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CAROLINA H. MACGILLAVRY: EERSTE 
VROUW IN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN; 

over de schoonheid van kristallen, vrouwelijke intuïtie en lenigheid van geest 

MARJAN BRUINVELS-BAKKER* en ANNEMARIE DE KNECHT-VAN HEKELEN'̂ "̂  

Vrouwen in de natuurwetenschappen waren en zijn witte raven. Wanneer in een bepaald 
natuurwetenschappelijk onderzoeksgebied toch vrouwen optreden, gebeurt het maar al te 
vaak dat er vraagtekens bij het wetenschappelijke niveau van het desbetreffende vak worden 
gezet. Een dergelijk verschijnsel doet zich voor bij het vak kristallografie. Zo beschouwen 
sommigen kristallografie slechts als een vorm van dienstverlening. Volgens anderen zou 
de aard van het vak zich bijzonder lenen om door vrouwen te worden beoefend; een soort 
'intellectual knitting', waarmee het wordt gedegradeerd tot de categorie van de nuttige 
handwerken.' 

Het gevoel dat de kristallografie bij uitstek een vrouwenvak is, wordt echter niet ge
steund door cijfers. Julian berekende in 1990 dat wereldwijd het percentage vrouwelijke 
kristallografen rond 1980 niet meer dan 14% bedroeg, terwijl het vóór die tijd aanzienlijk 
lager was.- Het is echter duidelijk méér dan het toenmalige aantal vrouwen in de natuur
kunde, dat slechts 2% bedroeg. In Nederland was in 1995 ca. 7% van de ca. 150 kristallo
grafen vrouw (10 vrouwen).' 

Er zijn verschillende theorieën over de keuze voor en toelating van vrouwen tot de 
exacte wetenschappen. Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn vrouwelijke studenten 
wel in deze wetenschappen aanwezig, maar dan doorgaans in die richtingen, die tegen de 
verzorgende beroepen aanliggen zoals biologische en medische wetenschappen.'* Ook vakken 
waarbij veel eentonig (observatie- en/of reken-)werk moet worden verricht, werden en 
worden geschikt geacht voor vrouwelijke wetenschappers; zo wordt de aanwezigheid van 
relatief veel vrouwen in het vak astronomie daardoor wel verklaard. Verder behoren uiter-

' drs. M.Th. Bruinvels-Bakker, Stichting Vrouwen en Exacte Vakken Utrecht, Sweelincklaan 75,3723 ]C Bihhoven. 
Met dank aan de heer prof.dr. H. Schenk, hoogleraar Kristallografie aan de Universiteit van Amsterdam, die mij 
het archief en boekmateriaal ter beschikking stelde, mij waardevolle mondelinge informatie verschafte en com
mentaar gaf op een eerdere versie van deze bijdrage; eveneens aan mevrouw dr. B. Koch, voormalig Universitair 
Hoofddocent aan dezelfde universiteit, voor haar documentatiemateriaal, foto's en waardevolle commentaar op 
een eerdere versie en aan de heer prof.dr. H.J. MacGillavry voor het verstrekken van familiegegevens en het geven 
van commentaar. Tevens dank ik mevrouw M.I. Lenderink-van Itallie, de heer prof.dr. T. de Boer, de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, mevrouw K. Stuurman, ab-actis van het Dispuutgezelschap D.I.S, 
en mevrouw prof.dr. A. Looijenga-Vos; de laatste twee voor het beschikbaar stellen van waardevol materiaal. 
"' dr. A. de Knecht-van Hekelen, Vrije Universiteit Amsterdam; Faculteit der Geneeskunde; Vakgroep Metamedi-
ca/Sectie Medische Geschiedenis; Van der Boechorststraat 7,1081 BT Amsterdam 

1. M.M. Julian, 'Women in Crystallography', in: G. Kass-Simon & P. Fames eds., Women of Science. Righting 
the record (Bloomington/Indianapolis 1990) 335-383, m.n. 335. 

2. Julian (n. 1), 'Women', 336-337. 
3. Y. Epelboin cd., Worlil directory of Crysiatlographers (Dordrecht/Boston/Londen 1995) 127-131; ten tijde van 

MacGillavry was dit percentage misschien iets hoger. 
4. M.G. Ainley, '"Women's work" in Canadian Chemistry', Canmlian Woman Stiuiies 13 nr. 2 (1993) 43-46. 
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MacGillavry in haar laboratorium met kristal-
modellen (Algemeen Handelsblad 24 mei 1952) 

aard de bibliotheekwetenschappen en de zorg voor wetenschappelijke documentatie tot de 
'vrouwelijke domeinen'.^ Vaak blijken vrouwen, na een aanvankelijke positie in de 'main
stream', een veilige, laterale positie te kiezen waar zij een gespecialiseerd onderzoek uitvoe
ren.*" Een heel nieuw vak, waarin de hiërarchische structuren nog niet zijn vastgelegd, kan 
een dergelijke, weinig bedreigende 'niche' bieden. De kristallografie in haar beginperiode 
kan als zo'n niche worden beschouwd. Julian beantwoordt de vraag waardoor kristallografie 
ais vrouwenvak wordt beschouwd, met te wijzen op de briljante prestaties van een klein 
aantal vrouwen in dit vakgebied.' Hierdoor treedt een soort 'optisch bedrog' op. 

Tot deze succesvolle vrouwen behoort een Nederlandse chemica, Carolina H. MacGillavry 
(1904-1993), aan wie deze bijdrage is gewijd.** Op 46-jarige leeftijd deed zij als eerste vrouw 
haar intrede in de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het is vooral 
de hieraan voorafgaande periode die inzicht kan verschaffen in de manier waarop een 
vrouw in de jaren vóór en na de Tweede Wereldoorlog wetenschappelijk carrière kon 
maken. Hoewel een algemene conclusie moeilijk is te geven op basis van gegevens over 
enkele vrouwen, wordt het duidelijk dat vakspecifieke uitnemendheid, samen met het 
ongetrouwd en dus ongebonden zijn, strikte randvoorwaarden waren. 

Na een korte introductie over het vakgebied van de kristallografie geven wij een over
zicht van haar leven en werk dat voor een deel is gebaseerd op niet eerder bewerkte corre
spondentie van Carolina MacGillavry met collega's en leerlingen. 

Kristallografie 

Wanneer Carolina MacGillavry een overzicht geeft over het ontstaan van het vakgebied van 
de kristallografie, onderscheidt zij de prehistorie vóór de röntgcnanalyse van kristallen, de 
heroïsche periode van 1912 tot 1928, waarin de röntgenkristallografie werd ontwikkeld en 

5. M.W. Rossiter, 'Chemical Librarianship: a kind of "women's work" in America', AMBIX 43, Part 1 (1996) 46-58. 
6. Ainley (n. 4), 'Women's work', 45. 
7. Julian {n. 1), 'Women', 376. 
8. Zie ook: M. Bruinvels, 'Kristallografie, een vak voor vrouwen en mannen', NVON Maandblad 18 (1993) 291-293. 
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Carolina H. MacGillavry 143 

werd gewerkt met zelfgebouwde, primitieve apparatuur - vandaar het 'heroïsche'-, de 
Fourier-periode van 1928-1950 en de computerperiode na 1950.* 

Tijdens de heroïsche periode ontdekte Max von Laue (1879-1960), Nobelprijswinnaar in 
1914, dat met behulp van röntgenanalyse de opbouw van een kristal in beeld kon worden 
gebracht, zodat de rangschikking van de atomen in kristallen door berekeningen kon wor
den vastgesteld. In Engeland veroorzaakte de ontdekking van Von Laue de nodige opwin
ding bij de hoogleraar William Henry Bragg (1862-1942) en diens zoon, William Lawrence 
Bragg (1890-1971). Samen begonnen zij met onderzoek van keukenzout-kristallen, waar
van zij de structuur met succes ophelderden. Hiervoor ontvingen de Braggs in 1915 de 
Nobelprijs voor natuurkunde. De Braggs verdeelden het onderzoeksveld: Bragg Sr., toen 
verbonden aan University College Londen, koos organische stoffen en kwarts; Junior nam, 
aan de Universiteit van Manchester, de anorganische stoffen voor zijn rekening. In 1923 
verhuisde William Henry Bragg met twaalf onderzoekers, van wie drie vrouwen waren, 
naar het Royal Institution. Eén van hen was Kathleen Yardley, later Lonsdale, met wie 
Carolina MacGillavry veel contact zou krijgen. Op de laboratoria van de Braggs vond 
schoolvorming plaats waarin vrouwen een relatief groot aandeel hadden: Carolina Mac
Gillavry kan worden gerekend tot de school van Bragg Jr."^ 

Bij meer ingewikkelde kristalstructuren konden goede uitkomsten pas verkregen wor
den na de ontwikkeling van methoden voor de berekening van de al in 1915 door W.H. 
Bragg gesuggereerde Fouriersynthese van de elektronendichtheid in kristallen. Deze ont
wikkeling had plaats omstreeks 1928, vandaar de benaming 'Fourier-periode'. Organische 
stoffen konden nu beter worden onderzocht en de alfa-helix werd ontdekt. Arnold Beevers 
en Henry Lipson bedachten in 1934 een serie rekenstroken (Beevers-Lipson-strips) die de 
berekeningen vergemakkelijkten en die tot in de jaren zestig gebruikt werden. Daarna 
deed de computer zijn intrede waarmee onderzoek aan organische materialen, onder 
meer voor het DNA-model, werd verbeterd. 

Kristallografie neemt een aparte plaats in binnen de exacte disciplines. Het vak is 'een die
naar van vele heren', namelijk een service-wetenschap voor aardwetenschappen, natuur- en 
scheikunde, de biologische en de medische wetenschappen. Aan de andere kant is het, 
door vele fundamentele ontdekkingen, een grensverleggende discipline die heeft bijgedra
gen aan het vergroten van inzicht in structuur en eigenschappen van de materie. Kristallo
grafie bestudeert, met gebruikmaking van diverse technieken, het inwendige van vaste 
stoffen, ook tijdens hun ontstaan en groei. Door haar vele mogelijkheden kan zij zowel 
gebruikt worden om ruimtelijke structuren van stoffen te bepalen, als om het verloop van 
reacties aan de oppervlakken van vaste stoffen te volgen. 

Een belangrijke techniek hiertoe is al bijna een eeuw lang de bestudering van de afbui
ging van röntgenstralen door een klein kristal van de te onderzoeken stof, dat in de stra-
lingsbaan wordt geplaatst. Door de bijzonder kleine golflengte van de röntgenstralen gaan 
deze als het ware tussen de atomen in hun ruimtelijke rooster door, waarbij ieder atoom 
een effect uitoefent op de stralen. Al deze op regelmatige afstand van elkaar uitgeoefende 
effectjes veroorzaken een interferentiepatroon in de vorm van regelmatig gerangschikte 
zwarte puntjes op fotopapier. Hieruit kan men, zoals Von Laue als eerste aantoonde, door 

9. C.H. MacGillavry, 'Chemische kristallografie vroeger, nu en straks. Caroline H. MacGillavry', in: H. Gerding 
e.a., Werken aan scheikunde: 24 memoires van hen die de Nederlandse Chemie deze eeuw groot hebben gemaakt 
(Delft 1993) 39-63, m.n. 42-43. 

10. Julian (n. i}, 'Women', 342. 
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Genealogical table of woman in crystallography whose professional lives have been 
directly influenced by the Braggs. * denotes female. 

W.H. Bragg — 

W.T. Astbury 

J.D. Bemal -

K. Lonsdale*. 

J.M. Robertson. 

E.G. Cox • 

A.L. Patterson -

M. Mathieu 

W.L. Bragg — 

L. Brockway — 
I.E. Knaggs'*' 
I. Woodward'* 
N.C.B. Allen* 
G. Mocatta* 
T.C. Marwick* 
L. Pickett* 
H.S. Gilchrist* 
M.E. Bowland* 
B. Karlick* 
C.E. Elam 

L. Wilson* 
E.lVl. First* 
P. Jones* 
J.M. Bijvoet 

P. Bell* 
D. Hodgkin* 
N. Wooster* 
H. Megaw* 
K. Domberger-Schiff* 
R. Franklin* 
D. Evans 
J. Milledge* 
J. Sutor* 
M. Przybylska* 
K.A. Kerr* 
M. Truter* 
D. Norton* 
J. Clark* 
E. Wood* 
C. Stora* 

. van Eller-Pandraud* 
' I. Karle* 

-f C.H. MacGillavry* 
F. Zachariasen —L^*- Slater* 
H. Scouloudi* 

J. Glusker* 
B. l^w* 
J. Broomhead* 
C. Shoemaker* 
M. Mackay* 
D. Pilling* 
H. Stoeckli-Evans* 
M. J-larding* 
A. Kennedy* 
E. Dodson* 
P. Cowan* 
M. Adams* 

LB. Oughton* 

H. Ondik* 
G. Arai* 
J. Vandenberg* 
B. Koch* 

Stamboom van vrouwelijke kristallografen (naar: Julian (n. i), 'Women', 342) 

berekeningen de o p b o u w van het kristal afleiden. O m de ingewikkelde foto's die zo wor

den verkregen, te k u n n e n verklaren, is veel hogere wiskunde nod ig (Four ier- t ransforma-

ties, de z.g. g roepen theor ie , Patterson-fïincties en dergelijke). Het moeilijke rekenwerk, 

dat vroeger met de h a n d en een logaritmentafel werd gedaan, is n u aanzienlijk versneld 

doo r het gebruik van steeds krachtiger computers . Voor de beoefenaars van dit vak is een 

wiskundige inslag en een speciaal soor t ruimteli jk inzicht nodig. 

O n d e r kristallografen bes tond - zeker in de vroegere jaren - een gevoel dat m e n met 

iets bi jzonders bezig was, waardoor ook de sfeer op de kristallografische laborator ia werd 
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Carolina H. MacGillavry 145 

bepaald. Het was een werkterrein waar grensverleggend onderzoek werd verricht, waar 
men vooral met plezier werkte in een weinig competitieve sfeer, waarin vrouwen zich 
thuis voelen. Dit gevoel heerste niet alleen in bijvoorbeeld Engeland, maar ook in het 
laboratorium van Carolina MacGillavry, zoals uit de volgende citaten blijkt: 

There is something in the ancient history of crystallography that is hard to isolate but nevertheless was 

there, that I can best describe as modesty. I have often wondered how much the Braggs were responsible 

for the unaggressive low-key friendly atmosphere that long prevailed in the field (and no longer seems 

to very much). Somehow the first and second and a few of the third generation crystallographers consist

ently conveyed an impression of working lor pleasure, for the sheer joy of it - the idea of competition 

didn't seem to emerge very strongly until the 1960s or so. Uncompetitive societies tend to be good for 

women." 

En over de sfeer op het lab van Carolina MacGillavry, die door haar medewerkers 'Mac' 
genoemd werd: 

Je zou natuurlijk boekdelen kunnen schrijven over de intieme sfeer waarin op de Nieuwe Prinsen

gracht kristallografie werd bedreven, en over de persoonlijke stijl van de prof. die een ieder, die bij haar 

kwam werken zeer spoedig lid maakte van een gezellige werk-familie.'' 

Zelf vermeldde Carolina MacGillavry bij haar afscheid als hoogleraar in 1972 de pioniers-
sensatie die men zelfs de studenten kan laten voelen wanneer zij worden betrokken bij het 
echte onderzoek, het onderzoek dat grensverleggend is: 

[...] het verleggen van de grenzen van je studenten en medewerkers.[...| ze [studenten] ondervinden 

daarbij iets van de pionierssensatie, die voor de wetenschapsbeoefenaar de grootste beloning voor zijn 

inspanning is.'-' 

In deze woorden is een aanwijzing te vinden voor de combinatie van een gemoedelijke 
'werkfamilie-achtige' sfeer zonder hiërarchie èn de sensatie van nieuw onderzoek bij de 
kristallografie in haar beginjaren. Hierbij zou de hiërarchische structuur van de meer 
gevestigde wetenschapsgebieden ontbreken. Onder zulke omstandigheden zouden vrouwen 
goed kunnen functioneren. Is daarmee het relatief hoge percentage vrouwen binnen de 
kristallografie te verklaren? 

Carolina Henriëtte MacGillavry: jeugd en studietijd 

Carolina Henriëtte MacGillavry werd op 22 januari 1904 te Amsterdam geboren als tweede 
kind van de (neuro)chirurg Donald MacGillavry, zoon van Theodoor H. MacGillavry, 
hoogleraar pathologie aan de universiteit van Leiden en lid van de Koninklijke Neder
landse Akademie van Wetenschappen.'"' Haar moeder, Alida Matthes, was onderwijzeres 

11. Julian (n. 1), 'Women', 339. Een uitspraak van Anne Sayre, auteur van het boek Rosalind Franklin and DNA 
en vrouw van de kristallograaf David Sayre. 

12. J.M. Bijvoet, 'Het oeuvre van Prof. Carolina H. MacGillavry', Chemisch Weekblad (lo maart 1972) 12-14, ni.n. 
13; een uitspraak van E.L. Eichhorn. 

13. C.H. MacGillavry, Verantwoording (afscheidscollege, Amsterdam ii maart 1972) 4. 
14. Mondelinge informatie over de fiimilie is afkomstig van prof.dr. H.J. MacGillavry, jongste broer van 

Carolina MacGillavry. Zie ook: G.A. Lindeboom, Dutch medical biography. A biographical dictionary of Dutch 
physicians and surgeons i47=;-if)/5 (Amsterdam 1984) 1254-1256. 
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Carolina H. MacGillavry 147 

en werd zeer hooggeschat door haar omgeving: 'een engel'. Behalve Carolina telde het 
gezin nog vijf kinderen: twee jongens en drie meisjes. Het gezin MacGillavry, dat eerst in 
het 'stille stuk' van de P.C. Hooftstraat woonde en naderhand tegenover het Concert
gebouw, vormde een hechte en levendige gemeenschap. Behalve de zes eigen kinderen was er 
een aantal neefjes uit het toenmalige Nederlandsch-Indië in huis. Hun grote tafel was het 
centrum van een groep begaafde kinderen, die muziek op de vele aanwezige instrumenten 
maakten - Lien, zoals Carolina werd genoemd, zong en speelde viool - , discussieerden, 
toneelstukjes opvoerden en allerlei spelletjes in elkaar zetten. Van deze evenementen was 
Lien meestal de energieke organisator. Van de zes kinderen bleken drie een uitzonderlijke 
wiskunde-aanleg te bezitten: Lien en haar twee broers. 

Na het behalen van het diploma van het Barlaeus Gymnasium ging Carolina MacGilla
vry in 1921 chemie studeren aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam. Zij werd lid 
van de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging in september 1921 en werd geï-
naugureerd als 'Disgenote' (lid van het dispuutsgezelschap D.I.S.) in april 1922. Toen zij in 
1925 haar kandidaatsexamen in de chemie aflegde, werden in Duitsland, zoals zijzelf het 
formuleert 'de grenzen van de klassieke fysica doorbroken': 

Ik heb het voorrecht gehad te studeren in de tijd dat de grenzen van de klassieke f)'sica werden door

broken: 1925, de geboorte van de kwantummechanica." 

Carolina was toen 21 jaar, dus in haar 'meest ontvankelijke jaren'."' Zij werkte in dat jaar 
nog een paar maanden bij de geur- en smaakstoffenindustrie Polak en Schwartz.'" De kris-
tallografe prof dr. Aafje Looijenga-Vos schreef over deze periode in het leven van Carolina 
MacGillavry het volgende: 

Boeiend was in die jaren de omwenteling in de natuurwetenschappen, teweeggebracht door de ontdek

king van de quantummechanica (1925). ,\\s chemisch candidate maakte Lien deze verandering zeer 

bewust mee. Zo refereerde zij in 1928 tijdens een colloquium theoretische natuurkunde voor een stom

verbaasd gehoor het in 1927 verschenen artikel van Heitier en London over de quantummechanische 

berekeningen aan het waterstofmolecule. Dit laat zien hoe sterk haar interesse in de fundamenten van 

de wetenschap toen al was."* 

Ging dientengevolge haar belangstelling uit naar vaste stof chemie? Dit was immers een 
harde bètarichting, die slechts door weinig chemiestudenten werd gekozen, en zeker niet 
door meisjes. Haar doctoraalonderzoek voor het hoofdvak fysische chemie, waarop zij in 
1932 afstudeerde, ging over volume-effecten bij de lage-temperatuurovergang van ammo-
niumfluoride, waarbij zij een hysteresis-effect ontdekte (een traagheidsverschijnsel, zodat 
een proces op de 'terugweg' anders loopt dan op de 'heenweg' [MB])."* Of trok haar het 
uitvoerig rekenwerk, waarvoor zij een duidelijke bekwaamheid had, zoals in een biografie 
wordt gememoreerd: 

15. MacGillavry (n. 13), Verantwoording, 4. 
16. Ibid. 
17. D.I.S. archief. 
18. A. Looijenga-Vos, 'Carolina Henriëtte Mac Gillavry', Levensberichten en herdenkingen 1993. Koninklijke Neder

landse Akademie van Wetenschappen (Amsterdam 1994) 54-59, m.n. 54. 
19. J.H. Nieuwenhuijsen in: Gerding e.a. (n. 9), Werken aan scheikunde, 40-41, m.n. 40. 
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... En ook dit bewust verscherpte instinct om uit grote en schijnbaar verwarrende massa's gegevens het 
juiste antwoord, de passende oplossing te halen; en zo nu en dan het enige foutje.-" 

Waarschijnlijk reeds vanaf 1928 was zij als kandidaatsassistent en van 1932 tot 1934 als assis
tent werkzaam bij prof dr. A. Smits op het laboratorium voor Algemene en Anorganische 
Chemie te Amsterdam.-' Haar eerste publicatie tijdens haar assistentschap bij Smits handelde 
over de eerder genoemde omzetting van vast NH .Cl bij ongeveer -30 °C.-- Voor haar 
promotie koos zij vanaf 1934 voor zuiver kristallografisch onderzoek bij de Nederlandse 
pionier-' in deze discipline, de Amsterdamse lector dr. J.M. (Jo) Bijvoet, 'een fantastische 
leermeester'.--* 

Bijvoet die een korte, maar intensieve postdoctorale periode had doorgebracht bij 
Lawrence Bragg te Manchester, was lector in de Kristallografie geworden, eerst bij prof dr. 
H.A. Brouwer op het Geologisch instituut en naderhand, na een ruzie met Brouwer, bij de 
Scheikunde.^' Bijvoet was al in 1919 begonnen met het gebruik van röntgenanalyse voor de 
structuurbepaling van kristallijne stoffen en dit inspirerende werk zal zeker de keuze van 
Carolina MacGillavry voor kristallografisch onderzoek hebben beïnvloed. In deze periode 
verschenen vier gezamenlijke artikelen, waaronder één in Natiire^^ en een artikel van Caro
lina MacGillavry alleen. Hun samenwerking zette zich voort en tussen 1934 en 1939 ver
scheen een tiental wetenschappelijke publicaties van hun beiden, die volgens een vakge
noot als 'extravagant goede publicaties' mogen worden betiteld.-^ 

In 1937, op 27 januari, promoveerde Carolina MacGillavry cum laude op het proef
schrift Röntgendijfractie van veelling-kristallen - De kristalstructuur van eenige dianiminen 
bij prof dr. A.H.W. Aten Sr., buitengewoon hoogleraar Analytische Scheikunde en Elektro
chemie. Zij beschreef hierin het opmerkelijke feit dat een ingewikkelde chemische stof het 
kwikdiamminechloride, Hg(NH,)2Cl2, bij röntgendiffractie-onderzoek een fotobeeld als dat 
van zuiver vast zilver geeft. Zij toste dit raadsel op, toen zij ontdekte dat het beeld veroor
zaakt werd door het vóórkomen van de stof in de vorm van veellingkristallen. Hierdoor werd 
het beeld van de kwikatomen versterkt, zodat het op dat van een zuiver metaalrooster leek. 

Een snelle carrière 

Na haar promotie was Carolina MacGillavry een half jaar assistent op het laboratorium 
voor Fysische Chemie in Leiden bij prof dr. A.E. van Arkel. Haar werd al spoedig gevraagd 
om in Amsterdam assistent te worden op het laboratorium voor Kristallografie bij de 
bovengenoemde lector Bijvoet, waar zij in september 1937 begon te werken.-''* Zij vond het, 
veel later, belangrijk te vermelden, dat er een 'zaterdagmiddag-werkgroep' werd opgericht 
om de 'dynamische' theorieën van Ewald, Von Laue en Bethe te bespreken.''' 

20. Eichhorn (n. 12), 'C.H. MacGillavry', 13. 
21. Biografische Aanteekeningcn voor toelating Akademie (5 juni 1950) en D.I.S.-archief (n. 17). 
22. A. Smits & C.H. MacGillavry, 'Die Umwandlung von festem NH .Cl bei ungetahr -30"', Zeilschrift fiir physi-

kaUsche Chemie A 166 (1933) 97-112. 
23. Aatje Looijenga-Vos, 'Herinneringen aan de kristalchemie', in: Gerding e.a. (n. 9), Werken aan scheikunde, 

443-446, m.n. 444. 
24. Prof.dr. T.J. de Boer, mondelinge mededeling. 
25. Dr. C". Stam, mondelinge mededeling. 
26. J.M. Bijvoet & C.H. MacGillavry, 'The Crystal Structure of Hg(NH,)2,Cl^', Nature 134 (1934) 849. 
27. I^r. Beatrix Koch, mondelinge mededeling. 
28. Biografische .Aanteekeningcn (n. 21). 
29. Gording e.a. (n. 9), Werken aan scheikunde, 40. 
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In 1939 schreef zij, samen met Bijvoet, een uitgebreid overzichtsartikel in de vorm van drie 

opeenvolgende artikelen over kristaldiffractie.'" In dat jaar kwam echter - door het vertrek 

van Bijvoet als hoogleraar naar Utrecht - een einde aan de dagelijkse samenwerking, 

waarover Bijvoet bij haar afscheid als hoogleraar in 1972 onder meer schreef: 

In dit jaar [1939 MB] eindigt, door mijn vertrek naar Utrecht, de dagelijkse samenwerking tussen Lien 

en mij. Ik had daarbij het gevoel dat de leerling haar leermeester in luttele jaren over het hoofd was 

gegroeid. Een sprekend voorbeeld hiervan wil ik geven. 

Er was een laboratorium colloquium gehouden over de 'dynamische' theorieën der Icristaldiffractie, 

waaronder die van Bethe voor elektronendiffractie. Hier werkt het kristalveld niet alleen in op de pri

maire bundel (de benadering der 'kinematische' theorie), maar ook op de afgebogen bundels. Voor alle 

deelnemers was deze bestudering ten einde met het gevoel iets van de theorieën te weten gekomen te 

zijn, uitgezonderd voor de nu scheidende hoogleraar [MacGillavry MB]. Zij past (Physica, 7 (1940) 

329) in een scherpzinnig onderzoek de theorie toe met een opvallend resultaat: Uit de fijnstructuur der 

afbuigingsrichtingen waargenomen bij de doorstraling met elektronen van een micaplaatje berekende 

zij de grootte van de cel-verstrooiing in de betroffen reflecties. Dit staat in scherpe tegenstelling tot de 

situatie in de kinematische theorie, waar de grootte van de cel-verstrooiing zich niet geometrisch uit, 

maar alleen in de intensiteit van de reflectie. Ik weet dat dit zeer fraaie artikel haar veel voldoening gaf." 

Een ander voorbeeld van hun samenwerking is het in 1938 verschenen Nederlandse stan

daardwerk Röntgenanalyse van kristallen^', in de tweede druk waarvan zij als coauteur 

wordt vermeld. Deze druk uit 1948 is tot in de jaren zestig gebruikt, terwijl zij er boven

dien - met enige tegenzin - een Engelse vertaling van verzorgde: 

I am wasting my time on all sorts of odd jobs for the English edition of our X-ray book. It takes lots of 

time and does not give much satisfaction. This becomes so evidently a new edition of an old book. So 

Bijvoet and I are full of misgivings about it." 

MacGillavry bleef contact houden met Bijvoet aan wie zij ook later regelmatig advies 

vroeg. Hoezeer zij hem waardeerde, komt bijvoorbeeld naar voren in een brief uit 1949 

aan haar Amerikaanse collega Ray Pepinsky. Pepinsky was bezig met het uitnodigen van 

sprekers voor de conferentie van de American Crystallographic Association in april 1950 

en had - tot genoegen van MacGillavry - Bijvoet gevraagd. In haar brief is verder sprake 

van de noodzaak om bekend te zijn met computers, een aspect van het nieuwe onder-

zoekstijdperk dat in de volgende paragraaf wordt besproken: 

I am very glad that you have chosen Bijvoet to represent the Continent of Western Europe. You will 

find that he has a very mature judgement; moreover, he is a man of the highest personal integrity and 

will never try to push a case on account of personal or nationalistic considerations. He is very shy and 

not at all prima donna; his disadvantage is that he does not know about computers. I had him on the 

30. I.M. Bijvoet & C.H. MacGillavry, 'Over de Verstrooiing van Röntgen- en Electronenstralen aan Kristallen. 1. 
Theorie van de Structuurbepaling, II. Resultaten der Röntgenanalyse. Verstrooiend Vermogen der Atomen. 
Afbuiging van Electronenstralen, III. Dynamische Theorie. Kossel en Kikuchilijnen', Nederlandsch Tijdschrift voor 
Natuurkunde 6/i'i (1939) 261-274, 6/16 {i939) 281-299 en 6/17 & 18 (1939) 301-314. 

31. Bijvoet (n. 12), 'Het oeuvre', 12. 
32. J.M. Bijvoet, N.H. Kolkmeyer & C.H. MacGillavry, Röntgenanalyse van kristallen (Amsterdam: D.B. Centen's 

Uitgevers-Maatschappij 1948). 
33. Carolina MacGillavry aan Ray Pepinsky (13 december 1949). 
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phone today and he said he should not go because of that; so I said, that's not what Ray [Pepinsky MB] 

needs you for; he knows about computers himseltl''' 

Carolina MacGillavry nam na bet vertrek van Bijvoet de verantwoordelijkheid voor het 
Kristallografie-laboratorium te Amsterdam over; vanaf 1941 in de functie van conservator. 
Op het laboratorium brak een zorgelijke tijd aan. Niet alleen door de dreigende interna
tionale situatie, maar ook door een nijpend geldgebrek. In 1940 was het krediet voor het 
onderzoekslab met 20% gekort tot ƒ 1112 per jaar. (Ter vergelijking: het practicumgeld 
voor candidandi bedroeg ƒ 3 per jaar en voor de kandidaten ƒ 10.)'^ Desondanks was 
MacGillavry ongelooflijk productief Zij deed onderzoek op het gebied van anorganische 
en van organische stoffen om hun tot dan toe onbekende structuren vast te stellen. Zo 
toonde zij complexvorming aan van zware metalen met halogenen, hetgeen van theo
retisch (hoe is de binding van de deeltjes in een complex?) en ook van praktisch belang 
was. Ook zette zij het onderzoek voort - waaraan zij reeds voor de oorlog was begonnen -
naar het 'fase-probleem', een tot dan toe onoplosbare moeilijkheid bij de kristallografische 
structuurbepalingen:-"' 

Zij werkte bijvoorbeeld al voor de oorlog aan het meten van fases en de research op dit gebied is nog 

steeds actueel. In zijn overzichtsverhalen over de Directe methoden voor het bepalen van kristalstruc

turen vergeet de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Jerome Karle nooit te vermelden, dat de observatie, 

waarmee Herbert Hauptman en hijzelf hun opmars naar de Nobelprijs zijn begonnen, onafhankelijk 

en tegelijkertijd ook door Carolina MacGillavry was gemaakt." 

In hoog tempo volgden een stuk of twintig publicaties waarvan de laatste verschenen in 
1943, een jaar nadat de Universiteit onder dwang van de Duitse bezetter haar poorten 
sloot. Hieronder zijn de 'sterpublicaties' over elektronendiffractie in Nature en die in het 
Nederlandsch Tijdschrift voor Natuurkunde, van welk tijdschrift zij tot 1959 lid van de 
redactie was."* Met deze publicaties gooide zij hoge ogen zoals Bijvoet vermeldt in het 
reeds genoemde artikel bij haar afscheid in 1972.'^ Twee promovendi schreven in deze 
periode (gedeeltelijk) onder haar leiding hun dissertaties.''" 

Door de oorlogsomstandigheden gedwongen vertrok zij in 1943 naar Nunspeet waar zij 
gedurende twee jaar voor haar familie zorgde. Na de bevrijding in 1945 kon zij weer naar 
de hoofdstad terugkeren.**' Eind 1946 werd Carolina MacGillavry lector in de Chemische 
Kristallografie aan de Gemeente Universiteit Amsterdam. 

34. Ibid. 
35. Archief Laboratorium voor Kristallografie. 
36. J.M. Bijvoet & (IH. MacGillavry, 'Is het mogelijk een structuurmodel van een kristal af te leiden louter uit 

deatbuigingsverschijnselen der Röntgengolven?', Chemisch Weekblad}6 nr. 20 (1939) 330-331. 
37. H. Schenk, 'In memoriam Carolien H. MacGillavry', Chemisch Weekblad 20 (21 mei 1993) 5. 
38. C.H. .VlacGillavry, 'Diffraction of convergent Electron Beams', Nature 145 (1940) 189-190; Bijvoet & MacGil

lavry (n. 30), 'Over de Verstrooiing'. 
39. Bijvoet (n. 12), 'Het oeuvre', 12. 
40. H.C.I. de Decker in 1941 over fosforpentoxide - gedeeltelijk ook in Utrecht - en R. Westrik, over zwaveltri-

oxide, ook in 1941. 
41. M.J. Lendcrink-van Itallie (een nichtje), mondelinge mededeling. 
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Een heel nieuw onderzoekstijdperk 

In 1945 had in Lake George (NY) een congres van de American Crystallographic Association 
(ACA) plaats. Hier kwam als verrassende conclusie van onderzoek naar bepaalde röntgen-
diagrammen naar voren dat van sommige symmetrische kristallen de structuur kan wor
den opgehelderd door alleen de intensiteitsgegevens. Hiermee was het 'faseprobleem' 
omzeild.-*- Dit maakte zo'n indruk op de aanwezigen op de Lake George conferentie, dat de 
kristallografen Harker en Kasper voor dit fenomeen een mathematische onderbouwing 
probeerden te vinden. In deze periode was Carolina MacGillavry daarmee, geheel onaf
hankelijk, ook bezig. Op de volgende ACA-bijeenkomst, in 1947, presenteerden Harker en 
Kasper hun berekeningen, die voortaan bekend stonden als de 'Harker-Kasper ongelijk
heden'.''- 1947 kan daarmee worden beschouwd als het begin van een nieuw tijdperk. Het 
werk van MacGillavry op dit gebied is erkend baanbrekend geweest, want zij 

... was de eerste, die opmerkte wat het is dat aan deze relaties ten grondslag ligt: het overal in de cel 

positief zijn der elektronen dichtheid. Van de belrekkingen geeft zij een bewonderenswaardige groe-

pen-theoretische afleiding, die voor willekeurige symmetrie van het kristal een rechtstreekse bepaling 

van de relaties mogelijk maakt. 

Onderzoekingen als de laatstgenoemde geven Carolina MacGillavry een aparte plaats onder onze 

röntgenanalytici. Hier valt niet alleen de beheersing der technieken op, maar eveneens de keuze der 

onderwerpen, die uit een sterk gespreide interesse voortkomen. In haar oratie (1950) zegt zij: 'Het 

voortdurende contact met andere wetenschappen geeft aan de kristallografie een eigen bekoring'.•*+ 

Dit werk kwam in een stroomversnelling door haar deelname aan het eerste Europese 
Kristallografie Congres in Londen in 1947. In 1948 vertrok zij naar de Verenigde Staten. 
Daar werkte zij in de eerste helft van 1949 enige tijd als 'research associate' bij professor 
Ray Pepinsky in zijn Alabama Polytechnic Institute in Auburn (AL). 

Pepinsky deed met een (zelfontworpen) analoge computer, de 'X-RAC', kristallogra
fisch onderzoek."" Deze computer produceerde beelden van elektronendichtheden op een 
scherm en maakte het de onderzoeker mogelijk om de fases van de straling te variëren, 
zodat, gebruikmakend van een principe dat later belangrijk zou worden bij de toepassing 
van de 'Directe methoden', de zeer negatieve gebieden op het beeld konden worden 
beschouwd als gebieden met een elektronendichtheid van bijna nul. Dit volgt uit het prin
cipe dat de echte elektronendichtheidsfunctie van een kristal positief of nul kan zijn, maar 
nooit negatief ••̂  Deze machine verving de tot dan toe gebruikte handmatige en bewerke
lijke Fourier-methoden. Carolina MacGillavry was betrokken bij het laatste stadium van 
de ontwikkeling van de computer. 

Het werk dat zij bij Pepinsky in Alabama uitvoerde over de Harker-Kasper ongelijk
heden werd gepresenteerd op de bijeenkomst van de Crystallographic Society of America 

42. M.J. Buerger, 'Brief history of crystal structure determination', in: J. Lima-de-Faria ed.. Historical Atlas of 
Crystallography (Dordrecht/Boston/Londen 1990) 109-123, m.n. 117. 
43. D. Harker & J.S. Kasper, 'Phases of Fourier coefficients directly from crystal diffraction data', Journal of 

Chemical Physics 15 (1947) 882-884. 
44. Bijvoet (n. 12), 'Het oeuvre', 12-13. 
45. R. Pepinsky, 'Electronic computer for X-ray structure analyses', journal of Applied Physics 18 (1947) 601-604. 
46. Jenny P. Glusker, 'Brief history of chemical crystallography. II: Organic compounds', in: Lima-de-Faria ed. 

(n. 42), Historical Atlas, 91-107, m.n. 97; Schenk (n. 37), 'In memoriam', 5. 
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3. According to Harker & Kasper, inequalitiea 
derived from linear combinations of structure factors 
are often useful. They can be derived as before. Starting 
from 

-P(S) ± Fih') = i j (i/3(f)"s exp[2mih- C,• f)]dvl̂ x) 

+ {pp(f) ^ exp[27r»(A''Ci'7')j£/t'{f)J, 

one obtains 

_ rtfcto ' 
+ F(h'' (̂ fc - ƒ)) • exp {2m{h' • (i)] 
±2Bei^(A-i-A'-^i)-exp[(-2m(ft'-M]. 

This treatment can be extended to linear combinations 
of any number of structure factors. 

4. Harker &• Kasper showed that in many cases 
alternate forms of inequalities can be derived, namely, 
when it is possible to write the goniometric part of the 
structure factor aa a product of two factors. Evidently, 
this is equivalent to the condition that the sum 

S exp[27rt(A-C,.-f)] 
i=0 

can be written in the form 
p - i Q-l 
2 exp[2;ri(A-(C;-/)-f)]- 2 exp[27ri(A-Ct-f)], 

/ = 0 fc=0 

where G' and C are subgroups of C: 
(C) = (C')-(C"'), and M^-^- (7) 

I t is easily seen that this can be done only if the matrix 
parts of C' and C' are of the form 

(On C,, 0\ 
Ca Ojs OJ and 

\ 0 0 1/ 

'1 0 0 \ 
0 1 0 j 
.0 0 cj 

respectively. That is, if the group contains at most one 
more-tban-twofold axis, and a symmetry plane per
pendicular to it. (Of course, in groups of the class 
21m 2/m 2/m any one of the twofold axes can be singled 
out.) Schwarz's inequality can then be applied in 
the form 

\m)\''<.^i,p{r)\''-^exv[2m(h-(C',-I)-f)]\'dv{f) 
"• J I i~o I 

f - I " " ' - I ' 
x<j)p(r) 2 exp[2Tri{h-Cl-r)]\ dv{f). 

Proceeding exactly as before, and making use of (7), 
one finds 

|i"(A)|2<i' 'v; P{h-(if,',-I))-e7ip[2wHh-ïi)] 

x ' s F{h-(i,l-I))-ejip[2mih-il)]. (8) 

Again, the transformed A,- and h^ are easily found. 
5. A few final remarks may be made. 
All inequalities can, of course, be derived just as well 

introducing the presence of spherical atoms, that is, 
working with F in the form of a sura instead of an 
integral and applying Cauchy's inequality (Harker & 
Kasper, 1948). 

As already remarked by Buerger, the transformations 
Ajt = A-(^t—ƒ) are e-xactly the same aa those which lead 
from Patterson to implication space (Buerger, 1948a, 6). 
This is evident: in both cases the problem is to trans
form from a Harker vector, i.e. distance between two 
structurally equivalent points, to a vector from the 
origin to one of these points. There must be a cormexion 
between inequalities and imphcation theory, since both 
try to find the relation between F^ and F, that is be
tween vector space and crystal space. 

Een deel van de tekst van het artikel van MacGillavry over de Harker-Kasper ongelijkheden (n. 47) 

in Ann Arbor (Michigan) op 8 april 1949.''' Het artikel hierover, dat slechts twee pagina's 
besloeg, verscheen een jaar later in mei 1950.''*' Vervolgens werkte J.A. (Jaap) Goedkoop, een 
van de veelbelovende promovendi van Carolina MacGillavry, bij Pepinsky aan het Penn
sylvania State College verder aan de ongelijkheden. 

Uit de briefwisselingen tussen MacGillavry, Pepinsky en Goedkoop komt een territorium
kwestie over het werk betreffende de Harker-Kasper ongelijkheden naar voren, waarvan 
de atliandeling als kenmerkend mag worden beschouwd voor de wijze waarop Carolina 
MacGillavry haar plaats in haar onderzoeksgebied zag. Terwijl Pepinsky haar vrouwelijke 
eigenschappen als correctheid en (te) goede manieren wilde toeschrijven, ontkende zij op 
een rustige manier dat zij op een dergelijke Vrouwelijke' wijze optrad. Laten wij de brief
wisseling volgen. Het begint allemaal heel neutraal wanneer MacGillavry eind 1949 aan 
Pepinsky vraagt hoe het met zijn werk en dat van Goedkoop gaat en of Goedkoop Jerome 
Karle, de eerder genoemde Nobelprijswinnaar, heeft gesproken: 

Of course I'm very anxious to know the results of your work on the 'condit ions on rho ' business, (rho 

= elektronendichtheid M B | I wish I could be there to see how it all comes out. Jaap writes that he has 

47. Caroline H. MacGillavry, 'On the tierivation of Harker-Kasper Inequalities', .Acta Crystallographica } (1950) 
214-217, m.n. 217. 

48. Ibid. 
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worked a lot about the inequalities. I hope he got in contact with Karle at the Philadelphia meeting 

because I had the impression that he has been deriving results that Karle had already. Of course, it is 

excellent for Jaap to work it out for himself, but it probably does not lead to a publication for him. Nor 

does my own pottering in these matters. I derived Buerger's 'equalities' that puzzled us so much on 

Computer day in .^pril (1949 MB). They are all right, but I do not think they will lead you very far, 

because there are many terms which you cannot say much about beforehand.-" 

Kennelijk beweegt Goedkoop zich op het terrein van Karle, maar MacGillavry geeft Karle 
hiervan de prioriteit. Inderdaad heeft Goedkoop met Karle in Philadelphia gesproken, 
zoals blijkt uit een brief van Goedkoop van 13 februari 1950, en blijkt er een rel uitgebro
ken te zijn: 

Beste mej. MacGillavry, Trouw aan de belofte, nu eindelijk eens het inequality verhaal te sturen, heb ik 

met het schrijven van deze brief wel een schandelijk lange tijd gewacht. {... de reden hiervoor is) dat 

zich ook over deze zaak alweer een groot drama heeft ontwikkeld. Ik ben natuurlijk indertijd in 

Philadelphia direct met Karle gaan praten. Hij zei toen, blij te zijn, dat er tenminste iemand wat aan 

'zijn' inequalities deed en dat het tijd werk |sic], dat hijzelf er ook weer eens aan begon. Ik ben er toen 

dus rustig mee doorgegaan, eerst vooral met de symmetrie-eigenschappen (dit in vervolg op de alge

mene formulering van de Harker-Kasper geschiedenis), en later ook over de equalities. Het was een 

enorm karwei.^" 

Het was de bedoeling dat hij op de ACA-conferentie in april 1950 zou spreken over dit 
onderzoek. Hier deed zich echter een probleem voor, want Pepinsky had in een eerder sta
dium, 'met een maar zeer vage notie van de hele inequality-theorie', Karle uitgenodigd om 
op de ACA-conferentie te spreken. Karle had zich inmiddels kennelijk gerealiseerd dat er 
voor hem niet veel overbleef om over te spreken als ook Goedkoop zijn resultaten zou pre
senteren op dezelfde conferentie. Hij stelde gepikeerd voor om dan maar een belangrijke, 
overkoepelende lezing te houden. Goedkoop berichtte hierover aan MacGillavry onder 
meer wat Pepinsky's reactie was geweest en hoe hij zelf wilde doorgaan: 

Daarop heeft Ray kans gezien, op de een of andere manier het hele Naval Research Lab in rep en roer te 

krijgen, door met Karle te gaan praten. Volgens Ray zou Karle gezegd hebben, het hele phase-probleem 

wel zowat opgelost te hebben en het verkeerd te vinden dat een 'graduate student' [Goedkoop MB] aan 

een dergelijk belangrijk probleem werkte [...] Verschillende andere Washington'se halfgoden zouden 

zich in gelijke zin hebben geuit. [... ] 

Het liefst zou ik het met Karle op een accoordje willen gooien | . . . maar het] lijkt me veiliger te 

trachten eerst mijn bijdrage vast te leggen, door het verhaal naar Acta te sturen. Bovendien schijnt Karle 

een prioriteits-trauma te hebben, wat de onderhandelingen ook al niet gemakkelijker zou maken. 

Tenslotte wil ik dit verhaal, in iets uitgebreidere vorm, ook in mijn proefschrift opnemen, waarvoor ik 

toch liefst ook een aantoonbare prioriteit dien te hebben. Ik maak hierbij een onsportief gebruik van 

het feit, dat Karle's publicaties eerst door een tijdrovende zeef moeten, die er alle onverhoopte atoom

geheimen uithaalt. 

I... ] De onafgebroken stroom van wilde ideeën is werkelijk verbijsterend; voor het phase probleem 

wordt elke week een nieuwe oplossing gevonden. Wijlen 's Fuhrer's veldmaarschalken moeten zich 

ongeveer net zo gevoeld hebben als ik tiij het aanhoren van al die inspiratie. 

49. Carolina MacGillavry aan Ray Pepinsky (13 december 1949). 
50. Jaap Goedkoop aan Carolina MacGillavry (13 februari 1950). 
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Ook Pepinsky richtte zich in een brief tot MacGillavry met zijn visie, waarin MacGillavry 
min of meer de schuld krijgt: 

21 February 1950 

Dear Caroline: This is an additional matter, which is unconnected with the accompanying letter [22 

februari, zie beneden MB]. It is also very much between us. Karle has been very much upset, and not 

entirely pleasant, as a consequence of the fact that Jaap has been working on the inequalities proJilem.''' 

Volgens Pepinsky had Karle zich beklaagd bij het hoofd van de afdeling natuurkunde van 
het Office of Naval Research, de geldgever voor Pepinsky's onderzoek, waardoor Pepinsky in 
de problemen was gekomen. Karle had Pepinsky te verstaan gegeven dat de 'inequalities' aan 
de groep van Hauptman en hem 'toebehoorden'. Verder wenste Karle op de conferentie 
over 'Het Centrale Probleem in de Röntgenstralen Analyse' te spreken. Pepinsky vervolgde 
op geprikkelde toon: 

I had actually considered that Bijvoet should present a critical review of the field which would summa

rize not only the 'Central Problem', but what has been and is being done about it. In the midst of so 

venerable a crew as will be assembled, J would myself hesitate to request the position of chief philosopher 

- and I think that Karle, although a brilliant theorist, might partake also of such well-justified modesty. 

Furthermore, I do not feel that the phase-limiting inequalities are of themselves likely to provide the 

Rosetta Stone. [...] 

My guess is not merely that Jaap has covered everything that KarJe has in mind, but that he has 

evaluated its practicality much more soundly. 

Our response to this has so far been to transmit Jaap's paper to the Acta, in order that he be protected. 

We are sending the abstract of Jaap's results to Karle, but not the complete paper yet, in the hope that 

he will recognize that the subjects are duplicative and that genius is not a monopoly. 1 am of the opinion, 

as is Jaap, that it was a large mistake for you to withhold your results at the Ann Arbor meeting [april 

1949 MB], since they really were not at all included in Karle's work. To some extent this generous and 

mannerly act may have served to turn his head, and I don't think it should be repeated without much 

more consideration. [... ] 

This has to do with you, of course. I don't know what you had in mind discussing; but you played a not 

inconsiderably [sic| part in the development of phase theory, and your thinking should be represented at 

both conferences. 

Volgens Pepinsky (en Goedkoop) had MacGillavry dus in 1949 met haar resultaten voor de 
dag moeten komen. Het feit dat ze dat niet gedaan had, werkte nu in het nadeel van Goed
koop. Pepinsky noemt het weliswaar een 'generous and mannerly act', maar voegt daar 
meteen aan toe dat zij iets dergelijks niet nog een keer moet uithalen: 'I don't think it 
should be repeated'. In feite wordt MacGillavry aansprakelijk gesteld voor het uitbreken van 
deze onverkwikkelijke territoriumstrijd, omdat zij (typisch vrouwelijke?) eigenschappen als 
edelmoedigheid en goedgemanierdheid zou hebben getoond. Hierdoor zou Karle zijn 
gesterkt in zijn 'prioriteits-trauma', zoals Goedkoop het noemt. Het antwoord van Mac
Gillavry hierop is kenmerkend voor haar, namelijk bescheiden, exact en rustig van toon: 

Dear Ray, Thank you very much for your two letters, of Febr. 21 and 22. As I wrote you already I am of 

course very sorry that you and Jaap are having trouble with Karle. 1 must clear up one misunderstanding: 

51. Ray Pepinsky aan Carolina MacGillavry (21 februari 1950). 
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I did not withhold any of my resuhs at the Ann Arbor meeting last year [8 april 1949 MB|, in fact, I 
told all that 1 knew about it at that moment. I am well aware that my method is an entirely different 
approach from Karle's. The only thing I did not stress overmuch at Ann Arbor was the fact that the 
inequalities follow from the density [elektronendichtheid MB| being positive. I had found that more 
or less by trial: I just wondered what would happen if you took a sign forbidden by the inequalities. I 
made the Fourier and found that rho got negative. Then 1 asked Nicholas Chako about it who confirmed 
that this was the condition underlying the inequalities." 

Zij legt vervolgens uit, waarom zij deze belangrijke gegevens niet openbaar heeft gemaakt: 

The reason 1 did not give a full account of my results in the published reports of the Ann Arbor meeting 
had nothing whatever to do with Karle: At the meeting the Editor of the American Miner. [Mineralogy 
MB| complained about the mathematical aspect of some of the preprints and their size. 1 felt he meant 
mine, amongst others, and so I changed mine because 1 was anyhow more inclined to give a full account 
In Acta than in the Amer. Miner. My Acta paper will be published soon [het verscheen in mei 1950 MB] J 
think. 

So you see that if I spoiled Karle 1 did it accidentally and not of being too modest. 

Tekenend is dat zij zich niet als 'too modest' wil laten karakteriseren. Uit mondelinge 
informatie van haar medewerkers wordt deze mening over haarzelf bevestigd. Hoewel 
vriendelijk in de omgang, liet zij zich niet opzij schuiven en functioneerde zij zoals van 
een universitair professor en wetenschappelijk onderzoeker verwacht kon worden. 

In 1952 werd haar bijdrage over de Harker-Kasper ongelijkheden in een boek van Pepinsky 
gepubliceerd. Jerome Karle heeft aan deze kwestie geen slechte gevoelens jegens haar over
gehouden, maar hij kreeg wel de Nobelprijs en zij niet, terwijl zij op hetzelfde spoor zaten, 
zoals Karle ook erkent. 

Internationale en nationale erkenning 

Zodra dat na de Tweede Wereldoorlog mogelijk was, had Carolina MacGillavry contact 
gelegd met haar collega's in het buitenland. Zoals reeds eerder vermeld, woonde zij in 1947 
het eerste Europese Kristallografie Congres bij, dat onder leiding van W.L. Bragg in de Royal 
Institution te Londen werd gehouden. In 1948 vertrok zij naar de Verenigde Staten, waar 
zij, als enige vertegenwoordiger van Nederland, het eerste congres van de International 
Union of Crystallography bezocht.'-' Hieruit zou de oprichting resulteren van de stichting 
F.O.M.R.E. (Fundamenteel Onderzoek der Materie met Röntgen- & Elektronenstraling), 
die de nodige gelden verkreeg voor de zeer dure röntgenanalytische apparatuur in 
Nederland. Carolina MacGillavry was tot 1972 voorzitter van deze stichting. 

In hetzelfde jaar werd zij benoemd tot lid van de redactie der International Tables for X-
ray Crystallography, hetgeen als een onderscheiding gezien moet worden. Zij bleef lid van 
de redactie tot 1966. In de tweede helft van 1948 bezocht zij met steun van een Unesco-
American Chemical Society fellowship, als eerste vrouwelijke fellow, enkele belangrijke 
Amerikaanse wetenschappelijke instituten en laboratoria. Zoals gezegd werkte zij in 1949 
bij Pepinsky, met wie zij een bijzondere relatie opbouwde; het contact met hem zou ook 

52. Carolina MacGillavry aan Ray Pepinsky (28 februari 1950). 
53. Gerding e.a. (n. 9), Werken aan scheikunde, 40. 
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na MacGillavry's terugkeer in Nederland nog jaren zeer intensief blijven. Hun correspon
dentie, waaruit hier is geput, getuigt daarvan. 

Bij Pepinsky deed zij veel ervaring met de computer op; ook programmeerde zij een 
contourdiagram van een anker, symbool voor de Office of Naval Research. Dit anker had 
voor haar leerling Goedkoop een dubbele betekenis: zowel een symbool van haar creativiteit 
als een symbool voor de verbinding die zij met de Verenigde Staten had gelegd: 

Het getuigt van haar speelse geest en haar gevoel voor vorm, die ook zo expliciet blijken uit haar bock 

over Escher's tekeningen, maar die vaak impliciet een rol speelden in haar kristalstructuurbepalingen. 

Het markeert ook het begin van de weg die zij toen voor een aantal van haar leerlingen baande naar de 

VS, waar sommigen bleven en waarvan de overigen met aanzienlijk verruimde blik terugkwamen.''-' 

Vanaf haar terugkeer in Nederland probeerde Carolina MacGillavry zelf ook een compu
ter te krijgen voor het laboratorium in Amsterdam. ZWO en/of Philips zouden hiervoor 
het geld bijeen moeten brengen. Zij had haar hoop gevestigd op E.J.W. Verwey, de leider 
van het Vaste Stof Onderzoek van Philips, waar MacGillavry adviseur was. Volgens haar 
deed men daar al onderzoek voordat de Nederlandse natuurkundigen 'enig benul van 
vaste stoffen hadden'.^' Zowel aan Bijvoet als aan Pepinsky schreef zij over haar acties: 

Verwey was ziek, maar ik logeerde bij hem, en ik heb hem ook een en ander verteld en de plaatjes laten 

zien. Wil je er over denken wat ik zou kunnen doen? Jii bent veel tactischer dan ik, ik zou misschien de 

boel verknoeien met impulsief optreden, maar ik wil best aan mensen schrijven als je het geschikt vindt.'* 

en 
Quite innocently, I gave a talk in Eindhoven about a fortnight ago, about my American experiences, 

and of course most of the time I talked about the Computer and its possibilities. The talk went very 

well and I had the impression that they were very interested. In fact, they asked whether there should 

not be a Computer of this type somewhere in Europe. I said I hoped there would come one;^' 

Haar gevoel voor humor komt eveneens in deze brief naar voren wanneer zij zegt: 

By the way, somebody asked me, where did we put the crystal into the computer; some people are 

never content. Something to think about for youl -

Haar activiteiten wierpen vruchten af, want in februari 1950 blijkt zij geld gekregen te heb
ben om de ACA-bijeenkomst in Pennsylvania State in april bij te wonen. Bovendien was er 
bij Philips zoveel belangstelling voor dit onderzoek ontstaan dat men ook een medewerker 
naar dit congres stuurde.'" 

Het jaar 1950 mag in meer opzichten een bijzonder jaar voor Carolina MacGillavry 
worden genoemd. Zij werd benoemd tot buitengewoon hoogleraar en zij werd het eerste 
vrouwelijke lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 
Op zaterdag 24 juni 1950 sprak de hoogleraar A.J. Kluy\'er, voorzitter der Afdeling Natuur
kunde, haar als volgt toe: 

54. J.A. Goedkoop in: Gerding e.a. (n. 9), Werken aan scheikunde, 53-54. m.n 54. 
55. Gerding e.a. (n. 9), Werken aan scheikunde, 41. 
56. Carolina MacGillavry aan ).M. Bijvoet (8 december 1949). 
57. Carolina MacGillavry aan Ray Pepinsky (13 december 1949). 
58. Jaap Goedkoop aan Carolina .VlacGillavry (begin februari 1950); Carolina MacGillavry aan Ray Pepinsky 

(17-2-1950). 
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Uw bijzonder scherpzinnige en geslaagde onderzoekingen op het gebied der Röntgen-analyse van kris

tallen hebben U een internationale faam bezorgd. In Uw proefschrift hebt Gij op voorbeeldige wijze de 

Röntgen-analyse van veellingkristallen behandeld (.. .]. Hierop zijn talrijke structuurbepalingen van 

anorganische verbindingen gevolgd, waarbij opmerkelijke resultaten zijn verkregen.[...[ Hiernaast 

hebt Gij ook een aanvang gemaakt met de structuurbepaling van organische verbindingen,[...[. Maar 

deze ten dele met eenvoudige hulpmiddelen verrichte bepalingen hebben slechts vruchten kunnen 

afwerpen, dank zij Uw uitgebreide theoretische studiën betreffende de grondslagen der methodiek, 

welke een grondige beheersing van vele hoofdstukken uit de physica en de mathesis vereisten. Op dit 

gebied zijn door U tal van oorspronkelijke bijdragen geleverd, waarvan ik hier nog slechts vermeld de 

vernuftige wijze, waarop U uit de geometrie der fijnstructuur van electronendiagrammen inlichtingen 

hebt weten te verkrijgen over de kristalstructuur.'" 

Ter gelegenheid van deze unieke gebeurtenis verscheen een interview met Carolina 
MacGillavry in onder meer Het Parool, met als kop: 'Prima inter pares'.*'" De onderwijsre-
dacteur schrijft in dit artikel: 

'Dat nu voor het eerst een vrouw lid van de Akademie wordt,' zei prof. MacGillavry ons de dag tevoren 

in haar latwratorium [...[, 'zie ik niet als een symbool van een overwinning, maar als een symbool van 

vrede. Ik ben overigens zeker niet de eerste vrouw, die deze onderscheiding waardig is - ik denk daarbij 

bijv. aan wijten prof. Cornelia de Lange en aan prof. Johanna Westerdijk. Toen zij studeerden en naam 

maakten, had een vrouw eigenlijk a priori geen kans voor zoiets'. 

Ook andere kranten schonken vrij uitgebreid aandacht aan haar intrede in de KNAW: 

Over haar Amerikaanse bevindingen, die ter sprake kwamen, toen wij haar in haar laboratorium 

opzochten, kon zij ons vlot en instructief meer vertellen dan een journalist, die voorgeeft van alles ver

stand te hebben, helder zou kunnen weergeven. Maar het komt hier op neer, dat de maten en hoeken 

en intensiteit van de buigingseffecten van Röntgenstralen in kristallen - alles van gewicht voor de 

kernphysica [sic!] - hier op film wordt vastgelegd, waarna op grond van de verkregen platen bereke

ningen worden gemaakt. Zeer ingewikkelde berekeningen uiteraard. In Amerika heeft men daarvoor 

speciale rekenmachines, die het werk van de registratie en structuuranalyse vergemaJd<;elijken. Maar op 

onze vraag, of er geen mogelijkheid was zodanige apparatuur ook voor Nederland te bemachtigen, 

schoot prof. Mac Gillavry vriendelijk in de lach. 

- De 'rekenmachine" is groter dan deze kamer hier - (wij zaten in de hoek van een zaaltje van wellicht 

vijf bij acht meter) en is nauwelijks te betalen. Maar ze staan ter beschikking voor internationaal gebruik 

en wij kunnen bijvoorbeeld onze problemen in Amerika laten berekenen.[...[ En deze formidabele 

machinerie heeft toch ook een bezwaar: men zou er de slaaf van kunnen worden!*" 

De epitheta 'vlot', 'vriendelijk', 'jeugdig' en gekleed in een 'gemakkelijke witte blouse en 
vrolijk geruite rok' onderstrepen de verwondering van de journalist(e), die haar ook over 
emancipatie vragen stelt. MacGillavry ontkent in dit interview, in tegenstelling met het vorig 
vermelde, het bestaan van enige problematiek op dit gebied en zegt: 'Het is toch dikwijls niet 
een vraagstuk van man of vrouw, doch een quaestie van bekwaamheid, persoonlijkheid, 
karakter.' 

59. Internationaal Archief Vrouwenbeweging Amsterdam. 
60. Het Parool (24-6-1950). 
61. V..V1., Nieuwe Rotterdamsche Courant (zaterdag 1 juli 1950). 
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Op 3 juli 1950 aanvaardde CaroHna H. MacGillavry het ambt van buitengewoon hoogleraar 

(pas in 1958 werd zij tot gewoon hoogleraar b e n o e m d ) in de chemische kristallografie aan 

de Gemeen te Universiteit van Amste rdam met het ui tspreken van een rede in de aula. In 

deze orat ie geeft zij als volgt een van haar schaarse c o m m e n t a r e n o p een eventueel verschil 

tussen manneli jke en vrouwelijke wetenschappers: 

Wat trekt mensen van een zo verschillende oorspronkelijke instelling tot de kristallografie? De typische 

eigenschappen van de kristallograaf, die ik U in dit betoog al noemde, kan ik nu als volgt samenvatten: 

Een zekere artisticiteit, althans behoefte aan aesthetische bevrediging, | . . .] Voorts is nodig geduld en 

nauwkeurigheid, [...] bovenal intuïtie, levendig ruimtelijk voorstellingsvermogen en lenigheid van 

geest, | . . .] 

Deze karakteristiek van de kristallograaf moet, wil zij iets waard zijn, antwoord kunnen geven op 

een reeds vaak gestelde vraag: hoe komt het dat betrekkelijk veel vrouwen zich tot de kristallografie 

aangetrokken voelen en in deze wetenschap vaak een vooraanstaande plaats innemen. 

Zij noemt dan Kathleen Lonsdale 'een der veelzijdigste thans levende kristallografen' en 
Dorothy Hodgkin 'die het raadsel van de structuur van penicilline oploste' en die in 1964 
de Nobelprijs voor chemie kreeg. Zij laakt in haar oratie de onordelijke toestand van de 
natuur- en scheikundige laboratoria (mannenhuishoudingen') en stelt verder; 

[...) een vrouw [voelt] zich meer thuis in een kleine kring dan in een grote groep, omdat zij alleen in 
het eerste geval haar drang tot scheppen van een eigen sfeer kan uitleven.''-

De werkgroep van CaroHna MacGillavry bestond uit 5 vaste medewerkers, 5 technici, 1 
secretaresse en 1 promovendus.*'-' Onder haar leiding promoveerden 28 onderzoekers; de 
laatste was Beatrix Koch in 1975. Van deze promovendi werden er 10 hoogleraar. Drie van de 
promovendi waren vrouwen; behalve Beatrix Koch ook nog Beeldje Strijk (later Schoone-
Strijk) en Clara Brink (later echtgenote van de vooraanstaande kristallograaf, een van de 
grondleggers van de Directe methode, prof dr. David P. Shoemaker). Andere vrouwen, als 
Joke van den Berg, deden wel hun onderzoek bij 'Mac', maar promoveerden elders. Ondanks 
de kleine bezetting werd haar laboratorium een nationaal en internationaal centrum. Zij was 
een persoonlijke vriendin van Kathleen Lonsdale, die enige malen haar laboratorium 
bezocht. Ze was lid van het Executive Committee van de International Union of Crystallo
graphy van 1954 tot i960 en was met G.D. Rieck co-editor van Volume III, Physical and 
Chemical Tables, van de International Tables forX-ray crystallography.^'^ 

Op 1 mei 1972 ging zij met emeritaat. Anderhalve maand voordien, op 11 maart, had zij 
in een tot de nok gevulde zaal haar afscheidscollege gegeven. Zij keek daarbij terug op 
haar werk en filosofeerde over de mate waarin haar onderzoek 'grensverleggend' was 
geweest: 

Wat onderzoek betreft, is er sinds kort een nieuw modewoord; 'grensverleggend' onderzoek. Dat wordt als 

het hoogste beschouwd, zowel ideëel als financieel; dus pretendeert iedereen daar druk mee bezig te zijn. 

62. C.H. MacGillavry, De kristallografie en haar beoefenaars. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt 
van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 3 juli 1950. 

63. Prof.dr. H. Schenk, mondelinge mededeling. 
64. Ph. Coppens, 'Obituary', .Acta Crystallographica A50 (1994) 7-8, m.n. 8. 
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Carolina H. MacGillavry als promotor van Klaas Eriks 
(De kristalstructuren van N , 0 , en N20,.3SO,, 
Amsterdam 1952) (uit persoonlijk archief prof. 
MacGillavry) 

Zij vervolgde na een beschouwing over grensverschuivingen van de wetenschap zelf, waar
bij zij, zoals ze zegt slechts 'hier en daar een kleine grenscorrectie, zoiets als EIten en 
Tudderen in 1945', heeft uitgevoerd: 

Grensverleggend onderzoek zou ook kunnen betekenen: werk waarbij je je eigen grenzen verlegt. Dat 

moet je natuurlijk doen, tot het laatst van je aktiviteit, anders wordt je werk louter routine. Bovendien 

is dit voortdurend verwijden van je eigen horizon noodzakelijk voor de grote taak, die je als onderwijzer 

hebt; het verleggen van de grenzen van je studenten en medewerkers.[...] Daar komt nog bij dat men 

studenten heel goed kan betrekken bij het uitvoeren van bovengenoemde grenscorrecties van de 

wetenschap, en bij het invullen van de witte plekken op de kaart. Hun grenzen worden dan meteen een 

flink eind verschoven [...]'"' 

In Nederland gold CaroHna MacGillavry als de wetenschappelijke top op haar vakgebied.*'' 
Behalve het reeds genoemde werk beschouwde Bijvoet haar stuk over het verstrooiend ver
mogen van verschillende atomen als een sterpublicatie die 

behoort tot de meest geciteerden uit de kristallografische literatuur: haar berekening van het verstrooiend 

vermogen van een groot aantal atomen op grond van het Hartree atoommodel.''' 

In 1952 verscheen van haar hand een belangrijke publicatie over het structuurprobleem 
van vitamine A. Dit handelde niet alleen over de structuur, maar tevens over het 'pro
bleem', dat wil zeggen, dat zij altijd haar onderzoeksterrein met een brede blik overzag. 

65. C.H. MacGillavry, Verantwoording, afscheidscollege (Amsterdam 11 maart 1972) 4. 
66. Prof dr H. Schenk, mondelinge mededeling. 
67. Bijvoet (n. 12), 'Het oeuvre', 14. 

327 



i6o Marjan Bruinveb-Bakker en Annemarie de Knecht-van Eekelen 

Daarna volgde onderzoek aan allerlei oxiden, waarbij ze veel tot dan toe onbegrijpelijke 
zaken ophelderde: bijvoorbeeld waardoor fosforpentoxide water kan binden en waardoor 
zwaveltrioxide als lange slierten kan voorkomen. Bijvoet vatte haar werk samen met de 
woorden: 

Karakteristiek is haar virtuoze beheersing van het vak, waarmee zij onafgebroken haar medewerkers 

terzijde staat. In het ontcijferen van geheimzinnige röntgenogrammen en raadselachtige Patterson-

diagrammen gelijkt zij haar zuster in de kunst, de Nobelprijswinnaar Dorothy Hodgkin.''" 

[...] Carolina MacGillavry [heeft] een aparte plaats onder onze röntgenanalytici. Hier valt niet 

alleen de beheersing der technieken op, maar eveneens de keuze der onderwerpen, die uit een sterk 

gespreide interesse voortkomen. In haar oratie (1950) zegt zij: 'Het voortdurende contact met andere 

wetenschappen geeft aan de kristallografie een eigen bekoring'.*'* 

Binnen de KNAW wordt zij door sommige leden getypeerd als 'a good sport''" en als 

een warme persoonlijkheid, die eruditie uitstraalde. Zij kende iedereen en had hele goede relaties met 

Lonsdale. Zij stond op heel hoog niveau. Zij bezat vrouwelijke intuïtie èn wetenschappelijke aanleg. Zij 

was het die de betekenis van vrouwen over het voetlicht bracht.-'' 

Kunst en wetenschap 

Carolina MacGillavry had gevoel voor kunstzinnige expressie. Haar muzikaliteit is al 
genoemd; op het laboratorium werd, na afloop van het werk, veel kwartet gespeeld ('Mac' 
speelde viool). Ook de beeldende kunst had haar grote aandacht. Het is merkwaardig te 
constateren dat zij internationaal de grootste bekendheid heeft gekregen door haar schit
terende boek over de kunstenaar Maurits Escher, die mede daardoor in Amerika zeer 
geliefd werd.'- Na haar emeritaat hield ze diverse lezingen over dit thema, alsmede over 
symmetrie-verschijnselen, die veel publiek trokken: 

Ook meer algemeen had ze een grote bekendheid met haar lezingen over allerlei aspecten van symme

trie. In het kader van het Facultair Colloquium van de Faculteit Scheikunde van de Universiteit van 

Amsterdam gaf ze een lezing over symmetrie, toen ze juist 80 jaar was geworden. Het is met meer dan 

300 belangstellenden nog steeds de best bezochte lezing van het reeds 15 jaar bestaande colloquium.'-'' 

Tot de bekendste behoort de tekst die zij uitsprak op het tiende driejaarlijkse congres van 
de International Union of Crystallography te Amsterdam onder de titel 'Order and 
Beauty'. Hierin vergelijkt ze het bovenaanzicht (polderlandschap en vesting Naarden), 
maar ook het zijaanzicht (bollenvelden, aspergebedden) van Nederland met kristalstruc
turen. Dit is als artikel in het Nederlands in het Chemisch Weekblad verschenen met als 
titel 'Orde en schoonheid, een kristallograaf kijkt naar Nederland', waaruit het volgende 
'credo' van Carolina MacGillavry afkomstig is: 

68. Hnd. 
69. Ibid., 12-13. 
70. Prof dr. D. de Wied, mondelinge mededeling. 
71. Prof dr. T.I. de Boer, mondelinge mededeling. 
72. C.H. MacGillavry, Fantasy and Symmetry: The Periodic Drawings of M.C. Escher [Hew York 1965). 
73. Schenk (n. 37), 'In memoriam', 5. 
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Sneeuwkristallen zijn een voorbeeld van wat in de kristallografie onder 'kristal' wordt verstaan, namelijk een 
natuurlijk gegroeid, meestal homogeen, vast lichaam. De regelmatige, zeshoekige vorm van de sneeuwkristallen 
heeft natuurbeschouwers reeds eeuwenlang gefascineerd; uit: J.R Martinet, Katechismus der Natuur, deel 4 
(Amsterdam 1779) t.o.v. 244 

Kristallografen houden van 'hun' kristallen, zoals biologen de voorwerpen van hun studie liefhebben, 

niet zo zeer om wetenschappelijke als om gevoelsmatige redenen. Wat ons boeit is de schoonheid van 

kristallen. Ik hoop getoond te hebben dat deze schoonheid berust op orde, regelmaat, getemperd door 

onderbreking en afwijking.̂ -* 

Ook in haar latere jaren werkte zij aan mathematische aspecten van beeldende kunst en 
aan symmetrie in de natuur.?^ In 1981 hield zij een lezing over het resultaat van een door 
haar verrichte vernuftige berekening aan het geheimzinnige kristal op de prent Melencolia 

74. C.H. MacGillavry, 'Orde en schoonheid, een kristallograaf kijkt naar Nederland', Chemisch Weekblad 73 
(februari 1977) 65-67, m.n. 67. 

75. C.H. MacGillavry, 'Symmetry in the three Kingdoms', in: Marjorie Senechal ed.. Structures of Matter and 
Patterns in Science, inspired by the work and life of Dorothy Wrinch. Sophia Smith Collection (Cambridge Mass. 
1980) 31-57; 'Hidden Symmetry', in: H.S.M. Coxeter e.a. eds., M.C. Escher: Art and Science. Proceedings of the In
terdisciplinary Congress on M.C. Escher, Rome, Italy 26-28 March 1985 (Amsterdam 1986) 69-80; 'The Symmetry 
of M.CEscher's "Impossible" Images', Comp. & Math, with Appls. 12B (Pergamon 19H6) 123-138. 
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I van Albrecht Dürer.-'* Aan het eind van haar leven had zij zo'n loo publicaties doen ver
schijnen, waaronder boeken en populariserende artikelen. 

Rolmodel 

Op 9 mei 1993 is CaroHna H. MacGillavry op 89-jarige leeftijd te Amsterdam overleden. Zij 
ligt begraven op de begraafplaats 'Soestbergen' te Utrecht, naast dr. J.H. (Han) Nieuwen
huijsen, haar geliefde levensgezel in de periode van 1968 tot 1986. Aan eerbetoon heeft het 
haar niet ontbroken: zij was lid van het 'Executive Committee of the International Union 
of Crystallography' (1954-1960), algemeen secretaris van de KNAW (1961-1974), secretaris 
van de Afdeling Natuurkunde en voorzitter van de Vrije Sectie Scheikunde van de KNAW 
(1961-1974), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (sinds 1966), lid Deutsche 
Akademie der Naturforscher 'Leopoldina' (sinds 1969), erelid van de Koninklijke Neder
landse Chemische Vereniging, de KNCV, (sinds 1973), adviserend Lid van de KNAW, Vrije 
Sectie Scheikunde (sinds 1974), erelid van de Nederlandse Vereniging van Kristallografie, 
de NVK, sinds 1989, toen een speciaal Carolina MacGillavry symposium werd gehouden 
op 8 december 1989, en erelid van de Amsterdamse Vereniging tot Oprichting en Instand
houding van Medisch-opvoedkundige Bureaus. Ook was zij erelid van de Amsterdamsche 
Vrouwelijke Studenten Vereeniging. 

Het grootste deel van haar nalatenschap is door haar gedoneerd aan de KNAW. De op
brengsten van het vermogen, het 'MacGillavryfonds', te ramen op ca. ƒ 100.000 per jaar, 
moeten ten goede komen aan 'jonge, bij voorkeur natuurwetenschappelijke onderzoekers 
werkend in en ten dienste van de oplossing van de noden van de ontwikkelingslanden'. In 
samenwerking met de 'International Foundation for Science' (IFS) te Stockholm, bij de 
oprichting waarvan CaroHna MacGillavry in 1972 namens de KNAW betrokken was, is de 
toekenning van de stipendia uitgewerkt.'" 

Wat haar zo bijzonder maakte, is niet alleen haar uitzonderlijke wetenschappelijke aan
leg, maar ook een bepaald soort intuïtie, waardoor zij ingewikkelde structuren snel kon 
interpreteren.'* Zij was een warme, humoristische en joviale persoonlijkheid, maar er 
bleef altijd een zekere afstand. Haar opvolger, prof dr. Henk Schenk zegt: 'Pas na mijn 
benoeming tot hoogleraar mocht ik 'Caroline' tegen haar zeggen!' Toch blijkt uit aUe op
merkingen van hen, die haar gekend hebben, dat ze persoonlijk zeer gewaardeerd werd. 
Uiteraard denk ik [MB] ook zelf met liefde en waardering terug aan de jaren, dat ik van haar 
college kreeg, tentamen bij haar moest doen en bij haar in de auto mocht zitten na een 
bestuurlijk etentje (ik was lid van het bestuur van het Amsterdams Chemisch Dispuut). 
Voor een vrouwelijke student in die jaren was het aanwezig zijn van zo'n kanjer van een 
rolmodel een wezenlijke stimulans. 

76. C.H. MacGillavry, 'The Polyhedron in A. Dürer's Melencolia 1. An over 450 years old puzzle solved?', KNAW 
Proceedings Congress of Crystallography B84 (3) (1981) 287-294. 

77. Gegevens KNAW: prof dr. K. Vrieze aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Den Haag, 25 maart 
1996. De bedoeling is om de begunstigden aan te wijzen in de regio Zuidelijk Afrika. Dit zijn de CaroHna Mac
Gillavry PhD Fellowships. (Tot op heden - augustus 1997 - zijn nog geen stipendia toegekend). 

78. Bijvoet (n. 12), 'Het oeuvre', 14; Gerding e.a. (n. 9), Werken aan scheikunde, 56. 
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SUMMARY 

CaroHna H. MacGillavry: the first woman in the Royal Dutch Academy of Sciences; on the 
beauty of crystals, female intuition and a flexible mind 
Carolina H. MacGillavry (1904-1993) made her career in chemical crystallography in the 
University of Amsterdam. She already wrote some major works in this field in collaboration 
with Jo Bijvoet, her male tutor and friend, before World War II. After the war, she visited 
the United States where she worked with Ray Pepinsky. From their correspondence it 
becomes clear that Pepinsky thought her to be too modest - and judged this to be a feminine 
problem - for not presenting all her findings; she herself did not want to publish her work 
before she was quite certain on all its aspects. Because of this prudent manner she did not 
get as much praise for her findings on the Harker-Kasper equations as did her colleague 
Jerome Karle who received the Nobel prize in this field. 

At the age of 46 she became professor in crystallography and the first woman to be 
elected member of the Royal Dutch Academy of Sciences. Emerging from the school of the 
crystallographer William Lawrence Bragg, she herself gave rise to a generation of female 
'descendants' in the 1960's and '70's. This female heritage did not last until these days. Her 
career reveals the conditions that favoured a woman's vocation in the middle of this century: 
superiority in her field of research, unmarried so without personal obligations and with 
the support of male colleagues. 
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