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VAN 'ONDEELBAAR' NAAR 'DEELBAAR' ATOOM. 
DE LOTGEVALLEN VAN DE HYPOTHESE VAN 
WILLIAM PROUT (1815) 

H.A.M. SNELDERS 

I 

In het cursusjaar 1852-1853 hield Gerrit Jan Mulder (1802-1880), hoogleraar 
in de scheikunde aan de Utrechtse Universiteit, op het chemisch laboratorium 
'de Leeuwenbergh' aan het Servaasbolwerk wekelijks werkbesprekingen met zeven 
doctoraalstudenten (1) over de verschillende methoden die bij de bepaling van 
de aequivalentgewichten van de chemische elementen werden gebruikt en de re-
sultaten die daarmee waren verkregen. Vier van de deelnemers zouden het be-
handelde uitwerken tot hun proefschrift. 

Als veel fysici en chemici uit het midden van de vorige eeuw stond ook Mulder 
sceptisch tegenover het reele bestaan van atomen (2), merkwaardig voor iemand 
die zich altijd leerling van de atomist Jons Jacob Berzelius (1779-1848) had 
genoemd. Mulder moest, evenals zijn natuurkundecollega Richard van Rees 
(1797-1875), niets hebben van de colleges die de jonge lector Christophorus 
Henricus Diedericus Buys Ballot (1817-1890) in 1846-1847 gaf over de "physi
ologic van het onbewerktuigde rijk der natuur, of ook moleculartheorie", "de 
leer, hoe de krachten van de kleinste deeltjes der lighamen wederkeerig werken, 
en de verklaring van de toestanden der ligchamen, dat is, van de zoogenaamde 
verschijnselen, die de natuur ons aanbiedt" (3). Buys Ballot maakte daarin 
gebruik van een dynamisch-atomistische theorie (4). Mulder was echter van 
mening dat "het woord atome, hetwelk in de wijsbegeerte der Natuur niet kan 
ontbreken, (...) een niet helder begrip (uit)drukt" en daarom Het hij "het begrip 
van atome voor hetgeen het is, en stellen waar wij kunnen in deszelfs plaats het 
bevattelijke en duidelijke begrip van aequivalent" (5). Ook zijn leerlingen hul-
digden deze opvatting. Mulders zoon Louis (1828-1897) verdedigde in zijn proef
schrift de stelling : "Het is wenschelijk, dat het woord atome uit de scheikunde 

1. Deelnemers waren W.A.J, van Geuns, J.W. Gunning, N. Mouthaan, E. Mulder, L. Mulder, N.W.P. 
Rauwenhoff en A.C. Oudemans jr. 

2. H.A.M. SNELDERS, The attitude in the Netherlands towards the atomic theory during the first 
half of the nineteenth century, Janus, 63, 1976, 111-131. 

3. C.H.D. BUYS BALLOT, Schets eenerphysiologie van het onbewerktuigde rijk der natuur, Utrecht, 
1849, 2-3. 

4. H.A.M. SNELDERS. Het materiebegrip bij Buys Ballot, Scientiarum Historia, 10, 1968, 154-172. 
5. G.J. MULDER, Proeve eener algemeene physiologische scheikunde, Rotterdam, 1843-1850, 2. 
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worde verbannen en door molecule vervangen worde" (6). En Antonius Cor-
neille Oudemans jr. (1831-1895), die overigens niet bij Mulder, maar bij Anthony 
Hendrik van der Boon Mesch (1804-1874) in Leiden promoveerde, stelde kort 
en bondig : "Notio atomi non admittatur" (7). 

Mulder was geen aanhanger van de Daltonse atomistiek en ging niet verder 
dan de chemische verschijnselen te verklaren met kleine (niet kl&inste) deeltjes, 
die een zekere polariteit bezitten, "eene werking van de kracht van verwantschap 
in eene bepaalde rigting, werkende op eene tegenovergestelde kracht, die ook 
in eene bepaalde rigting zich uitstrekt" (8). AUe chemische verschijnselen wilde 
Mulder terugvoeren tot een eerste oorzaak. Zijn uitgangsbeginsel was "dat er 
in de elementen een vermogen van aantrekking huisvest, waardoor ongelijk-
soortige deelen onderling vereenigd worden tot zekere bepaalde groepen, die voor 
nieuwe vereeniging vatbaar zijn, om alzoo meer zamengestelde groepen te 
vormen ; dat dit vermogen van aantrekking onder verschillende omstandigheden 
voor wijziging, voor verandering vatbaar is, en onder die verandering velerlei 
verschijnselen uiten kan" (9). 

Mulders belangstelling ging hierdoor niet zozeer uit naar de Daltonse atoom-
gewichten, maar meer naar de experimented te bepalen aequivalentgewich
ten die hij voor zijn berekeningen nodig had. Zijn promovendus Wolfert 
Abraham Johannes van Geuns (1828-1891) wees er op dat "gezonde stochiometrie 
van onze dagen (...) geene theorie (is) ; zij bevat het verband tusschen de enkele 
daadzaken, het algemeene van de wetenschap" (10). De Engelse fysicus en 
chemicus John Dalton (1766-1844) had in het begin van de negentiende eeuw 
het aantal soorten atomen gelijkgesteld aan dat van de eenvoudige stoffen en 
bovendien de atoomtheorie gecombineerd met de kwantitatieve wetten van de 
chemische binding en ieder element gekenmerkt door een getal, het (relatieve) 
atoomgewicht. Van Geuns vond dat Dalton "klaarheid (bragt) in de algemeene 
en theoretische scheikunde, gelijk Lavoisier zulks in de praktische scheikunde 
gebragt had" (11). Maar wat Dalton onder atoomgewicht verstond is datgene 
"wat in onzen tijd" aequivalentgewicht wordt genoemd. 

6. L. MULDER, Dissertatio inaugurate de metallorum pondere chemico. Historisch-kritisch overzigt 
van de bepalingen der aequivalent-gewigten van 24 metalen (...). Dissertatie Utrecht 8 September 
1853. Stelling VII, Utrecht, 1853, 338. 

7. A.C. OUDEMANS, Dissertatio chymica inauguralis De manganii pondere chymico (Leiden, 
1853), stelling II. Vgl. : OUDEMANS, Historisch-kritisch overzigt van de bepaling der aequivalent-
gewigten van twee en twintig metalen, Utrecht, 1853. 

8. G.J. MULDER, Proeve eener algemeene physiologische scheikunde, 24. 
9. G.J. MULDER, Redevoering over de stoffelijke wereld, een middel tot hoogere ontwikketing, 

Rotterdam, 1845, 14-15. 
10. W.A.J. VAN GEUNS, Specimen historico-chemicum inaugurate de pondere specifico elementorum 

chemicorum aeriformi nee non de pondere chemico elementorum quae organica dicuntur. Proeve 
eener geschiedenis van de aequivalentgetallen der scheikundige grondstoffen en van hare soor-
tetijke gewigten in gasvorm, voornametijk in betrekking tot de vier grondstoffen der bewerk-
tuigde natuur. Dissertatie Utrecht 12 September 1853, Amsterdam, 1853, 19. 

11. W.A.J. VAN GEUNS, Specimen historico-chemicum inaugurate (...), 23. 
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n 
Een van de stellingen van Van Geuns bevat een afwijzing van de hypothese 

van Prout. "Het staat voor geen aequivalentgewigt met genoegzame zekerheid 
vast, of het al dan niet een veelvoud van dat van waterstof is" (12). In zijn proef
schrift wees hij op de "belangrijke strijd (die) ontstond (...) over de vraag, of 
de aequivalent- of atoom-gewigten geheele veelvouden van dat van waterstof 
waren" (13). Het gaat hier om een hypothese die de Londense arts en chemicus 
William Prout (1785-1850) anoniem in 1815 en 1816 had gepubhceerd en waarin 
deze aantoonde dat de dichtheden van een aantal elementen, indien ze beschouwd 
worden als gassen, veelvouden zijn van dat van waterstof (14). Dit feit scheen 
er op te wijzen dat de zwaardere elementen opgebouwd zijn uit een geheel aantal 
waterstofatomen, wanneer tenminste aangenomen wordt dat gelijke volumina 
van gassen evenveel deeltjes bevatten. Prout veronderstelde dat waterstof de oer-
materie, prote hyle, van de oude filosofen is en dat de atoomgewichten gehele 
veelvouden zijn van dat van waterstof. Hij geloofde daarbij in een werkelijke 
opbouw van atomen en moleculen uit waterstofatomen. Het aantrekkelijke van 
de hypothese was dat ze — in tegenstelling tot de Daltonse atomistiek — in over
eenstemming leek te zijn met het aloude geloof in een eenvoud van de materie, 
in het bestaan van een oermaterie. 

De hypothese van Prout vond een warm verdediger in de Schotse chemicus 
Thomas Thomson (1773-1852), hoogleraar in Glasgow. Diens geheeltallige atoom
gewichten, gevonden uit analyses die zelfs voor die tijd buitengewoon slecht waren, 
werden door zijn autoriteit in Engeland lange tijd gebruikt. Op het continent 
had de hypothese van Prout weinig aanhangers, vooral door de invloed van Ber
zelius die er zich vanaf het begin tegen had uitgesproken. De hypothese werd 
daardoor nauwelijks in discussie gebracht en leek bovendien afgedaan te zijn 
toen de Londense scheikundehoogleraar Edward Tlirner (1796-1837) op verzoek 
van de British Association for the Advancement of Science een reeks atoomge
wichten bepaalde, de fouten in de atoomgewichten van Thomson aanwees en 
zelf resultaten kreeg die goed met die van Berzelius overeenkwamen. Tbrner con-
cludeerde dat zijn atoomgewichten niet overeenstemden met de hypothese van 
Prout, een conclusie die Frederick Penny (1816-1869), hoogleraar scheikunde aan 
het Anderson's College in Glasgow, in 1839 eveneens trok. Maar in 1846 vonden 
de Franse chemicus Jean Baptiste Andre Dumas (1800-1884) en zijn Belgische 
leerling Jean Servais Stas (1813-1891) dat het atoomgewicht van koolstof precies 
twaalf bedroeg, geheel in overeenstemming dus met de hypothese van Prout. Dit 
leidde tot een hernieuwde belangstelling in de hypothese van Prout. Dumas en 
Stas reageerden echter niet op dezelfde wijze. Dumas sloot zijn onderzoekingen 

12. W.A.J. VAN GEUNS, Specimen historico-chemicum inaugurate (...), 155 (stelling III). 
13. W.A.J. VAN GEUNS, Specimen historico-chemicum inaugurate (...), 29. 
14. (W. PROUT), On the relation between the specific gravities of bodies in their gaseous state and 

the weights of their atoms. Annals of Philosophy, 6, 1815, 321-330 en Correction of a mistake 
in the essay on the relation between the specific gravities of bodies in their gaseous state and 
the weights of their atoms. Annals of Philosophy, 7, 1816, 111-113. Vgl. : W.H. BROCK, From 
Protyle to Proton. William Prout and the Nature of Matter, 1785-1985 (Bristol en Boston, 1985). 
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af als overtuigd aanhanger van Prout, maar Stas, die bij de aanvang van de onder
zoekingen met Dumas de hypothese van Prout voor zeer waarschijnlijk had ge-
houden, kwam snel tot de conclusie dat ze slechts schijn was (15). Hij legde zich 
de reusachtige taak op de atoomgewichten van de elementen te bepalen waarvan 
de waarden in overeenstemming leken te zijn met Prouts hypothese. De resultaten 
van dit onderzoek werden in 1860 gepubliceerd (16), juist een jaar na de samen-
vatting van Dumas over zijn bepaling van een twintigtal elementen die hij had 
uitgevoerd met het doel de juistheid van de hypothese van Prout aan te tonen (17). 

Dumas kwam echter tot de conclusie dat niet alle atoomgewichten gehele veel
vouden van dat van waterstof zijn. Vooral de waarde 35,5 voor het atoomgewicht 
van chloor had aanzienlijke problemen opgeroepen voor de juistheid van Prouts 
hypothese. Jean Charles Galissard de Marignac (1817-1894), een Zwitsers leerling 
van Dumas, nam daarom aan dat de atoomgewichten gehele veelvouden zijn van 
de helft van dat van waterstof (18). Dumas ging nog een stap verder en nam aan 
dat sommige atoomgewichten gehele veelvouden zijn van dat van waterstof, 
andere van het halve atoomgewicht van waterstof (1857), weer andere van een 
kwart van het atoomgewicht van waterstof (1858) (19). Het is duidelijk dat de 
hypothese van Prout op deze wijze altijd te redden is en dat de eenvoud tussen 
de waarden van de atoomgewichten geheel verdween. 

m 
De discussie was hiermee nog verre van beeindigd. Stas had weliswaar bewezen 

dat er atoomgewichten zijn die niet met de hypothese van Prout overeenkomen, 
maar daarmee was het niet te loochenen feit dat een aantal atoomgewichten op-
vallend dicht bij gehele getallen liggen niet opgelost. Is dat alleen maar aan toeval 
te danken (20) ? De Marignac meende dat de afwijkingen van gehele getallen 
te verklaren zijn zonder het fundamentele beginsel van de hypothese van de 
eenheid van materie op te hoeven geven (21). In 1860 speculeerde hij dat de zeer 
kleine deeltjes van de oermaterie, waaruit de chemische elementen zijn samen-
gesteld, niet noodzakelijk de massawet van de macroscopische materie behoeven 

15. H.A.M. SNELDERS, Jean-Servais Stas (1813-1891) en de scheikunde van zijn tijd, in druk. 
16. J.S. STAS, Recherches sur les rapports reciproques des poids atomiques. Bulletin de I Academic 

Royale de Belgique, 2, 10, 1860, 208-336. Zie ook : Nouvelles recherches sur les lois des pro
portions chimiques, sur les poids atomiques et leurs rapports mutuels, Memoires de lAcadimie 
Royale de Belgique, 35, 1865. Beide verhandelingen zijn afgedrukt in : J.S. Stas, Oeuvres com
pletes, Brussel, 1894, deel 1, 308-418 resp. 419-750. 

17. J.B.A. DUMAS, Memoire sur les equivalents des corps simples,/^n^ia/eidec/i/m/eefdepAys/^ue, 
3, 55, 1859, 129-210. 

18. J.C.G. DE MARIGNAC, Quelques consequences de la loi de Prout, Verhandlungen der Schwei-
zerischen Gesellschaft fiir die gesammten Naturwissenschaften, 1843, 62-66. 

19. J.B.A. DUMAS, Sur les equivalents des corps simples, Comptes Rendus, 45, 1857, 709-731 ; 
46, 1858, 951-953 ; 47, 1858, 1026-1034. 

20. J.R. RYDBERG, Studien iiber die Atomgewichtszahlen, Zeitschrift fiir anorganische Chemie, 
14,1897,66-102 ; R.J. STRUTT, On the tendency of the atomic weights to approximate to whole 
numbers. Philosophical Magazine, 6, 1, 1901, 311-314. 

21. J.C.G. DE MARIGNAC, A propos des recherches de Stas sur les rapports reciproques des poids 
atomiques, Archives des sciences physiques et naturelles, 9, 1860, 97-107. 
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te volgen. Zilver heeft een atoomgewicht van 107,921. Het verschil 0,079 met 
het gehele getal 108 komt volgens De Marignac door massaverlies ten gevolge 
van de samenpakking van de deeltjes van de oermaterie in het zilveratoom. De 
Marignac beschouwde de 'wet' van Prout als een 'ideale' wet, net zoals de gaswet 
van Boyle een ideale wet is. Het gaat om het onderliggend principe, namelijk 
de eenheid van de materie. En omdat alle atomen zijn opgebouwd uit dezelfde 
fundamentele materie, moet er een verband bestaan tussen hun relatieve ge-
wichten. 

Vele geleerden namen aan dat de gemiddelde afwijkingen van gehele getallen 
van de toen als betrouwbaar bekend staande atoomgewichten aanzienlijk kleiner 
zijn dan uit het toeval volgt. De chemicus John Hall Gladstone (1827-1902) toonde 
in 1853 met de hulp van de wiskundige Augustus de Morgan (1806-1871) de on-
waarschijnlijkheid aan dat door toeval de atoomgewichten van zoveel elementen 
vrijwel gehele getallen zijn (22). Op de jaarlijkse vergaderingen van de British 
Association for the Advancement of Science kwam het probleem regelmatig ter 
sprake. In zijn "Presidential Address to the Chemical Science Section of the 
British Association" in 1883 besprak Gladstone de "hypothesis that there is a 
'primordial element', from which the others derived by transmutation" (23). Enige 
jaren later sprak William Crookes (1832-1909) in zijn "Presidential address to the 
Chemical Section of the British Association" in Birmingham op suggestieve wijze 
over het verband tussen spectroscopic, anorganische evolutie en de hypothese van 
Prout (24). Uit zijn experimenten over kathodestralen bij elektrische ontladingen 
in gassen bij zeer lage druk was hij in 1879 tot de veronderstelling gekomen van een 
"fourth state of matter" (25). Crookes meende dat de stralende materie die hij ver-
kreeg in zijn ontladingsbuizen (elektronen uitgestraald door de kathode) afkom-
stig was van het gas dat zo'n lage druk had dat de gemiddelde vrije weglengte 
van de moleculen tussen de botsingen vergelijkbaar is met de dimensies van de 
buis. De elektrische stroom brengt geen verandering teweeg, maar laat ons zien 
hoe verschillende gassen zich bij zeer lage drukken gedragen en leidt tot de ver
onderstelling dat we geconfronteerd worden met materie in een vierde toestand, 
die net zo veel verschilt van de gastoestand als deze van de vloeistoftoestand. 

Crookes identificeerde deze vierde materiesoort met Prouts protyle en be
schouwde de atomen van de elementen als condensaties van dat protyle. Dit con-
densatieproces, waarbij eerst energie, waterstof of helium ontstaan, zag Crookes 
als een anorganisch proces van natuurlijke selectie, een proces van 'inorganic 
Darwinism'. Hij nam aan dat "the elementary/7rof>'/e contains within itself the 
potentiality of every possible combining proportion or atomic weight" (26), maar 

22. J.H. GLADSTONE, On the relations between the atomic weights of analogous elements. Philo
sophical Magazine, 4, 5, 1853, 313-320. 

23. J.H. GLADSTONE, Report of the fifty-third meetingof the British Association for the Advan
cement of Science ; held at Southport in September 1883, Londen, 1884, 448-454 (citaat 453). 
Ook in : Nature, 28, 1883, 500-503 (citaat 502). 

24. W. CROOKES, Report of the fifty-sixth meeting of the British Association for the Advancement 
of Science, held at Birmingham in September 1886, Londen, 1887, 558-576. 

25. W. CROOKES, On radiant matter, Nature, 20, 1879, 419-423, 436-440. 
26. W. CROOKES. Report, 568. 
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vervolgt hij : "it may well be questioned whether there is an absolute uniformity 
in the mass of every ultimate atom of the same chemical element. Probably our 
atomic weights merely represent a mean value around which the actual atomic 
weights of the atoms vary within certain narrow limits" (27). Als we zeggen dat 
het atoomgewicht van calcium 40 is, bedoelen we dat de meerderheid van de cal-
ciumatomen een atoomgewicht van 40 heeft, een kleiner aantal 39 of 41, een 
nog kleiner aantal 38 of 42, enz. 

Crookes was niet de enige die speculeerde over de verklaring van de niet-
geheeltalligheid van de atoomgewichten. Er is een duidelijke Proutsche traditie 
onder zowel fysici als chemici uit het eind van de vorige eeuw aan te tonen. In 
1887 verwees De Marignac naar Crookes' speculatieve veronderstelling van atomen 
van verschillend gewicht in de chemische elementen voor de oplossing van het 
probleem van de niet-geheeltalligheid van de atoomgewichten (28). John William 
Strutt, Third Baron Rayleigh (1842-1919), bekend om zijn uiterst nauwkeurige 
fysische metingen, wees in zijn "Address to the Mathematical and Physical Science 
Section of the British Association" in 1882 in Southampton (29) op het feit dat 
het onderzoek naar de wet van Prout "is eminently one for further experiment ; 
and as it is now engaging the attention of chemists, we may look forward to 
the settlement of the question by the present generation" (30). Als fysicus vroeg 
hij zich af : "The time has perhaps come when a re-determination of the den
sities of the principal gases may be desirable — an undertaking for which I have 
made some preparations''. Deze toetsing van de hypothese van Prout leidde in 
samenwerking met de fysisch-chemicus William Ramsay (1852-1916) in 1894 tot 
de ontdekking van het edelgas argon. 

Hoewel veel fysici en chemici niet konden aannemen dat de atoomgewichten 
van de chemische elementen bij toeval vlak bij gehele getallen liggen, was de 
oorzaak daarvan verre van duidelijk. Henry Enfield Roscoe (1833-1915) merkte 
in 1887 op : "What that reason is, and why a close approximation and yet so
mething short of absolute identity exists, is as yet hidden behind the veil ; but 
who is there that doubts that when this Association celebrates its centenary (= 
1931) this veil will have been Ufted and this occult but fundamental question of 
atomic philosophy shall have been brought into the clear light of day ?" (31). 
Weliswaar was men het er algemeen over eens dat de hypothese (voor velen de 
wet) van Prout beslissend in tegenspraak is met het experiment, het feit bleef 
bestaan dat veel atoomgewichten zeer dicht bij gehele getallen liggen, zoals de 
Britse in de Verenigde Staten van Amerika docerende chemicus John William 

27. W. CROOKES, Report, 569. 
28. J.C.G. DE MARIGNAC, Quelques reflexions sur le groupe des terres rares k propos de la thtorie 

de M. Crookes sur la genese des elements. Archives des sciences physiques et naturelles, 17, 
1887, 373-389. 

29. Lord RAYLEIGH, Report of the fifty-second meeting of the British Association for the Ad
vancement of Science, held al Southampton in August 1882, Londen, 1883, 437-441. 

30. Lord RAYLEIGH, Report, 440. 
31. H.E. ROSCOE, Report of the fifty-seventh meeting of the British Association for the Advan

cement of Science, held at Manchester in August and September 1887, Londen, 1888, 3-28 (citaat 
9). Ook in : Nature, 36, 1887, 416-424 (citaat 418). 
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Mallet (1832-1912) in 1880 opmerkte (32). Hij stelde vast dat tien van de achttien 
(lichte) elementen, waarvan het atoomgewicht zeer nauwkeurig bekend waren, 
minder dan 0,1 van geheeltallige waarden afliggen. De waarschijnlijkheid dat 
dit toeval is berekende hij op 1 : 1097,8. In 1901 berekende de fysicus Robert 
John Strutt (1875-1947), de latere Fourth Baron Rayleigh, dat het feit dat atoom
gewichten zo dicht bij gehele getallen liggen "so much so as to suggest strongly 
that some law of nature is in question, as distinct from the action of chance" 
(33). Wat is de kans dat de atoomgewichten door alleen toeval zo dicht bij gehele 
getallen liggen ? Strutt bepaalde daartoe de som van de (absolute) afwijkingen 
van de atoomgewichten van negen elementen van de naast liggende gehele ge
tallen en berekende met behulp van de waarschijnlijkheidstheorie van Pierre 
Simon de Laplace (1749-1827) de waarschijnlijkheid dat deze som alleen door 
toeval wordt bepaald (34). "It appears, then, that a calculation of the probabi
lities involved fully confirms the verdict of commonsense, that the atomic weights 
tend to approximate to whole numbers far more closely than can reasonably be 
accounted for by any accidental coincidence. The chance of any such coincidence 
being the explanation is not more than 1 in 1000, so that, to use Laplace's mode 
of expression, we have stronger reasons for believing in the truth of some modi
fication of Front's law, than in that of many historical events which are uni
versally accepted as unquestionable" (35). En tien jaar later herhaalde W. Ramsay 
deze berekening. "In the table for 1911 (de Internationale atoomgewichtstabel), 
of eighty-one elements no fewer than forty-three have recorded atomic weights 
within one-tenth of a unit above or below an integral number. My mathematical 
colleague, Karl Pearson, assures me that the probability against such a condition 
being fortuitous is 20,000 millions to one" (36). De fysicus Willy Bein (geb. 1869) 
concludeerde nog in 1920 : "Nach den mathematischen Grundlagen haben wir 
daher mehr Grund, an die Giiltigkeit der Proutschen Annahme zu glauben, als 
an manche als vollkommen sicher angenommene historische Tatsache" (37). 

IV 

Op de achtergrond van de gehele discussie stond de vraag naar de eenvoud 
of de samengesteldheid van de chemische elementen (38). De drijvende impuls 

32. J.W. MALLET, Revision of the atomic weight of aluminium. Philosophical Transactions, 171, 
1880, 1003-1035. 

33. R.J. STRUTT, Philosophical Magazine, 6, 5, 1901, 311. 
34. Strutt maakte gebruik van een berekening van Laplace in diens Thiorie analytique de proba-

bilitis, Parijs, 1812, 259. 
35. R.J. STRUTT, Philosophical Magazine, 313-314. 
36. W. RAMSAY, Inaugural address to the British Association, Report of the eightieth meeting of 

the British Association for the Advancement of Science, Portmouth : 1911. August 31 - Sep
tember 7. Londen, 1912, 3-22 (citaat 10). Ook in : Nature, 86, 1911, 282-289 (285). 

37. W. BEIN, Das chemische Element. Sein fVandtung undsein Bau als Ergebnis der wissenschaft-
lichen Forschung, Leipzig en Berlijn, 1920, 197. 

38. W.V. E\RRAR, Nineteenth-century speculations on the complexity of the chemical elements, 
British Journal for the History of Science, 2, 1965, 297-323 ; R.K. DEKOSKY, Spectroscopy 
and the elements in the late nineteenth century : The work of Sir William Crookes, British Journal 
for the History of Science, 6, 1973, 400-423. 
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was uiteindelijk de hypothese van de eenheid van de materie. Experimenten bij 
zeer hoge temperaturen schenen er op te wijzen dat niet alleen verbindingen maar 
ook elementen kunnen ontleed worden en dat zou een 'bevestiging' kunnen be-
tekenen voor de hypothese van Prout. De Engelse astro fysicus Joseph Norman 
Lockyer (1836-1920) meende met behulp van spectroscopische onderzoekingen 
aanwijzingen te hebben gevonden dat de elementen een samengestelde natuur 
bezitten. Bij zeer hoge temperaturen namen de spectra van de aardalkalimetalen 
een andere vorm aan (39). Maar niet alleen in de zon, ook in het intens elek
trische veld van een ontladingsbuis werden gassen gedissocieerd en afgebroken, 
niet in gewone chemische atomen (zoals Lockyer eerst geloofde), maar in oer-
atomen, het protyle, Crookes' vierde toestand van de materie of, zoals de fysicus 
George Johnstone Stoney (1826-1911) ze in 1894 noemde (40), elektronen. In 1897 
gaf Joseph John Thomson (1856-1940), hoogleraar in de experimentele fysica 
in Cambridge, het definitieve bewijs dat kathodestralen negatieve deeltjes zijn. 
Het gaf toe dat de oorspronkelijke hypothese van Prout niet meer te aanvaarden 
is, "but if we substitute for hydrogen some unknown primordial substance X, 
there is nothing known which is inconsistent with this hypothesis" (41). Deze 
onbekende stof X is het kathodestraaldeeltje. In 1902 identificeerde ook Crookes 
het protyle met het elektron (42). 

V 

Tegen het einde van de negentiende eeuw werd de oorspronkelijke hypothese 
van Prout in een of andere vorm door tal van vooraanstaande geleerden omhelsd. 
De Deen Julius Thomsen (1826-1909), hoogleraar scheikunde aan de Universiteit 
van Kopenhagen, nam in 1894 aan dat alle afwijkingen van de atoomgewichten 
van gehele getallen veroorzaakt worden door kleine hoeveelheden ethermaterie, 
die op het oppervlak van de materie-atomen is gecondenseerd (43). 

Crookes' vindingrijke veronderstelling dat atoomgewichten slechts gemid-
delden zijn lijkt profetisch. Pas in 1910 kwam Frederick Soddy (1877-1956), lector 
in fysische scheikunde en radioactiviteit in Aberdeen, uit de chemische onscheid-
baarheid van radium en mesothorium (^^*Ra) tot de conclusie dat er niet-

39. Zie o.a. : J.N. LOCKYER, Studies in spectrum analysis, Londen, 1878, en The chemistry of 
the sun, Londen, 1887. Vgl. : W.H. BROCK, Lockyer and the chemists : the first dissociation 
hypothesis, Ambix, 16, 1969, 81-99 en W. McGUCKEN, Nineteenth-century spectroscopy. De
velopment of the understanding of spectra 1802-1897, Baltimore, 1969, 83-101. 
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scheidbare atomen bestaan, die hij in 1913 isotopen noemde (44). In 1921 werd 
hem hiervoor de Nobelprijs voor scheikunde toegekend. Soddy werkte bewust 
in de traditie van Prout. Hij realiseerde zich dat, tenzij men er een eenvoudige 
voorstelling van kan maken, het aantal radioactieve elementen waarschijnlijk over-
stelpend groot wordt en de eenvoud van het periodieke systeem verdwijnt. 

Het bestaan van isotopen werd aangetoond met de massaspectrograaf die 
Francis William Aston (1877-1945), een experimented fysicus bij J.J. Thomson 
op het Cavendish Laboratory in Cambridge, in 1919 ontwikkelde en waarvoor 
hem in 1922 de Nobelprijs voor scheikunde werd toegekend. Het instrument had 
een oplossend vermogen van 1 op 100 en een nauwkeurigheid van 1 deel op 1000 
delen. Voor de onderzoekingen van Aston was het bestaan van isotopen alleen 
aangetoond binnen de radioactieve reeksen. In 1906 had Bertram Borden 
Boltwood (1870-1927) gevonden, dat ionium, een vervalprodukt uit de urani-
umreeks met atoomgewicht 230, chemisch en spectroscopisch niet te onder-
scheiden was van thorium met atoomgewicht 232. In 1907 vond Otto Hahn 
(1879-1968) dat mesothorium I met atoomgewicht 228 chemisch identiek is aan 
radium met atoomgewicht 226. Voorts waren er aanwijzingen dat neon een iso-
topenmengsel was en vermoedde men dat magnesium, silicium en chloor isoto-
penmengsels waren (45). Aston vond dat neon een mengsel is van twee isotopen : 
een neonatoom met atoomgewicht 20,00 en een neonatoom met atoomgewicht 
22,00 (46). Chloor bestaat uit atomen met atoomgewichten van 35 en 37 en kwik 
uit een mengsel van minstens 3 of 4 isotopen. De hoofdoorzaak die geleid had 
tot het verlaten van de hypothese van Prout, namelijk de opmerkenswaardige 
en goed bevestigde afwijking van het atoomgewicht van chloor van een geheel 
getal, gold niet meer. Het bestaat immers uit 77 % atomen met massa 35 en 23 % 
atomen met massa 37 hetgeen een atoomgewicht van 35,46 oplevert. Blijkbaar 
is de hypothese van Prout waar. Toen Ernest Rutherford (1871-1937) de kern in 
het atoom ontdekte (1911), leidde dat snel tot de conclusie dat alle elementen 
opgebouwd zijn uit protonen en elektronen, het elementaire bouwmateriaal van 
het waterstofatoom. Het probleem was dat men niet simpelweg de massa's van 
de protonen en elektronen kon optellen om de massa van het atoom te krijgen. 

In het begin van onze eeuw bleek dat bepaalde kleine afwijkingen van gehele 
getallen van atoomgewichten niet te verklaren zijn met behulp van de veron
derstelling van isotopenmengsels. Het grote probleem was het atoomgewicht van 
waterstof (H = 1,008) vergeleken met He (4,00) en zuurstof (16) als standaard. 
De afwijking van 1 % kon niet toegeschreven worden aan isotopie (47). Voorts 
vond Aston experimented dat de massa van het heliumatoom kleiner is dan 
tweemaal de massa van een waterstofmolecuul (48). 
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Als verklaring van het feit dat atoomgewichten niet altijd gehele getallen zijn 
was isotopie dus niet voldoende. Er moest een aanvuUende verklaring gevonden 
worden die rekening hield met de niet-geheeltalligheid van de atoommassa's. In 
de "Annual Progress Reports on Radioactivity" van de Londense Chemical 
Society over 1915-1916 (49) merkte Soddy op dat isotopen wel rekenschap kunnen 
geven van grotere afwijkingen van de atoomgewichten van gehele getallen, zoals 
bij magnesium en chloor. Maar de gemiddelde afwijkingen van gehele getallen 
van de eerste 27 elementen van het periodiek systeem (ten opzichte van waterstof 
als eenheid) was volgens William Draper Harkins (1873-1951) en zijn promovendus 
Ernest Dana Wilson van het Kent Chemical Laboratory van de Universiteit van 
Chicago vrijwel van dezelfde grootte en wel 0,77 % te laag (50). In tegenstelling 
tot Groot-Brittanie, waar vooraanstaande fysici en chemici als Rutherford, Aston, 
Soddy en Blackett zich intensief bezighidden met het onderzoek van de structuur 
en de reacties van de atoomkern, deden in de Verenigde Staten alleen Theodore 
WiUiams Richards (1868-1928) in Harvard en Harkins in Chicago fundamented 
onderzoek op dit gebied. Richards hield zich vooral bezig met zo nauwkeurig 
mogelijke atoomgewichtsbepaUngen en Harkins publiceerde in 1915 met Wilson 
een drietal artikelen over de vormingsprocessen van atoomkernen uit protonen, 
deuterium, tritiumkernen en a-dedtjes (51). Harkins en Wilson verklaarden de 
afwijkingen van de atoomgewichten van gehele getallen met het "packing effect, 
or the percentage variation from the commonly assumed law of summation, that 
the mass of the atom is equal to the sum of the masses of its parts" (52). Het 
'packing effect' "represents the decrease of weight, and presumably the decrease 
of mass, which must take place if the other atoms are complexes built up from 
hydrogen atoms" (53). In zijn "Annual Progress Reports on Radioactivity" 
verwees Soddy ook naar publikaties van de Nederlander Antonius Johannes van 
den Broek (1870-1926), een amateur-fysicus die in 1907 een gemodificeerde vorm 
van de hypothese van Prout had gegeven, waarin een a-dedtje of een half heliu-
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matoom de eenheid is, waaruit alle atomen zijn opgebouwd (54). Van den Broek 
moest daarbij toegeven : "Wo das Experiment versagt, bleibt uns nur die reine 
Spekulation iibrig, und so mochte es angemessen erscheinen, zu versuchen, ob 
nicht dieses Heliumatom oder das 'halbe Heliumatom' (sagen wir lieber Alphon, 
da ein 'halbes' Atom ein Unding ist) sich besser eignen sollte, urn als Urdement 
aufzutreten, als das Proutsche H-Atom jemals vermochte" (55). In 1916 meende 
hij dat een hdiumkern is opgebouwd uit vier waterstofkernen en twee negatieve 
kernelectronen. Deze "QiPz = Q particles, or proto-oxygen" zijn een hoofd-
bestandded van alle atomen. Het uiteenvallen in de bestanddelen a en j5 is de 
oorzaak van de radioactieve verschijnselen (56). Het pakkingseffect treedt op 
bij de vorming van een heliumkern, "the aggregation of these into more complex 
atoms not producing any noticeable change of mass" (57). Het pakkingseffect 
(massadefect) wordt veroorzaakt door "die Einwirkung der positiven Elektronen 
des Kerns auf die ihnen auBerordentlich nahe hegenden negativen (fi-) Elektronen, 
die ebenfalls noch den radioaktiven Vorgangen (...) in dem Kern vorhanden sind" 
(58). Rutherford identificeerde deze positieve elektronen met de atoomkern van 
het waterstof (59), dat hij in 1920 naar Prouts protyle de naam proton gaf. Nog 
in 1924 schreef Aston : "In the nuclei of normal atoms the packing of the 
electrons and protons is so close that the additive law of mass will not hold, 
and the mass of the nucleus will be less than the sum of the masses of its 
constituent charges" (60). 

VI 

In 1919 gaven de latere Nobelprijswinnaar voor natuurkunde 1943 Otto Stern 
(1888-1969) en Max Volmer (1885-1965), bdde werkzaam op het Physikalisch-
Chemisches Institut van de Universiteit van Berlijn, twee mogdijkheden om de 
afwijkingen van de atoomgewichten van gehele getallen te verklaren (61). Aller-
eerst met de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein (1879-1955) uit 1905 
en'voorts met het bestaan van isotopen, die zich alleen door hun atoomgewichten 
onderscheiden. De laatste mogelijkheid is experimented te toetsen. Stern en 
Volmer probeerden de isotopie van waterstof en zuurstof aan te tonen door 
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diffusie in een buis van pijpaarde. Het resultaat was negatief: waterstof en 
zuurstof zijn dus geen isotopenmengsels. "Jede Theorie der Kernstruktur, die 
von der Proutschen Hypothese ausgeht, muB also die Abweichungen der Atom
gewichte von der Ganzzahligkeit durch Energiedifferenzen erklaren" (62). Dit 
kan met behulp van Einsteins relativiteitstheorie die immers leert dat energie massa 
bezit, waardoor de afwijkingen in de atoomgewichten van gehele getallen te ver
klaren zijn door energieverschillen. 

Voor de verklaring van de niet-geheeltalligheid van de atoomgewichten, uit-
gaande van het denkbedd dat de massa van een systeem (een zwaarder atoom 
of kern) niet precies gelijk is aan de som van de massa's van zijn afzonderlijke 
bestanddelen (waterstofatomen of kernen) werden in het begin van onze eeuw 
langs twee verschillende wegen argumenten gevonden (63). Men kon uitgaan van 
het door J.J. Thomson in 1881 geintroduceerde begrip dektromagnetische massa 
(64). Thomson had de nieuwe en nog niet algemeen aanvaarde theorie van het 
elektromagnetisme van James Clerk Maxwell (1831-1879) op de dynamica van 
bewegende ladingen toegepast. Hij toonde daarbij aan dat bij de beweging van 
een dektrisch geladen bol de massa evenredig met de dektrostatische energie 
toeneemt. In de context van het dektromagnetisch werddbedd (65), dat omstreeks 
1900 het gangbare mechanistische werddbedd probeerde te vervangen, werd aan
genomen dat de massa van geladen deeltjes of elektronen geheel dektromag
netisch van aard is. De gehele fysische wereld bestaat uit niets anders dan uit 
positieve en negatieve elektronen en hun magnetische velden ; alle processen in 
de natuur worden gereduceerd tot convectiestromingen en hun stralingen. In 1902 
concludeerde Max Abraham (1875-1922), Privatdozent in Gottingen dat "die 
Tragheit des Elektrons (...) rein elektromagnetischer Natur (ist)" (66), een con
clusie die Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) als "certainly one of the most 
important results of modern physics" beschouwde (67). In de jaren 1914-1915 
pasten Rutherford en onafhankdijk Harkins en Wilson dit toe op het probleem 
van de niet-geheeltalligheid van de atoommassa's. Rutherford kwam tot de con
clusie dat "it would be natural on this view to suppose that the positive and 
the neg^ive electrons are the two fundamental units of which all the elements 
are composed" (68). Als oplossing voor het probleem van de niet-geheeltalligheid 
van de atoomgewichten (in het bijzonder van helium en waterstof) maakte hij 
gebruik van de elektromagnetische massa en van de theorie van Lorentz (69) : 
"Since the experimental evidence indicates that the nucleus has very small di-
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mensions, the constituent positive and negative electrons must be very closely 
packed together. As Lorentz has pointed out, the electrical mass of a system of 
charged particles, if close together, will depend not only on the number of these 
particles, but on the way their fields interact. For the dimensions of the positive 
and negative electrons considered, the packing must be very close in order to 
produce an appreciable alteration in the mass due to this cause. This may, for 
example, be the explanation of the fact that the helium atom has not quite four 
times the mass of the hydrogen atom" (70). 

De kerntheorie van Rutherford (evenals die van Harkins en Wilson) met slechts 
twee fundamentele elektrische deeltjes, een positieve en een negatieve, waarin 
gebruik werd gemaakt van het pakkingseffect, kreeg spoedig concurrentie van 
een andere benadering van het probleem, namelijk vanuit de relativiteitstheorie. 
Deze tweede benadering van het probleem van de niet-geheeltalligheid van de 
atoomgewichten was niet gebaseerd op een elektrische theorie van de materie, 
maar geworteld in de relativiteitstheorie waar in plaats van elektromagnetische 
massa's gebruik werd gemaakt van het rdativistische verband tussen massa en 
energie : E = mĉ  (71). Onafhankdijk van elkaar deden dat in 1913 de Franse 
fysicus Paul Langevin (1872-1946) en Richard Swinne (1885-1939) van de Uni
versiteit van Tubingen. Langevin (72) verklaarde de afwijkingen van gehele ge
tallen van de atoomgewichten doordat de vorming van de atomen uit de oerele-
menten vergezeld gaat door veranderingen in de interne energie afkomstig van 
emissie of absorptie van straling (73). Het massadefect is gelijk aan de veran
dering van de energie gedeeld door de lichtsndheid in het kwadraat. 

Langevin zocht, net als Swinne (74), naar toepassingen van E = mc^ die 
toegankelijk zijn voor waarnemingen. Het lukte hen een relativistische bena
dering te vinden voor de oplossing van het probleem van de niet-geheeltallig
heid van de atoomgewichten, lets eerder dan de uiteenzettingen van de alternatieve 
klassieke benadering van Rutherford en van Harkins en Wilson in 1914 en 
1915 (75). 

VII 

Het zoeken naar een oerstof waaruit alle materie is opgebouwd vinden we al 
bij de presokraticus Thales van Milete (ca 600 v.C.) die het water daarvoor be
schouwde. Een idee dat zolang in de geest van de mens heeft geleefd sterft uiterst 
moeilijk. In een voordracht voor de Royal Institution in 1917 zei Soddy hierover : 
"It is the sense that denies to Nature the right to be complex, and from the earhest 
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times, faith outstripping knowledge, has underlain the belief that all the elements 
must be built up of the same primordial stuff" (76). 

De hypothese van Prout was meer dan een eeuw een bron van inspiratie voor 
de exploratie van het onderzoek van het atoom. De richting die de hypothese 
aanwees, bleek op de duur onjuist te zijn, maar dat vond plaats nadat tal van 
fysici en chemici het probleem van de waarden van de atoomgewichten hadden 
onderzocht. Dat was het uiteinddijke belang van de hypothese van Prout : ze 
wees de weg naar gebieden die nodig waren om de atoomtheorie verder te kunnen 
ontwikkden. In zijn Nobelvoordracht op 12 december 1922 zei Aston : "The 
original hypothesis of Prout, put forward in 1815, that all atoms were themselves 
built of atoms of protyle, a hypothetical element which he tried to identify with 
hydrogen, is now reestablished, with the modification that the primordial atoms 
are of two kinds : protons and electrons, the atoms of positive and negative elec
tricity" (77). 

De Utrechtse hoogleraar in de theoretische natuurkunde Hendrik Anthony 
Kramers (1894-1952) schreef in zijn bekende boek De bouw der atomen (1927), 
geschreven in samenwerking met de bibliothecaris van de bibliotheek van de Tech-
nische Hogeschool van Kopenhagen Helge Hoist: "In onzen tijd, is zij (Prouts 
hypothese) in zekeren zin weer in ere hersteld, al is de toedracht der zaak ook 
ingewikkdder dan Prout kon vermoeden" (78), namelijk de leer van de isotopen 
met de bouw van de atoomkern uit waterstofkernen en kernelektronen. "Toch 
kan deze hypothese van Prout niet nauwkeurig zijn" (79). Er moeten afwijkingen 
bestaan door de massa van de elektronen, hoewel deze zo gering is dat ze uit 
de toenmalige atoomgewichtsbepaUngen niet blijken. En er moet een afwijking 
zijn tengevolge van "de door Einstein afgdeide wet, dat iedere verandering van 
energiegehalte in een lichaam een evenredige verandering van zijn massa teweeg-
brengt" (80). Ruim twintig jaar later lezen we in de door Henri Coenraad 
Brinkman (1908-1961), die in 1932 bij Kramers in Utrecht promoveerde, herziene 
uitgave van het boek van Kramers en Hoist "dat de oorspronkelijke opvatting 
van Prout, dat alle materie uit waterstofatomen bestaat, in het begin van deze 
eeuw in ijioderne vorm haar rechtvaardiging scheen te zullen vinden. Het scheen, 
dat alle materie uit positief geladen protonen en negatief geladen elektronen be
staat". Maar de ontdekking van neutron, positief elektron en mesonen heeft "de 
hoop, dat men een eenvoudige beschrijving van de materie, met behulp van twee 
soorten elementaire deeltjes, in principe in handen had, wel zeer beschaamd" (81). 

Hoewel na Aston weinig fysici bij hun zoektocht naar elementaire deeltjes 
zich expliciet op de hypothese van Prout beriepen, bleef het zoeken naar een 
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eenvoudige theorie van de materie nog even onweerstaanbaar. In 1932 toonde 
James Chadwick (1891-1974) met behulp van een ionisatiekamer het bestaan van 
een ongdaden elementair deeltje aan, het neutron, waarmee hij bewees dat atoom
kernen samengestdd zijn uit protonen en neutronen. Dit is weliswaar gecompli-
ceerder dan de speculatie van Prout, maar een atoommodd opgebouwd uit slechts 
drie elementaire deeltjes (proton, elektron en neutron) heeft nog altijd zijn ver-
dienste van eenvoud en sierlijkheid. 

Enige jaren later was dit aantal aanzienlijk toegenomen. Behalve het neutron 
werd in 1931 het neutrino, in 1932 het positron en in 1935 het meson ontdekt. 
Na de tweede wereldoorlog begon de elementaire dedtjesfysica zich als zelfstandig 
dedgebied van de fysica snel te ontwikkden. Fysici namen nu hun toevlucht tot 
het zoeken van eenvoud in de klassificatie van die deeltjes volgens zwakke, sterke 
of elektromagnetische wissdwerkingen. Maar omstreeks 1960 kende men zoveel 
elementaire deeltjes dat de droom van eenvoud van de materie verdwenen scheen. 
Het rangschikken van de elementaire deeltjes in een soort van periodiek systeem 
impliceerde weer het bestaan van een ander, meer fundamented en mysterieus, 
onderliggend substraat, de quarks. De droom om de gehele fysische wereld te 
verklaren met behulp van een klein aantal elementaire deeltjes bleek niet te ver-
wezenlijken. Maar met het geloof dat de natuur eenvoudig is kan men ook 
proberen processen met behulp van een paar algemene beginsden te begrijpen. 
In de woorden van James Trefil : "One Dream Dies, Another Is Born : Unified 
Fidd Theories" (82). 
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SUMMARY 

The hypothesis of Prout (1815) states that all atoms are compounds of hydrogen atoms and 
thus that atomic weights of all chemical elements must be expressible as whole numbers. 
The hypothesis was confronted by some experimental evidence, a.o. by the Belgian chemist 
J.S. Stas. Yet, by the end of the nineteenth century, most scientists believed in some form 
of Prout's hypothesis. Further investigations led to the discovery of isotopes, and to an un
derstanding of the structure of the nucleus. 
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