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Levensbericht van 

GILLES HOLST 
(20 maart 1886 - 11 oktober 19(8) 

DOOR 

H. B. G. CASIMIR 

Gilles Holst werd op 20 maart 1886 te Haarlem geboren. Zijn vader, 
Caspar Hendrik Holst, was directeur van de scheepswerf Conrad en 
na zijn eindexamen H.B.S. in 1903 werkte Holst een jaar op deze werf 
en in enkele andere nederlandse bedrijven. In 1904 begon hij zijn studie 
aan de Technische Hogeschool te Zürich; een jaar later behaalde hij 
het "Vordiplom" in de afdeling Werktuigbouw. Deze studie bevredigde 
hem echter niet; vooral ergerde het hem dat men wel mooie mathema
tische berekeningen kon uitvoeren, maar genoodzaakt was grote zeker
heidsfactoren toe te passen, omdat men de eigenschappen van de 
constructiematerialen onvoldoende kende en beheerste. "Ik hield niet 
van gietijzer" was de slagzin waarin hij dit later samenvatte. 

Het streven de eigenschappen van de materie theoretisch te begrijpen 
en op grond van dit begrip te beheersen is karakteristiek voor heel 
zijn later werk. Holst ging daarom over naar de afdeling Wis- en 
Natuurkunde, behaalde in 1908 het diploma van "Geprufter Fachlehrer" 
en bleef nog enige tijd als assistent in Zürich. Er zijn uit zijn studietijd 
uitgewerkte collegedictaten bewaard gebleven en voor diegenen die 
Holst alleen in zijn latere jaren gekend hebben als een man met een 
snelle en bewegelijke geest en vele ideeën, maar ook als iemand die 
zelden meer de tijd vond zich tot in details in een probleem te verdie
pen, is het verrassend om te zien met welke zorgvuldigheid en toe
wijding de jonge Holst zich aan zijn studie heeft gewijd. Zoals steeds 
werd ook hier brede visie bereikt op basis van gedegen detailkennis van 
een aantal deelgebieden. 

In 1913 kwam Holst terug naar Nederland: hij werd assistent bij 
Kamerlingh Onnes te Leiden. Hij bleef daar tot einde 1913. Wat zijn 
publikaties betreft is zijn hoofdwerk een onderzoek van de traditionele 
Leidse soort geweest over toestandsvergelijkingen en thermische eigen
schappen van ammoniak en chloormethyl. 

Het werd vastgelegd in een proefschrift, waarop hij zomer 1914 te 
Zürich promoveerde; een gedegen stuk werk dat waarschijnlijk niet 
zijn bijzondere liefde had. Er werd nauwkeurig gemeten, er werd 
nauwkeurig gecijferd, hij probeerde zo goed mogelijk met half empiri
sche formules de gegevens voor te stellen, het werk werd met goede 



- 4 -

226 

techniek, met de beste mogelijkheden die er toen waren, doorgevoerd, 
maar het nauwkeurig en langdurig meten van isothermen en damp
spanningskrommes was niet het soort van werk dat Holst bevredigde. 
Toch is hij er in de eerste jaren bij PhiIips nog eens op teruggekomen. 
Toen heeft hij nl. samen met Hamburger thermodynamische metingen 
verricht aan mengsels van argon en stikstof, metingen die van groot 
belang waren voor het opzetten van de argonfabricage bij PhiIips. 

Gedurende zijn Leidse jaren heeft hij ook Madame Curie geassisteerd 
bij het uitvoeren van metingen over radioactiviteit bij lage temperaturen. 
De belangrijkste episode was echter zijn aandeel in de ontdekking der 
supergeleiding. In gepubliceerde bronnen is hierover weinig te vinden. 
In zekere zin is dit ook wel begrijpelijk. Nadat Kamerlingh Onnes 
helium vloeibaar had gemaakt, was een van de eerste punten op zijn 
programma het onderzoek over de verandering van de elektrische weer
stand van zuivere metalen bij deze zeer lage temperatuur en Holst, die 
de opdracht kreeg de weerstand van kwik bij helium temperatuur te 
meten, moest wel de supergeleiding ontdekken. In een vertrouwelijk 
door Kamerlingh Onnes ondertekende aanbeveling van Holst staat te 
lezen: "Van zijn werkzaamheid te Leiden valt te vermelden dat hij 
medewerkte bij de ontdekking der suprageleiding van metalen en bij 
het verdere onderzoek over suprageleiding." 

In 1914 trad Holst in dienst bij de N.V. Philips' Gloeilampenfabrie
ken te Eindhoven. Gerard Philips was bijzonder onder de indruk ge
raakt van het werk dat in het laboratorium van General Electric te 
Schenectady werd verricht en zag in, dat het nodig was zelf een 
laboratorium op te bouwen. Zo werd Holst de schepper van het Natuur
kundig Laboratorium van Philips en tevens de grote pionier van het 
industrieel onderzoek in Nederland. In de latere jaren is het vooral 
Anton Philips geweest die Holst heeft gesteund bij de steeds verdere 
uitbreiding van het werkgebied. Holst werkte eerst alleen, maar weldra 
vond hij in E. Oosterhuis een me.{ewerker die hem in vele opzichten 
aanvulde. In de loop der jaren wist hij zich te omringen met een aantal 
medewerkers van wie velen een vooraanstaande plaats in wetenschap 
en techniek hebben verworven. Natuurlijk moest hij de eerste tijd alles 
zelf aanpakken. Steun aan de fabricage die toen in hoofdzaak gloei
lampen omvatte en fotometrie, waar hij betere methodes invoerde, 
zoals de bol van Ulbricht en metingen met een roterende fotometer. 
Weldra volgde onderzoek over gasontladingen, eerst misschien als sto
rende doorslag verschijnselen, maar later als zelfstandig verschijnsel. 
Ook onderzoekingen over wolfraam, de eigenschappen daarvan, 
wolfraamlaagjes, verstuiven van metalen. Zo komt er een indrukwek
kende lijst van publikaties. Eén onderwerp waarin hij een groot aandeel 
heeft gehad, moet in het bijzonder genoemd worden: de lichttransfor
matoren of beeldtransformatoren, waarbij b.v. een infrarood beeld door 
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middel van foto-elektrische emissie en een elektronenoptische afbeelding 
kan worden omgezet in een zichtbaar beeld op een fluorescentiescherm. 
Wij weten allen hoe groot de voortgang op dit gebied is geweest. 
Infraroodkijkers gedurende de oorlog, en na de oorlog ook de toe
passing in de röntgenbeeldversterking. Deze laatste werd ontwikkeld 
door Teves, die ook aan de eerste buizen had meegewerkt; daarvoor 
werd hem in 1967 de Gilles-Holst-medaille van de Akademie toege
kend. Het heeft Holst zelf bijzonder veel plezier gedaan dat zijn oor
spronkelijke denkbeelden in de medische diagnostiek zo'n belangrijke 
rol zijn gaan spelen. 

Naarmate het laboratorium groeide werd de betekenis van de eigen 
publikaties van Holst geringer. Zijn hoofdwerk werd het inspireren en 
organiseren van het laboratorium. Ingewijden weten dat ook in later 
jaren het aandeel van Holst bij vele onderzoekingen veel groter was dan 
uit publikaties blijkt. De visie van Holst komt echter het duidelijkst 
tot uitdrukking in zijn keuze van werkgebieden. Holst wist op bijna 
onfeilbare wijze te beoordelen of een bepaald gebied van natuurweten
schappen rijp werd voor technische toepassing, zodat een industrie
laboratorium er met vrucht aan kon werken. Daarbij zag hij de taak 
van een dergelijk laboratorium breder en belangrijker dan hulp op 
korte termijn aan de fabriek, ook al was hij gaarne bereid deze in 
noodgevallen te geven. Het eerste nieuwe gebied dat door Holst werd 
aangesneden was dat van de gasontladingen. Hoewel er reeds tiental
len jaren lang in vele laboratoria op dit gebied gewerkt was, werd een 
werkelijk begrip der verschijnselen pas mogelijk op grond van de theorie 
van Bohr; pas toen men wist dat er stationaire toestanden van atomen 
bestaan, aangeslagen toestanden en quantumovergangen, kon men tot 
werkelijk inzicht komen. Holst was ervan overtuigd dat ook voor nieuwe 
technische toepassingen een dergelijk inzicht noodzakelijk is. In het 
Eindhovense laboratorium hebben in de loop der jaren niet alleen 
Holst en Oosterhuis maar ook mannen als F. M. Penning, W. de Groot 
en M. J. Druyvestein belangrijke bijdragen geleverd tot de kennis der 
gasontladingen. Ook de latere Nobelprijswinnaar, G. Hertz, werkte een 
aantal jaren in Eindhoven. Als nieuwe technische produkten kunnen 
genoemd worden: de natriumlamp, de superhogedruk kwiklamp en de 
Penning-manometer, die zoals reeds door Penning werd opgemerkt 
ook als ionenbron en als vacuumpomp kan worden gebruikt en nog 
steeds een bijzonder belangrijke rol speelt in de vacuumtechniek. 

Een tweede gebied was dat van de elektronenbuizen, zowel de 
radiobuizen als röntgenbuizen en de foto-elektrische buizen - de beeld
versterkers werden reeds genoemd. Daarmee ging gepaard een onder
zoek over emissieverschijnselen. Maar Holst zag niet alleen het belang 
van de studie van vrije elektronen als tak van wetenschap, hij besefte 
ook welke rol radio zou gaan spelen als communicatiemiddel. Het is 
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interessant op te merken dat hij het werk op dit gebied vele jaren 
lang min of meer in het geheim heeft doorgezet tegen de nadrukkelijke 
wens van leiders van commerciële en fabricatorische afdelingen, zij 
het met de morele steun van Anton Philips. 

Een derde gebied was het onderzoek van de vaste stoffen. Ook hier 
was zijn uitgangspunt een theoretisch inzicht. De theorie van Bohr had 
het wel mogelijk gemaakt veel van de gasontladingen te begrijpen, 
maar verschafte onvoldoende inzicht in het gedrag van metalen en in 
het wezen van het ferromagnetisme. Hier bracht pas de nieuwe kwan
tummechanica de oplossing. Dit werd voor Holst aanleiding om reeds 
in het midden van de jaren 30 een vrij groot aantal mensen aan het 
werk te zetten op het gebied van de vaste stof. De meest spectaculaire 
resultaten werden bereikt op het gebied van het ferromagnetisme en 
vooral op het gebied van magnetische ferrieten. Het werk van J. L. Snoek, 
die de eerste elektro-technisch bruikbare ferrieten maakte, werd in hoge 
mate door Holst gestimuleerd. Ook de kernfysica had zijn aandacht. 
Dat blijkt uit het feit dat de N.V. Philips in de jaren 30 rechten ver
kreeg op de octrooien over langzame neutronen van Fermi en zijn groep, 
octrooien die later een grote rol gespeeld hebben in kernenergie en 
kernbewapening. Doordat Nederland gedurende de oorlog was afgesne
den van de enorme ontwikkelingen op dit gebied, heeft de N.V. Philips 
bij de technische toepassingen van de kernfysica geen vooraanstaande 
rol gespeeld. Wel heeft deze onderneming nog altijd aktiviteit op 
nucleair gebied, vooral wat betreft de wetenschappelijke instrumentatie. 

Holst was voor alles natuurkundige. Ook al was zijn doelstelling 
technisch, zijn uitgangspunt werd gevormd door de verschijnselen en 
hun verklaring. Wanneer hij zich direct richtte op een commercieel 
produkt was zijn greep niet altijd even gelukkig, maar ook in dergelijke 
gevallen was zijn keuze van het werkgebied juist en visionair. Men 
schertst bij Philips nog graag over de elektrische fiets, op dat moment 
inderdaad een mislukking. Toch is het gemotoriseerde rijwiel er ge
komen zij het ook in een onaangenamere vorm dan de elektrische fiets. 
Ook de elektrische auto zal er nog wel komen. Het denkbeeld van het 
kleine, lichte, elektrisch aangedreven vervoermiddel was dus ongetwij
feld juist. Zo was het ook in vele andere gevallen . 
. Twee moeilijke perioden uit de loopbaan van Holst moeten in het 

bijzonder worden vermeld: de crisisjaren en de bezettingstijd. Gedu
rende de crisisjaren kwam de groei van het laboratorium tot stilstand. 
Er was zelfs een zekere teruggang, maar Holst is er toch in geslaagd 
de kern van het laboratorium ongehavend door de crisisjaren heen te 
krijgen. Voor de· esprit de corps van het Philips laboratorium is dit 
van de grootste betekenis geweest. 

In de bezettingstijd werd het Nat. Lab. een toevluchtsoord voor velen 
die zich aan dwangarbeid in Duitsland wilden onttrekken. De bezetter 
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zag waarschijnlijk wel in dat het zinloos zou zijn aan dit laboratorium 
militaire opdrachten te verstrekken en voorzover ze aan een· Duitse 
overwinning geloofden, meenden zij waarschijnlijk dat onderzoekingen 
op langer zicht later wel vruchten zouden afwerpen. In elk geval, het 
programma ging vrijwel normaal door zonder dat er rapporten van 
enig belang naar Duitsland gezonden werden. Holst praatte weinig 
over de politieke toestand of over verzet, maar ging kalm zijn gang 
waarbij hij soms grote risico's nam. Een tijdlang werd hij zelfs als 
gijzelaar vastgehouden. Verder hield men zich bij gebrek aan elektri
sche stroom en doelmatige verduistering bezig met theoretische studie, 
werkgroepen, voordrachten en wat dies meer zij. In 1944 begon de 
bezetter toch om concrete resultaten te vragen. De bevrijding in sep
tember '44 kwam van dat· standpunt beschouwd juist op tijd. 

In 1946, toen Holst gepensioneerd werd, was het laboratorium de 
moeilijkheden van de oorlogsjaren alweer grotendeels te boven. Daarna 
was Holst nog 10 jaar commissaris bij de N.V. Philips en 10 jaar 
curator in Delft, waarvan 7 jaar als president. Zijn relaties met Delft 
waren echter reeds van oudere datum. Hij heeft grote invloed gehad 
op het tot stand komen van de opleiding tot Natuurkundig Ingenieur 
en in 1933 werd hem het ere-doctoraat in de technische wetenschappen 
verleend. Als voorzitter van regeringscommissies heeft hij een belang
rijke rol gespeeld bij het tot stand komen van de Tweede Technische 
Hogeschool. 

Van 1930 tot 1938 was hij bijzonder hoogleraar in Leiden. Vaak gaf 
hij een enkel inleidend college, waarna hij zijn medewerkers aan het 
woord liet komen. Holst zelf was een groot leermeester maar geen 
docent. Evenzo was hij een leider maar geen manager in de tegen
woordig gangbare zin van het woord. Hij was wars van administratie 
en verdiepte zich niet in organisatieschema's. Hij hield niet van be
stuurslidmaatschappen en zijn denkbeelden over industrieel onderzoek 
en over hoger onderwijs werden niet vastgelegd in systematische ver
handelingen. Men moet ze afleiden uit zijn werk, terwijl men hier en 
daar in zijn niet al te talrijke gepubliceerde redevoeringen beknopte 
aanduidingen kan vinden van zijn opvattingen. Men zou zijn denk
beelden over industrieel onderzoek kunnen samenvatten in de volgende 
10 regels: 

1) Neem knappe onderzoekers aan, zo mogelijk jong maar met erva
ring in academisch onderzoek. 

2) Besteed niet te veel aandacht aan de details van het werk dat ze 
gedaan hebben. 

3) Geef ze veel vrijheid en aanvaard hun eigenaardigheden. 
4) Laat ze publiceren en deelnemen aan internationale wetenschappe

lijke activiteiten. 
5) Houd het midden tussen individualisme en straffe or~anisatie. 



- 8 -

230 

Laat gezag berusten op werkelijke deskundigheid; geef in geval 
van twijfel de voorkeur aan anarchie. 

6) Deel een laboratorium niet in naar verschillende vakken, maar 
maak multidisciplinaire werkgroepen. 

7} Geef aan de laboratoria vrijheid in keuze van onderwerp. maar 
zorg dat de leidende figuren zich bewust zijn van hun verantwoor
delijkheid ten opzichte van de onderneming waarvoor zij werken. 

8) Probeer niet een industrielaboratorium in detail te budgetteren en 
laat fabricage-afdelingen geen budgetaire zeggenschap hebben over 
research projecten. 

9) Bevorder de overplaatsing van bekwame oudere onderzoekers uit 
het laboratorium naar ontwikkeling en fabricage. 

10) Laat de keuze van onderwerp niet alleen bepalen door verkoops
mogelijkheden, maar vooral ook door de stand van de academische 
wetenschap. 

Al deze beginselen zouden echter van geringe waarde zijn geweest 
zonder de visie en de persoonlijkheid van Holst. Hij bezat als weinig 
anderen de gave mensen enthousiast te maken voor nieuwe plannen en 
hun vertrouwen te geven in de toekomst van hun werk. Daardoor is 
hij ook velen persoonlijk tot steun geweest, hoewel hij terughoudend, ja 
bijna schuw was om zich in iemands persoonlijke aangelegenheden te 
mengen. 

Op de Akademievergaderingen - hij was in 1926 lid geworden -
zagen wij hem de laatste jaren slechts zelden. Hij had de merkwaardige 
eigenschap dat hij bang was dat men hem te oud zou vinden, hoewel 
hij met 70, ja met 80 jaar nog zeer vitaal was, levendig van geest en 
snel van begrip. 

Het beeld van zijn fascinerende persoonlijkheid zal echter bij allen 
die hem gekend hebben blijven voortleven. 


