
- 1 -

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)
 
 
 
Citation:
 
H. Kamerlingh Onnes, Levensbericht R.A.  Mees, in:
Jaarboek, 1888, Amsterdam, pp. 61-96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This PDF was made on 24 September 2010, from the 'Digital Library' of the Dutch History of Science Web Center (www.dwc.knaw.nl)

> 'Digital Library > Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), http://www.digitallibrary.nl'



- 2 -

LEVENSBERICHT 

VAN 

A. MEE S. 
DOOR 

H. KA.J4ERLINGH ODES. 

RUDOLF ADRlAAN M~,l!is werd den 27sten September 1844 
te Rotterdam geboren.. Hij was verwant aan verscheidene 
hoogst begaafde mannen "'). Mr. G. MEES, eerst hoogleeraar 
te Deventer, daarna rechter te Rotterdam, en Mr. I. ACKERS

DIIK t), noogleeraar achtereenvolg~ns te Luik en te Utrecht 
waren zijne oudoomA; zijn vader eindelijk was Mr. W. O. 
MEES §', president van de N ederlandsche Bank. De rerdien
sten van deze geleerden, welke de Koninklijke Akademie van 
Wetellschappen onder hare leden mocht tellen, zijn in hare 
jaarboeken geschetst. Niet minder verplichting dan aan hen 
heeft de wetenschap aan Dr. R. A. MEES, in leven hoogleeraar 
te Groningen **). 

*) Voor het geslacht MEES, zie de levensschets van Mr. G. MEES Az. 
door C. J. G. BOOT, Jaarb. v. d. Kon. Akad. v. Wetensch. 1883. 

t) Ter gedachtenis van Mr. J. ACKERSDlJK door Il. J. KOEN EN, Jaarb. 
v. d. Kon. Akad. v. Weterisch. 1861. 

§) Levensbericht van Mr. W. C. MEES door N. G. PIERSON. Jaarboek 
der Kon. Akad. v. Wetensch. 1884. 

**) Aan allen, die mij hunne vriendelijke hulp bij het samenstellen van 
deze levenschets hebben verleend, in 't bijzonder aan den broeder des 
overledenen, den Heer A. W. MEEs, ingenieur te Utrecht, betuig ik hier 
gaarne mijn hartelijken dank. 

JÁÁRBOJliK 1888 5 
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Een heknopt overzicht van de levensjaren, waarin hij zich 
tot zijne eervolle loopbaan voorbereidde, moge voorafgaan aan 
het bericht over zijn wetenschappelijken arbpid. 

Reeds jong moest RUDOJ.F de liefderijke leiding van zijne 

moeder JACOBA CLAl~DlNA VA~ DEN HAM (overleden 5 Decem

ber 1853) ontberen. Mr. W. C. MEES echter »vader en 
moeder tegeiijk voor zijne kinderen" *) besteedde aan hunne 
opvoeding de teederste zorg. Te Amsterdam, waarheen in 
1849 het gezin verhuisd was, bezocht RUDOLl' aanvankelijk 
alleen de Fransche school van den heer L. PA'l'OIR. De 

Latijnsche school aldaar was in 1847 in een gymnasium 
veranderd en velen konden zich lllet de nieuwe regeling niet 
vereenigen. Zoo ontstonden verscheidene privaatinrichtingen 
voor het Latijn en Griekseh, terwijl velen, waaronder Dr. 

BRUINING, een man van groote taalgeleerdheid, privaatlessen 

gaven. Het onderwijs, dat RUDOJ,F op de school van den 
heer P A'l'om genoot, werd dan ook in 1857 aangevuld met 
primatlessen in het Lat~n en Grieksch van Dr. BRUINING en 
van 1859 tot 1863 in de wiskunde van Dr. VAN LANKEREN 

MATTHES. Onder de leerlingen van df:ln laatste was RUDOLF 

een der uitnemendste; hij onderscheidde zich niet alleen door 
bnitengewonen ijver, Illaar ook door groote scherpzinnig
heid, en Dr. VAN LANKIWEN MAT'l'HES voorspelde reeds 
toen, dat hij eenUlaal een goeden naam in de wetenschap 

zou krijgen. Gedurende eeu paar winters voordat RUDOLF 

student werd, woonde hij een cursus in de natuurkunde bij, 
die vanWEge de Maatschappij :.Felix Meritis" door Mr. J. 
A. VAN EUK voor eeu 30 à 40tal zoons en pupillen der 
leden werd gegeven. Aan 't einde van dezen cursus werd 
na gehouden examen aan een zeven- of achttalleel'lingen een 

prijs, bestaande uit een of ander physisch instrument, toege
kend. Telkenmale heeft Dr. VAN LANKEREN MA1'THEs als 
bestuurder dien prijs aan RUDOLJI uit kunnen reiken. Heeft 
dit hem zeker in de studie der natuurkunde aangevuurd, 

.) LevellBb. door N. G. PIERBON, Jaarb. 1884. p. 100, 
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de kring waum Ru DOL}' opgroeide, was reeds op zichzelf 
bij uit:stek geschikt om den lust tot deze studie te ontwik
kelen. De beoefening der wetenschap stond daar hoog aan
geschreven. Mr. W. C. ~h;ES was een fijn opmerker, die 
zijne kinderen in het nauwkeurig waarnemen der natuur 
heeft opgevoed. Op zijne reizen zag men hem planten 
verzamelen en drogen. Zij ne kleinkinderen moesten later 
bloempje;; voor hem plukken en ze van elkaar leeren onder
Mcheiden. Zijne liefde voor de natuurwetenschap was zelfs 
zoo groot, dat hij soms het gevoel had zijne loopbaan gemist 
te hebben door de natuurstudie verlaten te hebben *). Met 
zulk ecn man om te gaan was voor de vorming van den 
jongen natuuronderzoeker goud waard. 

De studiën van MEES met liefde aangevangen, namen een 
voorspoedig verloop. In 1861 deed hij admissie-examen en 
ging hij aan het Athenaeum te Amsterdam studeeren. Wel 
was in 1862 zijne gezondheid minder gunstig, althans zijn 
vader oordeelde het nuttig, dat hij eenigen tijd .- de 
maanuen Juli en Augustus - te St. Moritz en Rigi-Schei
deck in Zwitserland vertoefde in gezelschap van zijne ooms 
R. P. MEES en L. MEES. Hij kon echter in 't laatst van 
1863 te Utrecht zijne studiën in de philosophie vervolge u 
en in 1861 candiJaatsexamen afleggen. In het studenten
leven heeft MEJ<1S nooit veel gedeeld. Zich bij velen aan te 
sluiten was voor hem geene behoefte en voor de bekoring der 
luidruchtige vroolijkheid was hij niet ontvankelijk. Lichaams
oefeningen als paardrijden, zwemmen, schermen verrichtte hij 
meer uit plichtsbesef dan uit liefhebberij, doch hij genoot 
van wandelingen. Het verblijf aan de academie beschouwde 
hij bij voorkeur als het tijdperk, waarin men leert zich 
niet binnen de enge grenzen van het eigen vak op te slui
ten, en waarin lllen eene veelzijdige ontwikkeling moet ver
werven Steeds ijverig studeerende en lezende onttrok hij zich 
niet aan den gezelligen omgang met zijne vrienden. En van 

.) Levensbericht door N. G. PIERSON, Jaarboek 1884. 
5* 
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de sympathie, die hij in latere jaren voor de studentenmaat
schappij bleef gevoelen, gaf hij een aandoenlijk blijk toen 
hij, door den dood bedreigd, den wensch uitsprak, dat het 
Corps bij zijn heengaan niet den rouw zou aannemen, waar
door het vieren der Groninger lustrumfeesten anders verhin
derd zou kunnen worden. 

Toen MEES in Maart 1864 candidaatsexamen had afgelegd 
kon hij zich -- ofschoon hij verscheidene colleges *) bleef 
volgen - meer op de beoefening der natuurkunde toeleggen. 
Op een paar omstandigheden, die voor zijne vorming gunstig 
waren, vestig ik hier gaarne de aandacht. Het waren in de 
eerste plaats de gesprekken met Buys BALLOT over diens Sc hets 
eener Physiologie van het onbewerktuigde rijk 
der nat u u r tj welke de schrijver gelijk ook in andere jaren 
met zijne beste leerlingen, toen liet MEES samen la'!. Het is 
bekend, op welke welwillende aanmoediging en vriendschap
pelijke belangstelling elk wetenschappelijk streven bii den 
Oud-Voorzitter onzer Afueeling kan rekeneu. Had MEES 
echter eene andere aanbeveling noodig gehad, dan dat hij 
zich met liefde op de natuurkunde toelegde, hij zou deze ge
vonden hebben in de omstandigheid, dat de wederzijdsche 
familiën door oude vriendschapsbanden verbonden waren. Zeer 
gaarne sprak Buys BALLOT met MEES over physica; de grond
toon van die gesprekken §) was ~ allerminst dorre geleerd
heid" maar het :tstreven om tot zelfonderzoek op te wekken". 
Zij deden MEES deelen in het enthousiasme van den schrijver 
der Ph y s i 010 g i e voor het vraagstuk der dissociatie **), 

*) O. a. ook die van MULDER over chemie en MIQUEL over geologie. 

t) Utrecht, KEMIH & ZOON, 1849. 

§) H. W. SCHIWEDER V. D. KOLK, Ovcr hct mcten van den galvani. 
sehen geleidingsweerstand, inzonderheid bij metalen. Utrecht 1860, pag. 
XIII. 

H) Vers1. en Mededeelingen 1857, werd door Buys BALLOT het eerst 
het bewegelijk evenwicht der heterogene atomen voor de verklaring der 
dissociatie gebruikt. Dit wordt door latere schrijvers ten onrechte over 
het hoofd gezien. 
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in zijne belangstelling voor al wat op den aard der ether
trillingen betrekking had. Hoezeer die lessen van Buys 
BULOT hem tot nadenken en onderzoek geprikkeld hebben, 
blijkt reeds uit verscheidene van zijne stellingen. MEES werd 
er niet alleen van overtuigd, dat »niets, ook niet het klein
ste deeltje in rust is", hij heeft ook later de beweging 
dier kleinste deeltjes - blijkens zijne onderzoekingen over 
de wet van AVOGADRO, over de voortplanting van het 
geluid, en over den radiometer - met voorliefde bestu
neerd. 

De leiding van de studiën van MEES was echter uit den 
aard der zaak in handen van den hoogleeraar VAN REES. 

Het deed MEES in later jaren goed toen hem na afloop van 
eene zijner voordrachten in het Natuurkundig Genootschap 
te Groningen den herhaalden indruk werd medegedeeld, dat 
zijne wijze van vraagstukken te behandelen herinnerde aan 
die van VAN REES. Ons medelid GRINWIS heeft bij het ne
derleggeu van het rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool in 
1876 het beeld van dezen natuurkundige in levende trekken 
geschilderd *). »Die uitnemende Hoogleeraar blijve - zoo 
eindige GRINWIS zijn rede - ook in ruimer kring voor 
onze wetenschappelijke mannen een ideaal. Waarlijk ons 
onderwijs moet kostbare vruchten dragen, wanneer zij, die 
als leerasrs optreden het voorbeeld volgen van dien voor
treffelijken, eenigen leermeester, van den onvergetelijkell RUK 

VAN REES". Ook MEES heeft dit voorbeeld nagevolgd, in som
mige opzichten in het laatst zelfs overtroffen, en de kost
bare vruchten zijn niet uitgebleven. 

De studiën van MEES te Utrecht werden afgebroken in 
Februari 1865 toen hij met zijue zuster en zijn broeder naar 
Montreux vortrok. Het verblijf te Montreux, ofschoon alleen 
voor zijne oudste zuster noodig geoordeeld, werd ook voor 
hem nuttig geacht. In den zomer teruggekeerd hervatte hij 

*) Het leven van den Hoogleeraar R. VAN REEs, door C. H. C. GRUfWlS, 

Utrecht, KEMlNK & ZOON, 1876. 
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zyne studiën en deed hij zijn doctOl'aal examen. In October 
1866 begaf hij zich naar Zürich. Eene telenrstelJillg was het 
voor hem dat CLAUSIUS alleen eeu college over experimenteele 
physica gaf, waaraan hij niets hat!. Hij volgde om zich 
verder in de wiskunde te bekwamen de colleges van prof. 
CHRISTOFFEL over differentiaal- en integraalrekening eu par
tieelc differentiaalvergelijkingen, van prof. PRYM over ge· 
tallen theorie, en VIUJ prof. ZEUNER over toegepaste warru
tetheorie (theoretische Masehinenlehre), benevens een paar 
liefhebberij colleges over kunst enz. Het is zeer Ie be~ 

treuren, dat MEES lIiet de gelegenheid gevonden heeft aan 
eeu Seminarium deel te nemeu; misschien was hij daar
door meer met het eigenlijke wetenschappelijke leven aan 
Duitsche universiteiten in aanraking gekomen, wellicht ook 
er toe gebracht om zich langer uitsluitend iu wiskunde te 
verdiepen. De behandeling van sommige vraagstukken, welke 
zich later aan hem voorlieden, zou hij dan waarschijnlijk 
weer in dell trant van BOLTZMANN hebben aangevat. 

Nadat hij den 23stcIl Maart 1867 uit Zürich teruggekeerd 
was, voltooide hij zijn proefscurift, zoodat hij kon promo
veeren op den l2deu Juni 1867. 

Het behoeft ons niet te bevreemden, dat wij in de voor
rede van zijne dissertatie 'lezen: l> proeven omtrent het on
derwerp, dat ik hier ga behandelen, zijn er reeds vele 
gedaan en ik gevoel mij niet in staat om naast de te ver

melden zoo nauwkeurige proeven vall geoefende waa.rne
mers er andere en eveu nauwkeurige aan toe te voegen". 
Immers de opleiding daartoe had hem ontbroken. Wel had 
VAN RJ<:ES bijvoorbeeld een VORSELMAN DE HKER tot leer

ling gehad maar in het experiment was deze autodidact. 

HARTING in dit opzicht een mail vau den latereu tijd stond 
met zijn practischen cursus te Utrecht vrij wel alleen. El' 
werd slechts bij uitzondtring door philosofen practisch in 
na.tuurkunde gewerkt. Drie tafels op een corridor van het 
toenmalige gebouw voor physica waren daarvoor beschikbaar, 

en de Doodige hulp werd door den amanuensis VAN DREEVEN 
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verleend. Het kostte VAN RE"S nlJcite belang te stellen in 
de eenvoudige proeven. Wat experiUleuteele onderzoekingen 
betreft, vinden wij *) in de di~8ertatie van SCHROEDER VAN 

DER KOLK over de bepaling van den galvanischen weerstand 

opgeteekend, dat hij de proeven verrichtte:t op de i!ectie

kamer der anatomie te etrecht daar de zaal van het phYRisch 
kabinet voor deze proeven minder geschikt was" en dat hij 
door Dr. BOSSCHA, toen te Leiden, met het experimenteeren 
vertrouwd werd t). 

MEES heeft zich dus de bekwaamheid, welke het verrichten 
van zijne fraaie proefondervindelijke onderzoekingen later vor
derde, eerst te Groningen met groote volharding en toewij
ding zelf verworven. 

Iu het zooeven genoemde Proefschrift §) over »de tril
lingsrichting in het rcchtlijnig gepolariseerde licht" bepaalt 
MEES zich tot een kritisch overzicht van den stand mn 

het vraagstuk. Er worden enkele verkeerde gevolgtrekkingen 
uit onderzoekingen, in de literatuur van dien tijd te vin
den, juist weerlegd; daarbij stil te staan kan echter thans 
na twintig jaren weinig belang meer inboezemen. Het vraag
stuk in het algemeen is geheel verschoven, want terwijl 
MEES zijne dis:;ertatie schreef werd reec!s door MAXWELL de 
electrische licht theorie ontworpen, welke de vraag trillingen 
iJl of loodrecht 011 het polarisatievlak, ether ,'an standvastige 
dichtheid of standvastige veerkracht verdrongen heeft door 
de ruimere: moet de leer van het licht gegrondvest worden 
op de eigenschappen der veerkrachtige lichamen ûf op die 
der diëlectrica **). Ongeveer tegelijkertijd gaf het onderzoek 
van SELLMEIJER in aansluiting aan de proeven van KUNDT 

en CHRISTUNSEN een anderen blik op de betrekking tnsschen 

*) Loc. cito pg. 47. 

t) Loc. cito pg. XIV. 

§) R. A. MEES, De trillingsrichting in het rechtlijnig gepolariseerde licht. 
Amsterdam, P. N. VAN KAMl'EN, 1867. 

-) Zie H. A. LORENTZ, Over de theorie der terugkaatsing en breking 
van het licht (proefschrift Leiden) 1875. 
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de ponderabele stof en het medium, dat de lichttrillingen 
overbrengt. Het kost ons dus moeite ons te verplaatsen in 
den stand van de kwestie toen zij door MEES behandeld 
werd en waarvan zijn proefschrift met vermijding van ma
thematisch apparaat een helder en bevattelijk overzicht geeft. 
Met het oog op de elasticiteitstheorie van het licht echter 
hebben mij ook nu bij de lezing ean paar denkbeelden ge
troffen. De aberratietheorie van STOK ES wordt door MEES 
aangevallen *) en inderdaad heeft LORENTZ t) naderhand in 
plaats van. die theorie eene meer algemeene opgesteld. Doe
lende op de beteekenis, die CAUCHY voor den voorrang van 
FRESNEJ:S bypothese heeft gehad, zegt MEES verder §) »mocht 
eenmaal een even krachtige steun aan NEUMANN te benrt 
vallen het ware denkbaar, dat cl'l stand van den strijd ge
heel anders werd." Dit nu -is het geval geworden. Sinds 
KIRCHHOFF door zijn Prinzip der Oberflächenkräfte den weg 
daartoe aanwees, vormden VOlGT en anderen eene school van 
aanhangers der elasticiteitstheorie, die allen de hypothese 
van NEUMANN aannemen. Wel is waar kan hun werk de 
overtuiging niet schokken, dat door de electrisehe lichttheorie 
heen de weg loopt naar eene verklaring vau het mechanisme 
der lichttrillingen door spanningen en drukkingen, door be
wegingen der kleinste deeltjes tenslotte. Doch binnen de 
grenzen der elasticiteitstheorie is de stand van den strijd 
geheel veranderd in den zin door MEES bedoeld. 

NB zijne promotie vertoefde MEES de tweede helft van 
1867 en het begin van 1868 te Amsterdam, voor zichzelf 
studeerende. Hier schreef hij zijne verhandeling *) over de 
dispersietheorie van BRIOT, als 't ware een vervolg op zijne 
dissertatie. Had MEES in de laatste alle formules achterwege 

*) Loc. cito p. 117. 

t) Vers!. en Med. der Kon. Akad. v. Wetensch. 1886, p. 197, Dl. IT. 

§) Loc. cito pg. 50. 

**) Ueber die von CH. BRIOT aufgestellte Dispersionstheorie. POGG. 

Ann. 134. p. 118. sq. 
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gelaten, thans verdiepte hij zich in de uitvoerige berekenin
gen, die het uitwerken van de theorie van BRIOT vordert. 
BRIOT was in zijne verklaring der dispersie door periodieke 
wijzigingen in den toestand van den ether ten gevolge van de 
werking der ponderabele moleculen, blijven staan bij amorphe 
stoffen. MEES begreep, dat deze theorie niet mocht wor
den aangenomen, tenzij ook de dispersie in kristallen daar
door kon worden verklaard. Door het onderzoek der lichtbe
weging in knbische kristallen bewees hij, dat dit niet het 
geval was. Bij de tessulaire rangschikking der ponderabele 
moleculen kan het wel niet anders dan dat ook de periodieke 
ongelijkheden, die daarvan het gevolg zijn, eene overeenkom
stige regelmaat vertoonen. Hieruit volgt, dat niet alleen licht 
van verschillenden trillingsduur bij dezelfde trillingsrichting, 
maar ook licht van denzelfden triIlingsduur maar verschil
lende trillingsrichting in 't algemeen eene verschillende voort
plantingssnelheid in 't kristal moet hebben. Door de studie 
van de theorie van BRIOT was MEES a priori tot de overtui
giug gekomen, dat die dubbele breking vrij aanzienlijk woest 
zijn. Een nader analytisch onderzoek bevestigde dit vermoe
den j alleen in de richting der aH sen en in die der grootste 
diagonalen zoude zich het licht in het kubisch kristal zonder 
dubbele breking voort kunnen planten; in alle andere rich
tingen echter levert de theorie het bedrag der dubbele bre
king zoo groot, dat zij in lijnrechte tegenspraak met de waar
nemingen is. Ook zoude de theorie vorderen, dat in sommige 
richtingen van voortplanting de roode tltralell meer dan de 
blauwe, in andere de blauwe meer dan de roode gebroken 
worden, terwijl men duidelijk het tegendeel waarneemt. Hier
mede was de theorie van BRIOT veroordeeld. Ook is het vol
gens de redeneeringen van MEES verre van waarschijnlijk, dat 
men met aene andere wet van wisselwerking tusschen stof 
en ether dan die welke BRIOT aanneemt, toch uit periodieke 
ongelijkheden in den ether de dispersie in verband met de 
andere lichtverschijnselen zou kunnen aHeiden. 

De erkenning van de verdiensten van dit onderzoek van 
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MEES liet niet lang op zich wachten. In den zomer Van 
1868 had hij zich met een paar vrienden op reis begeven. 
Hij was voornemens na zijne terugkomst naar de betrek
king van leeraar aan de eene of andere H00gere Burger
school te dingen. Reeds had hij dit bij eene vacature 
te Amsterdam willen doen, doch het werd hem ontraden, 
omdat er voor een pas gepromoveerd jongmensch weinig 
of geen kans bestond. Niet gering was zijne verbazing toen 
hij, van zij ue reis teruggekeerd, geheel on verwachts zijne 
benoeming tot hoogleeraar vond. Daar men zijn reisplan 
niet kende, had men hem hiervan geen bericht kunnen 
zenden. Nog geen 24 jaren oud was het geen wonder, dat. 
hij aarzelde de betrekking te bekleeden :b die hem als eene 
der schoonste en begeerlijkste, welke de maatschappij ople
vert bij zijne studiën steeds voor oogen stond *)". Hij 
volgde den raat! van zijn Yll.der en aanvaardde den 7'u Octo
ber 18G8 het hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool te 
Groningen met eene redevoering over :b het onderwijs In de 
natuurwetenscha}'pen een noodzakelijk hestanddeel van elke 
beschaafde opvoeding". 

Van een jong geleerde, versch van de academie gekomen 
na slechts zes jaren studie, mocht zéker geen soort pro
gramma als oratie worden verwacht, te meer niet omdat men 
toen bij het verlaten der universiteit in den regel nog 
mathematicus, physicus en astronoom in den dop was, en 
dus weinig gelegenheid had gehad om de beteekenis van 
verschillende richtingen iu hetzelfde vak scherp te onder
scheiden. De rede VAN MEES spiegelt de groote belangstelling 
voor de natuurwetenschap af, die toen, gelijk telkens wan
neer de beteekenis van nieuwe gezichtspunten tot leek en kan 
doordringen, de beschaafde kringen vervulde en gewekt 
was zoowel door de destijds ontdekte natuurverschijnselen 
en verklaringen, als door de vruchten, welke de exacte 

*) Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt. pg. 34. 



- 12 -

( 71 ) 

wetenschappen voor de nijverheid afwierpen. De liefde van 
den redenaar voor de natuurwetenschap, zijne overtuiging 
dat de schoonheid en belangrijkheid harer uitkomsten door 
de voortreffelijkheid harer methode wordt geëvenaard, bleek 

er ten duidelijkste uit. 
Een woord van innigen dank richtte ME~:s bij deze 

plechtigheid tot zijn vader als den leidsman zijner studiën. 
'l'otdat de dood hen scheidde zijn beiden innig aan elkaar 
gehecht gebleven. Eene drukke briefwisseling over persoon
liike aangelegünheden eu Over staatkundige gebeurtp,nissen 
werd door hen onderhoudeu. Beiden stelden belang in veel 
wat niet tot hun vak behoorde, ook wederkeerig in elkaars 
studiën, in 't bijzonder volgde de zoon de economische na
sporingen des vaders. Gelijk de vader dweepte de zoon met 
DlCKENS en WALl'ER SCO'l'T en maakte hij gaarne kennis met 
de nieuwste voortbrengselen der letterkunde; met zijne col
lega 's onderhield hij eene geregelde uitwisseling van boeken. 
Het belangrijkste wat nieuw uitkwam zocht hij te lezen, hij 
las dat, goed, hield het scherp in het geheugen en gaf er 
eene juiste oordeelvelling over. Met zijn vader had hij ook 
de liefde voor reizen gemeen; in Zwitserland, Duitschland, 
Italië, Frankrijk en Engeland was hij goed bekend. Beiden 
waren zeer gevoelig voor natuurschoon en verzuimden geene 
gelegenheid om eene rijke verzameling schilderijën te be
zichtigen. Hield deze eenhe:d van smaak het verkeer leven
dig tusschen vader en zoon, de algemeene ontwikkeling, 
die MEES op deze wijze verwierf, maakte veel indruk op de 
studenten en werd door zijne ambtgenooten zeer gewaardeerd. 
Het meest kwam zij aan het licht in een kleinen kring van 
vrienden en collega's van geheel verschillende studierichting, 
tot welken men het zich eene eer rekende te behooren. 

MEES was bij zijne collega's bemind. Hij had zonder 
twijfel een warm hart. Doch het kostte hem veel moeite 
zich te uiten. Eelle zekere zenuwachtige verlegenheid en 
teruggetrokkenheid heeft hij nimmer overwonnen. Zijne 
stem was gewoonlijk beschroomd, doch er trilde iets harte· 
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lijks in en zijne oogen vroegen: weet gij wel hoe goed ik 
het met u meen. 

Hij was helder, weldoordacht en eenv oudig in zijlIe woor
denkeus. Men begreep steeds wat hij bedoelde, en daar hij 
uitersten vermeed werd niet licht eene redetwist door hem 
uitgelokt; althans leverde de aanraking met. hem zelden die 
wrijving op, welke ook onbestemde gedachten gehe~l doet bloot
leggen en de levendigste herinneringen achterlaat. Ofschoon 
praktisch en kundig liet hij in vergaderingen bij voorkeur 
anderen het woord voeren; aan de overtuiging, die hij zich 
na scherp toeluisteren gevormd had, bleef hij onwrikbaar 
trouw. Hij moest eerst geprikkelJ wordelI voor hij er waarde 
aan hechtte om zijne zeer besliste meening over personen of 
zaken zelfs tegenover goede vrienden uit te spreken en dan 
met vuur te verdedigen. Hij deed dit zonder aanzien des 
persoons. Bescheidenheid en eenvoudigheid wareu hem in 
hooge mate eigen; nimmer liet hij zich op den voorgrond 
plaatsen, Hij had waarheid lief en werd boos als iemand 
niet oprecht was. Zijne beschouwingen over godsdienst en 
maatschappij waren zeer vrijzinnig. Hij was een recht ge
aard natuuronderzoeker, op wien men rekenen kon, waar de 
krachtige en ongestoorde ontwikkeling van het intellectueele 
leven verdedigd en bevorderd moest worden. Zijne begin
selen in ruimeren kring voor te staan, daartoe achtte hij 
zich niet geroepen. Hij wilde voor het publiek niet anders 
zijn dan een wetenschappelijk man, die naar zijn beste we
t.en de plichten vervulde, welke hij met het professoraat op 
zich had genomen. Laat ik thans beschrijven onder welke 
omstandigheden hij te Groningen optrad. 

Aan SEERP BROUWER, een driftige Fries, van wien mij ver
haald werd, dat hij voor eene slecht isoleerende Leidsche fl.esch 
geene andere behandeling wist dau deze op den grond in stnk
ken te werpen, was daar in 1835 J. W. ERMERINS opge
volgd, wiens verdiensten door C. J. MATTHES in het Jaarboek 
dezer Akademie van 1870 zijn geschetst. De colleges werden 
aanvankelijk ook door ERMERINS gegeven in een huis in 



- 14 -

( 73 ) 

de St. Jansstraat *) dat tegenwoordig dient voor een lief
dadig gesticht. Men denkt daarbij onwillekeurig aan het 
vroeger meer dan thans voorkomende geval, dat geleerden, 
ja zelfs mannen buiten het vak in hun eigen studeer
of woonvertrek proeven deden en daarbij nieuwe uitkomsten 
verkregen. Huiselijk als de omgeving was toen te Groningen 
ook de beoefening der natuurkunde. ERMEll.INS ijverde er 
voor om het peil daarvan te verheffen. Van stelselmatige 
oefening in experimenteele physica was echter bij hem niet 
veel meer dan bij VAN REES sprake. Hij zelf had die oplei
ding niet genoten. Mij werd van iemand, die met ERMERINS 
dezelfde leerschool had doorloopen, namelijk van zijn vriend 
HUBER, overgeleverd, hoe deze, toen hij de natuurkundige 
oefeneningen te Leiden, voor dat door RIJKE aldaar zulk een 
grooten omkeer werd gebracht, wilde roemen, verleIde, dat men 
de proeven over mechanica met de toestellen van 'sGRA.VE
SANDE herhaalde, en dat die» 0, zoo nauwkeurig" uitkwamen. 
Alleen wanneer meIl dit alles in aanmerking neemt kan men 
begrijpen, dat ERMERINS er genoegen mede nam toen voor de 
beoefening der physica in het nieuwe academiegebouw te Gro
ningen eene bovenverdieping werd bestemd. Hiel' bevond 
zich eene ruime en zeer bruikbare collegekamer, waarin de 
proeven tafels en het bord door een stevig hek gescheiden 
waren van de studenten, toenmaals zeker nog woeliger dan 
tlJans. Op deze collegekamer en alleen dool' deze te bereiken, 
volgden eene werkkamer en eene zitkamer voor den hoogleeraar, 
alle op het westen, terwijl zich langs die drie vertrekken en al
leen van uit de beide eerste te bereiken eene groote zaal zonder 
stookplaats uitstrekte, die slechts naar de oostzijde uitzicht 
had en wel op flene binnenplaats. Hier stond in kasten 
langs de wanden de fraaie verzameling van instrumenten 
opgesteld, welke EUMERINS had bijeengebracht, en waarvoor 
hij een jaarlijksch subsidie van f 800 had verworven. Hier 

*) Zie JONCKBLOET, Gcclcnkboek der Hoogeschool te Groningen. Gro
ningen, J. B. WOLTERS 1864, p. 405. 
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vonden verder enkele van de toestellen voor de geregelde 
dagelijksche meteorologische waarnemingen en de sterreklok 
hunne plaats. Hier prijkte eindelijk een fraaie magneto
electrische toestel, aan' ER!1ERINS blijkens eene inscriptie ver
eerd toen hij voor den aangeboden leerstoel te Leiden be
dankte, en getuigende van 's mans liefde voor de Hoogeschool 
en het Kabinet waaraan hij zich had gewijd. Aan de ach
ting, welke hij daarom genoot, mag hetgeen ik opmerkte om
trent de ongeschiktheid van de lokalen voor de nieuwe eischen 
van het natuurkundig onderwijs geen afbreuk doen, evenmin 
als mijne overtuiging, dat het voor Groningen noodig was, 
dat nieuwe richtingen met jonge krachten vertegenwoordigd 
werden. MEES heeft die taak met zooveel energie aangevat, 
dat men reeds terstond bemerkte eene groote schrede voor
waarts gedaan te hebben. Eene uitstekende hulp vond MEES 
daarbij in den voortreffelijken amanuensis DEUTGEN, die reeds 
voor ERMERINS een onmisbare steun was geworden. 

DEUTGEN wist de fraaiste collegeproeven gereed te maken, 
aan hem was het ook voor een groot deel te danken, dat 
het gezelschap van vrienden der natuurkunde, waaraan mannen 
als STRATINGH en ALINGS deelnamen en wuarvan hem later 
het eerelidmaatschap als welverdiende hulde werd aangeboden, 
voortdurend op belangrijke proeven onthaald konde worden. 
In het souterrain van het gebouw voor chemie en physica 
wonende, had hij daar eene bloeiende instrumentmakerszaak 
gevestigd. Winzucht en inhaligheid kende hij niet, dikwijls 
stond zijne geheele werkplaats belangeloos den hoogleeraar ten 
dienste. Twee ondergeschikten waren door hem gedrild om 
de zooeven genoemde meteorologische toesLellen af te lez.en 
en de waarnemingen te herleiden; bij zelf kwam kort voor 
twaalven plechtstatig zijn horloge met de sterreklok verg\!
lijken om daarna het Groninger torenuurwerk te gaan regelen. 
Met eene uiterlijk aangenomen onverstoorbare bedaardheid 
vereenigde hij een altijd strijdvaardig vernuft. Men moest 
op zijne hoede zijn om ~ er niet in te loop en ". Het ver
vaardigen van instrumenten met hem te bespreken was eigen 
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vernuft op den besten slijpsteen te scherpen. Dat er veel van 
hem te leeren wns, werd in proefschriften herhaaldelijk dank
baar erkend. Ongetwijfeld had deze man groote beteekenis 

voor het natuurkundig leven te Groningen. Hij was, zooals 
men dat noemt, met twee rechterhanden geboren. Hij had 
CRAMER geholpen bij zijne proeven over het accomodatie 
vermogen, verwierf eene medaille voor eene der eerste *) gal
vanoplastische afdrukken en heeft in vele toestellen belang
rijke verbeteringen aangebracht. In wetenschappelijk onderzoek 
had hij veel genoegen; daarvoor had hij altoos tijd en moeite 
over. Hij stelde in den gang der proeven met het oog op 
het resultaat evenveel belang alsof hij ze zelf deed en er 
zelf de vruchten van kon plukken. MEES moest sympathie 
hebben voor iemand, die zulk eene hooge opvatting van zijne 
zij het dan ook zeer ondergeschikte betrekking had. Hij 
sprak met groote waardeering over DEUTGE~ en betuigde hem 
in de Verslagen en Mededeelingen dezer Afdeeling openlijk 
zijn oprechten da?k t). 

Van de hulp van DEUTGEN maakte MEES een uitstekend ge

bruik om het college over experimenteele physica eenigzins te 
schoeien op de leest van lezingen. Wat MEES mededeelde had 
terstond gedrukt kunnen worden en zou een leerboek gevormd 
hebben geheel gegrond op- de nieuwste denkbeelden. Hij miste 
alleen het talent om nette figuren op het bord te schetsen 
en calligraphische formules neer te schrijven. De voordracht 

van MEES was keurig. Op het juiste oogenblik verrichtte 
DEUTGEN onberispelijk de proeven, die in het betoog eene 
plaats vonden. De redeneering was volkomen helder. MEES 
wist het standpunt zijner hoorders te vatten; het heeft hem 
dan ook heel wat hoofdbrekens gekost dat in den regel de 
jongelui, die de colleges voor het eerst bezochten, mathe
matisch zoo weinig ontwikkeld wa.ren. Zonder den schijn van 
geleerdheid aan te nemen wist MEES toch voeling te houden 

met de nieuwste literatuur over elk vraagstuk. Telkens ging 

*) Misschien de eerete! 
t) Dl XVI p. 131. 
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men naar huis met de gedachte dat er nog zooveel te onderzoe
ken bleef op elk gebied. Dit was ook het kenmerkende van 
zijne uitstekende voordrachten in het Natuurkundig Genoot
schap te Groningen. Wie op zijne colleges niet tot kritiek 
werd opgeleid moest er al heel weinig aanleg voor hebben. 
Als hij eenige minuten aan 't woord was, geraakte hij in 
vuur en sprak hij met boeiende geestdrift. Geen wonder, 
dat zijne colleges zeer trouw bezocht werden. 

De werkzaamheid van MEES te Groningen kan gevoeglijk 
in twee perioden gesplitst worden, waarvan de eerste van 
zijne benoeming tot aan de afkondiging van de nieuwe wet 
op het Booger Onderwijs reikt. In dit eerst.e tijdvak hebben 
wij, wat wetenschappelijke onderzoekingen betreft, naast eene 
verhandeling, die op de intensiteit der trillingen uitgezonden 
door eene bewegende trillingsbron betrekking heeft, en op 
welke wij nog terugkomen, slechts een polemiek met JULIUS 

TROMSEN over de wet van A VOGADRO *) te vermelden. De 
krachten van MEES werden geheel in beslag genomen door het 
uitwerken van zijne vele colleges. Behalve' de experimenteele 
en de mathematische physica, waren hem ook de populaire 
en de mathematische astronomie, benevens de waarschijnlijk
heidsrekening opgedragen, endeze kostten hem zeer veel tijd. 

Doch dit verhinderde niet, dat hij zich in sommige ge
vallen nog beschikbaar heeft gesteld om met het oog op de 
Rtudiën van enkele zijner leerlingen een extra college over 
deze vakken te geven op een uur, dat den tijd, dien hij aan 
eigen werk kon besteden, zeer versnipperde. Aan het verzoek 
van de studenten om een responsiecollege over natuurkunde 
te openen, gaf hij eveneens gaarne gehoor. Ofschoon de 
astronomie buiten den kring van zijne studie lag, blonk in 
de behandeling vau dit vak de lust, uit, om door eeu helder 
college de verplichte studie aanmerkelijk te vergemakkelijken. 
Ook wist hij daardoor aan zijne lef"rlingen de overtûiging te 

*) Bericht der Deutscheu Chemischeu Gesellschaft.1871, p. 196, 525, 843, 
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schenken, dat, schoon talrijke malen herhaald, elk onderwerp 
toch steeds msch en aantrekkelijk kan worden voorgesteld. 

MEES had in de jaren, die wij tot het eerste tijdvak reke
nen, geen assistent. Toch heeft hij terstond voor philosofen 
de gelegenheid Lot geregelde practische oefening in de natuur
kunde opengesteld. De behandelde onderwerpen waren in 
de eerste jaren zeer eenvoudig, zoodat hij er zich toe kon 
bepalen om door zijne aanwezigheid zijne belangstelling te 
toonen. De noodige hulp werd dool' den amanuensis, met 
wien hij de regeling der oefeningen had overlegd, aan de 
studenten verleend. DEUTGEN wist, om een voorbeeld te noe

men, eene dampdichtheidsbepaling in het oliebad volgens 
DUKAS met een zekere virtuositeit voor te doen. De hoog
leeraar, die gedurende deze oefeningen zijne colleges prepa
reerde, werd alleen te hulp geroepen als het bepaald noodig 
was. In latere jaren kreeg MEES langzamerhand gelegenheid 
om meer zorgen aan dit practicum te besteden en kwam 
hij, toen DE\lTGEN oud begon te worden, zelf voortdurend 
raaclgeven. 

MEES was zeer welwillend als men proeven wilde onder
nemen en, hadden hem de noodige hulpmiddelen ten dienste 
gestaan, hij zou ze met de meeste vrijgevigheid hebben be
schikbaar gesteld. In een brief, geschreven in 1874 aan een 
vriend, met wien ik spreek gelijk met mijzelven, vind ik over een 
onderzoek naar den kritischen toestand van zwaveligzuur en 
ammonia, dat ik te Groningen niet tot een goeu eind heb 
kunnen brengen, het volgende: »Bij het inrichten van den 
toestel, heeft Prof. MEES mij steeds de grootste bereidwilligheid 
en voorkomendheid betoond, en het is een geluk voor < mii, 
dat er zulk een uitstekend professor voor natuurkunde te 
Groningen is." 

MEES had er echter geene behoefte aan zich in het werk, 
dat een ander bezig hield, te verdiepen of in den gang daar
van in te grijpen, evenmiu als hij hemel en aa.rde zon be
wegen om toestanden, die met zijne talenten gebeel in tegen
spraak waren, te veranderen. Hij ging het liefst met eigen 

J.uU01lJ!: lJN. 6 
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werk kalm voort en was voornamelijk een kritische geest. 
Of MEES met eene richting in het onderwijs, die in de eerste 
plaats de studenten nieuw werk wil laten leveren en die in het 
volbrengen van een enkel oorsproukelijk onderzoek het krach
tigste middel tot ontwikkeling ziet, ingestemd zou heb
ben, kan ik uiet b,'slissen Met het geven van zijn oor
deel over niet afgesloten onderzoekingen van anderen was 
hij in het algemeen terughoudend; wilde men zijne mee
ning kennen, dan moest men er bepaald naar vragen. Nim
mer echter werd ztjne hulp te vergeefs ingeroepen. Hij be
studeerde het onderwerp, waarover men hem geraadpleegd had, 
met liefde en nauwgezetheid en gaf een degelijk antwoord 
op de gestelde vraag. MEES wist van de mathematische 
physica aan zijne leerlingen een hoog denkbeeld te geven. 
Eene geleerde inkleeding vond hij altijd onaangenaam. Had men 
getracht eene verhandeling te schrijven en gaf men hem het 
stuk ter lezing, dan kon men alleen op ingenomenheid rekenen, 
wanneer de kern nieuw en het omhulsel sober was. Daardoor 
prikkel Je hij ieder om zijne uiterste krachten in te spannen. 

MEES was even helder in zijn ondervragen als iu zÜn on
derwijs; doch de gedachte, dat hij over mijne keJlnis van 
physica zou oordeel en , was voor mij voldoende, tlJsschen het 
candidaats- en doctoraal· examen een paar jaar langer dun 
men gewoon was te laten verloopen. Vau Je anJere zijde 
herinner ik mij levendig, hoe ik van het, tentamen terugkwam 
met eeue zekere teleurstelling, omdat. ik meende, dat ik voor 
zulke eenvoudige vragen als MEES ste!de, zoo vreeseliik lang 
niet had behoeven te studeeren. Ik had bij dat tentamen 
in mathematische physica geene enkele van al die formules 
behoeven op te schrijven, die ik zoo zorgvuldig in het ge
heugen had geprent. Later heb ik eerst begrepen, hoezeer 
MEES in deze ondervraging getoond had, de kunst van exa
mineeren te verstaan. 

Gelijk met dezen indruk is het met vele andere indrukken 
van MEES gegaan. Daar hij altijd met de beste bedoelingen 

hl&ndelde, doch dit zonder ophef deed, voelde men dikwijls 
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eerst later, welke hartelijkheid hem bezield had. Zoo is bij 
velen van zijne leerlingen de achting, die zij hem in den 
studietijd toedroegen, naderhand tot piëteit gestegen. 

Ik besprak tot nog toe niet het college over mathema
tische physica. Dit was het glanspunt in het onderwijs van 
M~;ES. Hier kwam hij uit in zijne volle kracht. Elke formule 
moest ZIch voor MEES in ten gedachtengang oplossen *), elk 
symbool in ecne vourstelling. Hij was niet tevreden, vóór zijne 
toehoorders door alle wiskundige ontwikkelingen heenzagen; be
grepen, waarom zij op moeilijkheden waren gestuit, en hoe men 
tot het hart eener kwestie moest doordringen. Het meest kwam 
hij in vuur bij moeilijke plaatsen, zooals men die in de 
werken van THOMSON en MAXWELL aantreft; dit heugt mij 
in 't bijzonder van een college over electriciteit, waarbij het 
leerboek van GRlNWIS ter inleiding gebruikt was. De be

zieling voor de helderheid en doorzichtigheid van zijn vak 
wist hij in zijne leerlingen over te storten. Ieder werd door
drongen van het besef, dat een vraagstuk, goed bekeken, 
altijd eenvoudig is. Docenten te vormen, dat moet hem 
voortdurend en in de eerste plaats voor den geest hebben 
gestaan. Met wien van zijlle leerlingen ik later ook van ge
dachten wisselde, allen roemuen om strijd zijne leerwijze; 
velen getuigden mij, dat, wat zij aan methode van onderwijs 
goeds bezaten, aau MEES te danken was. 

De weJkzaamheid van MEE~ had ongetwijfeld nog meer 
vruchtdragend kunnen zijn, indien hem een assistent ter
zijde had gestaan, het laboratorium aan de eischen des tijds 
had beantwoord, en voldoende hulpmiddelen waren aange
schaft. De laatste jaren voor de invoerillg van de nieuwe 
wet op het Hooger Onderwijs waren echt"r zware jaren voor 
de Groningsche Hoogeschool. Aan alles was daar gebrek. 
De derde universiteit van ons land stond als eene schamele 
naast eenige der kleinste Duitsche universiteiten en wachtte 

.) R. A. MEES, Nieuwe denkbeelden op natuurkundig gebied, Grll
ni.ugen 1877. p. 18. 

6* 
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elk oogenblik Jen hongerdood. Er bleven daar toestanJen 
bestaan, er ontstonden verhoudingen, die aan het onge
loofelijke grenzen. Wil ik deze ua ongeveer vijftien jaren 
nog schetsen, zoo is het wel uiet anders mogelijk dan door 
de stof uitsluitend uit herinlleringen, die miizelven betreffen, 
te putten. Vergun wij dus een greep uit eigen ervaring III 

en om het physisch laboratorium. 
Gelijk ik reeds verhaalde, bevond zich de physica op de 

boven';'"erdieping van het academiegebouw. De woning van 
den amanuensis voor de natuurkunde lag daarvall afgescheiden 
in het souterrain; de sleutels van het phys:sch kabinet wer
den hier bewaard. In eene andere inrichting hield de be
diende te 12 uren ecne razzia naar studen ten en wees hen, 
onverschillig wat hen bezig hield, JO kalmpjeR" tot half twee 
de deur; een enkele genoot er slechts het privilege van 
opgesloten te worden. Ten zeerste moest ik dus de welwil
lendheid van DEUTGEN en zijne zuster op prijs stellen, die 
mij altijd even vriendelijk den sleutel voor de physica deden 
ter hand stellen, als er geen college gegeven of voorbereid 
werd cn de toegang dus afgesloten was. Werd er college 
gegtven, dan waren de werkkamer en instrumentenzual feitelijk 
eveneens afgesloten. Immers, men kon ze slechts door de 
collegekamer bereiken of verlaten. Met de meeste welwil
lendheid veroorloofde MEES dan wel is waar, dat. Illen door 
de collegekamer de werkkamer en instrllmentcnzaal in- en 
uitging. Doch wie zou een lichtvaardig gebruik maken 
van dit welwilleJld toegestaan verlof en e(~ne storing bren
gen in colleges, die zoo hoog door ons werden gewaar
deerd. Ik herinner mij zeer got·u, boe ik gewoonlijk voor 
de deur stond te luisteren om het oogenblik, geschikt tot 
binnen komen of ontsnappen, af te wachten. Deze opsluiting 
zoude minder lastig geweest zijn, WUUlJeer er op de werk
kamer maar gerefr'~chappen en hulpmiddelen geweest waren. 
Maar de meeste hulpmiddelen waren slechts in één exemplaar 
voorbanden; dit vond natuurlijk zijne plaats in de college
kamer, en wus dus niet te bereiken. Gereedschappen ont-



- 22 -

( 81 ) 

braken geheel. Zelfs VOOl" de mltesL onbeduidende instru
mentmakerswerkzaamheden, welke een experimentator in den 
regel zelf verricht, moest hulp vau de werkplaa.ts worden 
ingeroepen. Daar deze deel uitmaakte van de verafgelegene 

woning van den amanuensis, was het natuurlijk eene gumt, 
dat men er werd toegelateu. Het was inderdaad eene groote 
gunst, dat ik bijna geheel vrij in die werkplaats bezig mocht 
zijn. Ik heb verscheidene werkzaa.mheden op eigen kosten 
laten verrichten, en die kosten werden door DEUTGEN zoo matig 
berekend, dat zij materiaal en arbeidsloon wel niet zullen 
hebben gedekt. Later beeft MEES zijn wensch kunnen ver
vullen om mijne toestellen over te nemen, natuurlijk wederom 

voor een breukdeel van den prijs. Veel gebrekkiger dan de 
hulpmiddelen was echter de lokaliteit. Toen ik naar eene 

plaats zocht om een cardanischen slinger vrij van trillingen 
op te hangen, was er geene andere te vinden dan de muur 
van een smal turfhok. Ik had van uit dit hok wel het ge
zicht op eene flinke ruimte, die in de benedenverdieping den 
amanuensis voor bergplaats van glas, metalen en rommel 
diende. Maar ik mocht er niet aan denken den man, 
wiens welwillendheid ik reeds zoo zeer noodig had, lastig 
te vallen om mij deze ruimte af te staan. Zij behoorde 
immers onbetwistbaar tot zijne woning en was voor hem, 
in zijne omstandigheden, onmisbaar. Toen het bleek, dat 
de zooeven genoemde cardanische slinger onafhankelijk van 
het gebouw moest worden opgesteld, kon MEES niet anders 
dan met mij betreuren, dat hij niet bij machte was mij de 
gelegenheid daartoe te verschaffen. lk moest mij reeds ge
lukkig prijzen, dat ik in eene andere bergplaats van rommel 
en beenderen, ressorteerende onder een anderen amanuensis, 
in gezelschap van deszelfs jachthonden, een plaatsje mocht 
vinden. Daar werd mij, na veel twijfelingen over bevoegdheid, 
oogluikend toegestaan een paar steenen uit den vloer te lich
ten om er paaltjes in den grond te heien; ook mocht ik in dit 
vochtige hol op mijne kosten ecne kachel plaatsen, en de kachel
pijp door een venster naar buiten leiden. Doch genoeg om de 
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toestanden te schilderpn. onder welke te Groningen de wEl· 
tenschap beoefend moest, worden. Men klaagde niet gaarne 
over dat, wat den hoogjeeraar zelf griefde. Men wist dat 
men zich in het onvermijdelijke moest schikken. Men deed 
het samen en dat gaf een hartelijken band. En met grooten 
eerbied waren wij vervuld voor de mannen, die onder deze 
omstandigheden ons met on verflauwden ijver en onverdroten 
toewijding voorgingen. Onder die mannen nam MEES eene 
eerste plaats in. 

OJschoon bijna doodgeknepen, is de Groningsche Universi
teit tot J1ieuwen bloei herleefd, zoodra haar voortbestaan was 
verzekerd. Eene golf van vreugde ging door Groningen, toen de 
tijding kwam dat die zekerheid verkregen was; burgflrs, pro. 
fessoren en studenten zag Illeil op straat elkander in de 
armen vallen. De dierbare Alma Mater was gered, de parel 
aan Groningens stede kroon behouden, het bol werk van ons 
volksbestaan in het Noorden gehandhaafd. Men heeft er be
hoefte aan te gelooven, dat de volksvertegenwoordiging dit 
besluit nam met, iet;, van de geestdrift, waarvan het de harten 
der studenten deed gloeien. 

Wie den wetenschappelijken arbeid van MEES vóór 
en na de invoering van de nieuwe Wet op het Hooger On
derwijs vergelijkt, zal overtuigd zijn, dat deze wet voor het 
verheffen der natuurwetenschap in ons land van groote be
teekenis is geweest en zal alleen betreuren, dat hare rnime 
opvatting zoo schoorvoetend bij het uitvoeren wordt gevolgd. 
Eerlang werd MEES, in gevolge deze wet, tot zijne ongeveinsde 
blijdschap ontheven van het onderwijs in de astronomie en de 
waarschijnlijkheidsrekening, werd hem een assistent ter zijde 
gesteld, en het subsidie verhoogd, wel is waar slechts met 200 
gulden. Ook werd van de instrnmentenzaal op zyn aandringen 
een ruime werkkamer afgescheiden, en deze met al de geriefe
lijkheden van een laboratorium op doelmatige wijze voorzien 
(1880). Zoo werden er twee werkkamers geschikt voor de 
praktische oefeningen; in eene van deze kamers werden 
voortaan de studenten door den hoogleeraar, in de andere 
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door den a~si.stent geholpen. Voor onderzoekingen werd 
echter geene andere plaats dan deze beide kamers beschik
baar. Over 't geheel werd de gelegenheid om de studenten 
bij hunne verdere studiën voor te lichten, ruimer en ook 
kon MEES thans meer aan eigen onderzoekingen denken. 
Geenszins was het voor hem eene aanleiding om zijne taak 
~ichter op te vatten. Uit eigen bewegiug opende hij een 
tllrsus in meteorologie. Aan een student, die anders de 
her der electriciteit door MEES niet in samenhang zou hebben 
h)oren voordragen, bood hij aan, hem als eenigen toehoorder 
di~ college te geven. Zonder de hulp van een assistent, was het 
M~ES niet mogelijk geweest, ook medici aan de praktische 
oefeningen te laten deelnemen. Het verlangen om zijn 
WErkkring in deze richting uit te breiden, had MEES reeds 
eeL paal' jaren voordat een assistent bij het natuurkundig on
delwijs werkelijk op de Sta:ltsbegrooting verscheen, aan een 
zijler leerlingen, dien hij tot assistent gewenscht had, mede
geleeld. Zoodra dan ook een aSilistent benoemd was (1879), 
ste.de MEES de aanstaande geneeskundigen in de gelegenheid, 
wekelijks gedurende twee middagen zich met de meest een
voudige natuurkundige verschijnselen vertrouwd te maken, 
door zelf proeven te verrichten. Al werden in veel vroegeren 
tijd door medici aan onze hoogescholen ook wel natuurkun
dige proeven verricht, zoo komt toch aan ~1 EES de eer toe 
van het eerst in Nederland getoond te hebben, hoe groot 
nut practische oefeningen in physica voor aanstaande ge
neeskundigen bij de tegenwoordige regeling hunner studiën 
afwerpen. 

Honderden artsen zijn hem dankbaar voor het grondige 
begrip, dat zij van de voor hen zoo onontbeerlijke hulp
wetenschap door zijn onderwijs gekregen hebben. 

Zien wij aldus MEES langzamerhand in staat gesteld zijne 
taak breeder op te vatten, de vervulling van zijn wensch, dat 
hem in een nieuw gebouw de gelegenheid mocht worden 
gegeven om de physica naar eisch te doen beoefenen, heeft 
bij niet mogen beleven. Die wenscb, reeds in zijne rectorale 
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rede uitgesproken, 1'10est eerst nog vele jaren met steeds 
meer klem door volgende rectoren herhaald worden. N n te 
Groningen weldra het schoonste laboratorium voor natuur
kunde in Nederland verrijst, zal de herinnering aan de 
omgeving, waarin Mns werkte. spoedig verbleekt zijn. Ik 
heb daarbij dan ook met eenige uitvoerigheid in dit levens
bericht stil gestaan. Over tijd en geld, twee onderge
schikte, maar daarom niet te versmaden, factoren val 
wetenschappelijk welslagen, gaf zijne betrekking hem we)
kelijk uiet ruim te beschikken. Toch wist MEES, vooral :n 
het tweede tij,lvak van zijne werkzaamheid, verschillende 00-

derzoekingen te voltooien, met welke hij de Verslagen en 
Medeueelingen der Koninklijke Akademie voortaan bijna alk 
jaar verrijkte. 

Was zijne benoeming tot lid van deze Akademie in Mei 
1874 reeds eene bron van vreugde voor MEES geweest, het 
grootste gelnk viel hem ten deel, toen hU den 2gell Novenber 
1876 met Mejuffrouw HENRIETTE ELISABETH GOCKING4 in 
den echt verbonden werd. Eene innige huiselijkheid verd 
hem daardoor bereid. Hoe aangenaam was het, als men op 
de studeerkamer, te midden van een schat van boeken en in 
een nevel van sigarendamp, met MEES over wetenschappelijke 
onderwerpen misschien minder vlot van gedachten gewisseld 
had, zich naar de vriendelijke huiskamer te verplaatsen en 
daar, soms naast het wiegje van een der kleinen, een ge
sprek te voeren over onderwerpen van algemeenen aard, 
over kunst en natuurgenot. Dan leerde men de gezonde 
levenslust, den hartelijken lach van M1!:ES kennen. Een uit
gelezen vriendenkring vereenigde zich gaarne in zijne gastvrije 
woning. Waarlijk, in de eerstvolgende jaren werd hij rJe
schenen door de heerlijkste zon van voorspoed in huiselijk 
geluk en vruchtdragend werken. Van dien tijd dagteekent 
de rede over nieuwe denkbeelden op natuurkundig gebied, 
weldra gevolgd door een onderzoek over de vlammen 
en over de theorie van den radiometer; in dien tijd 
werden verscheidene experimenteele en theoretische dis-
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sertatiën .) geschreven; in Jieu tijd werd ook het groote 
onderzoek over de bepaling van de samendrukbaarheid van 
water op touw gezet. Laten wij thans bij verschillende 
onderzoekingen van MEES eenige oogenblikken stiltaan. 

In 1875 deelde MEES zijn onderzoek mede over den in
vloed van de beweging eener trillingsbron op de intensiteit 
der door haar uitgezonden trillingen. Dit onderzoek heeft 
betrekking op het verschil tusschen de uitkomsten, waartoe 
EÖTVÖS in eene verhandeling over hetzelfde onderwerp is 
gekomen en de stellingen, welke KETTELER in zijne as
tronomische Undulationstheorie heeft toegepast, ofschoon 
dit, vraagstuk voor de behandeling der aberratie geen be
tetlkenis heeft. MEES vestigt er de aandacht op, dat het 
bllginsel waarvan EÖTVÖS uitgaat, namelijk dat eene trillings
bl"On in bewehring dezelfde levende kracht zal uitzenden als 
wanneer zij in rust bleef, wel waarschijnlijk is, maar toch 
niet geheel zeker. Het schijnt mij dan ook toe, dat de hier 
116Sproken quaestie behoort tot diegene, waarvan RULEIGH 

Je tegenwoordige behandeling van het beginsel van DOPPLER 

vrijmaakt in N0. 298 van zijnen TheoTy of Sound. Uit het 
genoemde beginsel had EÖTVÖS afgeleid, dat de maximum
snelheid der trillingen op dezelfde wijze afhangt van den 
zoogenaamden werkzamen afstand, als dit volgens KETTELER 

het geval was van den oogenblikkelijken afstand. MEES 

ontwikkelt nu de meest algemeene uitdrukkingen voor de 
trillingsnelbeid en trillingsuitslag, die aan het beginsel der 
levende kracht voldoen, wanneer men alleen deze hypothese 
invoert, dat de trillingssnelheid bij bewegende trillingsbron 
evenredig is aan diezelfde grootheid bij stilstaande trillingsbron. 
In de zoo verkregen formule blijkt eene constante, n, voor 
te komen, waarvan de waarde alleen door waarneming ge-

.) 1877. De warmtegeleiding in gassen, C. MEN8IlfGA. ] 878, Thermo
dift'ussie van gassen. J. S. S. GLJ:UNS. 1879, De potentiaalfunctie van 
geleidende vlakke platen onder influentie va.n eene electrische massa. J. 
KoR&. De wrijving van gassen in vloeistoffen. L. STEENHUIS. Nieuwe 
bewijzen voor de aswenteling der aarde. H. KAXBBLDI'GH On .. 
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\'onden kan worden. MEES acht het echter niet waarschijnlijk, 
dat bepaalde met dit doel ondernomen proeven veel zullen 
opleveren. Stelt men deze constante = 0, dan komt men tot de 
veronderstelling van EÖTVÖS; neemt Illen haar = 2, dan komt 
men tot de veronderstelling van KETTELER. Eindelijk blijkt 
de strijd van KETTELER en EÖTVös zich op te lossen in een 
verschil van de tweede orde ten opzichte van de verhouding 
tusschen de snelheid van de trillingsbron en die van de 
voortplanting der trillingen. 

Was in deze verhandeling een theoretisch vraagstuk uit
gewerkt, een experimenteel onderzoek werd door MEES in 1877 
aan deze Afdeeling medegedeeld. Aanleiding tot zijne proe
ven, die ditmaal de vlammen betroffen, gaven de onderzoe
kingen van FRANKLANI> omtrent de sterkte eu de spectrale 
samenstelling van het licht der waterstof- en kooloxydvlam 
onder hoogen drnk. De hypothese van D.HY, welke het 
lichtgevend vermogen der koolwaterstofvlam aan gloeiende 
kooIdeeItjes in vasten toestand, daarin aanwezig, toeschreef, 
was door die onderzoekingen op den achtergrond gedrongen. 
MEI!S toonde aan, dat men al ue waargenomen verschijn
selen door de theorie van DAVY even goed, zoo niet beter, 
kon verklaren dan door die van FRANKLAND, mits men maar 
altijd goed lette op de betrekking tusschen de snelheid van 
dissociatie, waardoor de kooldeeltjes geleverd worden, en die 
van de verbranding, welke ze weder vernietigt. Zeer duidelijk 
bleek dit ook bij de discnssie der proeven van WIBEL, die 
een niet lichtgevende vlam uit eene platinabuis liet branden, 
en de vlam weder lichtgevend maakte, door dit platinabuisje 
te verhitten. Ook verschillende wijzigingen, door MEES in 
de proef van WIBEL gebracht, slniten zich telkens ongedwongen 
bij de theorie van DAVY aan. De waarschijnlijkheid van de 
aanwezigheid van vaste kooIdeeItjes wordt eindelijk bijna 
tot zekerheid door het groote terugkaatsend vermogen van 
de koolwaterstofvlam, welke zich in dit opzicht sterk van de 
overige vlammen onderscheidt. Over de reflexie door de 
koolwaterstofvlam had SORET proeven genomen. Deze had een 
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~eer duideliik zonnebeeldje in de vlam gespiegeld gezien, 
hetwelk in het luvalsvlak der stralen gepolariseertl was, 
zooals dan ook overeenstemt met de waarnemingen van 
TYNDALI, bij de act,inische nevels. Deze p roeven werden door 
M~~ES tot andere v lammen uitgestrekt. In de eerste plaats 

tot deznlke, waarbij het zonder tw!jfel was, dat alleen gas
vorrLige producten der dissociatie konden optreden, en welke 
dau ook nooit terugkaatsing blehn te vertoonen. De ge
volgtrekkiug dat de vlammen, die vaste deeltjes kunnen 
bevatten, het licht terugkaatsen en dat die, welke enkel 
gasvormige prouucten opleveren, dit vermogen missen, vond 
MEKs bij de antillloonwaterstofvlam. die tot de eens te en bij 
de arsenikwaterstofvlam, die tot de laatste soort behoort, 
zeer duidelijk bevestigd. 

I n hetzelfde jaar, waarin MEES deze proeven verrichtte, 
WilS hij als rector der Groningsche UniversIteit opgetreden. 
De redevoering, bij de overdracht van zijne waardigheid op 
den 1 en October 1877 uitgesproken, behandelde "nieuwe 
denkbeelden" omtrent het mechanisme der natuurverschijnselen. 

De FAB,ADAy-MAXWELL'sche opvatting der electrisllhe ver
schijnselen, de electrische lichttheorie, en de stand van het 
vraagstuk der werking op een afstand, met inachtneming 
der herleefde kinetische hypothese van LESAGE, en van de 
vortexatoomhypothese van THOMSON, werden achtereenvolgens 
door den feestredenaar bevattelijk voorgedragen en beoordeeld. 
MEES juichte het toe, wanneer men er zich toe bepaalde, lUet 
behulp vau de spanningen en drukkingen tusschen kleine 
belendende voluumdeeltjes eener middenstof, de verklaring te 
zoeken voor de werking tusschen van elkander verwiîderde 
lichamen, die door deze middenstof van elkander gescheiden zijn. 
Maar, bij zijne bekende behoedzaamheid, is het niet te 
verwonderen, dat hij niet. meê kon gaan, wanr men meent 
op die wijze ook de werking tusschen de nabijgelegen, maar 
daarom nog niet elkaa.r aanrakende, moleculen en a.tomen te 
kunnen missen. MEES begreep, hoever dergelijke hypothesen 
liggen achter den gezichtskring der vraagstukken, die in 

• 



- 29 -

( 88 ) 

de kinetjsche gastheorit:: voorshands onze aandacht vragen. 
ZuJl- . _ti vraagstuk behandelde MEES in 1878, toen hij 

eene theorie van de verschijnselen in den radiometer ont
wierp. Er bestouden toen voornamelijk drie soorten van 
verklaringen. In de eerste plaats de verdampingstheorie 
van REYNOLDS j dan de theorie, welke de werking der licht
stralen alleen aan gasstroomingen toeschrijft, welke theorie 
vooral door NEESEN werd voorgestaan, en eindelijk de ver
klaringen, die op de kinetische theorie van de stationnaire 
warmtegeleiding door de aanrakingsplaats van een vast lichaam 
en gas berusten. Tot de laatste behoorde bijv. eene door 
OSBOR~E REYNOLDS opgestelde theorie. MEES onderwierp al 
deze theorieën aan eene zorgvuldige kritiek en bewees dat 
geen der verklaringen steekhoudend was. In 't bijzonder 
stond hij stil bij de onderstelling, op welke de laatste der 
genoemde theorieën berust, nl. dat er een overdruk in den 
stationaÏren toestand van warmtegeleiding door het gas in 
de richting van het warmte-afgevend lichaam zou worden 
uitgeoefend, en toonde hij aan, dat deze onderstelling on
vereenigbaar is met de voorstelling, die CLA.USIUS van de 
warmtegeleiding heeft gegeven. 

De door MEES uitgedachte verklaring komt nu op het 
volgende neer. De drukkingsverschillen, van welke hij aan
getoond had dat zij in het gas bij de statioIQlaire warmte
geleiding niet op kunnen treden, kunnen wel hun invloed 
doen gevoelen, wanneer in het gas, gelijk binnen den 
radiometer het geval is, stroomingen met de warmtegeleiding 
gepaard gaan, en deze stroomingen door de eigenaardige 
constructie des radiometers aan beide zijden der wiekjes eene 
verschillende snelheid hebben. Een meer samengestelde toe
stand van snelheidsverdeeling over de gasmoleculen dan die 
met eene stationnaire warmtegeleiding overeenkomt, wordt 
geboren, zoolang het tot de wiekjes naderende gas nog niet 
in stationaire warmte uitwisseling JUet deze is gekomen. De 
duur van dien overgangstoestand neemt, volgens de voor
stelling van MEES, toe bij grootere verdunning en dns bij 
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geringer aantal botsingen der moleculen onderling; de snel
heid der stroomingen daarentegen neemt af, maar daar dit, 
tot zekere grenzen althans, in mindere mate het geval is, 
kunnen bij bepaalde dichtheden van het gas de verschijnselen 
van den radiometer optreden. Al die verschijnselen vinden 
gereedelijk hunne verklaring, wanneer men den gedachten
gang van MEES aanvaart; hij bewijst dit in zijn uitvoerig 
stuk, door zijne theorie aan al de zoo verschillende en tal
rijke proeven met den radiometer ta toetsen. Het komt mij 
voor, dat ook REYNOLDS in zijne latere verhandeling "on the 
dimenisonal properties of gases" tot de zienswijze van MEES 
overhelt. In allen gevalIe wordt de verklaring, die MEES 
van de radiometer-verschijnselen heeft gegeven, thans algemeen 
aangenomen. 

Op de theoritl van den radiometer volgden al spoedig de 
»onderzoekingen over de samendrukbaarheid van water, vol
»gens de methode van JAMIN en met behulp van den ma
nometer van REGNAULT," door MEES in 1879 gepubliceerd. 
De proeven voor dit onderzoek begonnen reeds in 1876; 
zij werden voortgezet in de jaren 1880 tot 83, en hebben 
MEES tot kort voor zijn dood bezig gehouden. Ontegenzeg
gelijk is het zijn meest belangrijke wetenschappelijke arheid. 
Men zou het bijna niet gelooven, dat zulk een onderzoek 
in de omgeving en met de hulpmiddelen, die ik beschreven .. 
heb, tot een goed einde was te brengen. Met de grootste 
volharding wist MEES die bezwaren te boven te komen en een 
onderzoek te leveren, dat een sieraad is van de Nederland
sche literatuur met betrekking tot experimenteele natuur
kunde. 

Met den manometer van REGNAULT behielp MEES zich, omdat 
het laboratorium, zooals na mijne schildering niet te ver
wonderen is, geene gelegenheid aanbood om een open mano
meter op te stellen. Het bleek gelukkig, dat de aanwijzingen 
van dat instrument geheel betrouwbaar waren. Voor de 
samemlrukbaarheid van water werd eene waarde gevonden, 
die, na eene later aangebrachte correctie, in hoofdza ... k de 
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uitkomsten bevestigde, welke GRASSI, werkende met de toestelIE 

en onder toezicht van REGNAULT, verkregen had. Afwijkend VB 

GRASSI vond MEES, dat de samendrukbaarheid van water m4 
hoogeren druk afneemt, terwijl zij volgens GRASSI standvastig i: 

Bij de voortzetting van dit onderzoek kwam MEES t( 

eene zeer verrassende uitkomst. JAMIN had zijne method 
medegedeeld als eene vereenvondiging v~u de methode va 
REGNAULT, en als geschikt om de absolute samendrukbaar 
heids-coëfficiënt op zeer eenvoudige wijze, vrij van elke tbeo 
retische beschouwing over de veerkrachtige eigenschappeJ 
vau het glas, te leveren. ÀMAURY en DEscAMPs hadden dal 

ook hunne uitkomsten, volgens de methode van JAMIN bere 
kend, als absolute samendrukbaarheids-coëfficiënten medege. 
deeld. Reeds iu 1868 waren die uitkomsten bekend gemaakt. 
niemand had er aan gedacht, dat zij slechts schijnbaH 
samendrukbaarheden deden keunen. Een oogenblik was ook 
MEES het slachtoffer van deze dwaling. De beroemde naam 

van JAMIN had hem er toe gebracht, diens methode, als 
eenvoudiger, te verkiezen boven de methode van UEGNAULT. 
Doch de ware toedracht der zaak ontsnapte bij nader 011-

derzoek niet aan den kritisch en blik van MEES. Hij ging 

nauwkeurig de verandering van het piëzometervat na en toen 
bleek het hem, dat de methode van JAMIN slechts de schijn
bare sameudrukbaarheid onmiddellï,k leverde. Wilde Illen 

. f 

daaruit de ware samendrukbaarheid afleiden, dau deed zich 
ook bij deze methode hetzelfde moeilijke vraagstuk over de 

elastische deformatie vau het piëzometervat voor, als bij de 
methode van REGNAULT. Op deze uitkomst had de belang
rijke mededeeling van MEES iu 1 b80 bt-Mekking. 

In het laatste onderzoek over hetzelfde onderwerp, in 
1883 gepubliceerd onder den titel »waarnemiugeu wet den 
piëzometer," voltooit MEES de kritiek van dit rueetwerktuig; 
hij gaat verschillende storende invloeden na eu onderzoekt 
in 't bijzonder de veerkrachtige nawerking van het piëzo
metervat. De proeven werden, om den invloed van tempe
ratuur-verschillen te voorkomen, met water bij 3°.3 C.verricht. 
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Bij vindt dat de nawerking beantwoordt aan dezelfde 
wetten als KOHLRAUSCH gevonden heeft voor de elastische 
nawerking van verschillende draden. In hetzelfde stuk be
handelt MEES nog uitvoeriger het vraagstuk van de veer
krachtige vervorming van den piëzometer. Zijne hulpmiddelen 

lieten hem niet toe, reeds terstond den lineairen uitrekkings
coëfficiënt of den coëfficiënt van POISSON volgens de methode 
van KIRCHIiOFF, welke in de wijzigingen van CORNU en 
V OIGT weder zoo zeer de aandacht heeft getrokken, te bepa

len. Bij kon dit slechts doen door de geluidstrillingen van 
zynp. buizen op de wijze van KUNDT te onderzoeken, waarbij, 
naar ik meen, door ]l.'[1<]F;S het eerst kurkpoeder is gf:bruikt. 
Door de discussie van deze metingen, in verband met de 
proeven en berekeningen van GRAsSlover diens piëzometers, 
toont MEES wel voldoende aan, hoezeer eene reeks van af

zonderlijke bepalingen over de samendrukbaarheid van het 
glas, waaruit het piëzometervat vervaardigd is, noodig is, 
om bijv. de samendrukbaarheid van kwik tot op een tien
millioenste te bepalen. Uitgaande van kwik zou men dan 
verder voor alle andere stoffen en piëzometervaten de ab
solute samendrukbaarheid kunnen vinden. Dit standaard
onderzoek te verrichten, was de wensch Van MEES. Zijne 
piëzometer-waarnemingen waren slechts de eerste stap in de 
behandeling van een der belangrijkste vraagstukken uit 
de leer Van de elasticiteit, en hadden de kennis van den 

coëfficiënt van POISSON tot p.inddoel. Reeds in 187 G zag ik 
MEES maanden lang bezig met in groote glazen piëzometer
vaten kwik te koken. Het was een wanhopig werk. Ge
woonlijk sprong ua eenigen tijd een der bolvormig geblazen 
segmenten af, waarmede telkeus een lange arbeid verloren 
ging. Ook herinner ik mij in dien tijd gezien te hebben 

een piëzometervat, vol stukjes voetstaal, terwijl de overblijvende 
ruimten waren aangevuld met kwik. Van dit staal wilde MEES 
de elasticiteit door uitrekking bepalen. Het Onderzoek zou zich 
bij KIRCHHOFF'S bepaling van den coëfficiënt van PorsSON 

aansluiten. Het is zonder twijfel dit experimenteel onderzoek, 
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waarop MEES doelt in den aanhef van zijn eerste stuk. ~ 

Ware hem een langer leven geschonken, dit standaardwer 
zoude door MEES vû1tooid zijn. Hij was er de man VOOl 

Ingewikkelde theoretische vraagstukken durfde hij aan, e 
bij het verrichten van proeven werd hij beheerscht dool" he 
gevoel, eene wetenschappelijke taak op zich genomen i;! 

hebben, die hij niet mocht laten varen, voordat hij daaraan a 
zijne krachten had gewijd. 

De voldoening van dit werk te mogflD voleindigen werd 
niet aan MEES geschonken. In zijne jeugd l en ook nog al! 
jong professor, was hij wel altijd zwak en onderhevig aaI 
kleine ongesteldheden, maar was zijne gezondheid toch niei 
slecht te noemen geweest. In het voorjaar van 1879 werd 
hij voor 't eerst aangetast door de borstaandoening, die hem 
weinige jaren later ten grave sleepte. In Juni daarop be
gaf hij zich naar Baden, vanwaar hij tijdelijk geheel hersteld 
terugkeerde. Spoedig daarna vond MEES zelfs weder de ge
legenheid, een theoretisch onderzoek over de voortplanting van 
vlakke geluidsgolven volgens de kinetische gastheorie te on
dernemen, hetgeen in de Verslagen en Mededeelingen van 
1880 is opgenomen. Het moeilijkste deel van dit vraagstuk, 
hetwelk reeds velen had bezig gehouden, bestaat in de verkla
ring, hoe de beweging in eene geluidsgolf volgens de kinetische 
gastheorie mogelijk is, of met andere woorden, eenmaal be
staande, zichzelf onderhoudt. MEES deelt betreffende deze 
mogelijkheid slechts afgekort enkele berekeningen mede, welke 
niet in alle opzichten tot eene beslitisende uitkomst voerden. 
Hij achtte die berekeningen echter voldoende om aan te 
toonen, dat de bewering van RINK, als zou de voort
planting van het geluid in een gas in strijd met de ki
netische gastheorie zijn, op eene dwaling berust. Gelijk be
kend is, werd eerst door LORFlNTZ bewezen, dat de voortplanting 
van vlakke geluidsgolven volgens de gastheorie mogelijk is . 

• ) VersL en Med. Dl. XIV. p. 108. 
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Die mogelijkheid neemt MEEs als gegeven aan. Hij behandelt 
dan het vraagstuk, hoe men dien bewegingstoestand van 
geluidsgolven in gassen volgens de kinetische gastheorie heeft 
op te vatten, m. a. w. hoe men de denkbeelden, die men 
langs experimenteel en en theoretischen weg omtrent den aard 
dier golfbeweging verkregen heeft, ilJ de taal der kinetische 
gastheorie behoort over te brengen. De behandeling van 
dit vraagstuk sluit zich nauw aan bij den weg, dien CLAI;SIUS 

gevolgd heeft iu zijne verhandeling over de warmtegeleiding. 
Het verband tusschen de snelheid van voortplanting van het 
geluid en de gemiddelde snelheid van voortbewegin~ der 
moleculen eenerzijds, de waarde van de maximum-trillingsnel
heid in een bijzonder geval anderzijds, zijn de belangrijkste 
uitkomsten, welke MEES in deze verhandeling verkreeg. Of
schoon kampende wet de voorboden van een vroegtijdigen. 
dood, bleef hij dus onvermoeid werkzaam. Immers, de piëzo
meter onderzoekingen, waarover ik reeds gesproken heb. wer
den ook in dezen tijd door hem verricht. 

In 1884 kreeg MEES weer een aanval zijner kwaal, eo 
bracht hij daarom met zijn gezin den zower te Scheveningen 
door; maar in plaats van te herstellen, werd hij el' ernstig 
ziek, en huewel hij deze aandoeniug weder eenigszins te boven 
kwam, moest hij toch voor den volgenden cursus verlof aan
vragen. Dit werd hem natuurlijk zeer welwillend verleend. In 
October van hetzelfde jaar zocht hij genezing te Montreux ; hij 
had het ongeluk er Elecht weder te treffen. Daarenboven heeft de 
diepe indruk, dien het verlies van zijn vader op hem maakte, aan 
de werking der kuur veel afbreuk gedaan. In Juni 1885 te Gro
llingen teruggekeerd, nam hij echter zonder moeite examens af; 
ook ging het college geven na de vacautie aanvankelijk goed. 
"\Veldra moest hij het helaas weer opgeven en werd hij, overeen
korustig Zijll verzoek, op eigen kosten vervangen door Dr. F. G. 
Gl!.ONEMAN. Dat MEES vol ijver voor zijne taak was, behoeft 

aan het einde va]) dit levensbericht niet meer gezegd te 
worden; toen hij niet anders dan fluisterend mocht spreken, 
had hij nog de dissertatie van een zijner leerlingen be-

J.U.RBOEK 1888. 7 
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handeld. Hij was met hart en ziel bij zyn werk. Daarom 
had hem wel geen zwaarder leed kUDnen treffen dau de 
ziekte, die hem reeds eenmaal dwong den winter in een 
zachter klimaat door te brengen, en die hem, nu zijn toe· 
stand in het laatst van 1885 weder zoo verergerde, !Joopte tot 
het besluit om ontslag uit zijne betrekking te vragen. De dood 
heeft hem echter, nog voor hij aan dit voornemen gevolg had 
gegeven, weggerukt. In Januari hadden velen reeds geene 
hoop meer. Hij werd daarna steeds zwakker, doch bleef tot 
het laatst helder van hoofd. Betrekkelijk nog onverwacht 
<lverleed hij den 15den Februari 1886. 

Kort slechts was het leven, dat aan MEES werd toege 
meten. Doch hem was het voldoende om eene schoone blad
zijde te vullen in de geschiedenis der Groningsche Universiteit. 
De belofte om zijne krachten ~ geheel en onverpoosd aan 
haar heil en bloei te wijden", *) had hij niet beter kuunen 
nakomen. 

Met liefde en dankbaarheid omkranst, wordt het beeld 
van dezen trouwen dienaar der wetenschap in de harten 
zijner leerlingen bewaard . 

• ) R. A. MEES. Redevoering ter aanvaarding ens. 
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