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- Terwijl VAN 'T HOF1!' werd weggenomen op een leeftijd waarop 
hij nog veel voor de wetenschap had kunnen doen, bleef 

JACOB MAARTEN VANBEMMELEN 

tot op hoogen ouderdom voor ons gespaard, ons de on ver
getelijke herinnering nalatend aan een werkkracht en werklust 
die ondanks het klimmen der jaren bijna tot aan het einde 
toe onverflauwd bleven. Te Almelo op den 3den November 
1830. geboren, bracht hij zijne jeugd te Leiden door, waar 
hij in 1847 als student werd ingeschreven en 7 jaren later 
promoveerde met een proefschrift "de Cibotio Cuming'ii". 
Twee jaren te voren was hij als assistent aan het labora
torium \'an VAN KERCKHOFl' te Groningen verbonden. Hij is 
dat tot in 1860 gebleven en gewaagde in later jaren steeds 
met groote dankbaarheid en ingenomenheid van den invloed 
dien VAN KERCKHm'F op zijne vorming als chemicus had gehad. 

Intusschen brak weldra een tijd aan, waarin hij zijne 
krachten tllsschen wetenschappelijk werk - dat hij steeds 
volhield - en andere plichten moest verdeelen. In 1856 
werd hiJ benoemd tot leeraal' in natuur- en scheikunde aan 
de "Akademie Minerva" , kort daarna tot leeraar aan de· 
I .. andhuishoudkundige School te Groningen, en in 1864 werd 
hem het directoraat der Hoogere Burgerschool te Groningen 
opgedragen, welken werkkring hij in 1869 voor een gelijk
soortigen te 'Arnhem verliet. 

Na deze voorbereiding mocht men verwachten dat VAN 

BEMMELEN, toen hij in 1874.als hoogleeraar in de anorgani. 
sche scheikunde naar de Rijksuniversiteit te Leiden werd 
beroepen, zich met hart en ziel, niet alleen aan zijne eigen 
onderzoekingen, maar ook aan de opleiding z~ner leerlingen 
zon wijden. Hoeveel men in dit opzicht aan hem te danken 
beeft, weet ieder die van nabij met de verhouding tusschen 
hem en wijlen BAKHUIS ROOZEBOO!\'I bekend is geweest. Door 
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zijn beziejenden invloed op tal van jonge scheikundigen, dool' 
de aanmoediging en ondersteuning die hij hun schonk, heeft 
VAN BEi\'IMELEN in hooge mate tot den bloei der physische 
chemie in ons vaderland bijgedragen. 

Doorloopen wij de lange lijst zijner eigen geschriften, die 
zich over meel' dan eene halve eeuw uitstrekt, dan treft Olis 
zijne buitengewone vruchtbaarheid eu de veelheid der onder
werpen die hij heeft bestudeerd, Uit den rijken voorraad kan 
slechts hiel' en daar een greep wOI'den gedaan. Ik laaI de 
onderzoekingen die bo\'enal zijn naam zullen doen voortleven, 
voor het oogenhlik nog rusten en begin met U eraan te 
herinneren, hoe VAN BI<\MMELJ<\N steeds voor de toepassing van 
zijne w~~tenschap op vraagstukken van maat;,;chappelijk belang 
een open oog heeft gehad. Wij vinden het verslag nm ta,l
rijke ondel'zoeh::ingen van drinkwatel' en van de lueht, dit 
laatste in vel'bünd met het ventilatievraagstnk, waarmede hij 
zich met algemeen bekend goed gevolg heeft bezig gehouden. 
In het bijzonder echter trok de landbouwscheikunde hem 
aan. Ik wijs op. zijne verhandeling "De YeI'betering der zure 
gronden in den Haarlemmermeer (1850, in sitmenwel'ldng met 
J. BOEK:m)", zijne "Bon wstoffen tot de kennis van de klei
gronden in de provincie Gl'oningen (18(j3)", zijne op
stellen "Over de samenstelling en den aard del' grondsoorten, 
die voor de meekrapenltnnr geschikt zijn (1864)", "Boden
untersnehnngen in den Niederlanden (1866)", "Scheikundig 
onderzoek van tel'lmal'de (1868)", ell "Oonaken del' nadeelige 
gevolgen van eene oven:trooming van bonw- en weilanden 
door zout water (1874)". Door deze onderzoekingen had hij 
weldra den nattm verworven, de beste kennf'r van de schei
kunde del' akkental'de te zijn, on herhaaldelijk wendde men 
zich dan ook tot hem om voorlichting op dit gebied. Nadi;l,t 
hij reeds in 1867 een groot aalltal monsters aarde uit de 
Zuiderzee, verzameld door S'l'HJV!'.H;S en HEr.1ElUNcK, geanaly
seerd had, deed hij later een uitvoerig onderzoek naar de 
samenstelling del' monstms bij nieuwe boringen in 1875 ver
kregen; de uitkomsten daarvan werden bekend gemaakt in 
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eene bijlage van het Wetsontwerp tot bedijking en droog
making van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee, in 1877 
door den Minister HEEMSKJ<iR.!\. ingediend. Ook dergelijke onder
zoekingen over den drooggemalen Legmeerpolder, over de 
-aardmonsters uit het Wieringermeer, over de vermoedelijke 
vrucbtbaarheid van den Vinkeveen-Proostdij-polder na de ont
vening en droogmaking, en vooral de vel'slagen over den 
bodem der IJpolders, van'1873-78 aan het Bestuur der 
Amsterdamsche Kanaalmaatschappij uitgebracht, moeten hier 
vermeld worden. De wetenschappelijke inzichten tot welke 
dit alles hem bracht, werden uiteengezet in de "Bijdragen tot 
de kennis van den alluvialen ~odem in Nederland", in de 
werken onzer Akademie opgenomen. 

In de geologie van Nederland, met welke de vermelde 
werkzaamheden hem in nauwe aanraking brachten, heeft 
VAN BEMl\mu:N steeds levendig belang gesteld. rPoen in J 886 
de vraag van de vervaardiging eener nieuwe aan de eisehen 
van den tijd beantwoordende geologische lmart, waarop reeds 
STAIUNG in het laatst van zijn leven had aangedrongen, opnieuw 
aan de orde kwam, maakte hij deel uit van de commissie 
die geroepen werd hieromtrent te adviseel'en. Gij weet dat 
het plan op te groote bezwaren afstuitte, maal' dat aan de 
geologische commissie werd opgedragen, er voor te waken 
dat de uitkomsten bij grondboringen en terreininsnijdingen 
verkregen, niet zouden verloren gaan, en in het algemeen 
zooveel mogelijk bouwstoffen te verzamelen voor dek.a}wt die 
men eenmaal hoopt tot stand te brengen. VAN BEMMELEN is 
van 1l::\92 af tot in de laatste maanden van zijll leven seere
taris del' commissie geweest en beeft ook aan hare bemoei
ingen met de hem steeds eigene voortvarendheid en ijver 
deelgenomen. 

Mag men reeds op gwnd van het in herinnering gebmchte 
het "bene mel'uit de patria" ten volle op VAN BEMl\1EI,EN toe
[laSSen, mij rest nu nog dat deel van zijn werk te herdenken, 
dat uit zni ver wetenschappelijk oogpunt het allerbelangrijkste 
is. Inderdaad, bet was hem gegeven, in zijne oorspronkelijk 
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op practische belangen gerichte studiën het uitgangspunt te 
vinden voor proefnemingen en beschouwingen die hem een 
hlijvende eereplaats in zijne wetenschap verzekeren. Al vroeg 
werd zijne aandacht getrokken door het vermogen der akker
aarde om zuren, basen en zouten uit eene oplossing in zich 
vast te Ieg'g'en, en kwam hij er toe, deze "absorptie" aan de 
in de aarde voorkomende collo'idale stoffen toe te schrijven. 
Zoo werd hij er toe gebracht, van deze colloïden elk afzon
derlijk, en ook van vele andere die niet in de aar'de wmden 
gevonden, de eigenschappen na te gè:tan, en e!tl wijze vast te 
stellen, op welke zij zieh met andere zelfstaQdighedell, inzon
derheid ook met water, \'erbinden. Hoe het colloïdale kiezel
zuur, tinzuur, chl'oomoxyde, kopÜl'oxyde, de colloïdale aluin
aarde, om van andere niet te spreken, zich gedragen, als zij 
in water zUn opgelost of aIR "gels" daal'uit. \vorden afge
scheiden, heeft hij met onuitpnttelijk geduld tot in de kleinste 
b~jzonderhedel1 nagespeUl'd. Het werd het hoofd\verk V~Ul zijn 
gevorderden leeflijd en het heeft uitkomsten opgeleverd, die".; 
van het hoogste belang zijn voor onze kennis van de materie 
in dezen raadselaehtigell toestand, een toestand, die thans 
allenvege bij sehei- en natunrkllndigcn, en niet. minder bij 
de biologen de aaIldacht ü'ekt. 

Aan VAN BEMMJ!JL'f!;N heeft men het inzicht te danken in die 
eig'enaardige chemische vel'hindingen, door hem "alJsol'ptie
verbindingen" genoemd, die de eolloïdale stoft'en ons aanbie
den, veebindingen die niet naaI' vaste yel'hondingen worden 
gevormd, maar waarin toch omzetting en vel'Yanging naar 
h~paaJde dool' hem .1an het licht gebrachte regels plaats heb
ben, 'Bij de ontwarring der ingewikkelde verschijnselen bewees 
hem de leer van het scheikundig evenwicht goede diensten 
en onder de vet'kl'eg'en uitkomsten vm:dienen vooral ook die 
omtrent de structuur der gels en de ontdekking der merk
waardige hysteresis bij het opnemen en afstaan van \vatol' 
opzettelijke vermelding. 

VAN Bl!;Ml\II<.LI<1N werd in 1878 tot lid onzer Afdeeling geko
zen en was steeds, ook nadat hij tot de rustende leden was 
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overgegaan, een trouw bezoeker onzervel'gadet'illg·en. Alleen 
in het laatste vijftal jaren moesten wij hem daarin missen. 
Echter zette hij, zoo lang zijne krachten het maal' eenigszins . 
toelieten, ûjne onderzoekingen voort, waarin hij troost vond 
voor het leed dat zijn levensavond vel'duiRiel'de. Nog op 79-
jarigen leeftijd bood hij eene mededeeling over de daling van 
den bodem vau Nederland, de laatste die wij van hem mochten 
ont.vangeil, voor het verslag onzer zitt.ingen aan. 

Wij allen, in het bijzonder de talrijke vrienden die hij onder 
ons had, vernamen met blijdsehap van de erkenning die zijne 
denkbeelden allerwege meel' en meel' vonden. Wij brengen 
thans eene eerbiedige hulde aan zijne nagedachtenis. 


