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LEVENSBERICHT 
VAN 

SERGEI NIKOLAEVITCH WINOGRADSKY 
(1 September 1856-24 Februari 1953) 

Met Sergei Nikolaevitch Winogradsky is een typische vertegen
woordiger van het Slavische genie van ons heengegaan. 

Winogradsky werd in 1856 te Kiev, de hoofdstad van de 
Oekraine, geboren als zoon van een bankier en vermogend land
eigenaar. In 1873 drukte hij de voetsporen van zijn vader en van 
zijn oudste broeder door zich als student in de rechten aan de 

universiteit van zijn geboorteplaats te laten inschrijven. In deze 
studie vond Winogradsky evenwel geen bevrediging en spoedig 
ging hij over naar de philosophische faculteit. Ook hier evenwel 
bleef voldoening achterwege en twee jaren later besloot hij zich 
aan de muziek te wijden. Hij slaagde er in aan het Keizerlijk 
Conservatorium te St. Petersburg te worden toegelaten tot de 
piano-klasse van Leshititski, die een grote reputatie genoot en later 
o.m. Paderewski tot zijn leerlingen zou tellen. Zijn tweejarige 
werkzaamheid aan het conservatorium heeft ongetwijfeld een 
krachtig stempel op Winogradsky's persoon gedrukt en tot op het 
laatst heeft de muizek een belangrijke plaats in zijn leven inge

nomen. Desniettemin besloot hij in 1877 zijn muzikale loopbaan af 
te breken en wendde hij zich andermaal tot de studie der natuur
wetenschappen, ditmaal evenwel aan de universiteit van St. Peters
burg. Hier kwam hij onder de invloed van beroemde geleerden als 
Mendeleiev, Menshutkin en Famintzin, welke laatste zijn belang

stelling voor de plantenphysiologie wakker riep en hem tot een 
academische loopbaan wist aan te sporen. 

In deze periode trokken Pasteur's ontdekkingen in hoge mate de 
aandacht; zij brachten Winogradsky er toe zich eveneens op de 
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studie der ééncellige organismen te werpen. Tot ZIJn dood IS hij 
zich aan de exploratie der microben wereld blijven wijden. 

Na zich een drietal jaren in Famintzin's laboratorium op de 

studie van de microbiologie te hebben toegelegd, kwam Wino
gradsky tot de conclusie, dat de Russische universiteiten toch geen 

voldoende voorwaarden voor de ontwikkeling van zijn wetenschap
pelijk werk boden. In 1885 besloot hij derhalve naar Straatsburg te 
gaan om zijn studies aldaar in het laboratorium van de beroemde 
mycoloog de Bary voort te zetten. In die tijd maakten de opvat
tingen van Nägeli en Zopf inzake de pleomorphie der bacteriën 

nog grote opgang. De Bary wist Winogradsky's belangstelling te 
wekken voor een experimentele toetsing van deze zienswijze voor 
wat betreft verschillende draadvormende bacteriënsoorten. 

Op grond van zorgvuldige waarnemingen kwam Winogradsky 
tot een verwerping van het pleomorphisme. Belangrijker evenwel 
was, dat deze onderzoekingen hem tot een studie van de stofwisse
ling van deze organismen brachten, waarbij zijn aandacht spoedig 
sterk werd geboeid door het zo raadselachtige optreden en weer 
verdwijnen van talrijke zwavelbolletjes in Beggiatoa-soorten, welke 
hij in zwavelwaterstofhoudende bronwateren zo veelvuldig aantrof. 
Twee jaren van scherpzinnige observatie vermochten het raadsel 
niet op te lossen, tot op eenmaal tijdens een wandeling op straat 
een flits van het genie leidde tot een spoedig daarna experimenteel 
bevestigde stoutmoedige conceptie. Deze hield in, dat de bewuste 
zwavelbacteriën, in tegenstelling tot alle tot die tijd bekende 
organismen, hun energie niet ontleenden aan een chemische om
zetting van organische stof, maar aan een anorganische oxydatie, 

te weten die van zwavelwaterstof, onder intermediaire vorming 
van zwavel, tot sulfaten. 

Niet lang daarna stelde Winogradsky vast, dat bij de zgn. ijzer
bacteriën een geheel analoge situatie wordt aangetroffen: hier bleek 
de oxydatie van ferro- tot ferri-ijzer de bron der levensenergie 
te zijn. 

Met de dood van de Bary in 1888 verloor Straatsburg voor 
Winogradsky zijn bekoring en na enige omzwervingen besloot hij 
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zIJn werk te Zürich voort te zetten. Hier bekwaamde hij zich 
aanvankelijk vooral op chemisch gebied, om daarna in het hygië
nisch laboratorium zijn bacteriologische studiën weer te hervatten. 
Hij wierp zich op de studie van het in die tijd nog slecht begrepen 

nitrificatie-proces, de zich in de bodem zo algemeen afspelende 
omzetting van ammoniumzouten in nitraten. In een reeks van klas
siek geworden verhandelingen beschreef hij de hierbij werkzame 
bacterie-soorten en helderde hun physiologie volledig op. Gewapend 
met zijn bij zijn voorafgaande onderzoekingen verkregen inzichten, 
verraste Winogradsky de plantenphysiologen en agronomen met het 
strenge bewijs, dat ook de organismen der nitrificatie de benodigde 
energie geheel aan anorganische oxydaties ontlenen. Maar aan dit 
gezichtspunt werd ditmaal een tweede van nog schokkender aard 
toegevoegd. Terwijl Winogradsky bij zijn onderzoek van de zwavel
bacteriën nog op het standpunt stond, dat de organische bestand
delen van het gevormde celmateriaal hun oorsprong vonden in de 
sporen organische stof, welke in de zwavelwaterstofhoudende bron
wateren werden aangetroffen, stelde hij voor de nitrificerende 
bacteriën vast, dat deze zich het voorspoedigst ontwikkelden in 
cultuurmedia, welke in het geheel geen organische stof bevatten. 
Dit impliceerde uiteraard, dat het gevormde organische celmate
riaal ontleend moest zijn aan het anorganische koolzuur, een om
zetting, welke dan door de bij de anorganische oxydatie beschikbaar 
komende energie zou worden mogelijk gemaakt. 

Hier werd dus voor de eerste maal het thans als chemo-auto
trophie aangeduide stofwisselingstype scherp omschreven. Het is 
moeilijk aan de draagwijdte en de originaliteit van deze conceptie 
recht te doen wedervaren: het blijft een nauwelijks te omvademen 
gedachte, dat b.v. een enkele kiem van een zwavelbacterie in een 
systeem van zwavel en krijt en enkele andere anorganische zouten 
tot een in beginsel onbeperkte productie van levende materie aan
leiding geeft. 

Men gaat dan ook niet te ver door te zeggen, dat door deze 
onderzoekingen een geheel nieuw hoofdstuk aan de algemene 
physiologie is toegevoegd en hierdoor een helder licht is geworpen 

-
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op tot die tijd mmmer bevroede potenties van het leven in ZIJD 

uiteenlopende verschijningsvormen. 
Hoewel de betekenis van deze onderzoekingen eerst geleidelijk 

op zijn juiste waarde is geschat, trokken zij nochtans wel reeds 
dadelijk de aandacht. Pasteur zond zijn medewerker Metchnikov 

naar Winogradsky om hem te bewegen een positie te aanvaarden 
aan het nieuw opgerichte Institut Pasteur te Parijs. Maar ook zijn 
geboorteland deed een dringend beroep op hem en zo aanvaardde 
hij in 1891 de positie van hoofd van de afdeling algemene micro
biologie aan het Instituut voor Experimentele Geneeskunde te 

St. Petersburg. Hier is hij tot 1905 werkzaam gebleven, sinds 1902 

als directeur van het instituut. AanvankelijK werd ook hier nog 
belangrijk werk verricht, o.m. over de bacteriën, welke de atmos
pherische stikstof binden. Geleidelijk verslapte evenwel zijn weten
schappelijke scheppingsdrang, enerzijds tengevolge van zijn minder 

goede gezondheid, anderzijds tengevolge van afkeer van de toe

nemende bureaucratische inmenging en druk. 
Een figuur als \Vinogradsky kon een dergelijke situatie op den 

duur niet verdragen en dit leidde in 1905 tot het wel uiterst radicale 
besluit zich geheel uit het wetenschappelijke leven terug te trekken 

en zich blijvend op zijn landgoed in Zuid-Rusland te vestigen. Hier 

vond Winogradsky een nieuwe harmonie: met grote energie wierp 

hij zich op het beheer van zijn landerijen en bossen en leefde het 
leven van de verlichte landheer. Hiernaast keerde hij tot zijn oude 
liefde: de muziek terug, terwijl hij vele winters in Zwitserland 
doorbracht, waar hij te Clarens bij het Lac Leman een landhuisje 
had laten bouwen. 

Deze idylle scheen voorbestemd tot het einde zijner dagen voort 
te duren; het lot had evenwel anders beschikt. In 1914 brak de 
1 ste Wereldoorlog uit en onmiddellijk stelden Winogradsky en de 
zijnen zich in dienst van hun bedreigde vaderland. In 1917 kwam 

de ineenstorting van het keizerlijk bewind gevolgd door een reeks 

van revoluties, welke vooral ook in de Oekraïne tot bittere strijd 

leidden. Voor de landeigenaar Winogradsky was in Rusland geen 
plaats meer: een Frans oorlogsschip bracht hem van Odessa naar 

---------- -------
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Marseille. In 1921 kwam hij alleen in zijn villa in Zwitserland; zijn 
vrouwen twee dochters slaagden er later in zich bij hem te voegen. 
Middelen van bestaan ontbraken evenwel. Vrij spoedig evenwel 
bracht Roux, de toenmalige directeur van het Institut Pasteur te 

Parijs, redding. Het strekt deze geleerde tot grote eer, dat hij zijn 

onbeperkt vertrouwen in de 66-jarige "displaced person" beleed 
door hem uit te nodigen de leiding op zich te nemen van de nieuw 
te stichten, te Brie-Comte-Robert te vestigen, bodembacteriologische 
afdeling van het Institut Pasteur. 

Winogradsky aanvaardde de uitnodiging dankbaar en is hier tot 
zijn dood gebleven. Het hoogst opmerkelijke feit heeft zich nu 
voorgedaan, dat de reeds hoogbejaarde geleerde, die zich gedu
rende bijna twintig jaren welbewust van de wetenschap had afge
wend. andermaal baanbrekend werk heeft verricht. Men gaat niet 
te ver door te zeggen, dat de stroom van publicaties, welke 
Winogradsky in de periode 1922-1940 in het licht zond, de 

wetenschap der bodembacteriologie volledig heeft gerevolutioneerd. 
Dit is destemeer verrassend, omdat Winogradsky al dit werk als 

het ware .,single-handed" verrichtte. Andere onderzoekers werden 
tot zijn werkplaats niet of nauwelijks toegelaten; slechts zijn dochter 
Hélène mocht hem somtijds bijstaan. Zijn eerste verhandelingen 
treffen aanstonds weer door de grote originaliteit van de daaraan 
ten grondslag liggende gedachten. Winogradsky houdt hierin een 
krachtig pleidooi voor de stelling, dat niet de tot dusver overwegend 
toegepaste electieve cultuur, maar de door hem ontworpen "méthode 
directe", ondersteund door de cultuur op silicagel-media, in staat is 
een inzicht te geven in de door micro-organismen in de bodem 
bewerkte omzettingen. Het dynamisch karakter van de bodem
microbiologie wordt hierbij sterk op de voorgrond gesteld. 

Zich op deze beginselen baserend heeft Winogradsky talrijke 
studiën verricht over de stikstofbindende, de nitrificerende en de 
cellulose-aantastende bacteriën en hun werkzaamheid in de bodem. 
In alle gevallen leidden deze onderzoekingen tot een aanmerkelijke 
verdieping in inzicht. 

Op 24 Februari 1953 overleed hij op ruim 96-jarige leeftijd te 
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Brie-Comte-Robert; nog slechts enkele maanden tevoren was een 
laatste publicatie van zijn hand verschenen. 

Ondanks zijn isolationistische instelling t.O.V. de wetenschapsbe
oefening heeft het hem aan eerbewijzen niet ontbroken. De Afdeling 

Natuurkunde nam hem in 1932 onder haar buitenlandse leden op 

en verleende hem in 1935 de Leeuwenhoek-medaille. 
In de geschiedenis der biologie zal Winogradsky blijven voort

leven als een bijzonder begenadigd natuuronderzoeker, die in de 
perioden. waarin hij zich aan de wetenschap wijdde, overtuigende 
bewijzen van zijn geniale begaafdheid leverde. 

A. J. KLUYVER 


