tot 6 K gedaald maar nog steeds was geen vloeibaar helium gezien. De spanning
in het laboratorium werd om te snijden. Het bericht van de poging had zich als een
lopend vuurtje door de universiteit verspreid en regelmatig kwamen belangstellende
hoogleraren zich op de hoogte stellen van de stand van zaken.
19.30 uur: Het heliumgas had nu reeds twintig maal gecirculeerd, de temperatuur
was gedaald tot 5 K en niet meer verder gezakt. Versneld expanderen deed de
temperatuur alleen stijgen, waarna het weer tot 5 K zakte. De binnengelopen
chemicus, professor Schreinemakers maakte de opmerking dat het was ‘alsof de
thermometer reeds in de vloeistof stond’. Snel werd een lamp erbij gehaald en door
het van onderen te beschijnen kon het vloeistofoppervlak - ‘het stond messcherp
tegen den wand’ - duidelijk worden onderscheiden. Voor het eerst in de geschiedenis
was bij een temperatuur van -269 °C (4,2 K) helium vloeibaar gemaakt. Door de
lage brekingsindex (veroorzaakt door de lage dichtheid) van de vloeistof en het
3

ontbreken van een meniscus, had men reeds ongeveer 100 cm vloeibare helium
verkregen voordat men het had bemerkt. De gascirculatie werd stopgezet en
langzaam liet men het helium weer verdampen.
20.30 uur: Er werd nog geprobeerd het helium in vaste toestand te krijgen door
de damp tot een druk van 7 mm af te pompen - de temperatuur kon niet meer worden
bepaald aangezien de thermometer voor die lage temperaturen niet was uitgetest
- maar het helium bleef vloeibaar.
21.40 uur: Na 16 uur onafgebroken in touw te zijn geweest, werd de proef
beëindigd.
‘Niet alleen de toestellen waren bij deze proef en hare voorbereiding tot het uiterste
belast geweest, ook van mijn helpers was het uiterste gevorderd,’ schreef Onnes
in zijn verslag aan de Koninklijke Akademie. Inderdaad, de
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perspompen bleken juist op het kantje af voldoende geweest te zijn; bij een latere
herhaling lukte het vloeibaar maken niet.
‘Het succes met het helium behaald levert om zoo te zeggen de objectieve
rechtvaardiging van de door Onnes bij al zijn werk gevolgde soliede methode,’ aldus
prof. J.P. Kuenen, leerling en latere collega van Onnes. ‘Het helium is alleen daardoor
bezweken, dat alle beschikbare middelen in het veld zijn gebracht en dat het
daarmede van alle kanten op strikt systematische wijze is aangegrepen. Zonder
twijfel is de overwinning te danken aan het pijnlijk zorgvuldig ontwerpen en uitwerken
van alle, zelfs de kleinste onderdelen, het in de ban doen van alle overhaasting en
11
het rustig voortgaan op den voorgenomen weg zonder het “eens te proberen”.’
Met helium was het laatste ‘permanente’ gas vloeibaar gemaakt en een nieuw
temperatuurgebied tot aan ongeveer één graad van het absolute nulpunt ontsloten.
Doch met dit succes scheen ook het doodvonnis van het lage-temperatuuronderzoek
getekend te zijn. Immers, wanneer alle thermodynamische parameters tot in het
nieuwe temperatuurgebied waren doorgetrokken, wat bleef er dan nog verder te
meten over?
Maar nieuwe verschijnselen werden reeds voorspeld en onverwachte effecten
zouden worden ontdekt.
In 1907 had Albert Einstein berekend dat volgens de revolutionaire
quantumhypothese van Max Planck, de soortelijke warmte van een stof bij het
naderen van het absolute nulpunt naar nul zou dalen - dit geheel in tegenstelling
tot de klassieke theorie die een constante waarde ervoor aangaf. Op dergelijke en
talrijke andere problemen uit de (quantum)fysica richtte zich nu het
onderzoekprogramma van het cryogeen laboratorium, dat daarmee belangrijke
bijdragen leverde tot de nieuwe, zich ontwikkelende quantumtheorie.
Zowel om praktische als om fundamentele redenen werd ook het onderzoek naar
het gedrag van de elektrische weerstand in metalen bij lage temperaturen ter hand
genomen. Praktisch, omdat weerstandsthermometers voor lage temperaturen het
meest geschikt bleken. Fundamenteel, omdat voor de weerstand bij lage
temperaturen de theorie van Lenard een toename ervan voorspelde terwijl volgens
de theorie van Kelvin een daling moest worden waargenomen. (Beide theorieën
bleken fout: na een aanvankelijke daling nam de weerstand een constante waarde
aan, de ‘restweerstand’.) Tijdens dergelijke metingen vond Onnes in 1911 echter
iets uiterst merkwaardigs: van sommige metalen daalde bij een voor het metaal
karakteristieke temperatuur - later de ‘kritische’ of ‘Onnes’-temperatuur genoemd de elektrische weerstand plotseling naar nul en verdween dus geheel. Een
rechtstreeks gevolg van dit verschijnsel der ‘supergeleiding’ (oorspronkelijk door
hem ‘supra-geleiding’ genoemd) was het door Onnes voorspelde fenomeen der
‘persisterende stromen’: was eenmaal in een gesloten supergeleidende kring
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een stroom opgewekt (bijvoorbeeld door inductie) dan bleef de stroom daarin
rondlopen, zonder dat een stroombron aanwezig was. Door het volledig wegvallen
van de weerstand ondervond de stroom geen dissipatie en verminderde niet in
sterkte.
Aangezien supergeleiding uitsluitend bij temperaturen van vloeibaar helium
plaatsvond, was alleen Onnes in staat het verschijnsel te demonstreren. Toen voor
de Royal Institution een demonstratie ervan moest worden getoond, werd in het
Leidse laboratorium in een supergeleidende loden ring een persisterende stroom
geïnduceerd en met de heliumcryostaat waarin zich dat alles bevond stapte Flim in
een vliegtuig en vloog ermee naar Londen.
Ook supergeleiding bleek een quantumeffect te zijn, maar het duurde tot 1957
voordat John Bardeen, John Cooper en John Schrieffer er een theoretische verklaring
van konden geven. Voor hun ‘BCS-theorie’ van de supergeleiding kregen ze in 1972
de Nobelprijs voor de natuurkunde.
Het duurde tot aan 1923 (vijftien jaar na Onnes) voordat prof. McLennan van de
universiteit van Toronto (Canada) er als tweede in slaagde om helium vloeibaar te
maken - niet dan nadat hem de werktekeningen van de heliumliquefactor vanuit
Leiden waren opgestuurd. Tot aan dat tijdstip was Leiden voor vele buitenlandse
geleerden een soort bedevaartplaats, waar men naar toe trok om het vloeibare
helium en de supergeleiding met eigen ogen te aanschouwen en er in samenwerking
met Onnes te experimenteren. Gul stelde hij immer alle faciliteiten van het cryogeen
laboratorium tot hun beschikking en van zijn gastvrijheid maakten onder andere
gebruik: Madame Curie, Jean en Henri Becquerel, Pierre Weiss, Georg Breit, en
vele anderen. Vaak bood hij ze daarbij ook nog onderdak in zijn eigen huis ‘Ter
Wetering’ aan de Haagweg. Een gestage stroom publikaties verliet nu ook het
laboratorium en de kwaliteit ervan maakte de Communications tot een veel geciteerd
tijdschrift. Vele wetenschappelijke onderscheidingen vielen hem ook ten deel. De
eervolste: de Nobelprijs voor de fysica in 1913 ‘voor zijn onderzoek naar de
eigenschappen der materie bij lage temperaturen, die onder meer hebben geleid
tot het vloeibaar maken van helium’.
Maar nauwelijks minder eervol waren: de Matteucci-medaille (1911) van de
Koninklijke Academie ‘Dei Lincei’ te Rome; de Rumford-medaille (1912), de hoogste
onderscheiding van de Royal Society; de Baumgartenprijs (1913) van de Koninklijke
Academie te Wenen; de Franklin-medaille (1914, als eerste ontvanger te zamen
met Edison) van het Franklin Institute te Philadelphia. Hij was lid of erelid van bijna
alle wetenschappelijke Academies van Europa en Amerika.
Zijn regelende en bestuurlijke dadendrang vond ook een uitweg in de oprichting
van verschillende nationale en internationale organisaties. Op het eerste
Internationale Koudecongres te Parijs in september 1908, waarbij alle
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kopstukken van het lage-temperatuuronderzoek aanwezig waren, vormde zijn
verhandeling over ‘La Liquefaction de l'hélium’ het hoogtepunt van het congres en
maakte hem eerst recht wereldberoemd. Het was dáár dat de president van het
congres André Lebon, de Franse oud-minister van Koloniën en Handel, hem de
bijnaam gaf van ‘le gentleman du zéro absolu’.
Op dat congres nam hij ook het initiatief tot de oprichting van de ‘Association
Internationale du Froid’, welke in 1909 zijn beslag vond maar in 1919 werd
omgedoopt in het Institut International du Froid (IIF). Na het congres terug in eigen
land, richtte hij in 1908 de Nederlandse Vereniging voor Koeltechniek op, waarvan
hij de eerste voorzitter werd.
In 1924 ging Onnes met emeritaat, maar telefonisch en via geregelde bezoeken
bleef hij zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen in zijn cryogeen
laboratorium. Zijn zwakke gezondheid deed zich echter gelden en op 21 februari
1926 overleed hij na een kortstondig ziekbed. Op 25 februari werd hij in het
familiegraf te Voorschoten begraven.
In 1932, vijftig jaar na zijn benoeming tot hoogleraar, werd het Natuurkundig
Laboratorium van de Rijks-Universiteit te Leiden zoals de officiële naam luidde,
omgedoopt tot het Kamerlingh Onnes Laboratorium.
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18 Hendrik A. Lorentz 1853-1928
A.J. Kox

Over weinig natuurkundigen is al tijdens hun leven zo lovend geschreven als over
Hendrik Antoon Lorentz. Niet alleen de wetenschappelijke prestaties van Lorentz
werden in die lof betrokken, maar ook zijn persoonlijke eigenschappen. Albert
1
Einstein (1879-1955) noemde Lorentz in 1911 een ‘levend kunstwerk’. En in 1923
schreef Einstein aan Lorentz: ‘... nicht nur in unserer Wissenschaft, sondern auch
in Ihrer Stellung zu den einzelnen Menschen und menschlichen Angelegenheiten
grösseren Stiles sind und bleiben Sie mir leuchtendes, wenn auch unerreichbares
Vorbild’.
Lorentz' Leidse collega Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) schreef in 1912
ter gelegenheid van het afscheid van Lorentz als hoogleraar in Leiden een artikel,
waarin hij het heeft over de ‘nimmer tevergeefs ingeroepen hulpvaardigheid door
2
welke Lorentz de harten, die hij tot zich trekt, voor goed aan zich verbindt’. In
hetzelfde artikel schreef Kamerlingh Onnes naar aanleiding van de wetenschappelijke
prestaties van Lorentz dat hij ‘behoort tot die genieën wier invloed zich doet gelden
ver over hunne grenzen’. De lijst van prijzen, onderscheidingen, lidmaatschappen
van wetenschappelijke genootschappen en andere eerbewijzen die Lorentz werden
verleend, beslaat enkele pagina's. Zo werd hij onderscheiden met de Nobelprijs,
het Franse Legion d'Honneur, het lidmaatschap van de Londense Royal Society en
het commandeurschap in de orde van Oranje Nassau.
Hendrik Antoon Lorentz werd op 18 juli 1853 in Arnhem geboren. Hij was de zoon
van Gerrit Frederik Lorentz en Geertruida van Ginkel. Zijn moeder heeft hij niet lang
gekend: zij overleed al in 1857. Vijf jaar later her-
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trouwde zijn vader, die een tuindersbedrijf in de buurt van Arnhem had, met Luberta
Hupkes. ‘Hentje’ Lorentz was een rustig, opgewekt kind. Hoewel hij pas laat leerde
praten, gaf hij al vroeg blijk van een grote intelligentie. Toen hij tien jaar oud was
kocht hij van zijn zakgeld een logaritmentafel en al na korte tijd wist hij ermee om
te gaan.
Lorentz doorliep eerst de lagere school in Arnhem en vervolgens bezocht hij de
zogenaamde Franse school, een vorm van uitgebreid lager onderwijs. Zijn
onderwijzer aan die school, meester Timmer, heeft een belangrijke rol gespeeld in
de ontwikkeling van Lorentz. Hij was in staat zijn leerlingen tot zelfwerkzaamheid
te stimuleren en Lorentz profiteerde daar zeer van.
In 1866 werd Lorentz toegelaten tot de derde klas van de pas opgerichte HBS in
Arnhem. Uit zijn schoolrapporten, die bewaard zijn gebleven, blijkt dat hij in alle
vakken uitblonk. Zijn eindexamen was zo goed dat het bijna legendarisch werd. Bij
het corrigeren van de examens raadpleegden de leraren in geval van twijfel het
examen van Lorentz, omdat ze zeker wisten dat het foutloos was.
Op de HBS bleek dat Lorentz niet alleen voor de exacte vakken, maar ook voor
vreemde talen een uitzonderlijke aanleg had en die begaafdheid is hem later, toen
hij in de natuurkunde internationaal een vooraanstaande rol speelde, zeer goed van
pas gekomen. Hij beheerste Duits, Frans en Engels tot in de perfectie, en ging in
een gesprek zonder enige moeite van de ene taal op de andere over. De Franse
natuurkundige Marcel Brillouin (1854-1948) drukte zijn bewondering voor Lorentz'
beheersing van het Frans op de volgende manier uit: ‘(...)quel émerveillement
3
d'entendre un étranger parler notre langue avec une telle perfection(...)’. Om toegang
te kunnen krijgen tot de universiteit kreeg Lorentz apart les in Grieks en Latijn. Ook
met deze talen had hij weinig moeite.
In zijn HBS-tijd kwam Lorentz voor het eerst in aanraking met de experimentele
natuurkunde: ‘Ik moest met een windmeter die aan een lange omhoog gehouden
lat was gebonden, met grooter of kleiner snelheid in een concertzaal ronddraven,
en vervolgens, zoo goed en zoo kwaad als mijn toenmalige wiskunde het toeliet,
het verband tusschen de aanwijzingen van het instrument en de snelheid waarmee
4
ik gelopen had, in een formule uitdrukken.’ Hoewel Lorentz zich later geheel op de
theoretische natuurkunde zou toeleggen, heeft hij altijd grote belangstelling voor
experimenten gehad.
In 1870 liet Lorentz zich als student wis- en natuurkunde aan de universiteit van
Leiden inschrijven. Zijn begaafdheid maakte een diepe indruk op zijn hoogleraren.
De astronoom F. Kaiser hervatte speciaal voor hem een college dat hij eerder
wegens gebrek aan belangstelling had moeten staken. Al in 1871, op achttienjarige
leeftijd, slaagde Lorentz magna cum laude voor het kandidaatsexamen. Aan het
verlenen van het predikaat magna cum laude ging nog een klein incident vooraf.
Een van de hoogleraren was weliswaar
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tevreden over het verloop van het door hem afgenomen deel van het examen, maar
was toch enigszins teleurgesteld in zijn hooggespannen verwachtingen. Later bleek
dat hij gemeend had dat Lorentz doctoraalexamen kwam doen!
Na het afleggen van het kandidaatsexamen ging Lorentz terug naar Arnhem. Hij
werd leraar aan een avondschool en bereidde zich in alle rust voor op het
doctoraalexamen, waarvoor hij in 1873 slaagde. Twee jaar later, op 11 december
1875, promoveerde Lorentz magna cum laude op een proefschrift met de titel Over
de theorie der terugkaatsing en breking van het licht. Lorentz bleef leraar in Arnhem
en besteedde zijn vrije tijd aan verdere studie en onderzoek. In deze tijd nam hij de
beslissing zich geheel aan de natuurkunde te wijden, in plaats van aan de wiskunde,
waartoe hij zich ook zeer aangetrokken voelde.
In 1877 vatte Lorentz het plan op Arnhem te verlaten. Nadat hij een aanbod van
de Utrechtse universiteit om daar hoogleraar wiskunde te worden had afgewezen,
solliciteerde Lorentz op aanraden van zijn promotor, P.L. Rijke, naar een betrekking
als leraar aan het gymnasium in Leiden. De bedoeling van Rijke was dat Lorentz
zich tegelijkertijd als privaatdocent aan de Leidse universiteit zou vestigen, als
voorbereiding op een eventuele latere benoeming tot hoogleraar.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat Johannes Diderik van der Waals in Leiden
benoemd zou worden, maar toen deze een benoeming aan de pas opgerichte
Amsterdamse universiteit aannam, viel de keus op Lorentz. Hoe onverwacht snel
de gebeurtenissen zich voltrokken blijkt uit een brief van Rijke aan Lorentz, gedateerd
3 november 1877, waarin hij meedeelt dat Lorentz als hoogleraar is voorgedragen
en daaraan toevoegt: ‘Die tijding zal u zeker wel bevreemden.’
Op 28 januari 1878 aanvaardde de vierentwintigjarige Lorentz het ambt van
hoogleraar in de theoretische natuurkunde met het uitspreken van de inaugurele
rede ‘De moleculaire theorieën in de natuurkunde’. Drie jaar later trad hij in het
huwelijk met Aletta Catharina Kaiser, een nichtje van de Leidse astronoom. Over
de eerste ontmoeting van Lorentz en zijn aanstaande vrouw schreef een broer van
Aletta: ‘Toen zij hem voor het eerst zag zat hij, zoals ik vernomen heb, in een
draaimolen.’ Dezelfde broer herinnerde zich ook dat de familie Kaiser ‘zeer
ingenomen was met onzen aanstaanden zwager, vooral door zijn hartelijken
eenvoud’. Aletta's broer vermeldt ook dat een van zijn zusters enige kritiek had: ‘Zijn
neus vond zij niet passend bij het geheel.’ Lorentz was als kind bij het spelen gevallen
en had daarbij zijn neusbeen gebroken. Kennelijk had daardoor zijn neus een
enigszins eigenaardige vorm gekregen. Maar de ‘glunder stralende gitzwarte oogen
achter de glimmende brilleglazen’ maakten veel goed.
Het echtpaar Lorentz-Kaiser kreeg drie kinderen, twee dochters en een
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zoon. De oudste dochter, Geertruida Luberta, studeerde ook natuurkunde. Ze
trouwde met Wander Johannes de Haas (1878-1960), die later hoogleraar
experimentele natuurkunde in Leiden werd.
In een bepaald opzicht waren de eerste jaren van Lorentz' hoogleraarschap in
Leiden een voortzetting van zijn Arnhemse tijd. Hij werkte hard en publiceerde veel,
maar trad nauwelijks naar buiten. In alle rust ontwikkelde Lorentz de theorieën die
hem wereldberoemd zouden maken.
Lorentz was een van de laatste grote vertegenwoordigers van de ‘klassieke
natuurkunde’, die in de zeventiende eeuw was ontstaan en in de negentiende eeuw
haar hoogtepunt beleefde. Het tijdperk van de klassieke natuurkunde eindigde in
de eerste decennia van de twintigste eeuw, toen de natuurkunde door de ontwikkeling
van de quantumtheorie en de relativiteitstheorie totaal van karakter veranderde. De
relativiteitstheorie bracht een ingrijpende verandering teweeg in de opvatting over
de aard van ruimte en tijd. Daarnaast moesten de strikt deterministische wetten van
de klassieke mechanica worden vervangen door de waarschijnlijkheidsuitspraken
van de quantumtheorie.
Hoewel Lorentz ook tot de ontwikkeling van deze nieuwe natuurkunde heeft
bijgedragen, liggen zijn verdiensten vooral op het gebied van de klassieke fysica.
Einstein heeft eens opgemerkt dat veel natuurkundigen niet beseffen hoe belangrijk
de rol was die Lorentz in de ontwikkeling van de natuurkunde heeft gespeeld, omdat
zijn bijdragen zo volkomen in deze wetenschap zijn opgenomen, dat het moeilijk is
om in te zien hoe baanbrekend ze waren. Om een goed begrip te krijgen van de
betekenis van Lorentz' werk is het dan ook nodig eerst in te gaan op de stand van
zaken in de natuurkunde omstreeks 1870. Vooral het begrip ‘ether’ is daarbij van
belang.
Nadat men lange tijd in navolging van Newton had gemeend dat het licht bestond
uit een stroom deeltjes, wisten Thomas Young (1773-1829) en Augustin Jean Fresnel
(1788-1827) in het begin van de negentiende eeuw aan te tonen dat licht een
golfverschijnsel is. Op grond van dit resultaat kwam een nieuwe theorie voor het
licht tot stand, de ‘undulatietheorie’, waarin licht werd opgevat als trillingen in een
veerkrachtige tussenstof, die men de lichtether noemde. Al spoedig bleek dat deze
lichtether zeer bijzondere eigenschappen moest bezitten.
In 1821 kwam Fresnel tot de conclusie dat lichtgolven een ‘transversaal’ karakter
hebben: de trillingsrichting in de ether staat loodrecht op de voortplantingsrichting
van de resulterende golven. Lichtgolven zouden dus vergelijkbaar zijn met
watergolven, die ook transversaal zijn. Uit de transversaliteit van de lichtgolven
volgde dat de ether de eigenschappen van een vaste elastische stof moest hebben,
want alleen in een dergelijke stof kunnen transversale golven optreden. Maar in een
vaste stof kunnen ook golven voorkomen waarbij de trillingsrichting dezelfde is als
de voorplantingsrichting.
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Van deze ‘longitudinale’ golven vormen geluidsgolven een voorbeeld.
In de ether waren longitudinale golven echter nooit waargenomen. Bovendien
moesten stoffen waarbinnen licht zich kan voortplanten, zoals bijvoorbeeld glas,
voor de ether doordringbaar zijn en dat was bij een vaste echter moeilijk voorstelbaar.
Een andere moeilijkheid was dat bepaalde experimentele resultaten op het gebied
van de lichtbreking met behulp van de undulatietheorie niet konden worden verklaard.
Tijdens Lorentz' studietijd was voor geen van deze problemen nog een bevredigende
oplossing gevonden.
Ook op een ander gebied speelde het begrip ether een rol. De Schot James Clerk
Maxwell (1831-1879) hanteerde dit begrip bij zijn beschouwingen over
elektromagnetische verschijnselen, de verschijnselen die zich voordoen ten gevolge
van de aanwezigheid van elektrische stromen, ladingen en magneten. Volgens
Maxwell plant elektromagnetische werking, zoals de kracht tussen geladen lichamen,
zich voort via een tussenstof met mechanische eigenschappen die de ‘vrije’ ruimte
tussen materiële lichamen vult: de elektromagnetische ether. Maxwell beschreef
5
deze ether als ‘a material substance of a more subtile kind than visible bodies’.
Door de aanwezigheid van magneten of van elektrische ladingen raakt de ether
in een toestand van spanning, die te vergelijken is met de spanning in een uitgerekte
snaar. Deze spanning plant zich met een eindige snelheid door de ether voort en
veroorzaakt de elektromagnetische werking. Uitgaande van dit beeld kon Maxwell
aantonen dat in de elektromagnetische ether transversale golven kunnen optreden,
die met de snelheid van het licht bewegen. Hieruit trok hij de conclusie dat licht een
elektromagnetisch verschijnsel is, en dat de lichtether en de elektromagnetische
ether dezelfde stof zijn. Het probleem van de longitudinale golven deed zich in
Maxwells theorie niet voor, mits men de ether bepaalde eigenschappen toeschreef.
Met behulp van zijn elektromagnetische lichttheorie kon Maxwell een aantal
experimentele resultaten bevredigend verklaren. Maar op het gebied van de breking
en de buiging van het licht bleven er problemen.
In de theorie van Maxwell speelt de mechanica een belangrijke rol. Door de ether
op te vatten als een substantie met mechanische eigenschappen probeerde Maxwell
de elektromagnetische verschijnselen tot de mechanica te herleiden. Hij besteedde
veel energie aan het verzinnen van mechanische modellen voor de ether, zonder
daar overigens op een bevredigende manier in te slagen.
Maxwell was niet de enige die de mechanica als uitgangspunt koos. De opvatting
dat alle natuurverschijnselen tot de mechanica moesten worden herleid had in de
negentiende eeuw veel aanhangers. Dit ‘mechanicisme’, dat zijn oorsprong vindt
in de zeventiende eeuw in het werk van Descartes en Huygens, was in de achttiende
eeuw in de vergetelheid geraakt, maar beleef-
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de in de negentiende eeuw een nieuwe bloeiperiode, mede dank zij de successen
van de moleculaire theorie van de materie.
De Nederlandse natuurkundige Johannes Bosscha (1831-1911) gebruikte in een
in 1898 uitgesproken rede zelfs de term ‘neo-hugenianisme’ om de natuurkunde
6
van zijn tijd te karakteriseren.
In een aantal opzichten is het werk van Maxwell zo onduidelijk, dat tijdgenoten
er zeer veel moeite mee hadden het te begrijpen. Zo maakte Maxwell geen duidelijk
onderscheid tussen de ether in de vrije ruimte enerzijds en materie anderzijds.
Bovendien hanteerde Maxwell het begrip ‘elektriciteit’ op een zeer verwarrende
manier. Ook Lorentz had moeite met de theorie van Maxwell, zoals blijkt uit zijn
opmerking ‘dat het niet altijd gemakkelijk is zich in Maxwells gedachtengang te
7
verplaatsen’.
Naast de theorie van Maxwell bestond er een aantal andere theorieën voor
elektromagnetische verschijnselen, die vooral op het Europese vasteland veel
aanhangers hadden. Deze ‘continentale’ theorieën, waarvan de belangrijkste
afkomstig waren van de Duitsers Franz Neumann (1798-1895) en Wilhelm Eduard
Weber (1804-1891), verschilden fundamenteel van de theorie van Maxwell doordat
ze berustten op het denkbeeld dat elektromagnetische werking zich met een
oneindige snelheid zonder tussenkomst van een ether voorplant (‘werking op
afstand’). Maar evenmin als Maxwell konden de Europese natuurkundigen alle
bekende verschijnselen bevredigend verklaren.
In 1870 slaagde de Duitse natuurkundige Hermann von Helmholtz (1821-1894)
erin een theorie op te stellen die de theorie van Maxwell en de voornaamste
continentale theorieën als speciale gevallen bevatte. De formulering van Helmholtz
gaat uit van werking op afstand en doet om die reden geen recht aan de denkbeelden
die aan de theorie van Maxwell ten grondslag liggen. Maar in de versie van Helmholtz
werd het werk van Maxwell veel toegankelijker voor natuurkundigen die gewend
waren de elektromagnetische werking op te vatten als werking op afstand. Bovendien
was op grond van de omvattende theorie van Helmholtz een onderlinge vergelijking
van de verschillende theorieën mogelijk. Helmholtz kwam tot de conclusie dat de
theorie van Weber onhoudbaar was en dat de theorie van Maxwell niet zonder meer
verworpen kon worden.
In zijn proefschrift stelde Lorentz zich ten doel bepaalde nog niet begrepen optische
verschijnselen met behulp van de elektromagnetische lichttheorie te verklaren. Hij
baseerde zich daarbij op de formulering van Helmholtz. Lorentz slaagde volledig in
zijn opzet en kwam dan ook tot de conclusie dat ‘aan Maxwells hypothese de
8
voorrang boven de vroegere undulatietheorie moet worden toegekend’. Aan het
eind van zijn proefschrift somt Lorentz een reeks verschijnselen op die volgens hem
op grond van de elektromagnetische lichttheorie zouden kunnen worden verklaard.
Het aldus geformuleer-
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de programma werd door Lorentz in de jaren na 1875 in een reeks artikelen
uitgewerkt. Het is interessant aan de hand van deze artikelen de ontwikkeling te
volgen van Lorentz' ideeën over de eigenschappen van de ether en over de
onderlinge relatie van ether en materie.
Aan de beschouwingen van Lorentz ligt een belangrijk inzicht ten grondslag. Het
is de al genoemde moleculaire opvatting van de materie. Lorentz was van mening
dat de materie was opgebouwd uit zeer kleine deeltjes, de moleculen. Evenals zijn
beroemde collega Van der Waals was Lorentz van het bestaan van moleculen vast
overtuigd. In zijn inaugurele rede zei hij: ‘Wel niemand zal het tegenwoordig
onbekend zijn, dat natuurkundigen zich elk lichaam voorstellen als een stelsel van
9
zeer kleine deeltjes, de zoogenaamde moleculen...’ In 1878 combineerde Lorentz
dit denkbeeld met de hypothese van de elektromagnetische ether. Hij bracht een
scheiding aan tussen materie en ether, door aan te nemen dat de tussenruimte
tussen de moleculen, evenals de vrije ruimte, door ether wordt ingenomen. Verder
postuleerde hij dat de ether binnen materie dezelfde eigenschappen heeft als
daarbuiten. Elektromagnetische verschijnselen spelen zich af in de ether; de
moleculen spelen alleen een rol voor zover ze lading dragen en door middel van
die lading de toestand van de ether beïnvloeden. Door de elektrische lading aan de
moleculen te koppelen week Lorentz af van Maxwell, die de elektriciteit als een soort
vloeistof behandelde. Het scherpe onderscheid dat Lorentz maakte tussen ether
en materie, en dat in eerste aanleg al in zijn proefschrift te vinden is, zou zeer
vruchtbaar blijken voor de verdere ontwikkeling van de natuurkunde.
Nadat Lorentz zich in de jaren tachtig van de vorige eeuw voornamelijk met veel
succes had beziggehouden met de moleculaire natuurkunde en de thermodynamica,
richtte hij na 1890 zijn aandacht weer op het elektromagnetisme. Met als uitgangspunt
de hypothese dat de ether volstrekt in rust is, en dat materiële lichamen zich vrij
door de ether kunnen bewegen, ontwikkelde hij een theorie voor elektromagnetische
verschijnselen in bewegende lichamen. Daarbij zag hij ervan af een mechanisch
model voor de ether te hanteren. Hij stelde zich tevreden met het door Maxwell
ontwikkelde wiskundige formalisme, zonder te zoeken naar een interpretatie op
basis van de mechanica.
Tot 1891 ging Lorentz nog uit van de formulering die Helmholtz aan de theorie
van Maxwell had gegeven, maar in dat jaar verwierp hij het denkbeeld van werking
op afstand. In een rede, uitgesproken op 4 april 1891, zei Lorentz: ‘Tegenover de
oude elektriciteitsleer staat die, welke Maxwell (...) ontwikkeld heeft. Ik geloof dat
10
er redenen bestaan om aan de laatste opvatting de voorkeur te geven.’ Een
belangrijke aanleiding voor het geheel aanvaarden van Maxwells denkbeelden
waren de experimenten van Heinrich Hertz (1857-1894) geweest, die in 1888 het
bestaan van elektromagneti-
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sche golven overtuigend had aangetoond.
Door het ontbreken van een onderliggend mechanisch model is in de theorie van
Lorentz de ether in feite van bijna alle materiële kenmerken ontdaan. De enige
eigenschap die men mechanisch zou kunnen noemen is de door Lorentz
gepostuleerde onbeweeglijkheid van de ether. Hiermee is de eerste formulering
gegeven van het moderne veldbegrip, met behulp waarvan elektromagnetische
verschijnselen worden gekarakteriseerd door de grootte van bepaalde intensiteiten,
die men veldsterkten noemt en die als basisgrootheden optreden. Bij Lorentz fungeert
de ether nog als ‘drager’ van de velden, in de moderne natuurkunde treedt de ether
niet meer op.
In 1892 leidde Lorentz in een omvangrijk artikel een aantal belangrijke resultaten
af. In de eerste plaats gaf hij een uitdrukking voor de elektromagnetische kracht die
bewegende geladen deeltjes ondervinden. Deze kracht, waarin ook de magnetische
veldsterkte voorkomt, staat tegenwoordig bekend als de ‘Lorentzkracht’. Verder
berekende Lorentz de waarde van de lichtsnelheid in bewegende lichamen, op
grond van zijn hypothese van een stationaire ether. Het resultaat, dat in
overeenstemming was met experimentele gegevens, was al eerder door Fresnel
afgeleid. Maar Fresnel was er bij zijn berekening van uitgegaan dat de ether door
bewegende lichamen gedeeltelijk werd meegesleept.
De theorie die Lorentz in 1892 publiceerde kan worden beschouwd als de eerste
versie van wat later de ‘elektronentheorie’ zou heten: een theorie voor het
elektromagnetisme op basis van de wisselwerking tussen geladen deeltjes en de
ether. In 1892 hadden de geladen deeltjes nog geen naam; in latere verfijningen
van zijn theorie noemde Lorentz ze eerst ionen en vervolgens elektronen.
In enkele volgende artikelen hield Lorentz zich bezig met een probleem dat met
het denkbeeld van een onbeweeglijke ether samenhing. Doordat zowel het licht als
de aarde ten opzichte van de ether bewegen, zou de op aarde gemeten lichtsnelheid
in de bewegingsrichting van de aarde een andere grootte moeten hebben dan
loodrecht daarop. Een analoog verschijnel doet zich voor bij een man die met een
bepaalde snelheid op een varend schip loopt. Beweegt hij zich in de vaarrichting
van het schip, dan heeft hij een andere snelheid ten opzichte van de wal dan wanneer
hij loodrecht op deze richting loopt.
Al in 1881 had de Amerikaan Albert Michelson (1852-1931) vergeefs getracht de
invloed van de aardbeweging op de lichtsnelheid experimenteel aan te tonen. Ook
een in 1887 samen met Edward Morley (1838-1923) uitgevoerd experiment gaf een
negatief resultaat. Lorentz had zich lang het hoofd gebroken om deze experimenten
te verklaren. Op grond van zijn theorie kon hij aantonen dat het effect hoogstens
de grootte van het kwadraat van de (zeer kleine) verhouding van de aardsnelheid
en de lichtsnelheid kon hebben.
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Maar het experiment van Michelson en Morley was nauwkeurig genoeg om een
dergelijk effect te kunnen meten. In 1892 schreef Lorentz aan de Engelse
natuurkundige lord Rayleigh (1842-1919): ‘I am really at a loss how to clear away
this contradiction...’
Alleen door het introduceren van een nieuwe hypothese kon Lorentz theorie en
experiment met elkaar in overeenstemming brengen. Lorentz postuleerde dat
lichamen, die zich ten opzichte van de ether bewegen, een verkorting in de
bewegingsrichting ondergaan, waarvan de grootte op een specifieke manier van
de snelheid afhangt. Het optreden van een dergelijke verkorting verklaarde waarom
Michelson en Morley voor de lichtsnelheid op aarde in alle richtingen dezelfde waarde
vonden. Deze verklaring berust op de volgende redenering. De proef van Michelson
en Morley komt erop neer, dat onderzocht wordt of de tijd die het licht nodig heeft
om een bepaald apparaat te doorlopen afhankelijk is van de oriëntatie van het
apparaat ten opzichte van de bewegingsrichting van de aarde. Door de gepostuleerde
verkorting wordt de door het licht af te leggen weg korter naarmate deze weg meer
in de richting van de aardbeweging ligt. Het gevolg is dat de tijd die het licht nodig
heeft om het apparaat te doorlopen onafhankelijk is van de richting die het apparaat
heeft, omdat een verandering van de lichtsnelheid juist wordt gecompenseerd door
een overeenkomstige verandering in de grootte van de lichtweg.
De door Lorentz gepostuleerde verkorting staat tegenwoordig bekend als de
‘Lorentz-FitzGerald-contractie’, omdat na de publikatie van Lorentz' artikel bleek dat
de ler George Francis FitzGerald (1851-1901) al eerder had gesuggereerd dat een
dergelijke verkorting zou kunnen optreden. Ten onrechte wordt de
Lorentz-FitzGerald-contractie tegenwoordig vaak een ad hoc-hypothese genoemd,
waarvoor geen enkele rechtvaardiging kon worden gegeven. Lorentz probeerde zijn
hypothese plausibel te maken door te laten zien dat de contractie optreedt indien
de moleculaire krachten die de materie bijeen houden op dezelfde manier van de
snelheid van de ether afhangen als elektrische krachten. Hij was zich ervan bewust
dat deze veronderstelling niet kon worden bewezen: ‘Daar wij van het wezen der
moleculaire krachten niets weten is het onmogelijk de hypothese op de proef te
11
stellen.’ Op grond hiervan noemde hij het zonder meer met elkaar vergelijken van
12
elektrische krachten en moleculaire krachten dan ook ‘te gewaagd’. Maar alleen
met behulp van de contractie-hypothese kon Lorentz het experiment van Michelson
en Morley verklaren.
In 1895 vatte Lorentz een gedeelte van zijn eerdere werk samen in de monografie
Versuch einer Theorie der Electrischen und Optischen Erscheinungen in Bewegten
Körpern. Bij zijn behandeling van elektromagnetische verschijnselen in bewegende
lichamen maakte Lorentz gebruik van een belangrijk wiskundig hulpmiddel. Hij
toonde aan dat de wetten van het elektromagnetis-
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me voor bewegende systemen dezelfde wiskundige vorm hebben als voor rustende
systemen, mits men de elektrische en magnetische veldsterkten en de plaats- en
tijdcoördinaten nieuwe, van de snelheid van het systeem afhankelijke waarden geeft.
Bij elk bewegend systeem hoort dus een overeenkomstig rustend systeem, dat
wordt gekarakteriseerd door andere waarden van de veldsterkten en de coördinaten.
Door het overeenkomstige rustende systeem te beschouwen kan men dus te weten
komen welke verschijnselen zich in een bewegend systeem zullen voordoen. Aan
de nieuwe waarden voor de verschillende variabelen hechtte Lorentz geen fysische
betekenis; het met een bewegend systeem corresponderende rustende systeem is
geen reëel fysisch systeem, maar heeft een fictief karakter. Zo trad de tijdvariabele
die bij het rustende systeem hoort, en die Lorentz ‘locale tijd’ noemde, slechts als
hulpgrootheid op. Met behulp van het aldus geformuleerde theorema van
‘corresponderende toestanden’, gecombineerd met een verbeterde versie van de
contractie-hypothese, bewees Lorentz dat alle pogingen om de beweging van de
aarde ten opzichte van de ether aan te tonen tot mislukken gedoemd waren, tenzij
men zo nauwkeurig kon meten dat effecten, kleiner dan het kwadraat van de
verhouding van de aardsnelheid en de lichtsnelheid, konden worden vastgesteld.
In de jaren waarin hij zijn elektronentheorie ontwikkelde werd Lorentz
langzamerhand een bekend natuurkundige. Niet alleen in Nederland, waar hij samen
met zijn collega's Kamerlingh Onnes en Van der Waals de natuurkunde domineerde,
maar ook in het buitenland. Vooral in het laatste decennium van de vorige eeuw
kwamen steeds meer contacten met buitenlandse vakgenoten tot stand, zoals blijkt
uit de in omvang toenemende correspondentie. Lorentz leerde zijn collega's ook
persoonlijk kennen. In 1898 bezocht hij voor het eerst een buitenlands congres, de
‘Versammlung deutscher Naturforscher und Ärtzte’ in Düsseldorf. Op uitnodiging
hield hij er een voordracht over de problemen die met het bestaan van een rustende
ether samenhingen. Met dit congresbezoek was een einde gekomen aan Lorentz'
vrijwillige isolement en er ging bijna geen jaar meer voorbij zonder een buitenlandse
reis. Hoogtepunten waren het bijwonen van het grote internationale
natuurkundecongres in Parijs (1900), een reis naar de Verenigde Staten in 1906,
om aan Columbia University in New York een aantal voordrachten over de
elektronentheorie te houden, en een serie lezingen aan de universiteit van Göttingen
(1910).
Al spoedig na de eeuwwisseling werden de verdiensten van Lorentz officieel
erkend. In 1902 werd hem samen met de Amsterdamse hoogleraar Pieter Zeeman
(1865-1943) de Nobelprijs voor natuurkunde toegekend. Zeeman kreeg de prijs
voor de ontdekking van het naar hem genoemde effect; Lorentz voor zijn
elektronentheorie en in het bijzonder voor zijn verklaring van het Zeeman-effect.
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Onder het Zeeman-effect verstaat men het verschijnel dat de golflengte van door
materie uitgezonden licht verandert onder invloed van een magnetisch veld. Iedereen
kent wel het verschijnsel dat keukenzout bij verhitting geel licht van een zeer
specifieke golflengte gaat uitzenden. Wanneer nu het keukenzout in de buurt van
een magneet wordt geplaatst, treedt het Zeeman-effect op: het uitgezonden licht
blijkt uit een aantal componenten met verschillende golflengten te bestaan.
Zeeman presenteerde zijn ontdekking tijdens een vergadering van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen op een zaterdag in oktober 1896.
Volgens de overlevering kon Lorentz al op de daaropvolgende maandag Zeeman
de verklaring van het effect meedelen. De verklaring van Lorentz berustte op het
idee, dat het uitgezonden licht afkomstig was van trillende elektronen. Met behulp
van het Zeeman-effect kon voor het eerst de verhouding worden bepaald van lading
en massa van de elektronen. Bovendien bleken de elektronen een negatieve lading
te bezitten.
Ook na 1902 bleef Lorentz zijn elektronentheorie verbeteren en verfijnen. De
aanleiding tot dit verdere werk werd gevormd door kritiek van de Fransman Henri
Poincaré (1854-1912) op de bestaande theorie en door het negatieve resultaat van
nieuwe, zeer nauwkeurige experimenten die tot doel hadden de beweging van de
aarde ten opzichte van de ether te bepalen. Uit de nieuwe versie van de
elektronentheorie die Lorentz in 1904 in een samenvattend artikel publiceerde,
volgde dat geen enkel experiment, hoe nauwkeurig ook, in staat zou zijn de
aardbeweging aan te tonen. Dit resultaat berustte op een meer algemene versie
van het theorema van corresponderende toestanden. De betrekkingen die Lorentz
in 1904 afleidde voor het verband tussen de grootheden in bewegende en in rustende
systemen staan tegenwoordig bekend als de ‘Lorentz-transformatie’. Maar door een
ontwikkeling die in 1905 plaatsvond geeft men tegenwoordig een geheel andere
interpretatie aan deze transformatie dan Lorentz deed.
In 1905 publiceerde Einstein een artikel waarin het elektromagnetisme vanuit een
geheel nieuw standpunt werd behandeld. Twee resultaten van de elektronentheorie
traden bij Einstein als fundamentele hypothesen op: het feit dat de wetten van het
elektromagnetisme in alle systemen dezelfde wiskundige vorm hebben (Lorentz'
theorema van corresponderende toestanden), en de onmogelijkheid door middel
van het meten van de lichtsnelheid een beweging ten opzichte van de ether vast te
stellen. De tweede hypothese werd door Einstein op een meer indringende manier
geformuleerd. Hij stelde dat de grootte van de lichtsnelheid onafhankelijk is van de
bewegingstoestand van de lichtbron. Deze twee hypothesen, die de grondslag
vormen van de relativiteitstheorie, berustten op het inzicht dat beweging een relatief
begrip is.
Het begrip beweging is alleen zinvol wanneer het betrekking heeft op de
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beweging van stoffelijke lichamen ten opzichte van elkaar. Absolute beweging, in
de zin van beweging ten opzichte van een als volstrekt rustend opgevatte ether,
heeft in de natuurkunde geen betekenis en is dan ook niet experimenteel vast te
stellen. Al in het begin van zijn artikel merkt Einstein op dat het begrip ether in zijn
theorie overbodig is geworden door het ontbreken van enige invloed van het bestaan
van deze ether op de uitkomst van experimenten. Wat het wiskundig formalisme
betreft, vertoont de relativiteitstheorie grote overeenkomsten met de elektronentheorie
in de versie van 1904. Zo leidde Einstein op grond van een analyse van de manier
waarop tijd- en plaatsmetingen worden verricht de formules voor de
Lorentz-transformatie en de Lorentz-FitzGerald-contractie af. Maar de interpretatie
van deze formules was totaal anders. Door het ontbreken van het begrip beweging
ten opzichte van de ether zijn het bewegende en het rustende systeem uit Lorentz'
theorema van corresponderende toestanden bij Einstein volkomen gelijkwaardig.
Vanuit het ene systeem gezien beweegt het andere, en omgekeerd. Het is niet
langer zo dat een van de twee fictief is, zoals bij Lorentz. De variabelen die bij
Lorentz op het fictieve systeem betrekking hebben, bezitten in de relativiteitstheorie
een fysische betekenis. Dat geldt in het bijzonder voor de lokale tijd, die de fysische
tijd in het ‘bewegende’ systeem is.
Lorentz heeft altijd moeite gehad met het aanvaarden van de uitgangspunten van
de relativiteitstheorie. Hoewel hij de juistheid van de theorie erkende, is hij altijd aan
het begrip ether blijven vasthouden. In de uit 1922 daterende uitgave van zijn colleges
over de relativiteitstheorie zegt hij: ‘Want de aether moge er zijn of niet, de
elektromagnetische velden zijn er wel(...) Wanneer wij nu den aether niet willen
noemen, dan moeten wij gebruik maken van een ander woord, om er, als aan een
kapstok, al deze dingen aan op te hangen(...) Men zal aan den drager dezer
13
eigenschappen een zekere substantialiteit niet kunnen ontzeggen(...).’ Tot het eind
van zijn leven stelde Lorentz zich op het standpunt dat het al of niet aanvaarden
van de ether in laatste instantie een kwestie van smaak was, omdat de theorie in
beide gevallen dezelfde vorm heeft en tot dezelfde resultaten leidt.
De rol die Lorentz in de internationale natuurkunde speelde werd na de
eeuwwisseling steeds belangrijker. Een congres had pas waarde wanneer Lorentz
er was en vooral wanneer hij ook een voordracht hield. Ook werd het aantal
bezoekers dat zich in Leiden aandiende om Lorentz te raadplegen steeds groter.
Hoe druk Lorentz het had, blijkt uit zijn zeer omvangrijke correspondentie, waarin
hij zich regelmatig voor het late beantwoorden van een brief moet verontschuldigen
met een beroep op zijn drukke werkzaamheden.
In 1911 raakte Lorentz betrokken bij de organisatie van een bijzonder congres.
De Duitse natuurkundige Walther Nernst (1864-1941) had de rijke Bel-
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gische industrieel Ernest Solvay ertoe weten te bewegen een bijeenkomst te
organiseren, waarop een klein aantal vooraanstaande natuurkundigen kon
discussiëren over de laatste ontwikkelingen in de natuurkunde. Het was bijna
vanzelfsprekend dat Lorentz werd gevraagd als voorzitter op te treden. Het
Solvay-congres, dat de officiële naam ‘Conseil de Physique’ droeg, vond in het
najaar van 1911 in Brussel plaats en was zeer succesvol. Op grond hiervan werd
besloten de bijeenkomsten een regelmatig karakter te geven. In samenwerking met
Lorentz richtte Solvay in 1912 voor dit doel het ‘Institut International de Physique’
op. Lorentz ging een belangrijke rol spelen bij de organisatie van de volgende
Solvay-congressen. In totaal heeft hij vijf van dit soort bijeenkomsten voorgezeten.
In Brussel vinden ook nu nog regelmatig Solvay-congressen plaats.
Het eerste Solvay-congres was gewijd aan een probleem, waaraan Lorentz na
1904 veel aandacht had besteed. Het was het probleem van de manier waarop de
door materie uitgezonden straling over de verschillende golflengten is verdeeld. Alle
stoffelijke lichamen blijken namelijk elektromagnetische straling uit te zenden. Bij
lage temperaturen is daarvan weinig te merken, omdat de straling dan
geconcentreerd is in het gebied van de zeer grote golflengten, die niet voor het oog
waarneembaar zijn (de infrarode warmtestraling). Maar bij hoge temperaturen wordt
de straling zichtbaar: een stuk ijzer gaat bij verhitting rood licht uitzenden. De Duitse
natuurkundige Max Planck (1858-1947) had in 1900 een aantal eigenschappen van
dit soort straling weten te verklaren door aan te nemen dat stralende lichamen hun
energie slechts in discrete hoeveelheden in de vorm van straling aan de ether kunnen
afstaan. Deze quantumhypothese werd later door anderen, waaronder Einstein,
verder uitgewerkt. Maar over de aard van de quantumhypothese bleef nog lang veel
verwarring bestaan. Later zou op grond van een meer algemene versie van de
quantumhypothese de quantumtheorie worden ontwikkeld, waarmee processen die
zich binnen atomen afspelen konden worden beschreven.
Omstreeks 1910 besloot Lorentz Leiden te verlaten. Door zijn drukke
werkzaamheden bleef hem te weinig tijd over voor wetenschappelijk onderzoek.
Ook begon zijn onderwijstaak hem zwaar te vallen, ondanks het feit dat deze taak
verlicht was toen hij in 1905 overwoog in te gaan op een uitnodiging om hoogleraar
in München te worden. Met ingang van januari 1910 werd Lorentz benoemd tot
curator van het ‘Fysisch Kabinet’ van Teyler's Stichting te Haarlem. Bij Teyler's
Stichting kreeg hij de beschikking over een eigen laboratorium, waarin een assistent
onder zijn leiding experimenten kon verrichten. Hiermee ging een oude wens van
Lorentz in vervulling. Ook in Leiden had Lorentz op kleine schaal experimenten
willen uitvoeren, maar daartoe was hem nooit de gelegenheid geboden. In afwachting
van de benoeming van een opvolger bleef Lorentz hoogleraar in Leiden.
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Na de opvolging zou hij als buitengewoon hoogleraar aan de Leidse universiteit
verbonden blijven.
De voor de hand liggende keus als opvolger van Lorentz was Einstein. Maar deze
moest weigeren omdat hij een benoeming aan de ‘Eidgenössische Technische
Hochschule’ in Zürich had geaccepteerd. Uiteindelijk werd op voorstel van Lorentz
de Oostenrijker Paul Ehrenfest (1880-1933) benoemd. Kort nadat Ehrenfest in het
najaar van 1912 zijn werkzaamheden was begonnen, verhuisde Lorentz naar
Haarlem. Als buitengewoon hoogleraar gaf hij eenmaal in de week, op
maandagochtend, een college over recente ontwikkelingen in de natuurkunde. Dit
college, dat Lorentz tot het eind van zijn leven bleef geven, kreeg grote vermaardheid
en trok belangstellenden uit binnen- en buitenland.
Tussen Lorentz en Ehrenfest bestond van het begin af aan een zeer sterke band.
Ehrenfest vereerde Lorentz als een vader en deed vaak een beroep op zijn goede
raad, zowel op het gebied van de natuurkunde als op persoonlijk gebied. Lorentz
was ook zeer op Ehrenfest gesteld en liet zich dikwijls zeer lovend over hem uit.
Het contrast tussen de twee was groot. Lorentz was kalm, afstandelijk, met een mild
en bezonken oordeel; Ehrenfest was inpulsief, zeer aan gemoedsveranderingen
onderhevig en bezat een aanstekelijk enthousiasme. Dit verschil komt duidelijk tot
uiting in de relatie die ze met hun leerlingen hadden. Bij Lorentz bleef er altijd een
afstand bestaan, die mede voortkwam uit het respect dat zijn leerlingen voor hem
hadden. Ehrenfest interesseerde zich zo intens voor zijn leerlingen, voor hun werk,
maar ook voor hun persoonlijke problemen, dat in veel gevallen een zeer hechte
band ontstond.
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 had ingrijpende
gevolgen voor de internationale contacten in de wetenschappelijke wereld. Tussen
geleerden uit de oorlogvoerende landen ontstond een breuk die pas veel later, lang
na het einde van de oorlog zou worden hersteld. Aan beide zijden van het front
raakten de gemoederen zeer verhit. In Duitsland ondertekenden drieënnegentig
vooraanstaande wetenschapsmensen een Aufruf an die Kulturwelt waarin alle Duitse
oorlogshandelingen werden gerechtvaardigd en het Duitse militarisme en de Duitse
cultuur onlosmakelijk met elkaar werden verbonden.
Ook in Frankrijk en Engeland vierde het nationalisme hoogtij. Vanuit zijn positie
als inwoner van een neutraal land probeerde Lorentz een bemiddelende rol te
spelen. Hij correspondeerde met Duitse, Franse en Engelse collega's en deed zijn
uiterste best de gemoederen te kalmeren en een definitieve breuk te voorkomen.
Veel succes had hij daarbij niet.
Ook met Einstein had Lorentz in die tijd veel contact. Na hun eerste ontmoeting
in januari 1911 waren de twee geleerden zeer op elkaar gesteld geraakt. Er ontstond
een uitgebreide correspondentie en wanneer hij maar de
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kans kreeg, kwam Einstein naar Leiden. Vanuit Berlijn, waar hij sinds het voorjaar
van 1914 hoogleraar was, stelde Einstein pogingen in het werk om de internationale
contacten in stand te houden. Maar ook hij had weinig succes. Op 2 augustus 1915
schreef een gedesillusioneerde Einstein aan Lorentz: ‘Ich muss gestehen, dass das
eng nationale Fühlen auch hochstehender Menschen für mich eine arge
Enttaüschung ist(...) Es scheint, dass die Menschen stets ein Hirngespinnst brauchen,
demzuliebe sie einander hassen können; früher wars der Glaube, jetzt ist es der
Staat.’
De correspondentie tussen Lorentz en Einstein uit deze tijd is niet geheel gewijd
aan oorlogszaken. In de jaren 1915 en 1916 gaf Einstein de definitieve vorm aan
zijn theorie voor de zwaartekracht, de Algemene Relativiteitstheorie. Lorentz volgde
de ontwikkelingen op de voet en leverde zelf ook enkele belangrijke bijdragen. In
uitvoerige brieven wisselden de twee natuurkundigen van gedachten over de
problemen van de Algemene Relativiteitstheorie.
Na het einde van de oorlog in 1918 werd Lorentz betrokken bij de pogingen de
internationale contacten te herstellen. Maar het merendeel van de Franse en Engelse
geleerden nam tegenover de Duitsers een onverzoenlijke houding aan. Zelfs Lorentz
was niet in staat te voorkomen dat voor het eerste naoorlogse Solvay-congres, dat
in 1921 plaatsvond, geen Duitse natuurkundigen werden uitgenodigd. Ook de na
de Eerste Wereldoorlog opgerichte Volkenbond probeerde te bemiddelen tussen
de wetenschappelijke gemeenschappen uit de verschillende landen.
In 1923 werd Lorentz lid van de commissie voor intellectuele samenwerking van
de Volkenbond, de ‘Commission Internationale de Co-operation Intellectuelle’ (CICI).
Hij nam de plaats in van Einstein, die was afgetreden omdat hij het niet eens was
met de manier waarop de commissie functioneerde. In de CICI speelde Lorentz een
belangrijke rol: in 1925 volgde hij de filosoof Henri Bergson als voorzitter op.
Ook op andere gebieden van het openbare leven was Lorentz in deze tijd actief.
Als voorzitter van de afdeling voor het hoger onderwijs van de Onderwijsraad hielp
hij mee aan het tot stand komen van het nieuwe Academisch Statuut. Verder deed
hij belangrijk werk als voorzitter van de afdeling natuurkunde van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen en was hij voorzitter van de
‘Wetenschappelijke Commissie van Advies en Onderzoek in het Belang van
Volkswelvaart en Weerbaarheid’, een voorloper van het huidige TNO.
In 1918 nam Lorentz een belangrijke taak op zich, die jarenlang een zeer groot
gedeelte van zijn tijd in beslag zou nemen. Hij werd voorzitter van de staatscommissie
die de afsluiting van de Zuiderzee moest voorbereiden. De voornaamste taak van
de commissie was het berekenen van de invloed die het leggen van de Afsluitdijk
zou hebben op de getijden in de Waddenzee.
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Deze berekeningen heeft Lorentz vrijwel geheel alleen uitgevoerd. Eerst werd de
getijdenwerking in de open Zuiderzee bestudeerd aan de hand van een wiskundig
model. Daarna werd berekend welke hoogte de dijken langs de kust van de
Waddenzee moesten hebben om de nieuwe verhoogde waterstanden te kunnen
weerstaan. Ook werd bepaald volgens welk schema de Afsluitdijk moest worden
aangelegd.
Pas in 1926 kon Lorentz het werk afsluiten met de publikatie van het eindrapport
van de commissie. De voorspellingen over de waterstanden die in dit rapport werden
gedaan, bleken na het voltooien van de Afsluitdijk in 1933 met grote nauwkeurigheid
uit te komen.
Tot het eind van zijn leven bleef Lorentz actief in de natuurkunde. Hij volgde de
ontwikkelingen op de voet, hoewel hij geen fundamentele bijdragen meer leverde,
en deed op het maandagochtendcollege verslag van zijn werk. Dit college kon ook
na Lorentz' emeritaat in 1923 blijven doorgaan omdat hij als bijzonder hoogleraar
aan Leiden verbonden bleef.
Op 11 december 1925 werd op grootscheepse wijze herdacht dat Lorentz vijftig
jaar geleden was gepromoveerd. Van de Leidse universiteit ontving Lorentz een
eredoctoraat in de medicijnen, als dank voor de toewijding waarmee hij jaren lang
de medicijnenstudenten de eerste beginselen van de natuurkunde had bijgebracht.
Daarna werd Lorentz in een reeks van toespraken gehuldigd. Tot de sprekers
behoorden minister Colijn, Madame Curie en Einstein. Ter gelegenheid van het
jubileum werd een fonds opgericht, het Lorentz-fonds, waarvoor een zeer groot
bedrag bijeen was gebracht. Dit fonds bestaat nog steeds en heeft tot doel het
bevorderen van de beoefening van de theoretische natuurkunde.
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen besloot Lorentz te
eren door het instellen van een Lorentz-medaille voor bijzondere verdiensten op
het gebied van de natuurkunde. In 1927 kon Lorentz zelf de eerste medaille aan
Planck uitreiken. (De Lorentz-medaille wordt ook nu nog regelmatig uitgereikt.) De
feestdag werd besloten met een diner waarbij veel geleerden uit binnen- en
buitenland en ook veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren. De koninklijke
familie liet zich door prins Hendrik vertegenwoordigen.
Nog twee bezoeken bracht Lorentz aan de Verenigde Staten. Van het laatste
bezoek keerde hij in het voorjaar van 1927 terug. Onmiddellijk daarna begonnen
de voorbereidingen voor het vijfde Solvay-congres, dat in oktober van dat jaar werd
gehouden. Maar eerst reisde Lorentz nog naar Como, waar hij een congres gewijd
aan de quantumtheorie voorzat.
Ondanks de inspanningen van 1927 begon Lorentz het jaar 1928 in een goede
gezondheid. Er werden voorbereidingen getroffen om op kleine schaal te vieren dat
Lorentz op 28 januari 1928 vijftig jaar hoogleraar zou zijn. Maar op 16 januari werd
Lorentz ziek en na een ziekbed van enkele
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weken overleed hij op 4 februari. In Nederland heerste nationale rouw. De begrafenis
werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de wetenschappelijke wereld, leden
van de regering en vertegenwoordigers van het Koninklijk Huis. De begrafenisstoet
bestond uit vijftien rijtuigen, waarvan er een geheel met kransen was beladen. Als
eerbewijs aan Lorentz werd tijdens de begrafenis de telegraafdienst enkele minuten
gestaakt.
Zoals al uit het begin van dit hoofdstuk is gebleken, beschikte Lorentz over
bijzondere persoonlijke eigenschappen. Iedereen die hem ontmoette was onder de
indruk van zijn karakter. In veel beschouwingen worden zijn hartelijkheid en zijn
belangstelling voor de problemen van andere mensen geroemd. Ondanks zijn drukke
werkzaamheden vond Lorentz altijd de gelegenheid om een gast te ontvangen en
onder het genot van een sigaar en een glas wijn een gesprek te voeren. Ook Lorentz'
mildheid en zijn enigszins ironische afstandelijkheid worden vaak genoemd door
degenen die hem gekend hebben.
Kenmerkend voor zijn milde instelling tegenover anderen is wat Lorentz op 8
december 1917 aan Ehrenfest schreef: ‘... in elk geval kunt gij het gevoel hebben,
zeer Uw best gedaan te hebben. Dat wij dit doen, ieder op de wijze die aan zijn aard
en persoonlijkheid het best beantwoordt, is eigenlijk alles wat van ons verlangd kan
worden’. De diepe indruk die Lorentz op veel van zijn tijdgenoten maakte is door
Einstein in 1953 treffend onder woorden gebracht. Hij schreef: ‘Er war mir persönlich
14
mehr als alle andern, die mir auf dem Lebenswege begegnet sind.’
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