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LEVENSBERICHT 

VAN 

BALTHASAR VAN DER POL 
(27 januari 1889-6 oktober 1959) 

BaIthasar van der Pol werd op 27 januari 1889 te Utrecht 
geboren. Hij bezocht er de Rijks H.B.S. en bereidde zich daarna 
voor op het Staatsexamen, dat hij in 1911 aflegde. Het is merk
waardig dat Van der Pol, die de moderne talen voortreffelijk 
beheerste en die in zijn publikaties en zijn voordrachten een goed 
verzorgd proza schreef en sprak, nogal wat moeite schijnt te hebben 
gehad met de klassieke talen: hij interesseerde er zich nu eenmaal 
niet voor. Toch was de betrekkelijk lange tijd die aan zijn eigen
lijke studie voorafging geenszins verloren, want gedurende deze 
jaren werd de grondslag gelegd voor de virtuoze veelzijdigheid 
die hem in zijn later leven kenmerkte. Zo was hij een volleerd 
stenograaf en van deze vaardigheid maakte hij veelvuldig gebruik 
in zijn opschrijfboekjes en besprekingen. Hij speelde viool en alt, 
speelde zelfs wel mee in het Utrechts Stedelijk Orkest, en hij 
studeerde orgel en tevens harmonieleer, contrapunt en compositie 
bij Johan Wagenaar. In zijn jeugd schaakte hij graag maar verder 
interesseerde hij zich voor sport evenmin als voor de oude talen; 
hij was echter een ongemeen bekwaam chauffeur. 

Van 1911 tot 1916 studeerde hij wis- en natuurkunde aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht. Van 1916 tot 1917 werkte hij bij 
1. A. Fleming te London over radiotelegrafie en van 1917 tot 1919 
aan het Cavendish Laboratorium te Cambridge bij 1. J. Thomson. 
Te Cambridge ontmoette hij o.a. E. V. Appleton, die gedurende 
zijn gehele leven een goede vriend van hem bleef. Ongetwijfeld 
heeft deze vriendschap beider werk in belangrijke mate beinvloed. 
Van 1919 tot 1922 was hij medewerker van Lorentz aan Teyler's 
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Stichting te Haarlem; daarna kwam hij in dienst bij het Natuur
kundig Laboratorium der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te 
Eindhoven waar hij tot 1949 bleef, gedurende de laatste jaren als 
"Director of fundamental radio research". Tevens was hij van 1938 
tot 1949 bijzonder hoogleraar in de theoretische elektriciteitsleer 
aan de Technische Hogeschool te Delft. 

Van der Pol was een pionier op het gebied van de weten
schappelijke beoefening der radio. Zijn omvangrijk ceuvre heeft in 
hoofdzaak - hoewel geenszins uitsluitend - betrekking op drie 
gebieden: voortplanting van radiogolven, theorie van elektrische 
netwerken en trillingskringen, in het bijzonder van niet-lineaire 
trillingen, en mathematische methoden die met genoemde proble
men in verband staan. 

Het proefschrift waarop hij in 1920 te Utrecht promoveerde, is 
gebaseerd op het experimentele werk dat hij te Cambridge ver
richtte en handelt over de voortplanting van radiogolven in een 
geïnoiseerd gas. Daarna heeft hij zich met de physische problemen 
van het gedrag van materie bij hoge frequenties niet zozeer meer 
bezig gehouden. Daarentegen neemt de mathematische behandeling 
van de voortplanting van radiogolven boven een aarde met eindig 
geleidingsvermogen een grote plaats in het werk van hem en zijn 
medewerkers in. Vooral het werk van Van der Pol en Bremmer 
over de voortplanting van golven rondom een bolvormige aarde 
(1938) is niet alleen een wiskundige tour de force maar de 
resultaten zijn van uitzonderlijk belang voor de praktijk van radio 
en televisie. 

Hoewel in mechanica en akoestiek trillingen van oudsher werden 
onderzocht, kwamen de trillingsverschijnselen door de opkomst der 
radio toch in een geheel nieuw licht te staan. Van der Pol heeft 
zich met de bestudering der elektrische trillingen intensief bezig 
gehouden. Hij vestigde er de aandacht op dat de amplitude van 
een door een triode aangedreven trillingskring door niet-lineaire 
termen in de karakteristiek van de triode wordt bepaald, en aan 
de hand van een differentiaalvergelijking die een ietwat geïdeali
seerd geval beschreef liet hij zien dat er twee verschillende soorten 
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trillingen bestaan: de nagenoeg lineaire trillingen en de, wat hij 
noemde, relaxatietrillingen. Al waren dergelijke trillingen al 
eerder bekend, de systematische behandeling door Van der Pol 
heeft in hoge mate stimulerend gewerkt en zeer tot het inzicht 
bijgedragen vooral ook wat betreft de synchronisatie met uitwen
dige trillingen. Een aardige toepassing was het z.g. kunsthart. 
Van der Pol en Van der Mark lieten zien dat men een eenvoudig 
elektrisch circuit kan bouwen dat de spanningen van het cardio
gram volledig nabootst, en door een aantal parameters te variëren 
kan men ook allerlei hartziekten simuleren. Dit werk is karakteris
tiek voor Van der Pol, die er steeds de aandacht op vestigde hoe 
geheel verschillende natuurverschijnselen dikwijls door hetzelfde 
wiskundige formalisme kunnen worden beschreven. Vaak leidt een 
dergelijke beschouwingswijze tot heuristisch belangrijke gezichts
punten, soms ook tot praktisch bruikbare "analogue computers" • 
. Door zijn vele mathematisch-physisch werk raakte Van der Pol 

meer en meer geïnteresseerd in wiskundige problemen. De opera
torenrekening van Heaviside vond in hem een enthousiast ex
ponent. Samen met Bremmer schreef hij een monumentaal boek 
over een ietwat gewijzigde formulering van deze rekenwijze. Veelal 
zijn het vooral elegante en expliciete analytische resultaten die 
zijn belangstelling hadden: deze interesseerden hem meer dan 
algemene en abstracte methoden. \Vellicht is de Cambridge-traditie 
hieraan niet geheel vreemd. In later jaren zien we zijn belang
stelling zich steeds meer richten op de zuivere wiskunde, vooral 
ook op getallentheorie. 

Er is echter een geheel andere zijde aan het leven van Van der 
Pol die niet onbesproken mag blijven. Zowel in Nederland als 
internationaal heeft hij een grote rol gespeeld in vragen van meer 
organisatorische aard. Hij was achtereenvolgens oprichter, presi
dent en erelid van het Nederlands Radiogenootschap, medeoprich
ter van het tijdschrift Physica, Nederlandsch tijdschrift voor 
Natuurkunde, erevoorzitter van de U.R.SJ., van 1946 tot 1949 
lid van de Radioraad, en bovenal vertegenwoordigde hij Nederland 
bij internationale besprekingen over golflengteverdeling waarbij 
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zijn diplomatieke gaven gepaard met zijn groot wetenschappelijk 
renommé hem een uitzonderlijk prestige gaven. Toen hij in 1949 
zijn functie bij Philips neerlegde, werd hij directeur van het 
C.C.I.R. (Comité ConsuItatif International des Radiocommunica
tions) te Genève, een functie die hij tot 1956 bekleedde. Vermeld 
zij ook nog het intermezzo van de Tijdelijke Academie te Eind
hoven (1945-1946) waarbij hij als president met wijs beleid dèze 
ephemere instelling tussen vele klippen door wist te manoeuvreren 
tot heil van talrijke in het Zuiden des lands woonachtige of ge
strande studenten. 

Na zijn afscheid uit Genève vestigde hij zich te Wassenaar; in 
1957 was hij visiting professor aan de University of California te 
Berkeley, in 1958 aan de Cornell University te Ithaca. 

Van der Pol behoorde tot die mensen die vrijwel alles kunnen 
waar ze zich op toeleggen maar die zich grondig weten te distan
tiëren van wat zij onbelangrijk of onbelangwekkend vinden. Zo 
werd het hem mogelijk een omvangrijke executieve functie te 
verenigen met een intensieve wetenschappelijke activiteit. Toch 
gaf hij aan zijn vrienden gaarne tijd; hij was een charmant gastheer 
en een briljant geestig causeur. De herinnering aan zijn markante 
persoonlijkheid zal in Nederland en daarbuiten nog lang en bij 
velen dankbaar worden bewaard. 

H. B. G. CASIMIR 


