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LEVENSBERICHT 
VAN 

P. J. V AN KERCKHOFF. 
DOOR 

J. M. VAN BEMMELEN. 

PETRUS JOHAXNES VAN KERCKHOFF werd den 22sten Sep

tember 1813 geboren te Rotterdam. Hij was het derde kind 

van voortreffelijke ouders: PETRUS MATTHIAS VAN KERCKHOFF 

en JOHANNA HELENA DRIEBEEK (geb. Oct. 1781 en Aug. 1784; 
gehuwd Juli 1803). Zijn vader was niet alleen een hoogst 

bekwaam handelaar, maar tevens een man van algemeene 

ontwikkeling, vol belangstelling voor wetenschap, van een 

zeer rechtschapen karakter en Van verlichte gevoelens; zijne 

moeder eene lieve en vriendelijke vrouw. In dit huisgezin met 

nog twee broeders en twee zusters *), waar, naast stipte orde 

*) Zijne broeders en zusters waren: 
Mr. CAROLUS ANTONIUS VAN KERCKHOFF (geb. 1806, over!. 1867), 

notaris te Rotterdam. Deze was in zijn studietijd een beoefenaar der 
Kantiaansehe wijsbegeerte, en een leerling en volgeling van KINKER. 
Na zijne promotie in 1831 keerde hij in het ouderlijk huis terug, bleef 
daar tot 1835. Gaarne erkende VAN KERCKHOFF hoe veel invloed de 
dagelijksche en vertrouwelijke omgang met dezen broeder, gedurende 
die jaren, op de ontwikkeling van zijn karakter en van zijne gevoelens 
had uitgeoefend. Ook later hield eene groote sympathie beideu verbonden. 

EMILIA VAN KERCKHOFF, geb. 1804, in 1831 gehuwd met den Heer 
P. F. VAN DEN BERG, na den dood van VAN KERCKHOFF'S vader in 
diens plaats agent der Nederlandsche Handelmaatschappij. 

JOHANNA VAN KEll.CKHOFF, geb. 1815. 
HENRICUS EMILE CHARLES VAN KERCKIIOFF, geb. 1826, thans raads

heer in het gerechtshof te Arnhem, 
JA.BBO~ 1879. 1 
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en regel, een opgewekte geest heerschte, groeide VAN KERCK
HOF}' op en genoot eene gelukkige jeugd. 

Zeer verschillend van den tegenwoordigen tijd, waren YJ..N 

KERCKHO}'}"S schooljaren slechts kort, want hij bleef op de gunstig 
bekende Fransche school van den heer SCHI-I:MMER niet langer dan 
tot zijn twaalfde of dertiende jaar, na de beginselen der nieuwe 
talen en het rekenen aangeleerd te hebben. Reeds dáár deed 
hij zich kennen als een jongen van vluggen aanleg, grooten 
ijver en werkzaamheid, en verraadde hij weldra belangstelling 
en lust voor positieve wetenschap. Dat is voorzeker de reden 
geweest dat zijn vader het plan opvatte om hem voor de 
industrie op te leiden. Daartoe waren ook de omstandigheden 
gunstig. _ 

Toen VAN KERCKHOFF elf jaren oud was, (1824) was zijn vader 
lid en medebestuurder geworden van het agentschap der nieuw
opgerichte Handelmaatschappij. Deze bracht eene opwekking 
en verlevendiging niet alleen in den handel, maar ook in de 
nijverheid. En na den Belgischen opstand begonnen de ma
chinefabrieken, de calicoUabrieken en katoendrukkerijen op te 
komen, de laatste inzonderheid in verband met de Handelmaat
schappij. VAN KERCKHOFF'S vader, met den lust en den aanleg 
van zijnen zoon te rade gaande, heeft ongetwijfeld in de industrie 
eene toekomst gezien, waartoe hij door zijne betrekking hem 
den weg gemakkelijker kon maken. Maar er bestonden toen 
in Noord-Nederland noch technische noch hoogere burger
scholen, zelfs geene afdeelingen B. bij de gymnasiën. De praktijk 
was de eenige oefenschool. Ook stelde VAN KERCKHOl'}"S vader, 
die zelf in zijne jeugd Latijn' had geleerd en veel smaak be
zat voor letterkunde, er grooten prijs op, dat al zijne zoons, 
onafhankelijk van hunne latere bestemming, eene grondige 
letterkundige opleiding en algemeene beschaafde vorming ver
kregen. Na het verlaten der Fransche school, ontving VAN 

KERCKHOFF dus privaatlessen in de oude talen bij den kun
digen praeceptor der Erasmiaansche school, dr. JAC. D. TERPSTRA. 

(later rector te Harderwijk). Hij maakte daarin zulke goede 
vorderingen, dat hij een tal van stukken der klassieke schrijvers 

-
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heeft gelezen, niet alleen van CICERO, TACITUS, HORATIUS, maar 
ook van JUVENALIS, de Dialogen van ERAsl'rfus; zijne studiën 
in het Grieksch bepaalden zich niet bij XENOPHON, HERODOTUS 
en HOMEIWS, maar zelfs enkele stukken van SOPHOCLES en 
EURIPIDES, en bij voorkeur de natuur-philosophische geschrif

ten van ARISl'OTELES. En dat de studie der oude talen geene 
oppervlakkige was, zooals toen ook bij sommigen het 
geval was, bewijst de voorliefde die hij nog lang behield 
voor HORATIus. Ik herinner mij uit zijn eigen mond ge
hoord te hebben, dat hij diens Epistolae en Satyren steeds 

bij zich had, als hij in Luxemburg mineralogische en geolo
gische excursiën maakte. 

Doch er moest ook voor onderwijs in wiskunde gezorgd 
worden. Het is mij onbekend, welke gelegenheid daarvoor toen 
in Rotterdam bestond. Zeker is het, dat dr. TERPSTRA zich 

(1827) wendde tot, den man, die van dat oogenblik zulk een 
grooten invloed op VAN KERCKHOFl"S ontwikkeling heeft gehad, 
tot G. J. MUI,UER, en dezen verzoeht aan zijnen veelbeloven
den leerling onderwlis in wiskunde te geven. MUWER was 
toen sinds een jaar als geneesheer en lector van het Bataafsch 

genootschap te Rotterdam gevestigd. Hij had reeds den eer
sten winter een twintigtal voorlezingen over natuur- en schei
kundige onderwerpen gehouden. Het is niet onmogelijk, dat 
VAN KERCKHOPI<' ze heeft bijgewoond. En, ondanks zijne vele 
werkzaamheden, verklaarde MUWER zich bereid aan dr. TERP

STRA'S verzoek gehoor te geven, mits dat als vriendendienst 
werd beschouwd. Vroeg in den morgen werden de lesuren 
bepaald, 4 malen 'sweeks - later 3 en 2 uren. - Dat 
moet een geruimen tijd geduurd hebben, want M'JLDER be
handelde met zijnen leergragen discipel het voor dien tijd zoo 
uitmuntende leerboek van JAKOB DE GELDER, de cijferkunst, 

de algebra en 't grootste gedeelte van de meetkunst. 
De lessen en studiën in 't Latijn en Grieksch en in de 

wiskunde vervulden niet al den tijd van den ijverigen knaap. 
En hier komt weder het verschil uit van de toenmalige met 

de tegenwoordige opleiding. Thans zijn de jongelieden zooda-

1* 
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nig met onderwijs overladen, en geeft het maatschappelijk 
leven ook voor hen zulk eene rijke afwisseling, dat slechts 
enkelen tijd en opgewektheid overhouden om naar eigen 
lust werkzaam te zijn en zei ven den weg te zoeken. De 
klassieke schrijvers, in de nieuwe talen vooral, lèeren zij 
slechts uit hunne chrestomathiën kennen; zij komen er niet 
toe, uit de werken zelven de stukken te zoeken die hun be
hagen. Zij kennen veel minder dan vroeger het genot en den 
prikkel tot ontwikkeling, die het verschaft, als men met moeite 
en dikwijls met opoffering de begeerde boeken meester wordt. 
In alles wordt thans de weg voorgeschreven of gewezen. 
Toen was een vooruitstrevende knaap voor een groot deel op 
eigen inspanning aangewezen, zelfs al bezocht hij de Latijn
sche scholen. Hoeveel meer, als hij slechts enkele privaatlessen 
ontving. De voordeelen van veel vrijen tijd, en vooral later 
van eene autodidactische ontwikkeling, heeft V.A.N KERCKHOFF 

in ruime mate genoten. En daarbij heeft hij ijverig gebruik 
gemaakt van de hulpmiddelen, die het ouderlijk huis hem 
aanbood. In de beschaafde en gegoede gezinnen van dien tijd, 
toen er nog geene of slechts enkele openbare bibliotheken, 
leesmuseums en leesgezelschappen bestonden, vond men eene 
huisbibliotheek. In V.A.N KERCKHOFF' s ouderlijk huis bestond 
eene boekenkamer, waar de werken van bijna alle Fransche 
klassieke schrijvers, vele Engelsche, enkele Hoogduitsche klas
sieken, geschiedkundige werken, groote reisbeschrijvingen, 
werken over ambachten en bedrijven, over geographie en na
tuurlijke historie te vinden waren. 

In die kamer bracht VAN KERCKHO}'F gedurende een reeks 
van jaren een deel van den dag ·door. Daar las en herlas 
hij in zijne vrije uren een groot aantal Fransche en Engel

sche letterkundige geschriften, en oefende hij .zich bij voort
during in de drie nieuwe talen, en wel met zulk een goed gevolg, 
dat hij later met groot gemak en correct Fransch en Hoog
duitsch schreef en sprak, en ook in het Engelsch zich vrij 
goed kon uitdrukken. En dààr deed hij ook zijne eerste ken

uis op van physica en techniek, en vond hij het eerste v~el 

-
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voor zijnen lust tot beoefenIng der natuurwetenschappen. 
Toen hij aldus door privaatlessen en door eigen studie eelle 

letterkundige ontwikkeling had verkregen, was de tijd voor 
hem gekomen zich in de praktijk te bekwamen. Op zevt:ll
tienjarigen leeftijd vertrok hij naar Amsterdam, om dagelijks 
in de machinefabriek van de Heeren DUDOK VAN HEEL en VAN 
VLISSINGEN te verkeeren. 

Twee jaren is hij daar werkzaam geweest (van omstreeks 
1831-1833) en heeft zich daar tevens, evenals later, op het 
machineteekenen toegelegd. 

Uit Amsterdam teruggekomen, achtte VAN KERCKHoFF ook 
eene grondige studie der chemische techniek van belang, om 
hetzij in eene fabriek op te treden, hetzij wellicht bij de 
Handelmaatschappij als technisch deskundige eene plaats te 
erlangen. Het was dus aangewezen dat hij de studie der na
tuurwetenschappen, inzonderheid chemie, ter hand nam. En 
daarvoor bood zich nu in Rotterdam eene gelegenheid aan, 
gunstiger dan ergens in Nederlaud te vinden was. Die gun
stige omstandigheid is de lichtster op VAN KERCKHOFF'S levens
pad geworden. 

MULDER was intusschen adviseur geworden van de Handel
maatschappij, kwam daardoor met VAN KEncKHoFF'S vader 
dikwijls in aanraking, en was met de familie bevriend ge
worden. Hij kon dus met raad en daad bijstaan, te meer 
omdat hij aan de klinische school een scheikundig labora
torium had gesticht. 

Toen VAN KERCKHOFF uit Amsterdam was teruggekomen, 
vroeg hij aan MULDER den toegang tot het laboratorium; 
deze werd hem gaarne verleend. 

Om het gewicht daarvan te beseffen, moeten wij ons voor
stellen, welke de toestand van het chemisch onderwijs te dien 
tijde was. Aan de hoogescholen bestonden geene onderwijs
laboratoria. Ware VAN KERCKHOFF toen daarheen gegaan, hij 
zou in Leiden geene, in Utrecht en Groningen slechts weinig 
gelegenheid tot praktisch arbeiden gevonden hebben. 

De tijd was nog niet lang voorbij, en zelfs nog op vele 
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plaatsen daar, dat men, om chemiéus te worden, bij een apo
theker in de leer moest gaan. Zegt niet Kopp over LIEBIG'S 
opleiding *): }) Gelegenheit zu selbstständiger Ausbildung in der 
Chemie war damals auf Deutschen Universitäten wenig gebo
ten." En LIEBIG, die het eerste onderwiis-labor~torium in 
Duitschland heeft gesticht, was eerst sedert 1824 buitenge
woon, sedert 182G gewoon hoogleeraar te Giessen (23 jaren 
oud). Toen Mt:LDER in 1828 lector was geworden, was zijne 
eerste zorg een onderwijs-laboratorium te stichten, het eerste, 
en langen tijd het eenige in Nederland t), om aan de aan
staande apothekers gelegenheid te geven zich in de prakti
sche chemie te bekwamen en tevens chemische onderzoekingen 
te doen. Reeds in December was het gereed, en fier mocht 
MULDER er op wijzen, in September 1830, toen hij het ver
slag wegens den staat der klinische school, bij gelegenheid 
van het derde openbaar examen, uitbracht, dat zijne leerlingen 
in het scheikundig laboratorium eigenhandig scheikundige 
bereidingen hadden verricht, en deugdelijke scheikundige 
praeparaten bereid. En spoedig wist hij een kring van leer
lingen om zich heen te verzamelen, die aan de scheikundige 
onderzoekingen deelnamen (P. E. ARENT, P. A. VAN DER BIJLL, 
B. EICKMA, P. J. HAAXMAN, A. S. TISCHAUJ<:R, A. T. VAN DER 
VLIET, J. E. DE Vm.J, C. A. Kop). Daardoor en door zijne 
werkzaamheid te Utrecht, IS MULDER de leermeester geworden 
van bijna allen, die zich in Nederland met chemie hebben 
bezig gehouden en die wetenschap aan onze hoogescholen en 
athenaea hebben onderwezen. 

Het was dus een bijzonder voorrecht voor VAN KERCKHOFF 
dat hij te Rotterdam in het laboratorium der klinische school, 
en in dezen kring werd toegelaten. Hij is niet als leerling 
ingeschreven geweest, en heeft waarschijnlijk zelfs MULDER'S 

*) Gesckiclde der Oltemie. 1. 428. 
t) Verslag wefletM den staat der Genees-, Heel-, Verlos- en Artsenij

bereirlkundige School te Rotterdam, door G. J. MULDER, Med. et Art. 
Pharm. Doet., Lector in de Schei- en Artsenijbereidkunde, Secretaris 
van Lectoren. Rotterdam, M. WIJT, 1830. 

• 



- 8 -

( 7 ) 

lessen in chemie en elektrochemie niet bijgewoond *). Dage
lijks werkte hij in het laboratorium, en sloot zich in 't bij
zonder aan M. COP (later hoogleeraar te Deventer), die zich 
te Leiden in de physica had bekwaamd, en aan A. F. VA.N 

DER VLIET, aan. MULDER hield zich veel met hem bezig, en 

sprak dikwijls met hem over physische en chemische onder
werpen, en was weldra zeer ingenomen met de handige, vlijtige 
en rustige wijze, waarop VAN KERcKHm'F arbeidde en het 
voor chemie onmisbare praktisch talent dat hij bleek te be

zitten. De machtige invloed, dien MULDER op zijne leerlingen 

uitoefende, de lust en geestdrift voor wetenschap en onder
zoek, waarmede hij hen bezielde, de warme verknochtheid 
die hii hun inboezemde, ondervond ook VAN KERCKHOFF in 
hooge mate. Dikwijls heb ik hem over zijne herinneringen uit 

dien tijd hooren spreken, en aan zijne dankbaarheid gaf hij 
lucht toen hij later in zijne inaugureele oratie te Groningen 
de studenten toesprak t). 

Intusschen, terwijl hij de namiddag- en avonduren aan de 

*) MULDER had in den eersten tijd, behalve chemie, pharmacie en 
materies medica, ook botanie, zoölogie en geologie gegeven. In 1831 
werd dr. W. H. DE VRIESE tot lector benoemd en nam het onderwijs 
in botanie, zoölogie en materies medica over. (Zie hi8tomclt ver8lag 
over de Genee8kundige School te Rotterdam, door Dr. G. PH. F. GROS
HANS. Rotterdam, M. WIJT, 1853). 

In 1842 schreef MULDER: "Behalve de Geneeskundige School te Rot
terdam, is er geene opgericht met eenen goeden op de hoogte der 
wetenschap ingerichten hortus; geene met een Laboratorium voorzien, 
waarin praktisch onderwijs in de Schei- en Artsenijbereidkunde gegeven 
kan worden". (Bijdragen tot Geneesk. Staatsregeling. Amst. JOH. MULLER, 
D. I. 1842, bI. 131). 

t) "Wanneer ik zoo tot u spreek, dan wendt zich mijn blik tot hem, 
wien het nooit verdroten heeft mijne schreden in het onderzoek der 
natuur te leiden, die zijne warme vriendschap steeds in daden heeft 
weten te vertolken en wiens nooit te vergeten lessen bij al zijne leer

'lingen in dankbare herinnering blijven.... hij is de man, die in de 
koudste gemoederen liefde voor de wetenschap, gloeienden ijver voor al 
wat waar en goed is, weet te wekken, die den rijkdom zijner kennis 
in het brein van anderen weet over te storten", 

" 
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praktijk in het laboratorium of aan de studie te huis wijdde, 
verloor hij het doel niet uit het oog, waarvoor hij zich be
stemde. Gedurende langen tijd, in 1835 en 1836, bezocht hij 
bijna dagelijks de katoendrukkerij der firma PLEMP te Kra
lingen; te 5 uren stond hij des morgens op om den: voor
middag daar werkzaam te zijn, en hield zich ook te huis 
bezig in eene loods in den tuin met allerlei proeven, om 
figuren te snijden, af te gieten en met kleuren op katoen te 
drukken. Het zou in de fabriek zijne taak zijn om verbete
ringen in het kleuren maken, het bleeken en het drukken, te 
beproeven en in te voeren, doch dit mocht hem niet gelukken; 
want een trouwe meesterknecht, die 40 jaren dienst had, werkte 
alle nieuwigheden tegen. Hij zag zich dan ook genoodzaakt, 
die betrekking op te geven. Overigens trachtte hij door aan
schouwing, door het bezoeken van fabrieken te Haarlem, 
Leiden, in Twenthe, Noord-Braband en België, in zijne tech
nische opleiding te voorzien. Toch moet de beoefening der 
meer zuiver wetenschappelijke richting in MULDER'S labora
torium en omgeving hem meer en meer aangetrokken hebben, 
en de zucht bij hem wakker geworden zijn om zich geheel 
aan de wetenschap te wijden. De gelegenheid daartoe kwam 

• weldra. Toen hij in het voorjaar en den zomer van. 1834, 
- nu 24 jaren oud - eene reis deed in Westphalen en 
de Rhijnprovincie om het fabriekwezen te leeren kennen (in 
lserlohn, het W upper- en het Ruhrdal, Elberfeld, Barmen en 
Crefeld), ontving hij van MULDER de mededeeling, dat het 
Bestuur van het athenaeum te Luxemburg hem had geraad
pleegd over de vervulling van de opengevallen betrekking 
van »professeur de Physique et de Chimie " , en dat hij hem 
aanraadde naar die betrekking te dingen. Slechts schoorvoe
tend en op aanraden van MULDER ging hij er heen. Te 
Luxemburg gekomen, vernam hij, wat men niet gemeld had, 
dat er een mededinger was, en dat hij zich aan een verge
lijkend examen moest onderwerpen, en een » discours" over 
een opgegeven onderwerp houden. Zijne eerzucht liet hem niet 
toe terug te treden, en met glans overwon hij in den strijd. 

• 

• 
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MULDER zag hem met leedwezen Rotterdam verlaten. Den 
27sten November 1837 aanvaardde hij zijne betrekking en 
vervulde die gedurende tien jaren. 

Het athenaeum van Luxemburg (1) was in 1836 gereorgani
seerd, en omvatte een gymnasium zoowel als eene »Real
schule". De 4 laagste klassen (octava tot en met quinta) 
waren voorbereidend voor beiden. VAN KERCKROFl' moest in 
de Fransche taal 18 uren wekelijks les geven, 4 uren in 
mineralogie en geologie aan de jonge leerlingen van sexta 
en quinta (welk onderwijs al heel moeielijk te geven moet 
geweest zijn); 4 uren physica aan quarta en tertia (naar 
POUILLET), 8 uren chemie (naar THÉNARD) aan secunda en 
prima; op zijn eigen voorstel gaf hij later 2 uren toegepaste 
mechanica. Hij vatte die taak dadelijk met den grootsten ijver 
en toewijding op, ondanks de weiuige hulpmiddelen die hem 
ten dienste stonden. In het laboratorium van zijn voorganger 
vond hij slechts weinige en meest verouderde of onbruikbare 
toestellen, en zijne toelage was niet meer dan fl 00. Gesteund 
door een hooggeplaatsten ambtenaar voor de Luxemburgsche 
zaken aan het kabinet van Z. M. Willem I, wist hij de behoefte 
aan hulpmiddelen zoo goed voor te dragen, dat de Koning, 
met zijne bekende mildheid in het ondersteunen der weten
schappen, reeds in den aanvang van 1839 eene som vanf1200 
aan de school schonk, tot uitbreiding van de chemische en 
physische werktuigen, en aankoop van eene verzameling mi

neralen en steensoorten. Ook van de stadsregeering wist hij 
èene som van f 400 en een jaarlijksch subsidie van f 400 
te verkrijgen (na 1841 van f 500) en f 50 voor een ama
nuensis. Zijne collega's wiiden daarvoor ook een meridaan
kijker, een sextant en een astronomisch uurwerk koopen, 
ofschoon er aan het athenaeum geen observatorium bestond, 
maar hij wist gelukkig hen daarvan terug te brengen, zoodat 
hij alleen de beschiklcing kreeg over de geheele som. Op 
eigen kosten toog hij nu naar Parijs, om daar de beste werk
tuigen bij de be$te makers uit te zoeken, waarbij SA V ART 

aan het Collège de France hem behulpzaam was, en tevens 
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de inrichtingen van onderwijs te leeren kennen. Op die wijze 
gelukte het hem, in betrekkelijk korten tijd, zich in staat 
te stellen degelijk onderwijs te geven, en in zijn labora
torium met zijne leerlingen te werken. 

Er is geen twijfel aan of VAN KERCHOFF is daar in kor
ten tijd de uitmuntende onderwijzer geworden, die hij zich 
in Luxemburg en Maastricht evenals later als hoogleeraar 
in Groningen en Utrecht betoond heeft. Immers, hij was 
geboren docent. Een wetenschappelijk vraagstuk klaar en 
duidelijk uit een te zetten was hem eene behoefte des gees
tes. Wat hij bestudeerde, maakte hij zich geheel eigen. 
Halve kennis, duistere uitdrukkingen, waren hem een gruwel, 
evenzeer als onhandigheid of gebrek aan orde, overleg en 
netheid in het laboratorium. De gaven vau den leeraar, 
stelselmatigheid, geleidelijkheid, soberheid, geduld, nevens op
gewektheid, bezat hij in hooge mate. Zijne voordracht ken
merkte zich door vastheid van uitdrukking en voorstelling, 
door methodische ontwikkeling. Zonder noodelooze uitwij
dingen, zonder phrazen of jacht op effect, spon zich zijn 
betoog eenvoudig en logisch af, en was het slechts gekleurd 
door de ingenomenheid waarmede hij zijn onderwerp behan
delde. Zijne krachtige persoonlijkheid deed hem door gelaat 
en stem zijne leerlingen of toehoorders geheel beheerschen, 
terwijl de helderheid zijner voordracht vertrouwen en onver
deelde aandacht wekte, waarbij elke aanleiding tot wanorde 
en onoplettendheid onmogelijk was. Ook in vergaderingen 
of besturen had hij door de scherpe formuleering van zijne 
meening en de degelijkheid zijner adviezen een grooten lll

vloed., Stiptheid, strenge nauwgezetheid en praktische zin 
waren dan ook de hoofdtrekken van zijn karakter. 

Zijn onderwijs is in Luxemburg zeer gewaardeerd gewor
den *). Toch was zijne positie aan het athenaeum niet altijd 
gemakkelijk.. De directeur (de Heer MULLER - prêtre et 

*) Door de Regeering werd zijne jaarwedde reeds in 1839 verhoogd 
van /800 tot 11200. 
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directeur des études) werkte het natuurkundig onderwijs 
meer tegen dan dat hij het steunde, en had de geheele 
reaal-school liever opgeheven gezien. Zijne clericale gezind
heid belette hem voorzeker omeenige sympathie voor VAN KERCK
HOFF te gevoelen, die zich van den band van het catholi
cisme reeds lang geheel had losgemaakt. Maar bovendien, 
tegen de tamelijk willekeurige en grillige wijze, waarop de 
directeur in de school en tegenover de leeraars te werk ging, 
heeft VAN KERCKHOFF menigen strijd gevoerd. Des te ijve
riger echter wijdde hij zich aan zijn werk. » C' est un origi
nal" , zeiden de Luxemburgers, » il est toujours ~ l'étude". 
Slechts met enkelen had hij gezelligen omgang, vooral met 
dr. WuRTH, een uitstekend en geleerd man, die hem steeds tot 
studie en onderzoek aanmoedigde, en met de familiën van 
zijn collega STAMMER en zijn huisheer PIROTTE. 

In de eerste jaren vond hij reeds den tijd om met korte tus
schenpoozen te Utrecht het toelatings-, candidaats- (28 Sept. 
1842) en doctoraal-examen (22 en 23 Nov. 1843) afteleggen, 
en te promoveeren (25 Nov. 1843). 

Tot onderwerp zijner dissertatie koos hij een onderzoek, 
dat zich geheel aansloot aan de destijds zooveel opgang ma
kende onderzoekingen van MULDER en zijne leerlingen over 
de zamenstelling der proteïnestoffen, en wel het balein, over 
welke stof nog niets bekend was. Dit hoogst nauwkeurig 
onderzoek beweegt zich geheel in de toenmaals heerschende 
richting. 

Alleen in zijn klein laboratorium, volbracht hij zijne ana
lysen en bewerkte hij zijn onderwerp op eene wijze, die in niets 
onderdoet voor de onderzoekingen van dien tijd. Ofschoon 
de empirische formule, die VAN KERCKHOFF vond, beantwoordde 
aan de som van 1 atoom proteïne met 1 at. gelatine en 3 
at. zwavel, bleef hij bij eene formule staan van 2 at. bioxy
proteïne, 3 at. zwavel en eene onbekende stof, op grond van 
de eigenschappen van het balein tegenover azijnzuur, chloor, bij
tende kali en water. Bij de beoordeeling van dat werk 
moeten wij bedenken, dat niets toen nog den nadereDden 
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storm voorspelde, en dat de onderzoekingen, op de proteïne
theorie gegrond, nog rustig werden voortgezet. Eerst in 1846 
kwam LIEDIG'S en kort daarop LASKOWSKI'S aanval (2). 

Na zijne promotie bleef hij zich aan allerlei onderzoekin
gen wijden. Reeds sinds 1840 had hij, op verzoek van 

QuÉTELET, dagelijks meteorologische waarnemingen verricht 
(met een barometer van GEISSLER, een psychrometer van 
WENCKEBACH en een pluviometer) *). In de vacantiën.deed 
hij met dr. WURTH verscheidene geologische excursiën in 't 

Groothertogdom. Verscheidene der verzamelde ertsen, schie

fers en leemsoorlen werden door hem geanalyseerd. Eerst 
later in 1855 heeft hij zeventien dier analysen in de werken 
der Société des sciences naturelles du Luxembourg uitgegeven. 
Zijn voornaamste onderzoek echter is dat over de zamenstel

ling van het door SCHÖNBEIN en ook door OrTO in 1846 ont

dekte schietkatoen, met medewerking van zijnen leerling en 
lateren opvolger FRITS REUTER (in 1847). Door eene ver
nuftige toepassing van den toestel, dien GAY LUSSAC en 
THENARD veertig jaren geleden hadden gebruikt voor de eerste 
elementairanalysen van organische stoffen, en door het ge
bruik van een kaliapparaat van bijzonderen vorm, wist hij 
de moeielijkheden te overwinnen, die de verbranding van 
deze ontplofbare stof aanbood, te meer omdat zij niet met 
warm koperoxyde mocht gemengd worden, en hij ze eerst in 
't luchtledige bij 150 droogde. Merkwaardig is het te lezen, 

dat de verslaggever in het eerste Jahresbericht über die 

Fortschritte der Chemie enz. van LIEBIG en Kopp (1847 en 
1848), als hij de onderzoekingen over schietkatoen vermeldt 
(blz. '1129) - in 1847 verricht door SCHÖNBEIN en BÖTTGER, 
PELOUZE, SCH}[IDT u. lIECKER, CRUM, RANsoME, GLADSTONE, 

FEHLING, DOMONTE en MENARD, aan die alle VAN KEn.CKHOFF'S 

*) Zoover ik uit zijne overgebleveh aanteekeningen kan nagaan, deed 
hij de waarnemingen 4 malen daags, en op de daglln van solstitiën of 
aequinoxen van uur tot uur. Wa8rschijnlijk heeft hij de waarnemingen 
alle Ban QUÉTELET gezonden. 

• 
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onderzoek doet voorafgaan met de opmerking: » die wichtigsten 
Ausschlüsse gaben die U ntersuchungen von VAN KERCKHOFF 
und REUTER." (3) VAN KERCKHOFF deelde kort daarop nog 
eenige uitkomsten mede over de inwerking van kali op schiet
katoen, waarbij hij de vorming van wijnsteenzuur en citroen
zuur waarschijnlijk achtte. Dat onderzoek heeft hij echter 
nimmer voltooid. 

Ztjn laatste arbeid te Luxemburg was eene volledige ana
lyse van het water uit eene artesische put te Mondorff nabij 
die stad, welke van 1841-1846 door lagen lias, keuper
en muschelkalk tot in den bonten zandsteen geboord was. 
Vol plannen voor nieuw onderzoek, zooals over de inwerking 
van azijnaether op schietkatoen, van salpeterzuur op caout
chouk, werd hij in het einde van dit jaar tot een nieuwen 
kring van werkzaamheden geroepen, waardoor vooreerst aan 
alle onderzoek een einde kwam. 

Door den ijver van eenige vooruitstrevende en verlichte 
mannen te Maastricht, in het bijzonder de Heeren mr. E. 
CAPITAINE en ScHREUDER (belast van wege de regeering met 
het toezicht op het lager en middelbaar onderwijs in Lim
burg), werd het athenaeum te Maastricht, (4) tot nog toe 
op Belgische wijze ingericht, gereorganiseerd en, evenals 
zulks in 1837 te Luxemburg was geschied, in 2 afdeelingen: 
gymnasium en industrieschool, gesplitst. 

Als rector der industrieschool was reeds opgetreden de 
leeraar in natuurwetenschap dr. E. H. VON BAuMHAuER, maar 
deze ontving tevens eene benoeming tot hoogleeraar in de 
chemie te Amsterdam, welke bij aannam. VAN KERcKHOFF 
werd geroepen zijne plaats in te nemen, en het plan van 
organisatie der industrieschool, hetwelk door de Heeren CA
PITA.INE, SCHREUDER en VON BA.uMHA.UER was ontworpen, uit 
te voeren. Met geestdrift aanvaardde hij in April 1848 de .. 
taak om de eerste inrichting van hetgeen wij thans middelbaar 
onderwijs noemen in Nederland te besturen, *) een onderwijs 

*) Twee jaren later, den 15 Augustus 1850, werd de tweede inrieh-
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dat zoozeer met zijne wenschen strookte. In zijne toespraak, 
bij gelegenheid der eerste prijsuitdeeling op den 26 Juli 1849 
heeft hij zijne denkbeelden over de beteekenis der nieuwe 
school duidelijk uiteengezet: ))hoe haar hoofddoel was ter 
eener zijde ontwikkeling, ter anderer zijde het aanleeren van 
positieve kundigheden voor het maatschappelijk leven in 
fabriekwezen, handel en landbouw". Die ontwikkeling en 
vorming achtte hij: »zoowel te verkrijgen door taalstudie en 
geschiedenis, welke beschaven en menschenkennis geven, het 
gevoel zuiveren en het geheugen versterken, - als door 
wis- en natuurkundige wetenschappen, die door de ondervin
ding en waarneming der verschijnselen aan het oordeel eene 
juiste richting geven". 

De school kwam spoedig tot bloei. In den cursus 1848/49 
telde zij reeds 73 leerlingen. V A5 KERCKHOPF bestuurde haar 
met eene krachtige hand, geholpen door de ijverige mede
werking van dr. STElJN PARVÉ, L. J. STEIJNS, en anderen. Uit 
de inzage zijner halfjarige verslagen aan den Raad van Bestuur 
blijkt het mij, hoe ernstig hij z~jne taak als directeur op
nam, en zich op de hoogte stelde van de methoden van on
derwijs door de leeraars gevolgd, en ook in die der letter
kundige wetenschappen verbeteringen wist te brengen. Er 
was toen voor een directeur zeker niet minder te doen dan 
thans, nu beproefde methoden van onderwijs in talen, aard
rijkskunde enz. meer en meer gemeengoed zijn geworden. 

Het nieuw gebouwde zeer doelmatige laboratorium voor 
physica en chemie werd verder geheel door hem ingericht; 
de verzameling werktuigen breidde hij aanzienlijk uit. (Zijn 
subsidie bedroeg toen f 1000 'sjaars). Hij stelde niet alleen 
de jonge lieden der hoogste klasse in staat om praktisch te 
arbeiden, en legde met hunne hulp eene verzameling zuivere 

ting te Utrecht opgericht: de technische school, door de Heeren 
MULDER, VAN DEN W ALL BAKE, DE HEUS en VAN REES. Zij werd ge
opend met 12 leerlingen, welk getal allengs tot 60 vermeerderde. Zij 
bestond tot in 1866, toen de rijks hoogere burgerschool tot stand kwam. 
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chemische praeparaten aan (daaraan werd toen veel waarde 
gehecht), maar vereenigde ook om zich een kring van verdien
stelijke mannen, die korter of langer tijd in zijn laborato
rium werkzaam waren: Jhr. Mr. A. W. G. VAN RIEMSDIJK, 
later essayeur-generaal van 's r~jks munt, LAURENT, kapi
tein BoOGAARD, apotheker RÖHRS, de luitenants der artillerie 
WILLEM STARING en UBBENS, en zijn ambtgenoot STEIJN 
PARvÉ *). Bovendien hield hij voorlezingen in het genoot
schap: la Société des amis des Scienees en bracht er nieuw, 
leven. Hij riep een avondcursus voor ambachtslieden in het 

leven, waar hij (evenals zijn ambtgenoot STEIJN PA.RVÉ) be
langeloos onderwijs gaf in chemie en physica. Voegen wij 
daarbij, dat hij wekelijks 16 uren les gaf aan het athenaeum," 
dan is het begrijpelijk dat hij in dezen nuttigen werkkring 
geen tijd meer kon vinden tot wetenschappelijk onderzoek. Hij 

publiceerde slechts eene korte waarneming over de stervormige 
gedaante, die druppels in den sphaeroïdaaltoestand in som
mige gevallen kunnen aannemen (een verschijnsel, dat vroeger 
door BÖTTGER, en later door SCHNAUSS is waargenomen t). 

In 1851 kwam het professoraat in de chemie aan de hoo
geschool te Groningen open, en viel de keuze, ook door aan
beveling van MULDER, op VAN MRCKHOF1'. Ofschoon het hem 
leed deed van de inrichting te scheiden, die onder zijn be
stuur .. tot kracht en wasdom was gekomen, aarzelde hij niet 
tot het hooger onderwijs over te gaan, en gevoelde hij zich 

gelukkig om zich weder geheel en nu met ruimer hulpmid
delen aan de chemie te kunnen wijden. Bovendien, een uit
lokkend veld van werkzaamheid wachtte hem. Om de betee
kenis van VAN MRCKHOF1"S optreden in Groningen te begrijpen, 
moet ik een korten blik achterwaarts slaan. 

Gedurende 46 jaren was PETRUS DRIESSEN (van 1778-

*) Zelf hervatte hij zijne mathematische studiën, en werktte hij met 
STEYN P ARVÉ différentiaal- en integraalrekening, wijl hij inzag hoezeer 
meer uitgebreide wiskundige kennis voor den chemicus onmisbaar was. 

t) J. pro Oh. X. 108. P. A. LXXIX. 432. 
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1824) hoogleeraar geweest in de medische faculteit (tot 1815), 
en later in de philosophische faculteit, belast met het onder
wijs in de chemie en vele andere vakken (pharmacie, mate
ries medica, historia simplicium en zelfs de historia näturalis). 
Hij had een klein laboratorium in de gebouwen van den 
hortus academicus. Hem was opgevolgd SUBRAND STRATINGH, 
(1824-1841), een man van veel vernuft en groote werk
zaamheid, die zich van zijne vroege jeugd, grootendeels als 
autodidakt, aan de chemie had gewijd, en tot een geoefend 
experimentator gevormd. Bemiddeld zijnde, besteedde hij veel 
aan zijn laboratorium, dat hij in den tuin achtér zijne woning 
had ingericht. Het bestond uit 2 kamers; de eene was ook 
auditorium en bevatte eenige banken voor de toehoorders (van 
het eigenlijke laboratorium door een hek gescheiden), en 
verder een. hoogen en wijden schoorsteen, waaronder de 
fornuizen en destilleerketel zich bevonden, en uitdampingen 
en andere chemische operatiën moesten geschieden. In de 
tweede kamer werden de fijnere werktuigen en de praepara
ten geborgen, maar de gelegenheid om te werken was daar 
niet groot, omdat er een aftrek voor dampen ontbrak. Op 
die wijze waren toen nog de meeste laboratoria ingericht; 
dat te Utrecht was niet beter. De lessen, naar een handboek 
gegeven, werden slechts nu en dan door proefnemingen opge
helderd. Op den Saturdag-namiddag kwamen eenige pharma
ceuten zich oefenen. De medici en philosophen onder de stu
denten namen daaraan geen deel. Het laboratorium. diende 
overigens tot de proefnemingen van den hoogleeraar , voor 
zijne collegies, lezingen of voor eigen onderzoek. Slechts enkelen, 
die zich tot de chemie bijzonder voelden aangetrokken (zoo
als de apotheker C. H. VAN ANKUM en dr. VER"ER, later 
VAN KERCKHOFF'S opvolger te Maastricht), vonden gelegenheid 
zich praktisch eenigszins te vormen, door den hoogleeraar in 
zijne proefnemingen bij te staan, of zelven enkele bereidingen en 
analysen te beproeven. Van, een onderwijs-laboratorium was 
evenmin sprake als aan de andere hoogescholen van ons land -
dus ook niet van een stelselmatig onderwijs in qualitatieve 

-
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en qnantitatieve analyse. Ik: zeg dit alles, zonder oonigszins 
aan de verdiensten en bekwaamheid van SYBRAND STRATINGH 
te kort te doen. De inhoud van de lange lijst zijner werken 
en geschriften (94 in aantal) bewijst genoeg voor zijne werk
zaamheid. Hij mun.tte uit door door praktischen zin, dacht 
allerlei toestellen uit, populariseerde op uitstekende wijze de 
chemie in het natuurkundig genootschap, beproefde velerlei 
methoden van bereiding en onderzoek, verbeterde chemische 
werktuigen, en vond velerlei toepassingen uit van het elek
trogalvanisme (zijn wagentje, het stoomrijtuig, de elektrisch
Archimedische modelboot) ; - bovendien, hij was een alge
meen vereerd en door zijne leerlingen bemind man *). Diep 
betreurd stierf hij op 55-jarigen leeftijd, in hetzelfde jaar dat 
MULDER den leerstoel te Utrecht ging innemen. En nu 
stond de chemie meer dan 10 jaren stil in STRATINGH'S la
boratorium en aan de hoogeschool te Groningen, want de 
man die hem opvolgde, CLUS MULDER, was zoöloog, 
geheel vreemd aan de praktijk der chemie. In Franeker 
had deze nevens zoölogie en botauie ook chemie moeten 
doceeren, doch zijne eigene studiën hadden zich tot de beide 
eerste vakken bepaald, en hij had reeds den ouderdom van 
43 jaren bereikt. Slechts na lange aarzeling had hij aan 
het vedangen der curatoren te Groningen toegegeven (5). 
De zoölogie bleef zijn lievelingsvak, en gretig greep hij de 
gelegenheid aan om in 1851, na den dood van 'THEODORUS 
VA.N SWINDEREN, tot den leerstoel van de zoölogie en anato
mia comparata over te gaan, waarin hij met jeugdigen ijver 
nog 15 jaren werkzaam was, en zich de waardeering en 
sympathie zijner toehoorders in ruime mate verwierf. 

Intusschen was, reeds een jaar te voren, in 1850, het 
nieuwe akademiegebouw te Groningen voltooid en ingewijd 

*) Ik heb de bizonderheden omtrent STRATINGH'S laboratorium aan 
de mededeelingen van zijnen leerling, den Heer C. H. VAN ANKUM, 
apotheker te Groningen, te danken. 

2 
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geworden. Van een der vleugels was de eerste verdieping 
voor chemie, de tweede voor physica bestemd. De chemische 
afdeeljng bestond uit collegiekamer, instrumentenkamer, zit
kamer van den hoogleeraar en eene ruime werkzaal. Maar 
aan de inrichting was, zooals toen ten tijde meest het geval was, 
geenerlei studie besteed. Behalve den traditioneelen grooten 
schoorsteen in de werkzaal en eenige tafels met reagentiën
kastjes, was er niets aangebracht. Van werktuigen waren 
er alleen de toestellen van STRATINGH (vele werden later nog 
voortdurend op de collegies door VAN KERcKHoFF gebruikt). 
De spaarzame chemicaliën werden door een apotheker tegen 
apothekersprijzen geleverd. Ik mocht dus wel beweren, dat 
de uitlokkende taak VAN KERCKHOFF wachtte, om het chemisch 
laboratorium en het chemisch onderwijs te Groningen op 
de hoogte des tijds te brengen. 

Den 3den November 1851 aanvaardde hij zijne betrekking 
met eene redevoering over: »de scheikunde in verhouding 
tot maatschappelijke belangen". Is die rede nog geheel inge
geven door den gedachtenkring waarin hij de laatste jaren 
geleefd had, en missen wij daarin eene wetenschappelijke 
geloofsbelijdenis of eene schildering van de vorderingen der 
scheikunde uit den laatsten tijd (zooals die in zijne latere 
akademische redevoeringen voorkomen), met des te meer ijver 
toog VAN KERCKHOFF aan het werk om het laboratorium 
in te richten en wetenschappelijke chemie te doceeren. Hij 
verwierf van curatoren eene niet onaanzienlijke buitengewone 
toelage en verhooging van de jaarlijksche toelage. De alchy
mistische schoorsteen in de werkzaal verdween en maakte 
plaats voor eene rij van zuurkasten, een groot zandbad, 
stoombad en een waterreservoir. Glaswerk en chemicaliën 
werden in ruime verscheidenheid aangeschaft. De ,collegie
kamer werd met eene proeventafel en eene groote zuur
kast voorzien, de instrumenten-kamer tevens tot werkkamer 
des hoogleeraars ingericht; een vertrek in de -onderverdie
ping aan het laboratorium aangetrokken en door het aan
brengen Van 4 windovens) za.ndbad) een ruimen stoomketel 
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die het laboratorium daarboven van stoom voorzag, tot een 
zoogenaamd ruw laboratorium ingericht. De propaedeutische 
medici en de enkele philo8ophen die er waren, werden uitge
noodigd gedurende 2 namiddagen wekelijks te komen arbei
den (kosteloos) om eerst een cursus door te maken in het 
ruwe laboratorium en eenvoudige praeparaten te maken, en 
vervolgens een cursus van qualitatieve analyse in de boven
zaal; terwijl de pharmaceuten, of ieder die zich verder in 
chemie wilde oefenen, zoo vele uren konden komen als zij 
slechts wenschten. Gretig werd door de studenten, die de 
herleving der chemie met sympathie begroetten, van dat 
aanbod gebruik gemaakt. Al den tijd dat VAN KERKHOFF in 
Groningen verbleef, hebben zij dat gedaan; weinigen ont
braken op die uren. Door zijm ijverige bemoeüngen was er 
spoedig met medewerking van assistent, pharmaceuten en 
studenten eene verzameling anorganische en organische prae
paraten aangelegd, terwijl op de collegies de destijds bekende 
proefnemingen bijna allen werden verricht. Ook legde v A.N 

KERCKHOFF eene boekverzameling ten gebruike der laboranten 
aan. Toen nu in 't begin van 1853 de stedelijke gasfabriek 
in werking kwam, en de vertrekken ruim van gasleiding voor
zien werden, mogt het scheikundig laboratorium der Gro
ningsche hoogeschool voor de eischen van dien tijd als uit-
muntend ingericht geacht worden. _ 

Door zijne collegies verwief hij zich grootim bijval, en het 
is niet te veel gezegd als men ze tot diegene rekent, welke 
door de studenten het meest op prijs gesteld en het trouwst 
bezocht werden, om de duidelijke voordracht, de goed geluk
kende proefnemingen, den wetenschappelijken inhoud. Op 
zijn collegie over anorganische chemie liet VAN KERCKHOFF 

de studenten op geschikte oogenblikken respondeeren, op eene 
wijze die de belangstelling zijner toehoorders verhoogde en 
hunne eerzucht opwekte. Evenzoo oefende hij grooten 
invloed uit op de laboranten. Hij wist hun zijne nauw 
keurige en nette wijze 'van werken in te prenten. Van 
1852-186Q was ik als zijn assistent daarvan getuige, en 

2* 
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dankbaar herinner ik mij, hoeveel ik van hem in dien tijd 
heb geleerd. 

Er werd door ~e studenten met vlijt voor hem gestudeerd. 
Hoe hij door deze, ook om zijne strenge rechtvaardigheid, 
werd geacht en hoog geschat, hebben zij meermalen in hun 
orgaan, den studentenalmanak, uitgesproken, en heeft nog 
zijn leerling en assistent Dr. KUYFER welsprekend geschil
derd in het levensbericht dat in den Utrechtschen studenten
almanak yRll 1877 is opgenomen. In de latere jaren kwa
men er meer laboranten, die zich geheel of een tijd lang aan de 
studie der chemie wijdden, niet alleen studenten, maar ook 
anderen, die VA... .... KERCKHOFF'S leiding zochten, zooals de heeren 
Dr. HUBRECHT, thans directeur der handelsschool te Amster
dam, en J. AGEMA, thans eerste apotheker aan het zieken
huis der universiteit te Leiden. Eenigen bewerkten hunne 
dissertatiën onder zijne leiding: H. F. KUYPER (zijn assistent 
van 1860-1865) »Over de bruikbaarheid van eenige metho
den van phosphorzuurbepaling," J. D. BoEKE (zijn assistent 
van 1865-1868) »Over de synthese van amylglycerine," 
A. H. VAN ANKUM, »De zamenstelling der aetherische oliën 
en der vergiftige stof van den wortel van Cicnta mosa." 
Ook de onderzoekingen omtrent de vorming van verbindingen 
van glycerine en mannitane met meerbasische zuren, en de za
stelling van onvruchtbare grondsoorten in de provincie Gro
ningen, werden op zijne aansporing verricht. 

Te Groningen moest VAN KERCKHOFF vele collegiën geven, 
wel 13 tot 17 uren 'sweeks *), niet alleen in zuivere en 
in pharmaceutische chemie, maar ook in technologie en 
agricultuurchemie, later ook nog een privaatcollegie voor 

*) 4 uren anorganische, 8 uren organische chemie, 2 voor de phar
maceuten over de Pharmacopoea Neerlandica, 4 uren practicum, en ge
durende (len winter nog een cursus van 2 avonduren in technologie 
voor een publiek ook buiten de studenten, benevens den Zaturdag-avond 

, een cursus in agricultuurchemie voor de leerlingen der Groningse~e 
landbouwschool, _. 
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de candidaten. Voor al deze collegies bereidde hij zich met 
de meeste nauwgezetheid voor, en hield hij zich voortdurend 
geheel op de hoogte van de vorderingen der cliemie. Die 
vorderingen, zoo groot en uitgebreid in dit tijdvak, het tijd
vak van de groote ontdekkingen der organische chemie - de 
theoriën der typenleer, valentieleer en de toepassing der phy
sische leeringen op de chemische verschijnselen - wist hij steeds 
in zijn collegieonderwijs op te nemen en te verwerken. Ook 
buiten de hoogeschool was hij werkzaam. In dien tijd was 
het aantal personen die chemie verstonden, zelfs in de groo
tere steden, nog zeer gering. Het kon dus niet anders of 
de medewerking van den hoogleeraar in de chemie werd bij 
allerlei maatschappelijke quaestiën en inrichtingen ingeroepen. 
Van het natuurkundig genootschap was hij een ijverig wer
kend lid, vervulde elken winter een of twee spreekbeurten, 
en gaf twee malen een cursus uit het gebied der toegepaste 
chemie. Bij de reorganisatie der teekenschool Minerva tot 
eene - wat men thans noemt - burgeravondschool, was 
hij de raadsman, en vervolgens een ijverig bestuurslid (6). 
In dat departement Groningen der maatschappij van nijver
heid en in den geneeskundigen kring, gaf hij dikwijls mede
deelingen, en na 1864 was hij lid van de commissie van 
toezicht op het middelbaar onderwijs. In 1862 was hij lid 
van de jury der tentoonstelling te Londen. 

De consciëntieuse wijze waarop hij de vele plichten van 
zijn professoraat vervulde, en zijne veelzijdige bemoeiingen, 
daareven geschetst, hebben hem den tijd niet gelaten om meer 
uitgebreide onderzoekingen te volbrengen in eene bepaalde 

. richting; hij heeft zich moeten bepalen tot kleinere onderzoe
kingen, meestal over vragen die 4em werden voorgelegd. Hij 
had geen staf van privaatassistenten of studenten in de chemie 
ter zijner beschikking, die voor hem werkten. Hij verlangde 

: dat .van zijne. assistenten nooit, maar liet hun den tijd, die va.n 
hunne vele ,ambtswerkzaamheden overbleef, tot eigen oefening 
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of onderzoek *). Ook zijne hulpmiddelen bleven betrekkelijk 
beperkt t). 

VAN KERCKHOFF'S geschriften na 1851 laten zich gevoege
lijk tot twee kathegoriën brengen. De eerste zijn van expe
rimenteelen aard, zooals : over de inwerking van zuringzuur 
op rietsuiker, waarbij hij eene zwarte onoplosbare humusstof 
vond, zonder verlies van 002 uit suiker ontstaan, die aan 
de formule van een gedehydrateerd koolhydraat beantwoordde 
012 Hw 05; over de slechte gronden van den Haarlemmer
meerpolder, waarvan toen de oorzaak onbekend was en waarin 
hij het giftige ijzervitriool aanwees, waardoor de onvrucht
baarheid geheel verklaard was; over de middelen ter be
paling van de onzuiverheid of onreinheid van raapolie, waarbij 
hij de onvoldoendheid der tot nog toe aanbevolen methoden 
aantoonde en in het kaliumpermanganaat, verbonden met de 
specifiekgewicht-bepaling, een middel vond om de aanwezig
heid van lijnolie en van andere goedkoopere oliën te staven; 
over het titreeren van chinaälkaloiden, eene verbetering 
van GLENAJtD'S en GUILLElIOND'S methode, door het gebruik van 
amylalcohol als oplosmiddel j over langzame verbranding 
van kooloxyde en lichtgas, door langdurige aanraking met 
puimsteen of pijpaarde bij verschillende temperaturen, en 
over de zamenstelling van eenige soorten van crown- en 
flintglas. 

De tweede kathegorie omvat eene reeks van beschouwingen 
van theoretischen aard, allen (uitgezonderd de eerste van 
1856) in deze akademie voorgedragen, in welke hij zijne 
denkbeelden en kritische overwegingen over de voornaamste 

*) Ik herinner mij uit al den tijd dat ik bij hem was, van 1852-1860 
als assistent en van 1860-1864 als laborant, niets anders dan dat ik 
de analysen voor zijn onderzoék over de werking, van oxaalzuur op sui· 
ker heb uitgevoerd, behalve nog enkele bereidingen. 

t) De toelage van het laboratorium te Groningen bedroeg slechts 
J 1000 'sjaars, en hij liet het zijnen asllÏstent en zijnen leerlingen aan 
mets ontbreken. 

--
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dogmata der nieuwere chemie uitwerkte. Deze aanteekenin
gen, waarbij nog gevoegd kunnen worden zijne beide oratiën 
(bij zijne aftreding als rector magnificus te Groningen 1857 
en bij zijne intreding te Utrecht in 1868) houden als het ware 
gelijken tred met de groote omwentelingen in de theoretische 
chemie, en geven het beste bewijs, hoe hij daarvan kennis 
nam en ze verwerkte; hoe hij behoefte had, nieuwe gezichts
punten te geven en te wijzen op de gevolgtrekkingen, ook 
met betrekking tot nieuwe onderzoekingen, waartoe zij aan
leiding gaven. 

Zijn eerste stukje (1856) handelt over de betrekkingen 
tusschen de reeksen der organische radÏk:alen j hij betoogt 
dat men verder moet gaan dan GERHARDT en het bestaan 
aannemen van meerdere reeksen dan deze had geda.an (7). 

Toen KEKULÉ in zijn beroemd leerboek (1859-1861) de 
organische verbindingen om drie groepen van koolwater
stoffen had heengeschaard, stelde VAN KERCKHOFF (8) eene 
dergelijke uitbreiding voor en gaf eene veel algemeenere 
beschouwing, zoodanig dat hij op grond van de verbindings
waarde van elk atoom alle koolwaterstoffen en alle daarvan 
afgeleide zuurstof houdende verbindingen in een kubus kon 
rangschikkeIl, waarop de richtingen tevens het genetisch ver
band aanwezen. 

Toen vervolgens KEKttLÉ en anderen (BUTLEROW, ERLEN
liEUER) de leer der valentie verder hadden uitgewerkt, en 
KEKttLÉ (in 1864) alle chemische verbindingen, waarbij hij 
de atoomaaneenschakeling niet vermocht toe te passen, naar 
de klasse der moleculaire verbindingen had verwezen, gaf 
VAN KERCKHoFF in 1865 eene beschouwing, waarin hij de 
quaestie van chemische verbinding en ontleding van die der 
valentie en der verzad.iging trachtte los te maken, om die op 
het gebied van - het behoud van arbeidsvermogen over te 
brengen. Zijn laatste arbeid (Januari 1873) sluit zich daarbij 

I 

aan. Toen de strijdige dogmata der veranderlijke en onver-
anderlijke .. alentie begonnen te verzwakken, en de bezwaren 
tegen die leeringen zich meer en meer deden gevoelen, trachtte 



- 25 -

( 24 ) 

hij zich van alle eenzijdigheid in beschouwing te . ontdoen, 
door te betoogen, dat de chemische valentie van elke grond
stof geene geïsoleerde grootheid was, maar afhankelijk van al
lerlei factoren, zoowel van de andere grondstof of groep van 
grondstoffen waarmede zij verbonden is, als, van de tempe
ratuur, ja zelfs van de betrekkelijke hoeveelheden der inwer
kende stoffen (9). Opmerking verdient nog de beschou
wing, in 1867 gegeven, omtrent de afwijking der koolstof 
van de wet van DULONG en PETIT, waarin hij het vermoeden 
uit, dat deze kan verklaard worden door hoogere atoomge
wichten aan de amorphe koolstof, het graphiet en het diamant 
toe te schrijven, zoo danig dat op hoogere temperaturen de 
moleculen uiteenvallen, en de specifieke warmte grooter 
.moet worden, waardoor aan de wet weder voldaan wordt. 
Latere waarnemingen hebben het laatste bevestigd. Evenzoo 
zijn zijne beschouwingen belangrijk over de verklaring van 
isomerieën door dubbele' en driedubbele binding van homo
gene atomen in een molecuul, en (in 1870) de poging om 
BERTHELOT'S eigenaardige verklaringen omtrent de pyrogene 
synthesen van de koolwaterstoffen (styrol, naphthaline, acety
leen) met de theorie der structuurformulen in overeenstem
ming te brengen. De structuurformule, door VAN KERcKHOFF 
voor anthraceen voorgesteld, is dezelfde als ten gevolge van la
tere onderzoekingen algemeen aangenomen .is geworden. 

Tot December 1868 bleef VAN KERCKllOFF te Groningen. 
Hij bracht er zeventien gelukkige jaren door, vooral sinds hij 
zich (12 Januari 1858) in den echt had verbonden met Vrouwe 
CAROLINE ERNESTINE W INKELM:A.N, en zich verblijden mocht 
in het bezit van een zoon en eene dochter. Hij genoot den 
vriendschappelijken omgang van een kring van ontwikkelde 
mannen uit den geleerden en den handelstand, en deelde in 
de gezellige en vriendschappelijke levenswijze, waarvoor Gro
ningen te recht zulk een goeden naam heeft. De vacantiën 
bracht hij meestal op reizen of bij zijne familie door. 

j 
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Toen hem in het einde van 1868 de eer te beurt viel, 
naar Utrecht geroepen te worden om den leerstoel van MUL

DER in te nemen, verliet hij dan ook slechts noode den werk
kring, waarin hij zich zoo geheel op zijne plaats had gevoeld, 
en waar hij met zooveel voldoening werkzaam was geweest 
en aller waardeering had ingeoogst. 

Ook in Utrecht werden zijne collegiën over anorganische 
en organische chemie, en niet minder het collegie over af
zonderlijke hoofdstukken der chemie, dat hij aan de candi
daten gaf, zeer op prijs gesteld. Vier jongelieden bewerkten 
onder zijn toezicht hunne (experimenteele) chemische disser
tatiën *). 

In dien tijd is VAN KERCKHOFF ook lid en voorzitter (na 
den dood van MIQ,UEL) geweest van de commissie, aan welke 
de samenstelling der Pharmacopaea Neerlandica, editio altera, 
was opgedragen. Met den Heer C. H. v A.N ÁNKUM te Gro
ningen, heeft hij de chemische artikels bewerkt. 

Doch niet lang na zijne komst te Utrecht begonnen zich 
de verschijnselen te openbaren van eene ongeneeslijke kwaa! 
- eene nierziekte, die eerst na zijnen dood werd herkend -
en die zijne krachten allengs ondermijnde. Eerst zocht hij 
baat bij de baden, doch zijn lijden vermeerderde. In 1872 
werd hij op het ziekbed geworpen en verwachtte den dood. 
Na maanden tijdens herstelde hij in zooverre, dat hij na de 
groote vacantie· zijne collegiën weder kon hervatten. Met afne
mende krachten, dikwijls door hevige pijnen gekweld, maar 
met verdubbelde geestkracht, heeft hij toen nog drie jaren zijn 

*) Juni 1873. J. M. HmBENDAAL. Onderzoek 0"& eenige absorptie
apectra. 

April 1874. J. L. ANDREAE. o"er dis80ciatie en karen in!'Jloed op 
ga8l'Jormig azijnzuur. 

Febr. 1875. J. A. ROORDA SMIT. Bijdrage tot de kennis !'Jan de ami
den der zw/Welzuren en van kunne auOatitutieproducten. 

Dec. 1875. A. H. PAREAU. ])e pompóarometerj een toestel 1700r dia
~zoek. 
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werk volbracht. In het laboratorium kon hij niet meer ar
beiden, maar zijne studiën hield hij bij. Gedurende de laatste 
helft van 1875 verzwakte hij meer en meer, doch praesi
deerde nog de commissie van 't natuurkundig exIlmen der 
artsen. Na den aanvang der kerstvacantie, verliet hij zijne 
woning niet meer; in het bewustzijn van zijn naderend uit
einde, maakte hij den avond van den 19den Januari 1876 
nog allerlei beschikkingen. Uitgeput legde hij zich ter ruste. 
Hij is niet weder ontwaakt. 

Zijne leerlingen en vrienden betreuren in hem den voor
treffelijken leermeester, den rechtschapen man, den trouwen 
vriend, den ijverigen dienaar der wetenschap. 

Leiden, December 1879. 

4 
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A A N TEE KEN I N GEN. 

(1) HET ATHENAEUM TE LUXEMBURG was in 1817 geopend in het 
oude schoolgebouw van het Jezuïeten-collegie. Toen in Augustus 1594, 
na de heuchelijke inneming van Groningen door Prins MA.URITS, de 
Jezuïeten Groningen moesten verlaten (DURA.SPIS, LAMERIUS, THEoDORUS 
BECHANUS en JOHANNES BRANDENBURG) vestigden deze zich te Luxem
burg en openden er 1603 een collegie. Zij schijnen het geheele onder
wijs in de stad spoedig aan zich getrokken te hebben, want in 1605 
hadden zij reeds 385 leerlingen; in 1607 werd het schoolgebouw ge
sticht, en waren de vijf toen bestaande klassen bezet: la forme, la gram
maire, la syntaxe, la poésie, la rhétorique. De leerlingen gaven dikwijls 
dramatische uitvoeringen bij het sluiten van den cursus en andere ge
legenheden .). Toen de orde der Jezuïeten werd opgeheven, kwamen 
gebouwen en onderwijs in handen der regeering. Na de revolutie werd 
een municipaal-collegie opgericht, en in 1867 tot athenaeum gemaakt, 
hetwelk voor een derde door de stad en twee derden door de groother
togelijke regeering werd bekostigd. 

Dit athenaeum was eene latijnsche school met een cursus van 
natuurkunde in de hoogste klasse, en werd in 1837 hervormd tot 
eene school, bestaande uit 4 klassen voorbereidend onderwijs, waar
onder ook latijn en grieksch, .en vervolgens uit 2 gesplitste afdee
lingen van 4 klassen elk: gymnasium en reaalschool. Het is merk
waardig, dat de stichting dezer reaalschool 26 jaren ouder is dan onze 
wet op het Middelbaar onderwijs. 

Het onderwijs in de natuurwetensehappen was over de verschillende 
klassen verdeeld, maar op cene onhoudbare wijze - hoe goed de be
doeling moge geweest zijn van de ontwerpers (waaronder Dr. FRmDE
lIANN, Nassausoh Oberschulrath en Direktor van 't Gymnasium te Weil
burg). - Vooreerst werd het onderwijs voor elk vak reeds na twee 
jaren gestaakt; klasse 8 en 7 ontvingen natuurlijke historie; klasse 6 
en ö ontvingen enkel mineralogie en geologie; klasse 4, 3 en 2 enkel 

.) Olsrolf,ique de fawIf, collège de ~emhour!h door den directeur MUL

tBR, in het Programma Vàn het Athenaeum van 1838. 



- 29 -

( 28 ) 

physica; klasse 1 (later 2 en I) enkel chemie. Bovendien moesten de 
gymnasiasten al deze lessen mede bijwonen, zij waren alleen vrij van 
de chemie, indien zij dat verlangden. De uren in chemie waren daarom, 
na afloop van de overige gesteld, op 4-6 en 6-8 ure 's namiddags. 

Het gevolg daarvan was, dat de industrieschool niet tot 'bloei kwam. 
Het getal leerlingen bedroeg eerst 30 à 40, maar daalde tot + 10 en 
bleef daarop tot 1849. 

Dat het eene onmogelijkheid was, met eenig nut geologie en mineralogie 
zonder kennis van chemie en physica te doceeren aan de jonge leerlingen 
in sexta en quinta, heeft VAN KERCKHOFF genoeg ondervonden. Op zijn 
voorstel werd de physica in de hoogste klassen door hem voortgezet 
als toegepaste mechanica. Doch de zamenkoppeling van gymnasium 
en reaalschool, die later op nog veel gebrekkiger wijze in Nederland 
beproefd is aan de gymnasiën (door afdeelingen B te maken), bleek 
reeds hier schadelijk te zijn; vooral ondervond mcn het nadeel van 
zulk eene groote opeenhooping van vakken. De leerlingen moesten vier 
jaren latijn en grieksch leeren vóór zij op de reaalschool konden over
gaan. De cursus in physica was veel te uitgebreid voor de gymnasias
ten, want VAN KERCKHOFF trachtte die zoo volledig hem mogelijk was 
te geven, ten bate der realisten. Van de chemie zullen de gymnasiasten 
weinig gebruik gemaakt hebben, te meer omdat de directenr zulks te
genwerkte en het onderwijs in natuurwetenschappen ongenegen was. 
"Avec cette chimie, vous amusez les enfants", zeide hij wel eens. Er 
heerschte onder directeur en leeraren een voortdurend gevoel van on
voldaanheid over den toestand. Eene partij (de minderheid), met den 
heer MULLER aan het hoofd, wilde de geheele reaalschool gaarne los
laten, en het athenaeum weder tot latijnsche school maken, aan de 
oude talen nog meerder' uren geven, en de school in de eerste plaats tot 
voorschool voor het priesterseminarium bestemmen. Zij stelde daartoe 
in 1840 eene poging in het werk. Op die wijze zou het athenaeum 
weder tot den toestand van het oude collegie, hoven geschetst, terug
gekeerd zijn (rendue à sa destination primitive). VAN KERCIUlOFF ver
zette zich met alle kracht tegen die strekking, en streed warm voor 
het beginsel, dat ook de gymnasiasten deelnamen aan het onderwijs 

. in natuurwetenschap - al moest hij erkennen, dat eene meerdere zelf
standigheid voor de reaalschool noodig was. 

De strijd werd zoo hevig, dat de directeur zich niet ontzag, bij de 
eerste openbare prijsuitdeeling, die afge5chaft was maar in 1844 weder 
ingevoerd werd, aan curatoren, ouders, leerlingen en het geheele pu
bliek te vertellen *), dat de geheele organisatie van athenaeum ondeug-

*) Courier au Gra",J .. auc/té de Luzer&óourq,28 Aout 1844. 
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delijk was, dat aan de oude talen te weinig tijd werd gegeven, dat de 
mineralogie en geologie voor de lagere klassen, en de uitgebreide cursus 
in physica voor de gymnasiasten een ongeschikt onderwijs waren, in den 
tijd dat zij al hunne kracht aan litterarische studiën moesten wijden: 
iets, waarin hij trouwens geheel gelijk had; dat de reaal8chool se
dert twee jareu zoo goed als dood was, doch "Ie gymnase reste soudé 
à son cadavre." Van de physica en chemie zeide hij: /INous avons deux 
choses précieuses, un savant professeur et. un beau laboratoire, il n'y 
manque qu'un seul objet, ce sont les élèves". Die rede maakte niet wei
nig indruk, en een oud leerling van het athenaeum verdedigde warm 
het nut der reaalschool in een volgend nummer van denCourier *), en 
}llerkte op, hoe het bezoek van de chemische lessen en de bloei der 
reaal school steeds tegengewerkt waren. Trouwens, deze geschiedenis is 
dezelfde die zich nog gedurig herhaalt. De tegenstanders van het op 
moderne leest geschoeid natlmrkundig en in 't algemeen van het reaal
onderwijs, zoeken nog heden in de gebreken der organisatie de wapenen 
om het onderwijs zelf te bestrijden. 

In dezen strijd nam het gemeentebestuur het besluit, om het pensi
onnat van het athenaeum niet in een klein seminarium te veranderen, 
zooals was voorgesteld, om op die wijze het middelbaar onderwijs ge
heel in handen der geestelijkheid te brengen. Ook werd {',ene commissie 
benoemd, bestaande uit 3 leden van het Conseil du Gouvernement, vijf 
professoren van het athenaeum, waaronder VA.N KERCKHOFF, en de 
rectoren der progymnasia te Diekirch en te Echternach, om over de 
noodwendige veranderingen in het athenaeum voorstellen te doen. Het 
rapport dezer commissie is mij niet bekend. Vermoedelijk heeft het in
vloed uitgeoefend op de redactie van de nieuwe wet op 't hooger on
derwijs, vier jaren lat.er uitgevaardigd (23 Juli 1848), want in deze is 
eene veel betere organisatie voorgeschreven. Gymnasium en industrie
school werden geheel gescheiden en slechts eene éénjarige voorberei
dingsklasse voor beide daaraan toegevoegd. In de hoogste klasse van 
den zesjarigen gymnasium-cursus werd een afzonderlijk onderwijs inge
steld in chemie en physica, als elementaire cursus. 

Het getal leerlingen der industrieschool klom nu weder allengs tot 
50, terwiJ1 er nog hoogere cursussen werden gegeven voor hen, die de 
beide scholen hadden afgeloopen. 

Deze geschiedenis is nog leerzaam. Zij bewijst, dat het niet mogelijk 
is de studie van oude en nieuwe talen, met geschiedenis, aardrijkskunde, 
enz., zamen te doen gaan met eene ernstige studie van de natuurwe
tenschappen. V A.N KERCKHOFF heeft van die verbeteringen niet mogen 

. *) Idem, 31 Aout. 
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genieten, want hij verliet Luxemburg in 't begin van 1848. Zijn 
leerling en opvolger FRITZ REUTER werd van het onderwijs in de phy
sica ontheven, en kreeg het betere laboratorium, waarom V.ul KERCK
HOFF dikwijls gevraagd had. 

(2) Hoezeer de proteïnetheorie van MULDER toen algemeen werd ge
huldigd, bewijst de instemming der voornaamste scheikundigen. BERZE
LIUS nam ze op in zijn leerboek. L'IEBIG redigeerde zelf in het Hand
wörterhuclt der reinen und a1l1!ewandten Okemie, het artikel Bloed, Band I, 
1842, en deelde daarin alle te Rotterdam en Utrecht door MULDER 
("diesen ausgezeichneten Analytiker") verkregen resultaten mede. Na 
de overeenkomst van MULDER'S met SCHEERER'S analysen te hebbell 
vermeld, en de meest waarschijnlijke empirische formule voor Pro t e ï n e 
opgesteld te hebben, merkt LIEBIG slechts op, dat de formulen voor 
albumine, fibrine enz. wel onzeker zullen blijven wegens hun zeer hoog 
atoom.,o-ewicht, maar dat wij vooreerst aan de nauwkeurige formule van 
Pro te ï n e uit de verschillende stikstofllOudende stoffen des lichaams 
genoeg hebben. "Suchen wir nun z. B. flir die Zellen und leimgebenden 
Gebilde, Se h n e n, H a are, Hor n und die übrigen, einen analytischen 
Ausdruck auf in welchem die Anzahl der Atome des Kohlenstoffs als 
eine unveränderliche Grösse angenommen wird, so lässt sich auf dem 
ersten Bliek bemerken, wie und in welcher Art das Verhältniss der 
anderen Elemente sich geändert bat. ])ie88 umfa881 aber allea, was die 
Pltysiologie lJtflarj, um Ei11,8Ü:ltt in die Bildunga- und ErnältrungtJjJ1"ocesse 
des tltieri&clum Organiamua zu erkallen" (I) Deze laatste volzin is al zeer 
karakteristiek voor het standpunt van dien tijd, en de beste rechtvaar
diging van de wijze, waarop toen de (later zoo aangevallen) Proteïne
onderzoekingen werden verricht. 

VAN KERCKHOFF l!\,ude de laatste hand aan zijn werk in MULDER'S 
laboratorium te Utrecht. En daar gaf het aanleiding tot het zoo be
langrijke onderwek van MULDER en DONDERS, aangaande de mikrosko
pische structuur van het balein, waarbij zij onder meer ontdekten, het 
eerst bij het balein en later bij andere hoornweefsels, dat alle na be
handeling met bijtende kali in water tot ronde cellsn opzwellen, en 
alzoo als platgedrukt celweefsel te beschouwen zijn. VAN KERCKHoFF 
heeft echter van de uitkomsten van dat onderzoek nog geen gebruik 
kunnen maken. 

(3) VAN KERCKHOFF begon het onderzoek van het schietkatoen reeds op 
het einde van 1816, toen nog geenerlei analysen over de zamenstelling bekend 
waren. Het blijkt dat zijne analysen veel nader de werkelijke zamenstelling 
geven dan diè van PETl'ENJWFFE&, PÉLlGOT, SCHJUDT enHECKE&,PELOUZE, 
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FEHLING. SCHöNBEIN und BöTrGER, eRUM, DOMONTE en MENAltD (alle 
in de (',crste maanden van 1847 openbaar gemaakt), die alle met reeds 
ontlede stoffen gewerkt en naar ongeschikte methoden geanalyseerd 
hebben. Hij bevond dat de pyroxyline niet anders gedroogd mag wor
den dan in het luchtledige en zonder eenige verwarming, wil men alle 
ontleding voorkomen. 

Dat men een mengsel van dinitro- en trinitrocellulose kan verkrijgen, 
werd toen nog niet ingezien. De cijfers van VAN KERCKHOFF en REUTER 
zijn echter zeer dicht bij die van trinitrocellulose: 

Berekend. 

0 6 •••• 24.24 
H7 ... , 2.36 
N3 •••• 14.14 
Ou ..•. 59.26 

Gemiddelde 
zijner analysen. 

24.81 
2.54 

14.17 
58.48 

zoodat hij een bijna zuiver product van trinitrocellulose onder handen 
heeft gehad. Hij nam toen eene formule aan, die zich zoo veel mogelijk 
aan zijne analysen aansloot 0,.H,6N12043; volgens welke bij de inwer
king 3 1/, H,O door 3 N,O, .werden vervangen. Den Uden Maart zond 
hij zijn opstel aan ERDMANN te Leipzig. 

(4) HET ATHENAEUM TE MusTltICHT. In België waren, na de ver
eeniging met Noord-Nederland in 1815, in de hoofdplaatsen der pro
vinciën de latijnsche scholen onder den naam van athenaea zoodanig 
ingericht, dat .nevens latijn en grieksch, geschiedenis en aardrijks
kunde, op de hoogste klasse onderwijs in physica en chemie werd ge
geven. In Noord-Nederland was die studie toen nog geheel buiten
gesloten, en werd slechts door een enkel hoogleeraar, overigens door 
liefhebbers in natuurkundige genootschappen in 't leven gehouden. 

In Maastricht bestond ook zulk een athenaeum. . Eerst werden die 
lessen daar gegeven door den Heer J. P. MINKELERS (geboren te 
Maastricht in 1748, overleden 1824) tot 1818, den man die het steen
kolengas heeft ontdekt (1 October 1784) en er aërostaten mede ge
vuld heeft. Hij schreef een Mtfmoire 8f~r l' air i'lljlammahle tiré de8 
différentes 81û"tances (Louvain 1784). Zijne opvolgers waren CRAHAY, 
Prof. P. L. RIJKE, Prof. E. H. VON BAUMHAUER. Een Laboratorium 
in de kelders van het oude kloostergebouw, waarin het athenaeUIIi 
gevestigd was, werd waarschijnlijk door MINKELERS ingericht. Het 
onderwijs werd in eene afzonderlijke leskamer, met een kabinetje er 
naast voor de physische instrumenten, gegeven gedurende 6 uren 's weeks 
aan de hoogste klasse. In Brussel werden slechts 2 uren 's weeks 
gégeven. TocJi werd het on«lerwiJs door "de leerlingen met belangstel-
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ling gevolgd. De hulpmiddelen waren gering. De toelage bedroeg te 
Maastricht slechts 1100 'sjaars. 

De organisatie der Belgische athenaea door WILLEM I, kan men 
vinden in het reglement op de inrichting van het onderwijs in de 
athenaea en kollegiën der zuidelljke provinciën van het koninkrijk 
der Nederlanden, 'sGravenhage, ter Algemeene Landsdrukkerij 1817. 
Terwijl hierin het onderwijs der oude talen nauwkeurig wordt om
schreven, wordt van den omvang en de methode van het natuurkundig 
onderwijs geen woord vermeld. 

Bij de reorganisatie van het Maastrichtsche athenaeum, werden de 
beide inrichtingen, gymnasium en indnstrieschool geheel gescheiden 
gehonden, en deed men dus zeker zijn voordeel met de schadelijke 
ervaring, te Luxemburg en elders opgedaan. 

(5) Zie hierover de levensbeschrijving van CLAAS MULDER, door zijnen 
ouden vriend JAN WILLEM ERlIERINS in des laatsten Oratio als aftre
dend rector magnificus (10 October 1867): Num honorificae vocationi 
obsecundaret, mentem plura in diversa trahebant; inter alia hoc potis
simum placebat, quod nimia hactenus muneris amplitudine ac varietate 
obrutum uui in posterum disciplinarum naturalium parti totum se 
deberi cernebat. At quomodo se totum arti chemicae traderet, qua 
adhuc minus delectatus fuerat, et in qua, quippe Botaniae et Historiae 
Naturalis amore captus, nequRquam satis elabor8Sse sibi videbatur? 
(Oratio pag. 19). 

(6) DE AKADEMIE MINERVA TE GRONINGEN. Deze was oorspron
kelijk eene teekenschool vereenigd met eene zeevaartschool. In 1853 
(8 Januari) noodigde het gemeentebestuur het bestuur dezer akademie 
uit om eene industrieschool op te richten. Het plan om de akademie 
daartoe te hervormen, werd ingediend en op den 8sten December 1855 
door den gemeenteraad goedgekeurd. De nieuwe inrichting werd in 
September 1856 gt;lopend. De verdienstelijke bestuurders J. H. GEERT
BEMA (later Minister van Binnenlandsche Zaken) en de Heer F. DE 
WITT hebben bij het opmaken van het plan van reorganisatie de mede
werking van VAN KERCKHOFF ingeroepen; aan zijnen raad was het 
bijv. te danken, dat het onderwijs in natuurkunde en scheikunde een 
ruim aandeel verkreeg (4 uren in de derde en 6 uren in de vierde 
of hoogste klasse). Overigens werd op die school in de afd. A. les 
gegeven in het rekenen, de algebra en de meetkunde en de werktuig
kunde; en al de overige tijd aan hand-, rechtlijnig en bouwkundig 
teekenen besteed (4-jarige cursus). De Afd. B. was eene hoogere 
teekenschool, onder een eigen onderwijzer (de tegenwOOtdige akademie 
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Minerva) en d~ afd. C. eene zeevaartschool. Zoo werkte VAN KERCK

HOFF mede aan het tot stand komen eener school, die de voorloopster 
was van de burgeravondscholen volgens de wet op het middelbaar 
onderwijs van 1868. Hij werd in Februari 1856 lid van 't be

stuur en nam steeds een zeer werkzaam aandeel in het toezicht' op 
afd. A. 

(7) GEItHARDT had toen zIjne "Series" afgeleid uit twee "pivots": de 

Cn H2n-l 0 i Cn HSn-7 0 1 
zuren H ( 0 en HO; en slechts alcoholen van 

de radikalen CIl H2Il+l, Cn HSn-l, Cn H2Q-7 aangenomen, evenals· 
daarvan afgeleide reeksen van zuurradicalen. VAN KEltCKHOFF ont
wikkelde, hoe in het algemeen de koolwaterstoffen met een even aan
tal waterstof atomen nooit als radikalen optr&Ien, doch dat waar-

. schijnlijk de radikalen Cn Hlln- p met onevene waarden van p, in ver
bindingen kunnen voorkomen, zoodat er een veel grooter aantal reek
sen van alcoholen, aethers en daarvan afgeleide zuren (één- en twee
basische) moet bestaan. Hij zocht uit den voorraad van bekende or
ganische stoffen alle bijeen, die tot die nieuwe reeksen zouden te bren
gen zijn, en geeft ten slotte een overzicht van de middelen, die toen 
bekend waren, om van hoogere tot lagere reeksen over te gaan of 
omgekeerd, waardoor men bij analogie de bereiding van allerlei nieuwe 
lichamen zou kunnen beproeven. 

(8) KEKULÉ schaarde de organische verbindingen om de volgende 
drie groepen van koolwaterstoffen: Cn Hsn , Cn+3 H2n en Cn+6 fun; 
deze verdeelilIg vindt men in zijn Leerboek I, 223. ·Hij heeft zich 
echter later (in 1866) daaraan niet gehouden. Want in het tweede 
deel blz. 399-400 verdeelt hij de koolstofrijkere lichamen, waarbij 
dubbele binding der koolstofatomen kan aangenomen worden, in cam
phers en terpenen, aromatische stoffen, naphthalin en derivaten, be
neVens eenige die 4 of 6 H minder bevatten dan analoge vet
lichamen. 

(9) De verwarring van begrippen, die pleegt plaats te vinden, wan
neer nieuwe theoriën de oude verdringen, in dit geval de verwarring 
van atomiciteit of hydriciteit met hetgeen vroeger onder affiniteit werd 
verstaan, wordt door VAN KEltCKHOFF aan den dag gebracht; dit was 
in de· dagen toen er tusschen vele scheikundigen (KEKULÉ, O. R. 
LVIII, 510, NAQUET O. R. LVIII, 381, 675, WUJ1.TZ, LeçO'lUJ de Pkil. 

JÁ.~&BQEIl lsn.· ;} 

• 
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Okim. 1864, 119 en 132, WANKLYN (]kern. NetC8. X.3.) eenstrljd ~n 
meeningen werd gevoerd over constante of in constante valentie, 'net 
begrip van atomigheid tegenover dat van aequi\'alentie en van affiniteit. 
KEKULÉ meende de moeielijkheden op te kunnen lossen door het onller
scheiden van de verbindingen in atomistische en moleèulalre, hetgeen 
de anderen niet toestemden, terwijl WANKLYN zelfs de affiniteit weder 
geheel trachtte te scheiden van de valentie. Het is duidelijk, als men 
de beschouwingen van dien tijd leest, hoezeer het reeds zoo onbe
stemde begrip van chemische affiniteit door het nieuwe begrip van 

'atomigheid of valentie geheel in de klem is geraakt. VAN KERCKHOFF 
heeft toen gewezen op een weg om tot een beter standpunt te komen, 
door geen verschil aan te nemen tusschen de krachten die de atomen 
zamenverbinden, maar alleen van een potentieel arbeidsvermogen der 
atomen en moleculeIJ. te spreken, van welk vermogen het al of niet 
plaats hebben van chemische reactiën afhangt, in zooverre bij die 
reactie arbeidsvermogen verbruikt of gewonnen wordt. 

VAN KERCKHOFF waagde dus eene poging om de chemische werkingen 
weder van de quaestiën der valentie en der verzadiging, die toen de ge
heele chemie beheerschten, los te maken, en haar op mechanica terug te 
brengen. De uitkomst heeft bewezen, dat hij juist heeft gezien, aange
zien de nieuwe door :BERTHELOT, THOMSEN en anderen zoo gelukkig 
beoefende richting zich rekensch.ap zoekt te geven van de chemische 
werkingen uit de warmte en andere verschijnselen die plaats hebben, 
terwijl het verband der chemische statiek met de structuurformuien 
weder los is geworden. Hoezeer VAN KERCKHOFF er meer en meer toe 
kwam de begrippen van constante en inconstante valentie te verzwak
ken, blijkt uit het laatste wat hij geschreven heeft (over veranderlijke 
of onveranderlijke' verbindingswaarde der elementen). Dit is als 't ware 
eene laatste poging, om het begrip van valentie in overeenstemming 
te brengen met al de verschijnselen die er mede in strijd schijnen. 
VAN KEBCKHOFF stelt daarom de valentie van elke grondstof afhan
kelijk van: 

1. de p-ondstof of de groep (bijv. OH, C.H6) waarmede zij verbon
den wordt; 2. de temperatuur; 3. de betrekkelijke hoeveelheden - en 
bovendien nog: dat eene grondstof, die tegenover eene andere multivalent 
is, de verschillende atomen met ongelijke kracht gebonden houdt. Merk
waardig is ten slotte VAN KERCKHOFF'S opmerking, dat de formulen der 
moleculair-verbindingen eigenlijk niets anders zijn dan de oude :Barze
liaansche formulen, d. i. dualistische formulen zonder structuur. De 
uitkomst, waartoe VAN KERcKHoFF'S beschouwingen hem toen leidden, 
nadat hij van alle vorderingen der chemie steeds had kennis genomen, 
verdient voorzeker de aandacht. Slechts ééne stap verder, en hij iou' inga-

1 
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zien hebben, dat de valentie zelve op deze wijze alle beteekenis verliest, 
want eene grootheid die van zooveel factoren op eene ons onbekende 
wijze afhankelijk blijkt te zijn, is geheel onbepaald en voor algemeene 
toepassing waardeloos geworden. 

Het blijkt dan ook dat de tegenwoordige chemische statiek Zich ge
heel buiten de structuurformuien houdt. 
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