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DE SNAAR VAN DE SNAARGALVANOMETER 
VAN EINTHOVEN 

P.J.H. WYERS' 

De Leidse hoogleraar in de fysiologie Willem Einthoven (1860-1927), winnaar van de 
Nobelprijs voor fysiologie en geneeskunde in 1924, is alom bekend als de grondlegger van 
de elektrocardiografie. In 1901 verscheen zijn eerste publikatie over de snaargalvanometer, 
een instrument waarmee hij eeD jaar later rus eerste in staat was verbanden te leggen tussen 
de werking van het menselijk hart en de vorm van het door hem gemaakte elektrocardio
gram. l Met behulp van deze door hem geconstrueerde, snelle en zeer gevoelige, schrijven
de galvanometer verkreeg hij dermate betrouwbare cardiogrammen dat deze bruikbaar 
waren voor het klinisch onderzoek. Einthoven heeft veel geschreven over de betekenis en 
de interpretatie van het elektrocardiogram. Daarentegen heeft hij over de constructie van 
de snaargalvanometer, het instrument waarvan de registratie toch afhankelijk was, nauwe
lijks gepubliceerd. In 1909 verscheen zijn meest uitvoerige publikatie over het apparaat, 
maar daarin is hij niet nader ingegaan op de wijze waarop hij de snaar van de snaargalva
nometer fabriceerde. 2 Ook later heeft hij daar niet over geschreven. Aangezien de precisie 
van het instrument en de kwaliteit van de registratie ten nauwste waren verbonden met 
de aard van de snaar, is een nadere beschouwing van de snaar van belang. De bewaard 
gebleven laboratoriumaantekeningen van Einthoven werpen meer licht op de wijze waar
op Einthoven de snaren maakte en de problem en, die hij daarbij ondervond. 

Meting van de activiteit van zenuwen en spieren 
Het was allanger bekend dat de activiteit van zenuwen en spieren gepaard gaat met elek
trische verschijnselen. Het meten van dergelijke actiestromen was echter een probleem, 
omdat daarvoor geen apparatuur beschikbaar was. Een belangrijke doorbraak kwam in 
1887, toen de Engelse fysioloog August D. Waller (1865-1922) er met behulp van de elek
trometer van Gabriel Lippmann (1845-1921) in slaagde de elektrische stroom van het 
menselijk hart te meten.3 Het apparaat van Lippmann - door hem in het begin van de 
jaren zeventig uitgevonden - was een capillairelektrometer bestaande uit een met kwik 
gevulde buis die uitmondt in een capillair. In dit capillair komt de kwikdraad in contact 

'" Gerwenseweg 25, 5708 EH He1mond; met dank aan dr. A. de Knecht-van Eekelen voor haar bijdragen aan de 
bewerking van het manuscript. 

1. W. Einthoven, 'Un nouveau galvanometre', Arch. Need. Sciences Exactes et Naturelles 6 (1901) 625-633; W. 
Einthoven, 'Galvanometrische registratie van het menscheJijk electrocardiogram', in: Herinneringsbundel prof 
5.S. Rosenstein (Leiden 1902) 101-106. 
2 W. Einthoven, 'Die Konstruktion des Saitengalvanometers: Pf/ugers Arch. ges. PhysioL 130 (1909) 287-321. 
3 Zie voor de introductie van diverse meetapparatuur in de fysiologie: S.J. Reiser, Medicine and the reign of 

technology (Cambridge 1990) 91-121, m.n. 106-110 over elektrocardiografie. 

80 



De snaargalvanometer 

Figuur 1: De capillairelektrometer volgens Lippmann 
(W. Einthoven, 'Nieuwe methoden voor dinisch onder
zoek', Nederlandsch TijdschriJt voor Geneeskunde 37 II 
(1893) 264). 

met verdund zwavelzuur (zie figuur 1).4 Wanneer tussen het zwavelzuur en de kwikdraad 
een potentiaalverschil ontstaat, verandert de oppervlaktespanning van de kwikmeniscus 
en verschuift deze in het capillair. 

Voor de registratie van de menselijke hartslag gebruikte Waller twee elektroden: <en 
geplaatst op de voorkant van de borstkas en een op de achterkant. Wanneer hij deze elek
troden met de Lippmann capillairelektrometer verbond, zag hij de kwikmeniscus bewe
gen. Door de beweging vast te leggen op een fotografische plaat werd een registratie 
verkregen. Het apparaat van Lippmann, waarmee Einthoven in de jaren negentig ook 
heeft gewerkt, was echter breekbaar en moeilijk te hanteren. Bovendien was de reactie
snelheid laag. De betekenis van de registratie van het 'electro-cardiogram' - een term die 
door Einthoven in 1893 voor het eerst werd gebruikt - voor het klinisch onderzoek werd 
echter steeds duidelijker.5 Einthoven, die tussen 1893 en 1901 een vijftiental publikaties 
ver,zorgde over metingen met de capillairelektrometer, ontwikkelde daartoe een beter 
meetapparaat, de snaargalvanometer.6 

Willem Binthoven 
Leven en werken van Willem Einthoven zijn uitvoerig beschreven door zijn leeding 
Alfred de Waart (1888-1981), die in 1927 hoogleraar in de fysiologie in Batavia werd, en in 
meer populaire vorm door zijn naaste medewerker, de cardioloog Simon Hoogerwerf 
(1897?-1979).7 Bovendien heeft de Leidse hoogleraar in de cardiologie Herman A. Snellen 
(geb. 1905) de afgelopen jaren meerdere boeken en publikaties aan Einthoven gewijd.8 

4 Einthoven publiceerde deze tekening van de Lippmann capillairelektrometer bij de tekst van zijn voordracht 
voor de 44ste algemene vergadering van de NMG: 'Nieuwe methoden voor dinisch onderzoek', Ned. Tschr. 
Geneesk. 37 II (1893) 263-286. Zie verder over zijn werk met dit instrument: A. de Waart, Het levenswerk van 
Willem Einthoven 1860 -1927 (Haarlem 1957) 38-57. 
5 Einthoven (n. 4), 'Clinisch onderzoek', 269. 
6 De Waart (n. 4), Einthoven, 237-245, geeft een overzicht van de publikaties. 
7 De Waart (n. 4), Einthoven; S. Hoogenverf, Leven en werken van Willem Einthoven. Grondlegger van de elec

trocardiografie (Hoorn 1955). 
8 o.a.: H.A. Snellen, Selected papers on electrocardiography of Will em Einthoven. With a bibliography, biographi

cal notes and comments (Leiden 1977); H.A. Snellen, Two pioneers of electrocardiography. The correspondence 
between Einthoven and Lewis from 1908-1926 (Rotterdam 1983). 
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Figuur 2: De eerste snaargalvanometer van Einthoven (Museum Boerhaave, Leiden). 

Figuur 3: Schematische opbouw van de snaar
galvanometer: 
P en PI zijn de poolschoenen met daartussen verti
kaal de zeer dunne verzilverde snaar van kwarts. M 
en Ml vormen de projectiemicroscoop; M coneen
treert het licht op de snaar en Ml projecteert het 
beeld van de snaar op een bewegende fotografische 
plaat. 0 en Dl zijn de benen van een zware hoef
ijzermagneet achter de poolschoenen. De magneet 
wordt bekrachtigd door stroomvoerende draad
wikkelingen random de benen van de hoefijzer
magneet. Gaat er een elektrische stroom door de 
verzilverde kwartsdraad, dan beweegt deze zich 
naar VOTen of naar achteren afhankelijk van de 
richting van de stroom (W. Einthoven, 'Le Tele
cardiogramme', Arch. Int. Physiol. 4 (1906) 133). 



De snaargalvanometer 

Willem Einthoven werd op 21 mei 1860 geboren te Semarang in Nederlandsch Oost -Indie 
waar zijn vader werkzaam was als stadsgeneesheer. Willems vader overleed echter toen de 
jongen nauwelijks zes jaar was. Zijn moeder besloot naar Nederland te gaan en vestigde 
zich in 1870 met haar kinderen in Utrecht. Willem ging in Utrecht naar de HBS, deed 
staatsexamen gymnasium en begon vervolgens met zijn studie in de geneeskunde. Reeds 
in 1885 promoveerde hij cum laude bij de beroemde Utrechtse fysioloog Franciscus C. 
Donders (1818-1889) op het proefschrift Stereoscopie door kleurverschil. Nog v66r zijn 
artsexamen werd hij op 25-jarige leeftijd in Leiden ben.oemd tot hoogleraar in de fysiolo
gie. Deze leerstoel kwam in 1885 vrij door het overlijden van Adriaan Heynsius (1831-
1885), ook een leerling van Donders, in oktober van dat jaar. Hoewel er twijfels waren of 
de jeugdige opvolger het niveau van Heynsius zou kunnen evenaren, een necroloog 
meende dat de gevolgen van Heynsirrs' vroege overlijden nog jaren daarna zouden wor
den waargenomen, bleek al spoedig anders.9 In tegenstelling tot Heynsius, wiens werk 
vooral chemisch-fysiologisch was georienteerd, richtte Einthoven zich op de fysische 
fysiologie. 

Gedurende zijn professoraat heeft Einthoven 'van het begin tot het eind onafgebroken 
gewerkt in een door weinigen geevenaard tempo, voor zijn wetenschap en voor zijn 
Universiteit'.l0 Op het gebied van de elektrofysiologie werd hij een internationaal erkend 
onderzoeker, hetgeen leidde tot de toekenning van de Nobelprijs voor zijn ontdekking 
van het mechanisme van het elektrocardiogram met behulp van de snaargalvanometer. 
Hij nam de prijs in Stockholm in ontvangst met een voordracht over het instrument: Das 
Saitengalvanometer und die Messung der Aktionsstrome des Herzens (8 december 1925). 
Lang heeft hij niet van dit eerbetoon kunnen genieten, hij overleed na een ziekbed van 
enkele maanden op 28 september 1927. 

De snaargalvanometer 
Zoals gezegd publiceerde Einthoven in 1901 zijn eerste resultaten met de snaargalvano
meter. Ret instrument bevindt zich tegenwoordig in Museum Boerhaave te Leiden 
(figuur 2). In een later publikatie uit 1906 ging hij kort in op de constructie van het appa
raat. Uit deze publikatie is figuur 3 afkomstig, waarin schematisch de opbouw van de 
snaargalvanometer is weergegeven. n 

Einthoven besprak in 1901 de bijzondere eigenschappen van de snaargalvanometer door 
welke het mogelijk was betrouwbare elektrocardiogrammen te maken. Hij stelde dat in een 
sterk magnetisch veld het onder invloed van een elektrisehe stroom bewegende deel van 
een galvanometer zo weinig massa dient te bezitten, dat dit bewegende deel in staat is de 
veranderingen in de te meten stroom nauwkeurig te volgen. Einthoven eoncludeerde dat 
een (zeer) dunne draad in een sterk magnetiseh veld, aanvankelijk door hem gesehat op 
30.000 gauss, daarvoor de beste oplossing biedt: 'c' est pourquoi il sera neeessaire de se 
servir d'un fil au plus petit diametre possible.' Volgens zijn beschrijving gebruikte hij in dit 
eerste instrument een verzilverde kwartsdraad met een diameter van 2,1 ~, een lengte van 
13 em en een weerstand van 20300 ohm: 'Un til de quartz argente, de 2,1 ~ de diametre et 
long de 13 em., est tendu dans un champ magnetique tres intense evalue a plus de 30000 

9 W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw (Den Haag 1992) 180. 
10 De Waart (n. 4), Einthoven, 3. 
11 W. Einthoven, 'Le Telecardiogramme', Arch. Int. Physiol. 4 (1906) 132-164, m.n. 133; zie ook: Einthoven (n. 2), 
'Konstruktion'. 
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e.G.S. La resistance s' eleve a 20300 ohms.'J.2 Later hadden de snaren een weerstand van 
4000 tot 7000 ohm. Zo was 0,001 Volt goed te meten. De ingangsweerstand, die per volt 
wordt opgegeven, was dan 4 tot 7 megohm (1000 maal 4000 - 7000 ohm). Vooral de 
hoge ingangsweerstand van de snaargalvanometer was bijzonder, amdat dergelijke hoge 
waarden pas vele jaren later opnieuw konden worden bereikt met andere, moderne hulp
middelen. 

In principe kon de gevoeligheid verder worden opgevoerd door steeds dunn ere snaren 
te gebruiken. Dan deden zich echter andere technische problemen VOOI. Eell daarvan was 
de demping van de trilling door de omgevingslucht. Dit probleem kon later worden 
opgelost door de snaar in een vacuum te plaatsen. Op deze wijze werden met draden van 
enkele centimeters lang, die minder dan 1 ~ dik waren, stromen van 10-10 ampere gemeten 
met een reactiesnelheid van 0,003 seconde. Voor het maken van een elektrocardiogram is 
een gevoeligheid van 10-7 ampere voldoende. 

Door bovendien de draad een bepaalde (mechanische) spanning te geven voIgt de 
draad de veranderingen in de elektrische stroom nauwkeurig, al gaat dit ten koste van de 
gevoeligheid. In 1901 had Einthoven allaten zien welk resultaat een stroom van 10-8 

ampere geeft bij een matige mechanische spanning op de snaar. De volle uitslag wordt 
pas na bijna 1 seconde bereikt. Bij een grotere mechanische spanning op de draad en een 
stroom van 10-6 ampere wordt echter de volle uitslag vrijwel direct bereikt (figuur 4a en 
4b). De meting is veel nauwkeuriger in de tijd, maar daarentegen 100 maal ongevoeliger. 

Einthoven noemde zijn apparaat een 'galvanometer', in feite is er sprake van een volt
meter.13 Er wordt immers een zeer kleine stroom gemeten over een hoge inwendige weer
stand. Het systeem moet die grote inwendige weerstand bezitten, omdat anders de zeer 
zwakke stroom vrijwel onopgemerkt in het meetsysteem zou verdwijnen. Einthoven kon 
in die tijd wel over draaispoelvoltmeters beschikken, maar deze hadden zelden een 
inwendige weerstand - nu ingangsweerstand genoemd - van meer dan 100.000 ohm en 
waren traag. Bij de latere buisvoltmeters, die in de jaren twintig in gebruik kwamen bij 
de introductie van de radioversterkerbuis, is de ingangsweerstand enige miljoenen ohm. 
Toen werden elektrocardiografen met radiobuizen geconstrueerd die uiteraard een hoge 
ingangsweerstand hadden. De moderne getransistoriseerde elektrocardiografen hebben 
een nog hogere ingangsweerstand. Zowel elektrocardiografen met radiobuizen als met 
transistoren kunnen, dank zij de grote versterking van het signaal, gebruikmaken van 
snelle mechanische schrijvers. 

De snaar 
Het succes van de snaargalvanometer van Einthoven moet voor een belangrijk ded worden 
gezocht in de kwaliteiten van de snaar. Een apparaat waarbij een 150 cm lange en 0,02 

mm dikke metalen draad tussen de polen van een sterke magneet liep, was al in 1897 

geconstrueerd door C. Ader.14 Deze Franse ingenieur had door de draad de binnen
komende signalen van een telegraaf geleid en had waargenomen dat de draad in het 
ritme van de seinen bewoog. Deze bewegingen kon Ader fotografisch vastleggen. De 

12 Einthoven (n. 1), 'Un nouveau galvanometre', 630. 
13 Bij het meten van ldeine voltages en amperages is er eigenUjk geen verschil tussen een voltmeter en een 
amperemeter. 
14 C. Ader, 'Sur un nouvel appareil enregistrateur pour cables sous-marins', Comptes Rend. Acad. Sci. 124 (1887) 
8-19. 
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Figuur 4a (links): De weergave door de snaargalvanometer van een stroom van 10"8 ampere bij een matige 
mechanische spanning op de snaar; 4b (rechts): Idem bij een stroom van 10-6 ampere bij een grotere mechani
sche spanning op de snaar (W. Einthoven, 'Un nouveau galvanometre', Arch. Neer!. Sciences Exactes et Naturelles 
6 (1901) 631, 632). 

snaargalvanometer van Einthoven heeft in werking veel gemeen met het apparaat van 
Ader, maar is veel gevoeliger en sneller door de dunn ere en kortere draad en door het 
sterkere magnetische veld. 

Het maken van dunne draden van kwarts met een diameter van 1 a 3 Jl was bekend. 
Het proces is tegen het einde van de vorige eeuw door meerdere onderzoekers uiteen
gezet. De Engelse fysicus Charles V. Boys (1855-1944) beschreef in 1887 het maken van 
dunne kwartsdraden door het met pijl en boog wegschieten van vloeibaar kwarts.15 Deze 
methode werd ook door Nederlandse fysici toegepast: de Utrechtse hoogleraar in de 
experimentele natuurkunde Victor A. Julius (1851-1902) stand bijvoorbeeld bij zijn colle
ga's bekend 'am zijn handigheid in het schieten van kwartsdraden'.'6 De fysicus Edward 
1. Nichols (1854-1937), een Engelsman van geboorte die in de Verenigde Staten van 
Amerika carriere maakte, vervaardigde dunne kwartsdraden door dikkere draden weg te 
blazen in en door een gasvlarnY Alleen een dunne kwartsdraad was echter niet voldoen
de, de draad moest geleidend worden gemaakt door bedekking met een dun laagje zilver, 
goud of platina. Een methode daarvoor was de kathodeverstuiving waarbij zich in een 
vacuum - bij voldoende spanning tussen anode en kathode - deeltjes uit de kathode 
afzetten op een zich tussen kathode en anode bevindend voorwerp. A.W. Wright be
schreef deze kathodeverstuiving reeds in 1877.18 

15 CY Boys, 'On the production, properties and some suggested uses of the finest threads', Philosophical 
Magazine 5th series (1887) 1440-1442. 
16 H.G. Heijmans, Wetenschap tussen universiteit en industrie. De experimentele natuurkunde in Utrecht onder 
WH. Julius en L.S. Ornstein 1896,-1940 (Rotterdam 1994) 13; over zijn methode heeft V.A. Julius gepubliceerd in: 
Handelingen van het Vijfde Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres (1895) 99-104, waarin hij zijn eigen 
methode en die van zijn Groningse collega Herman Haga (1852-1936) beschrijft (met dank aan dr. F. van 
Lunteren voor deze aanvulling). 
17 Einthoven noemt het werk van Nichols in zijn aantekeningen. Het betreft de volgende publikatie, die wij 
echter niet hebben kunnen raadplegen: E.1. Nichols, 'The galvanometer: Electric Power 6 (1894) 178. 
18 In het begin van deze eeuw werd de methode door verschillende auteurs nader beschreven: A. Bestehneyer, 
'Leitendmachen von Quartzfiiden', Zsihr. Instrumentk. 25 (1905) 339-340; H.G. Cannegieter, 'Leitendmachen 
dunner Quartzfaden durch KathodezersUiubung mit nachfolgender galvanischer Versilberung', Zschr. Bioi. 
Techn. Meth. 2 (1912) 21-28; H.B. Williams, 'On the silvering of quartzfibres by the cathode spray', Phys. Revue 6 
(1914) 517-521. Einthoven verwijst naar: A.W. Wright, 'On the production of transparant metallic fIlm by the 
electrical discharge in exhausted tubes', Am. J. Sci. Arts 13 (1877) 49. 
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Vit de literatuur blijkt dat Einthoven problemen had met het duurzaam verzilveren van 
kwartsdraden. De draden werden aanvankelijk chemisch verzilverd, maar het oppervlak 
van de draad werd daarbij ruw. Daardoor nam de luchtdemping bij het bewegen van de 
draad toe, betgeen de gevoeligheid en de nauwkeurigbeid ongunstig bejnvloedde. Ook 
was de weerstand van de op deze wijze verzilverde draden (te) hoog. Door langer te ver
zilveren daalde weliswaar de weerstand van de draad, maar dan werd deze te zwaar. 
Bovendien bleek de continuYteit van de zilverlaag na enkele dagen tot weken verloren te 
kunnen gaan. Einthoven gaf aan dat hij de draden na het verzilveren polijstte, maar 
moest toegeven dat daardoor veel breuk optIad. 

In een veellatere publikatie uit 1920 over het waarnemen en roeten van zeer dunne 
draden vermeldde Einthoven, zonder verdere toelichting, dat de draden geschoten of 
geblazen kunnen worden.19 De draden werden gemaakt door de bedrijfschef van het 
laboratorium M.J. de Groot die bekend stond als virtuoos instrumentrnaker.20 Volgens 
De Waart bemoeide Einthoven zich persoonlijk met het bestuiven van de draden, een 
'rnoeilijk en zorgvuldig werk', waarvoor hij werd 'bijgestaan' door zijn technische mede
werkers. Hoe dat gegeven te rijrnen valt met de uitlating van zijn assistent George Fahr 
dat Einthoven nogal onhandig was, is niet duidelijk. Volgens Hoogerwerf had de bouw 
van de verstuivingsinrichting 'vele jaren van Einthovens onverminderde toewijding 
gekost, terwijl de techniek van het hanteren van de bestoven snaar eveneens een onnoe
melijk aantal moeilijkheden te overwinnen gaf.' Deze methodiek heeft Einthoven nooit 
bekend gemaakt en zeker is dat hij slechts enkele zeer ingewijden toeliet in de ruimte 
waar de snaren werden gemaakt en bestoven.21 

In het proefschrift van Hoogerwerf, die in 1924 bij Einthoven promoveerde over de 
'snaarphonograaf', worden snaren verrneld met een diameter van 0,04 J..l (!) en een lengte 
van 22 mm. 22 Over het maken van de snaren wordt niets verrneld. Dit is evenmin het 
geval in een mededeling voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen die Eint
hoven - namens zijn zoon - doet over het gebruik van de vacuumsnaargalvanometer 
voor de radiotelegrafie.23 Behalve deze algemene gegevens is verder niet over de snaar 
gepubliceerd. Einthovens biografen vermelden dat eerst de genoemde methode van Boys 
werd gebruikt en later die van Nichols. Tevens noemen zij het chemisch verzilveren van 
de kwartsdraden en de kathodeverstuiving met zilver of goud uit 1910 respectievelijk 1914. 

De snaargalvanometer als commercieel produkt 
Einthoven zag mogelijkheden voor het comrnercieel maken van zijn vinding en nam daar
toe in 1903 contact op met de Cambridge Scientific Instrument Company in Engeland. 
Aanvankelijk voelde deze firma echter niet veel voor de produktie van het 'onhandige en 

19 W. Einthoven, 'Over de waarneming en afbeelding van dunne draden', Verh. Kon. Ned. Akad. Wet., afd. 
Natuurk. 2913 (1920) 388-389. 
20 Behalve M.J. de Groot was KF.L. van der Woerd, de 'mechanicus' van het laboratorium, een belangrijke 
functionaris voor het uitvoerende werk. Zij maakten de instrumenten voor Einthoven, maar bovendien bestel
de Einthoven allerlei benodigdheden bij fabrikanten als Siemens & Halske in Berlijn en Max Kohl in Chemnitz. 
Zie: P. de Clercq, 'Instrumenten en universitaire laboratoria, ca. 1860-1940', Tschr. Gesch. Gnk. Natuurw. Wisk. 
Techn·9 (1986) 190-203, m.n. 199. 
21 De Waart (n. 4), Einthoven, 209; Hoogerw-erf(n. 7), Einthoven, 65. Of Hoogerwerf zelf tot een der zeer inge
wijden behoorde, vermeldt hij niet. 
22 S. Hoogerwerf, Onderzoekingen met de snaarphonograaf(Leiden 1924). 
23 W.E Einthoven, 'De snaargalvanometer ten dienste der radiotelegrafie', Verh. Kon. Ned. Akad. Wet., afd. 
Natuurk·33 (1923) 369-382. 

86 



De snaargalvanometer 

logge' apparaat.'4 Toch begon R. Whipple van de Cambridge Scientific Instrument Com
pany met een onderzoek naar de mogelijkheden. Dit leidde tot de vervaardiging van hun 
eerste snaargalvanometer in 1905. Tot eind 1915 werden door de Cambridge Company 87 

toestellen geleverd aan instituten en ziekenhuizen over de hele wereld. In 1911~1912 werden 
drie apparaten geleverd in Nederland en weI respectievelijk aan de universiteit van Utrecht, 
aan Einthoven in Leiden .en aan de universiteit van Groningen. Bovendien werd een. 
onbekend aantal snaargalvanometers gemaakt voor niet~cardiologische doeleinden.25 

De kwartsdraden werden in Engeland geschoten met pijl en boog. Vanaf 1913 werd een 
dunne draad, die met een glasparel was verzwaard, onder het eigen gewicht getrokken in 
een kleine elektrische oven. De draden werden chemisch verzilverd, hetgeen voortdurend 
problemen gaf. Soms was de zilverlaag te dun, een andere maal te dik en te ruw. De 
moeilijkste handeling was ten slotte het polijsten van de verzilverde draad met een dunne 
koperdraad, zoals Einthoven dat had aangegeven in een brief aan de Cambridge Company 
uit 1904.26 Dat Einthoven zelf eveneens moeilijkheden had met de chemische verzilvering 
van de kwartsdraden, was in Cambridge bekend. Toen het Einthoven in 1911 gelukte kwarts
draden via kathodeverstuiving te verzilveren, deelde hij zijn bevindingen vertrouwelijk aan 
de Company mee. Daar werd de nieuwe methode de eerste jaren tach niet toegepast. Een 
verzoek van Whipple aan Einthoven, gedateerd 1 januari 1914, om in Leiden bestoven 
draden voor de Cambridge Company te maken, werd niet gehonoreerd?7 

Einthoven had in 1903 niet alleen de Cambridge Scientific Instrument Company bena~ 
derd, maar ook de firma Edelmann in MUnchen. Dit contact werd na enige tijd verbroken, 
toen bleek dat deze firma aan Einthoven geen royalty meer wilde betalen. Men was in 
Duitsland, na het bestuderen van de galvanometer van Ader, tot de conclusie gekomen 
dat Einthovens vinding daarop berustte. Edelmann heeft weI jarenlang snaargalvano~ 
meters geproduceerd. Einthovens Engelse collega en vriend Thomas Lewis (1881~1945), 
die in het University College Hospital in Londen veel cardiologisch onderzoek deed, 
werkte bijvoorbeeld eerst met een Edelmann. Dit apparaat had Lewis in 1909 op eigen 
kosten aangeschaft. Pas later kon Lewis beschikken over een snaargalvanometer van de 
Cambridge Company die hij 'te huur' kreeg.'8 Van de Engelse verkoop kreeg Einthoven 
weI royalties. Deze beliepen tot 1916 een bedrag van ruim £ 360.29 

In Frankrijk werden vele typen snaarelektrocardiografen gemaal<t door de firma Boulitte 
in Parijs. Toen er door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geen snaargalvanorneters 
uit Europa aan de Verenigde Staten konden worden geleverd, begon men daar in 1914 met 
de eigen produktie van deze apparaten. Dit waren modificaties van het model van 
Einthoven, waarvan de specificaties bekend waren, die op verzoek van Amerikaanse 
fysiologen werden gemaakt door de instrumentmaker Charles F. Hindle (over!. 1946).30 

24 S.L. Barron, The development of the electrocardiograph. Cambridge Monograph 5 (London 1952). 
25 Zie: Barron (n. 24), Development, 25-26; J. Burnett, 'The origins of the electrocardiograph', in: W.E Bynum, 
C.Lawrence en V. Nutton, The emergence of modern cardiology. Medical History supplement 5 (London 1985) 75~ 
76. De lijsten van de verkoop van snaargalvanometers van beide auteurs stemmen niet overeen. 
26 Brief van Einthoven aan de Cambridge Scientific Instrument Company, 9 maart 1904 (Museum Boerhaave, 
Leiden). 
27 Brief van Whipple aan Einthoven, 1 januari 1914 (Museum Boerhaave, Leiden). 
28 Snellen (n. 8), Two pioneers, 34. 
29 Burnett (n. 25), 'Origins', 75. 
30 A.E. Cohn, 'Recollections concerning early electrocardiography in the United States', Bull. Hist. Med. 29 
(1955) 469-474. Het eerste apparaat dat men in 1911 in de V.5. had gebruikt, was een Edelmann, maar dat beviel 
niet voor nauwkeurige waarnemingen. 
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Hindle produceerde zijn eigen snaargalvanometers totdat hij in 1922 ging samenwerken 
met de Cambridge Company. 

Ten slotte began De Groot, de chef-instrumentmaker van het laboratorium van Eint
hoven, in de jaren twintig met de bouw van snaarelektrocardiografen onder de naam 
'Eiga' (Einthoven Galvanometer)." 

Einthovens aantekeningen 
Vit het voorafgaande is duidelijk geworden dat Einthoven geen nadere details over het 
vervaardigen van de snaar van zijn galvanometer heeft gepubliceerd. In zijn laboratorium 
maakte hij echter steeds aantekeningen over al zijn experimenten, dus oak over het 
vervaardigen van de snaar. Een groot aantal van deze, merendeels handgeschreven, aan
tekeningen is bewaard gebleven en bevindt zich in de bibliotheek van het Museum 
Boerhaave in Leiden. Enkele van de aantekeningen hebben betrekking op het schieten, 
blazen en geleidend maken van de kwartsdraden.32 Vit deze notities kan het volgende 
beeld over het vervaardigen van de snaar worden verkregen. 

Het schieten ofblazen van de kwartsdraad 
Tot 1907 heeft Einthoven de kwartsdraden steeds geschoten, daarna werden de draden 
vooral geblazen. Voor het schieten van de kwartsdraden beschikte hij over drie bogen, 
een van metaal en twee van hout van verschillend formaat: de grate houten boog woog 
840 gr. Er zal sprake zijn geweest van een kruisboog met op het dwarsstuk een gleuf voor 
de pijl en een trekker. Er werd geschoten in de collegekamer waar de boog kon worden 
bevestigd aan een balk, die stevig was verankerd in de vloer. De boog werd gespannen 
met een staaldraad en de trekker werd vervolgens geactiveerd via een touwtje bevestigd 
aan een voetpedaal. De pijl, een houten breipen met een metalen punt, werd door kope
ren ringen, die de kwartsdraad opvingen, naar het doel geschoten. Een kwartsstaafje van 
200 bij 1 mm werd met lak achteraan de pijl vastgemaakt; het andere einde van het staafje 
werd in de hand gehouden. Met een kleine zuurstof-lichtgasviam werd het midden van 
het staafje verhit en op het juiste moment werd afgetrapt. In Einthovens aantekeningen 
staat het schieten als voIgt beschreven: 

Canstructie van de boag en granden, waarap de tegenwaordige construetie is gekozen. De balk moet stevig 
op den vlaer staan en zich bij het afsehieten niet bewegen. 
Piilen. Vroeger maakte ik de pijlen zeer licht. Het bevestigen van het stukje kwarts had dan bezwaren en de 
piji ging dikwijIs niet erg maai recht uit. Tegenwaordig zijn de pijlen van hout (hauten breipennen). De 
boog is z66 stevig op den vIaer bevestigd en de pijl gaat z66 voartreffelijk in de juiste richting, dat hij op 
een afstand van angev. 4 meter herhaaldelijk in hetzelfde gat schiet, dat hij in het bardpapier of het haut 
gemaakt heeft. De verspreiding op 4 meter afstand is niet grater dan een paar cm2

• 

De draad is bijna bij ieder schot aanwezig en blijft in zijn geheel van het stukje kwarts af, dat in de hand 
gehouden wordt tot aan de pijI, die in de schijf zit. 
Het sehieten door koperen ringen gaat hierbij zeer gemakkelijk. De onderlinge afstand der koperen ringen 
bedraagt 30 em, de diameter 10 cm ... 
Een persoon houdt de lamp [de brander 1 en de kwartsstaaf vast, en geeft het commando aan een ander 
persoon om af te trappen ... 
Het lukte niet goed draden dunner dan 1 J..l te schieten. 

31 Reeds eerder blijkt de Amsterdamse hoogleraar Johannes K.A. Wertheim Salomonson (1864-1922) een snaar
galvanometer te hebben gebouwd: J.K.A. Wertheim Salomonson, 'Anfertigung und Gebrauch dunner versilber
ter Quartsfaden', Zschr. BioI. Techn. Meth. 1 (1908) 35-43. Wertheim Salomonsan verzilverde de draden eerst 
chemisch en vervolgens galvaniseh. De weerstand daalde daardoor sterk. De draden voldeden goed. Het opper
vlak bleef ruw. 
32 Arch. 61 S, VI 2-1, 2-2 (Museum Boerhaave, Leiden). 
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Figuur 5: Einthovens situatieschets van het blazen van een kwartsdraad [nagetekend door de auteur]. T = tafe1; 
St = statief; B = brander; D = weggeblazen snaar; K = gevouwen zwart karton; A = persoon A; B = persoon B. 

Het kwartsstaafje, waarvan de draad werd getrokken, werd speciaal voor dit doel ge
maakt. Eerst versplinterde Einthoven kwarts (bergkristal) door bet kwarts van kokend 
water naar koud water te brengen. Vervolgens werden de splinters gehamerd en werden 
de onzuivere stukken verwijderd. Na de kwartssplinters roodgloeiend te hebben gemaakt 
in een platina smeltkroes werd het vloeibare materiaal in gedestilleerd water gedompeld. 
Er ontstond dan een wit stolsel dat zich goed liet verhitten en bewerken. Van dit kwarts 
werden staafjes gemaakt van 200 bij 1 mm. Zulke staafjes bleven in gebruik toen in de 
loop van 1907 werd overgegaan op het blazen van de draden. Hoe dat in zijn werk ging, 
blijkt uit de volgende aantekening die bovendien door Einthoven werd geillustreerd: 
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Om de dunste draden te verkrijgen zijn wij sinds October j.L [1907] meeT op andere wijze te werk gegaan. 
In October was het verkrijgen van zeer dunne draden van bijna 0,2 f..I. diameter van het toeval afhankelijk. 
Dat was OTIS in November zeer ongunstig, zoodat wij een week met blazen hebben verloren, zander vol
doend succes. 
Plaats als VToeger: Collegekamer. 
Vlam van lichtgas en 02 evenals vraeger. 
Rlaaslamp, zie aangehechte tekening. 
Lengte def vIam ongeveer 35 eill. De vIam moet volmaakt rustig zijn. 
Ri.ili!ing loodrecht bovenwaarts. 
Verlichting aIleen door kunstlicht. De collegekamer wordt geheel donker gemaakt maar achter twee zwarte 
gordijnen branden twee sterke (2000 kaarsen) projectielampen (nitra-gloeilampen in grate witte halfbollen). 
De gordijnen zijn zoo opgehangen, dat zij een verticale spleet van ongeveer ill em breedte openiaten, ... 
De collegekamer is daarom zoo gesehikt, omdat zij ook in de zomer wegens haar veele ramen, die de zon 
toelaten, vrij droog is. Een electro kachel kan de droogte nog bevorderen. ('S Winters zijn aIle kamers 
droog). 
De eollegekamer is zoo groot dat zij oak droog blijft bij aanwezigheid van een drietal personen en het 
gebruik van een groote vlam .. 

Einthoven voegde hierbij een tekening, zoals deze is nagetekend in figuur 5, met de vol
gende beschrijving: 

g.g twee gordijnen aan statieven, zoo dat een spleet S. van ± 10 em ontstaat. 
b. brander, viamiengte ongeveer 35 em en niet te kraehtig, waarachter een zwarte kartonnen hoek k waarvan 
de hoogte ± 60 em is. LI lamp, welke z66 gericht wordt, dat zij indien de kartonnen hoek wordt weggeno
men den brander juist verlieht. De persoon A trekt met zijn linker hand aan een kwartsstaafje, dat hij in 
zijn reehter hand houdt, een dunne punt van ongeveer 7 em lengte. Deze punt wordt in de viam langzaam 
van boven naar beneden bewogen, waarbij de hand geleid wordt langs een statief st. 
Persoon B ziet den kwartsdraad langzaam boven den kartonnen hoek uitkomen en geeft een teken aan & 
wanneer de lengte van den draad ± een meter is geworden, waarop A de staaf met den draad geheel uit de 
vIam trekt. 
B neemt het bovenste einde van den draad in de linker hand en buigt deze naar links, dus uit de riehting 
van de vlam. Nu herhaalt A de beweging met den kwartsdraad van boven naar beneden in de viam. 2iet B., 
dat den draad weer uitgerekt wordt, dus in lengte boven 't karton toeneemt, dan houdt A op de plaats, 
waar de draad zich in de viam bevindt, de hand stil en waeht, totdat deze zoo dun mogelijk uitgetrokken en 
zelfs geheel weggeblazen is. 
Gedurende dezen tijd kan Ih den draad inhalen waarbij hij een weinig aehteruit kan lopeno Tenslotte wordt 
de geheele kwartsdraad of een gedeelte daarvan op een raampje gewikke1d. Lamp g kan misschien weI 
wegblijven, maar dient om de snaar ook nog gemakkelijk op een andere plaats dan alleen bij de spleet te 
kunnen bekijken. 

De belichting diende optimaal te zijn, omdat men anders de dunne kwartsdraad niet kon 
zien. Bij een aanvankelijk mindere belichting was vaak tevergeefs gezocht naar de draad. 
In 1908 gelukte het goede draden te blazen van 1,0 ).1, maar het maken van nog dunnere 
draden bleek moeilijk. De snaren werden gewikkeld op een glazen raam van 220 mm dat 
van kleefstof was voorzien. 

Chemisch verzilveren van de kwartsdraad 
Zoals gezegd heeft het verzilveren veel problemen gegeven. Verzilverd werd volgens de 
methode van de Duitse chemicus EW.G. Kohlrausch (1840-1910) met zilvernitraat in een 
reducerend en basisch milieu. Dit ontstaat door een basische oplossing te mengen met 
een reducerende oplossing van zilvernitraat vlak voor de verzilvering.33 Het verzilveren 
van de kwartsdraad gebeurde op een smaI glazen raam van 184 mm. Vit Einthovens aante
keningen blijkt vooral hoe temperatuurgevoelig deze methode van chemisch verzilveren 
was. 

33 F. Kohlrauseh, Lehrbuch der Praktischen Physik (LeipzigiBerlijn 1910) 36-37. 
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Verzilveringsvloeistofbeproeven in glazen sehalen van ongeveer 8 em diameter. 
In elke schaal 10 ee van vloeistof I 

en 10 ee van vloeistof II. 
Duur van verzilvering 15 min. 
Daarna voIgt de beproeving hij een enkelen draad. 
Temperatuur 200 of 250 of 300

• 

Voorzorgen, om bij de beproeving der vloeistof alles op de juiste temperatuur te brengen en te houden. 
Ie den grooten zinken, met hout bekleeden bak op temperatuur brengen. 
2e de maatglazen met gedestilleerd water van bepaalde temperatuur vullen. 
3e de schaaltjes, waarin de [proef] verzilvering zal plaats hebben, op het water in den grooten bale laten 

drijven. 
4e de verzilveringsvloeistof zelf op temperatuur brengen in kolven, en daarna 10 em afmeten in een 

maatglas. Men moet die temperatllUT kiezen, waarbij een flinke, goed heehtende zilverlaag in de 
schaal komt. 

Ais een draad verzilverd wordt, brengt men ook alles zoo goed mogelijk op de gewenschte temperatuur. 
Men gaat aldus te werk. 
Ie den grooten houten bale op temperatuur brengen. 
2e een paar buizen, waarin verzilverd zal worden, met gedestilleerd water van de bepaalde temperatuur 

vullen en in den bale plaatsen. ['2e is niet nodig', schrijft Einthoven er, later, doorheen]. 
3e van elke vloeistof 65 (60) ee met een afzonderlijk maatglas in een afzonderlijke kolf gieten en hierin op 

temperatuur brengen. 
Beide, op temperatuur gebrachte vloeistoffen worden in een Erlmeyers koIfje samengebracht en geschlld, 
voordat het mengsel in de verzilveringsbuis wordt gegoten. 
Na iedere verzilvering den draad minstens I rninuut laten drogen. 
Schoonmaken in electrisch booglieht met 0,5 mm koperdraad. Zorgvuldig van 8 kanten schoonmaken 
(polijsten). 
EIke uitkomst moet worden aangetekend in een der vooraf klaar gemaakte tabellen. 
Meermalen verzilveren, totdat er contact is en daarna nog eens verzilveren. De draden 21, 22 en 23 mogen 
er aan herinneren dat illt laatste noodig is. 
Na iedere verzilveriog opnieuw schoonmaleen. 
Is de draad na een ver:dlvering niet doorschijnend zwart, dan is de temperatuur tijdens de verzilvering oiet 
hoog genoeg geweest. Is de draad na een verzilvering en na het polijsten te dik met zwarte knobbeis bezet, 
dan is de temperatuur tijdens het verzilveren te hoog geweest. 
Er bestaat een schema, waarin vijf verschillende graden van vuilheid zijn aangegeven. De graad van vuil
heid van den draad moet telkens met behulp van het mikroskoop worden beoordeeld: 

Ten slotte werd de snaar gedurende een uur verhit op 110°C. Rierdoor daalt de weer
stand tot bruikbare waarden (5.000 tot 20.000 ohm). Ging aIles goed, dan werd de snaar 
aan de snaarhouder) die een lengte had van 128 mm, gesoldeerd met Woods metaal 
(smeltpunt 80 0c). 

Breekbare snaren 
Voor de snaargalvanometer die Einthoven tussen 1900 en 1910 in gebruik had) werden 35 
snaren chemisch verzilverd. Een twaalftal snaren overleefde alle bewerkingen en kon in 
de galvanometer worden gebruikt. De levensduur van een snaar was minder dan 1)5 jaar. 
Sommige snaren sneuvelden reeds na enkele dagen of weken. Vit de aantekeningen van 
Einthoven blijkt de voortdurende zorg over de beschikbaarheid van bruikbare snaren. 
Tot 1909 was er meestal maar een verzilverde snaar in reserve en soms helemaal geen. 
Draad nr. 10 werd bijvoorbeeld geschoten in september 1901 en verzilverd in september 
1902. Einthoven schrijft dat het de mooiste snaar was, maar weI de enige in september 
1902. Ret is uit zijn aantekeningen waarschijnlijk dat deze snaar gedurende anderhalf jaar 
tot mei 1904 de enige bruikbare snaar is geweest. 

PhysioL lab. 25 Aug. 04 's avonds. 
De dag is heden met een teleurstelling geeindigd. Nu moeten wij aIle krachten inspannen, om ons doe! te 
bereiken. Mens [de instrumentmaker 1 moet de volgende morgen alles direct klaarzetten. 
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De beste kwartsdraad moet maar eerst genomen worden, nl no 3, die 2,4 en 2,5 p. meet. Moet met Rose's 
metaal worden gesoldeerd. Dan meten en venvarmen en meten. 
27 Augustus 1904. Het solderen met Rose's metaal heeft ten tweeden male een mislukking gegeven. Wij 
besluiten nu, om in 't vervolg aileen met Woods metaal, (70°) te solderen. 

Snaar nr. 27 werd in juli 1907 geschoten en in november 1908 verzilverd. Bij het plaatsen 
in de galvanometer op 1 december 1908 brak de snaar. Dat werd bijna een catastrofe, 
want de volgende dag zou Mr. Rob Whipple van de Cambridge Company komen kijken. 
Tegen zijn zakenrelatie uit Engeland kon Eintboven toch moeilijk bekennen dat hij geen 
werkbaar toeste! kon tonen. Ge!ukkig liep het goed af: 'Wij hadden nog slechts een verzil
verde snaar, die den volgende ochtend in den toestel werd gezet en toen zeer goed heeft 
voldaan: 

Verzilveren of vergulden door kathodeverstuiving 
In 1910 began Einthoven orienterende proeven voor het verzilveren van snaren via katho
deverstuiving. Figuur 6 toont een doorsnede van de glazen buis waarin de verstuiving 
plaatsvond. De kathode was een 20 em lange zilveren strip, geldemd in een glazen houder, 
met een spleetvormige opening gerieht naar de anode. De anode was een aluminium 
staaf. Vlak bij de katbode beyond zich het eveneens langwerpige verstuivingsglaasje. De 
snaar werd 1 mm voor dit glaasje geplaatst waaraan het met beugeltjes was bevestigd. 
Lang werd gezoeht naar de juiste druk en elektrisehe spanning voor een gelijkmatige ver
stuiving van het zilver op het verstuivingsglaasje. 

Ik geloof, dat de algemeene beschouwing over het gebruik van hoogen en Iagen druk en de verschijnseIen, 
die zich bij hoogen druk voordoen mij er toe brengen als voIgt te werk te gaan. Men neme een kathode van 
een klein oppervl. en weI zoo, dat het werk hiermede praktisch nog goed uitvoerbaar is. Men zoeke zooda
nigen druk, dat bij een gegeven str.sterkte de geheele kathode-oppervlakte gelijkmatig licht. 
Vermoedelijk zal hierbij behalve de stroomsterkte ook de spanning toenemen. De uitbreiding der kathode
stralen zal hoe langer hoe meer worden ingeperkt. Spectroscoop kan hierbij wellicht iets leren. Ik ZOIl zeg
gen, dat de verstuiving des te gunstiger is, al naar mate de llitbreiding der kathodestralen meer is 
ingeperkt... 
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Figullr 6: De vacuiimkamer voor de 
kathodeverstuiving van zilver en 
goud (S.L. Barron, The development 
of the electrocardiograph. Cambridge 
Monograph 5 (Londen 1952) 9). 
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De resultaten der Al verstuiving in de eerste dagen van Mei 1910 verkreegen, leerden mij het vo1gende. 
Wi1 men een voorwerp gelijkmatig verstuiven, dan moet men met een zekere overmaat van EL Spanning 
werken. Is het potversch. juist voldoende, om de geheele spleet te verlichten, en heeft men daarbij dus geen 
ruilne overmaat van potversch., dan wordt de verstuiving onregelmatig ... 
Verdere overwegingen. 
Er rnoeten zoo min mogelijk ionen zijn, daar deze condensatie v/d metaaldamp veroorzaken. De aanwezige 
ionen moeten zoo min mogelijk hun condensatie kunnen uitoefenen. Daartoe moet de kwartsdr zeer dicht 
bij electrode worden gepIaatst ... 
De doelmatigste druk waaronder gewerkt kan worden, moet worden opgezocht. Ik denk, dat als de Hg 
druk te hoog wordt, zeer spoedig vonkon [t ]lading te voorschijn komt. Ik betwijfe1 of ik de donkere katho
deruimte hebben fioeL. 
Theoretisch zou ik evenwel besluiten, dat in de donkere kathoderuimten nog geen gasionen zijn. Daar zou 
dus de condensatie der metaaldampen niet kunnen plaats hebben, hetgeen een voordeel voor de vorming 
van fraaie spiegels zou uitmaken. 

In de buis bleek waterstof het beste te voldoen als restgas. Toen ten slotte een gelijkmatige 
verstuiving over de gehele lengte van het verstuivingsglaasje was verkregen, werd op 6 
december 1910 een 1,1 Jl kwartsdraad, geplaatst 1 mm voor het verstuivingsglaasje, met 
zilver bestoven gedurende 5 uur bij een druk van 3,5 mmHg, 700 volt en 25 m.amp. De 
snaar van 18 cm kreeg een weerstand van 5.500 ohm. De snaar sneuvelde echter bij het 
plaatsen in de galvanometer. Op 8 december werd een snaar van 0,9 Jl bestoven, die na 
solderen een weerstand had van 10.000 ohm, maar ook deze snaar brak bij het plaatsen. 

In 1911 en 1912 lukte het slechts enkele malen bruikbare snaren te maken, terwijl de 
resultaten eerder slechter dan beter werden. Eind 1912 en begin 1913 mislukte het maken 
van goede snaren voortdurend. De levensduur was zeer kort, zodat er in de tweede helft 
van 1913 en het grootste deel van 1914 slechts twee draden in successie in bedrijf waren. Er 
was mogelijk een snaar in reserve. Viteindelijk werd in 1913 overgegaan tot het verstuiven 
met goud, maar aanvankelijk mislukten ook vrijwel al die pogingen. Pas in het najaar van 
1914 werden een tiental snaren met goud bestoven met goed resultaat. Men krijgt de 
indruk dat toen de grootste moeilijkheden waren overwonnen. 

Geen publikatie over de snaar 
Vit Einthovens aantekeningen blijkt dat hij intensief bezig is geweest met het vinden van 
bruikbare methoden voor het vervaardigen van snaren voor zijn galvanometer. Immers, 
in tegenstelling tot de bouw van de snaargalvanometer - een eenmalige krachtsinspan
ning van het laboratorium - was het vervaardigen en geleidend maken van steeds dunne
re en kortere snaren een voortdurende uitdaging. Zoals reeds is opgemerkt, heeft 
Einthoven zijn bevindingen eehter nooit publiek gemaakt, ondanks dat hij in publikaties 
uit 1909 en 1920 schreef dat hij van plan was in de toekomst mededelingen te doen over 
het maken en verzilveren van kwartsdraden. Het is er niet van gekomen. Over de reden 
daarvoor kan slechts worden gegist. Vit sommige bronnen blijkt dat Einthoven zich 
tegenover buitenstaanders terughoudend opstelde ten aanzien van het geven van infor
matie over zijn apparaat. Een assistent van Einthoven uit de jaren 1911-1913, George Fahr, 
wordt hierover als voIgt geciteerd: 'George Fahr, talking with me in his later years of his 
period with Einthoven, was candid in mentioning that Einthoven had rather clumsy 
hands and was somewhat secretive about his instrument when visitors came (this is con
trary to the statement of others)'.34 Einthoven liet weI onbekende collegae toe in zijn 
laboratorium, maar tegenover gerenommeerde vakgenoten, zoals de hoogleraar fysio-

34 H.B. Burchell, 'Did Einthoven invent a string galvanometer', Brit. Heart f. 57 (1987) 190-193, m.n. 192. 
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logie uit Miinchen, Otto Frank (1865-1944), was hij minder toeschietelijk. 'In fact, he 
appeared more interested in displaying his equipment to the common man than to noted 
colleagues' aldus de Amerikaanse fysioloog Carl John Wiggers (1883-1963), hoogleraar te 
Cleveland, die zijn herinneringen over deze tijd heeft beschreven. Frank had later tegen 
Wiggers opgemerkt ciat Einthoven Frank niet in zijn laboratorium had uitgenodigd, 
maar anderzijds was Einthoven ook nooit door Frank ontvangen.35 Volgens Hoogerwerf 
weigerde Einthoven elke vreemdeling en zelfs zijn assistenten de toegang tot het vertrek, 
waar de snaren gemaakt en bestoven werden; slechts enkele zeer ingewijden mochten dit 
heiligdom betreden.36 Einthoven beschouwde de snaargalvanometer min of meer als zijn 
persoonlijk eigendom, waarop hij volgens Burchell weinig kritiek dulddeY 

Er bestaat een zekere discrepantie tussen het feit dat er zulke uitvoerige laboratorium
aantekeningen over de problemen met de snaren bestaan, en de constatering dat Einthoven 
in zijn publikaties niet nader ingaat op het vervaardigen van de snaren. Zijn biografen 
Hoogerwerf en De Waart doen dat evenmin. Het lijkt niet onmogelijk dat Einthoven, 
zolang hij zelf nog met zoveel tegenslagen te kampen had, weinig reden voor publikatie 
zag. Meerdere onderzoekers waren reeds in staat gebleken goede snaren te maken en che
misch verzilveren was al lang bekend. Wat kon een publikatie over de door Einthoven 
toegepaste werkwijze daar nog aan toevoegen? Om na 1913, toen verzilveren alom vervan
gen werd door kathodeverstuiving met goud, nog over problemen met verzilveren te 
schrijven, was ook een achterhaalde zaak. Over de door hem toegepaste kathodeverstui
ving met zilver en goud heeft Einthoven echter evenmin geschreven. Het waren geen 
onderwerpen die konden bijdragen tot het succesvolle imago van de snaargalvanometer. 
Zoals elke onderzoeker publiceerde Einthoven liever over zijn nieuwe vindingen dan over 
tegenslagen bij het toepassen van bestaande methoden. Wat dit betreft was de snaar van 
de galvanometer voor Einthoven wellicht 'een gevoelige snaar'. 

SUMMARY 

The string of Einthoven's string galvanometer 
The Dutch physiologist Willem Eiuthoven (1860-1927) published in 1901 his construction 
of a string galvanometer. With this apparatus he opened the era for electrocardiography. 
As the quality of his instrument largely depended on the striug of the striug galvanome
ter it is surprising to note that in his publications Einthoven never mentioned the exact 
way of produciug the string. 

However, Einthoven's hand written laboratory notes are preserved at the Museum 
Boerhaave in Leiden. From these notes it comes clear what problems Einthoven had with 
the string. To get a very thin thread of quarts he first used the method of shooting the 
thread as was described by Boys (1887), later the blowing method of Nichols (1894). The 
silvering of the thread was done first chemically, later by cathode spray. In all cases pre
mature breaking of the thread was a nuisance. Because of these failures Einthoven might 
have decided not to publish any details. 

35 C.]. Wiggers, 'Willem Einthoven (1860-1927)', Circul. Res. 9 (1961) 225-234. 
36 Hoogerwerf (n. 7), Einthoven, 65. 
37 Burchell (n. 34), 'Einthoven', 192. 
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