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Levensbericht van 

ADRIAAN WILLEM HENDRIK VAN HERK 

(3 februari 1904-14 mei 1966) 

DOOR 

M. H. VAN RAALTE 

Op 14 mei 1966 overleed plotseling A. W. H. Herk, lid van de afdeling 
Natuurkunde sinds 1957. 

Adriaan Willem Hendrik van Herk werd op 3 februari 1904 te 
Rotterdam geboren. Zijn vader was leraar in de wiskunde; de wis
kundige aanleg was ook onmiskenbaar bij de zoon aanwezig. Hij bezocht 
de 2e H.B.S. met 5-jarige cursus te Amsterdam en begon daarna met de 
studie in de biologie aan de Universiteit van die stad. In 1924 legde hij 
het kandidaatsexamen in dit vak af. Kenmerkend voor de belangstelling 
van de jonge Van Herk is dat hij nu met de studie van de scheikunde 
begon, in 1927 in dat vak het kandidaatsexamen aflegde en vervolgens 
zijn studie in de biologie voortzette. In 1931 volgde het doctoraal examen 
in dat vak en in 1937 promoveerde hij cum laude aan de Universiteit 
van Amsterdam op een proefschrift getiteld "Die chemischen Vorgänge 
im Sauromatumkolben." 

Behoudens enige korte onderbrekingen was Van Herk van 1926-1946 
verbonden aan het Laboratorium voor Algemene Plantkunde, Planten
fysiologie en Pharmacognosie van de Amsterdamse Universiteit, dat 
onder leiding stond van Th. Weevers. In 1939/1940 en wederom in 
1945/1946 vervulde hij een leeropdracht aan de Leidse Universiteit. In 
1946 werd hij benoemd tot opvolger van Weevers te Amsterdam. 

Wanneer men het werk van Van Herk vergelijkt met dat van de 
andere Nederlandse plantenfysiologen uit de periode rond de 2de 
wereldoorlog, wordt men onmiddellijk getroffen door de sterk bioche
mische inslag. Ongetwijfeld moeten wij hierin, naast zijn eigen chemisch 
gerichte belangstelling, de invloed zien van zijn leermeester Weevers. 

In zijn intree-rede te Amsterdam zegt hij dan ook tot zijn voorganger: 
"Het verheugt mij, dat ik van deze plaats het woord tot u mag richten, 
omdat ik hierin de erkenning van uw werk zie. Dat werk, dat ons beiden 
zo lief is, zal ik in denzelfden geest voortzetten. Maar ik reken het tot 
een ereschuld, daaraan het beste en het diepste van mijzelf toe te voegen, 
want zo alleen zal ik u mijn dank kunnen betuigen." 

Dit waren geen ijdele woorden. Reeds in 1911 had Weevers een onder
zoek gepubliceerd over de werking van de ademhalingsenzymen van 
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Sauromatum venosum. In de bloeikolf, die zich in het midden van de 
bloem van deze plant verheft, treedt gedurende een korte periode 
een sterke warmteontwikkeling op tengevolge van een plotseling 
verhoogde ademhaling. Het gelukte Weevers, door uitpersen van het 
bloeikolf weefsel, filtreren van het perssap en neerslaan met alcohol en 
aceton, een enzym-preparaat te verkrijgen dat in staat was glucose te 
splitsen onder vorming van koolzuur en organische zuren, voornamelijk 
citroenzuur. 

Weevers heeft dit onderzoek, voor zover mij bekend, niet voortgezet, 
doch Van Herk vatte het jaren later weer op. 

Een verblijf in het laboratorium van Von Euler in Stockholm, waar 
hij een onderzoek verrichtte over concentratie veranderingen van Co
zymase, de Z-factor en flavine in kiemende erwten, had hem vertrouwd 
gemaakt met de toen moderne methoden van de enzymchemie. 

Met de in Stockholm geleerde technieken zet Van Herk het door 
Weevers in 1911 verrichte onderzoek over de merkwaardige stofwisseling 
in de bloem van Sauromatum voort. 

In zijn proefschrift werden de enzymsystemen beschreven die bij de 
plotseling sterk verhoogde ademhaling van het bloeikolfweefsel een rol 
spelen. 

Het is het eerste modern biochemisch onderzoek aan een hogere plant 
in Nederland. Doch Van Herk stelt zich met biochemie alleen niet 
tevreden. Hij wil weten hoe de ademhalingsprocessen geïntegreerd zijn 
in de gehele ontwikkeling van de bloeiwijze. In latere publikaties be
schrijft hij hoe de mannelijke bloempjes die op enige afstand van de 
plaats van de verhoogde ademhaling op de kolf zitten langs hormonale 
weg deze ademhaling stimuleren. Een extract uit deze bloempjes, doet 
de ademhaling van het bloeikolfweefsel sterk toenemen. 

Het is jammer, dat Van Herk deze onderzoekingen niet heeft voortgezet. 
In 1939 vertrok de Leidse hoogleraar Baas Becking naar Indonesië om 
een reorganisatie van 's Lands Plantentuin en de eraan verbonden in
stellingen voor biologisch onderzoek op zich te nemen. Op zijn verzoek 
kreeg Van Herk een leeropdracht aan de Leidse Universiteit. Na de 
oorlog verving hij Baas Becking opnieuw in de jaren 1945 en 1946. 

In feite was Van Herk dus reeds in 1939 met een hoogleraarstaak 
belast. In Leiden ondervond hij echter meer de lasten dan de lusten 
van dit ambt. Het waarnemen voor een ander is niet erg aantrekkelijk, 
omdat men hierbij slechts gedeeltelijk een eigen beleid kan volgen. Pas 
na zijn benoeming tot hoogleraar in Amsterdam, in 1946, kon Van Herk 
beginnen met een beleid geheel naar eigen inzichten. Wat hem hierbij 
voor ogen stond werd duidelijk gezegd in zijn intreerede, "Het totaliteits
probleem in de plantenfysiologie": Men kan het levend organisme niet 
begrijpen door analyse alleen. De verschillende delen hebben een grote 
zelfstandigheid, doch zij functioneren als een harmonisch geheel. Nagaan 
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hoe deze harmonie tot stand komt is de taak van de biologen. Gedeel
telijk is het een hormonaal verband tussen de verschillende delen, voor 
een ander deel echter is het mechanisme ons nog volkomen duister. 

Het totaliteitsprobleem is een vruchtbaar terrein voor filosofische be
schouwingen. Van Herk distancÏeert zich echter nadrukkelijk van denk
systemen als neo-vitalisme en holisme. Hij erkent liever zijn onvermogen, 
het probleem te doorgronden op grond van onze tegenwoordige kennis. 
Die kennis moeten wij echter vergroten door een voortdurend afwisselen 
van analyse en synthese. 

Men kan moeilijk zeggen, dat de jonge hoogleraar in Amsterdam zijn 
bedje gespreid vond. Het laboratorium was gevestigd in een oud, ver
sleten gebouw. Aan apparatuur ontbrak vrijwel alles. De gemeente 
Universiteit beschikt niet over de middelen hierin verbetering te brengen. 
Lang heeft Van Herk ervoor moeten vechten een laboratorium te ver
krijgen, waarmee onderzoek op het door hem noodzakelijk geachte, hoge 
peil kon worden verricht. Een strijd, die vooral in het begin bijzonder 
moeilijk was. Eens besteedde hij van een tot zijn beschikking staand 
materieel jaarbudget van f 1.400,- ongeveer f 1.100,- voor de aan
schaffing van een noodzakelijk instrument. Hoe het onderzoek in dat 
jaar van het geldgebrek te lijden had, laat zich denken. Gelukkig was 
Van Herk een meester in het roeien met de riemen, die hij had. Als een 
van zijn leerlingen dacht een bepaald apparaat absoluut nodig te hebben, 
en, omdat geldgebrek de aanschaffing onmogelijk maakte, zijn onderzoek 
in gevaar zag, wist Van Herk een andere werkwijze te verzinnen, die 
ook tot het beoogde doel leidde. 

Dank zij Van Herks taaie volharding kwam de uitrusting van het 
laboratorium langzamerhand op een aanvaardbaar peil. Nog moeilijker 
bleek het de huisvesting te verbeteren. Verscheidene malen werd hem 
een ander gebouw in het uitzicht gesteld. Met zijn gewone grondigheid 
begon Van Herk dan plannen te maken voor de inrichting tot bleek dat 
het gebouw toch een andere bestemming had gekregen. Pas in 1965 werd 
een gebouw in Amsterdam-oost (Zeeburg) voor uitbreiding van het 
laboratorium verkregen. Bij zijn dood beschikte de Amsterdamse uni
versiteit daardoor over een goed uitgeruste instelling voor plantenfysio
logisch onderzoek. 

Dat Van Herk een uitstekend onderzoeker was, werd reeds vermeld. 
Toch is het niet zijn eigen onderzoekwerk, waarin zijn voornaamste be
tekenis voor de Nederlandse biologie ligt, doch veel meer zijn gaven op 
didactisch gebied. Van Herk was een uitstekend docent, zijn colleges en 
voordrachten waren zeer verzorgd, tot in de kleinste details doordacht 
en glashelder. De studenten, die onder zijn leiding werkten, leerde hij 
kritisch te staan tegenover het eigen denken en techniek. Hij was in dit 
opzicht zeer veeleisend. Zijn eigen publikaties en voordrachten werden 
vaak vele malen herschreven voor ze een voor hem aanvaardbare vorm 
hadden. En ook over het werk van zijn leerlingen werd lang gewikt en' 
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gewogen, het werd veranderd en bijgeschaafd, voor het zijn goedkeuring 
had. Ook aan de intellectuele vermogens van zijn leerlingen stelde hij 
hoge eisen. Zelf tot veel in staat, verwachtte hij dit ook van hen. 

Een aantal voortreffelijke publikaties van de hand van zijn leerlingen 
is hiervan het resultaat. Men kan niet spreken van een Amsterdamse 
plantenfysiologische school; daarvoor liggen de onderzochte problemen 
te veel op verschillende terreinen. Maar men kan wel stellen, dat Van 
Herk via zijn leerlingen het chemisch-biologisch onderzoek in Nederland 
een grote stimulans gegeven heeft. 

Het kan niet anders, dat iemand, die zoveel aandacht aan de op
leiding van zijn studenten besteedde, in het overleg over de wijziging 
van de eisen voor het kandidaatsexamen een overwegende invloed had. 
Veel van zijn denkbeelden hebben bijgedragen tot de regeling die werd 
vastgelegd in het staatsblad 476 van 1 november 1965, waarin voor 
studenten in de biologie de mogelijkheid werd geschapen een grondiger 
opleiding in een van de bijvakken, wiskunde, natuurkunde, scheikunde 
of geologie, te verkrijgen, dan voorheen het geval was. 

Van Herk was uitermate bescheiden. Op congressen trad hij, in letter
lijke zin, nooit op de voorgrond: hij koos meestal een plaats ergens 
midden of achterin de zaal. Dezelfde bescheidenheid maakte, dat het 
grote aandeel, dat hij in de publikaties van zijn leerlingen had, niet tot 
uiting kwam. Als medeauteur komt zijn naam zelden op het titelblad 
voor, ook in gevallen waarin er alle reden voor was. Moge hij, mede 
hierdoor, in het buitenland weinig bekend zijn, in ons land werd in 
steeds stijgende mate een beroep op hem gedaan om in besturen en 
commissies mede te werken of de leiding te nemen. Naast zijn heldere 
betoogtrant, waren het zijn zelfbeheersing en zachtmoedigheid die hem 
voor dit werk zo bijzonder geschikt deden zijn. Hij wond zich, althans 
uiterlijk, nooit op, zijn oordeel was weloverwogen, en hij was nooit op 
onaangename wijze scherp. 

Men kan zich afvragen of Van Herk niet te veel op zich genomen 
heeft. De opdracht, een steeds sneller in de breedte en de diepte groei
ende wetenschap te blijven beheersen, de voortdurende ongunstiger 
wordende verhouding tussen een stijgend aantal studenten en de voor 
hun opleiding beschikbare ruimte en hulpkrachten, de nooit eindigende 
reeks vergaderingen van faculteit en subfaculteit, verenigingen en com
missies, veroorzaken in het leven van vele Nederlandse hoogleraren een 
grote spanning tussen de omvang van hun taak en hun werkkracht. Voor 
Van Herk, die alles waarmee hij zich bezig hield tot in de kleinste 
details wilde verzorgen, ten koste van veel tijd, is deze spanning mis
schien te groot geweest. 

De schrijver dankt een aantal bijzonderheden aan Dr. D. Stegwee 
en Prof. Dr. A. Quispel, die gedurende lange tijd naaste medewerkers 
van Van Herk waren. 
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