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J.H. VAN 'T HOFF EN 'DE TOEPASSING DER 
PHYSISCHE SCHEIKUNDE IN DE MEDISCHE 
WETENSCHAPPEN' 

H.A.M. Snelders'' 

Op 6 juni 1899 hield Ernst Cohen (1869-1945), toen privaatdocent in de elektrochemie, 
chemische dynamica en chemische statica aan de Universiteit van Amsterdam, voor het 
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen een voordracht over 
'de toepassing der physische scheikunde in de medische wetenschappen'.' Hij wees erop 
dat de theorie van de osmotische druk, die door zijn leermeester Jacobus Henricus van 't 
Hoff (1852-1911) in 1885 was opgesteld', niet alleen de scheikunde in nieuwe banen had 
geleid, maar ook van grote invloed was op de andere natuurwetenschappen, alsmede op 
de industrie. Van 't Hoff had voor zijn theorie gebruik gemaakt van het in 1877 verschenen 
boek van de plantenfysioloog Wilhelm Pfeffer (1845-1920): Osmotische Untersuchungen. 
Studiën zur Zellmechanik. Pfeffer had daarin uiteengezet hoe belangrijk het voor de leer 
van het plantenleven is als we de kracht kennen waarmee de in de cel aanwezige stoffen 
water aantrekken: 

Durchaus von physiologischen Gesichtspunkten geleitet, wurde in den physikalischen Untersuchungen der 
Faden gelegentlich geradc da fallen gelassen, wo der Physiker von seinem Standpunkte aus die interessantes-
ten Angriffspunktc erst gefunden haben würde.' 

Die 'Physiker' zou Van 't Hoff zijn, die door zijn collega Hugo de Vries (1848-1935)-' op de 
osmotische onderzoekingen van Pfeffer opmerkzaam was gemaakt. 
In zijn voordracht gaf Cohen tal van voorbeelden van de toepassing van de nieuwe schei
kunde op de levenswetenschappen. De theorie van de elektrolytische dissociatie is, met de 
leer van de osmotische druk, van groot belang voor de geneeskunde. De belangrijke rol 
van verdunde oplossingen in het dierlijk organisme wijst op het grote belang van de theorie 
van de verdunde oplossingen voor de fysiologie en de farmacodynamica in het bijzonder 
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en meer algemeen voor de biologie, waarin ze nog te weinig wordt toegepast. Cohen wijst 
op het werk van Hartog Jakob Hamburger (1859-1924), die als assistent aan het Physiologisch 
Laboratorium van de Utrechtse Universiteit de resultaten van de proefnemingen van De 
Vries over de turgor van plantecellen (de osmotische druk die plantecellen hun vorm geeft 
en verhindert dat ze verschrompelen) in biologisch-medische richting vruchtbaar had 
gemaakt.' Op 27 oktober 1883 had De Vries voor de Academie van Wetenschappen in 
Amsterdam een mededeling gedaan 'over de aantrekking van opgeloste stoffen tot water 
in verdunde oplossingen'.'' Hij had de sterkte bepaald van een zoutoplossing die in staat 
was de inhoud van een plantecel een juist zichtbare verschrompeling te doen ondergaan. 
Deze verschrompeling wordt veroorzaakt door het wateraantrekkend vermogen van de 
zoutoplossing. Verschillende zoutoplossingen, die eenzelfde graad van verschrompeling in 
dezelfde cel veroorzaken, moeten dus eenzelfde graad van wateronttrekkend vermogen 
bezitten (isotonische oplossingen). De eenvoudige verhoudingen die tussen de concentraties 
van die zoutoplossingen bestaan, zijn de isotonische coëfficiënten. 

Op 29 december 1883 deelde de Utrechtse hoogleraar in de oogheelkunde Franciscus 
Cornelis Donders (1818-1889) naar aanleiding van de mededeling van De Vries de aanwezige 
leden van de Academie van Wetenschappen mee dat zijn assistent Hamburger 'voor ver
schillende in water opgeloste stoffen, de verhouding dier aantrekking ten opzichte der 
bloedlichaampjes van het rund' had onderzocht." Hamburger had daarbij gevonden dat 
voor de rode bloedlichaampjes in het bloed eveneens isotonische coëfficiënten zijn te vinden. 
Van ieder zout kan een concentratie gevonden worden waarbij de bloedlichaampjes van 
een bepaald individu kleurstof beginnen te verliezen. Die concentratie bleek evenredig te 
zijn in de zin van de isotonische coëfficiënten van plantecellen van De Vries. Hamburger 
vond een overeenkomst in gedrag tussen rode bloedlichaampjes en plantecellen, alleen het 
uittreden van kleurstof uit bloedcellen gaat niet gepaard met een verschrompeling. 
Integendeel, er wordt hierbij juist water opgenomen.** Hamburger toonde daarbij aan dat 
bloedlichaampjes, net als plantecellen, osmotische verschijnselen vertonen die aan een
zelfde wetmatigheid gehoorzamen. Verschillende oplossingen die met plantecellen bij 
o "C of met bloedcellen bij 34 "C isotonisch waren gemaakt, bleken evenredige concentraties 
te hebben. 

Hamburger had in Utrecht scheikunde gestudeerd (1879) en was op 4 juni 1883 bij H.C. 
Dibbits gepromoveerd op het proefschrift: De quantitatieve bepaling van ureum in urine. 
Daarop volgde een studie in de geneeskunde. Op 9 juli 1888 promoveerde Hamburger bij 
Donders, wiens assistent hij sinds 1881 was, op het proefschrift: Staafjesrood in monochro-
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Jacobus Henricus van 't Hoff, omstreeks 1892 

matisch licht. Hamburgers belangstelling ging vooral uit naar het vaststellen van fs'sisch-
chemische processen als de drijvende kracht voor de levensprocessen. Als leraar in fysiologie, 
histologie, algemene pathologie, pathologische anatomie en praktische microscopie aan 
de Rijksveeartsenijkundige School in Utrecht (1888), deed hij baanbrekend werk bij de 
toepassing van de recente f)'sische scheikunde op de fysiologie. Uitgaande van de waarne
mingen van De Vries over plantecellen, paste hij deze toe op fysiologische processen en 
later gebruikte hij de beginselen van de fysische scheikunde voor biologische vraagstuk
ken. Zijn inaugurele oratie als hoogleraar in de fysiologie en histologie aan de Universiteit 
van Groningen (28 september 1901) handelde over De physische scheikunde in hare beteeke
nis voor de geneeskundige wetenschappen; zijn rede bij het neerleggen van het rectoraat op 
21 september 1914 ging over De toenemende beteekenis der chemie voor ons geneeskundig 
denken en handelen. Daartussen was zijn driedelige hoofdwerk Osmotischer Druck und 
lonenlehre in den medicinischen Wissenschaften (1902-1904) verschenen. 

Toepassing van Van 't Hoffs theorie op de levenswetenschappen 

In de biologische en medische vakliteratuur uit het eind van de vorige eeuw komen we de 
toepassing van de theorie van de verdunde oplossingen en de elektrolytische dissociatie
leer snel tegen. De voorstelling van een wateraantrekkende kracht in de plantecel was 
door Van 't Hoff vervangen door de osmotische druk, terwijl Svante Arrhenius uit onder
zoekingen over het geleidingsvermogen van verschillende stoffen voor de elektrische 
stroom de veronderstelling had geuit dat zuren, basen en zouten in oplossing geheel of 
gedeeltelijk in ionen zijn gesplitst (1887). In zijn Groningse oratie uit 1901 gaf Hamburger 
'enkele grepen uit het vele, dat reeds nu met de physische scheikunde in de geneeskundige 
wetenschappen is verkregen'.'"' De leer van de isotonische coëfficiënten van De Vries was 

9. H.J. Hamburger, De physische scheikunde in hare beteekenis voor de geneeskundige wetenschappen (Groningen, 
1901) 5. 
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gebaseerd op de voorstelling, dat plantecellen wel doordringbaar zijn voor water, maar 
niet voor zouten. Voor de rode bloedlichaampjes leidde de vraag naar de celpermeabiliteit 
tot fysiologische en farmacologische onderzoekingen: het opnemen van voedingsstoffen 
en de afgifte van stofvvisselingsprodukten door de cellen, respectievelijk het binnendringen 
van geneesmiddelen in bepaalde cellen. Het duurde nog jaren eer de opvattingen van Van 
't Hoff en Arrhenius hiers'oor als verklaring werden gebruikt. In de isotonische oplossingen 
van De Vries oefenen de ionen hetzelfde wateraantrekkend vermogen uit als bijvoorbeeld 
het ongesplitste molecuul rietsuiker. In 1893 gebruikte de farmacoloog Heinrich Dreser 
(1860-1924) vriespuntsdalingen om het wateraantrekkend vermogen voor medische doel
einden vast te stellen.'" Hiermee was 'een nauwkeurig te doseeren beweegkracht bekend 
geworden, die in het gezonde zoowel als in het zieke organisme een belangrijke rol speelt, 
een beweegkracht, wortelend in het beginsel, dat water van een plaats van lagere osmoti
sche drukking overgaat naar een plaats van hoogere. En waar komt die beweegkracht al 
niet tot uiting', aldus Hamburger." 

Dreser was de eerste die de nieuwe scheikunde toepaste voor de verklaring van de far
macologische werking van kwikzouten. Het ging hierbij om het al lang bekende feit dat 
oplossingen van kwikzouten giftig zijn. De antiseptische en desinfecterende werking van 
kwikverbindingen werd toegeschreven aan het gehalte oplosbaar kwikzilver in oplossing.'-
Alle kwikzouten, die in een bepaalde volume-oplossing hetzelfde gewicht aan kwik bevat
ten, zouden dus even sterk antiseptisch werkzaam moeten zijn. Maar dat is niet het geval 
en trouwens in strijd met de nieuwe theorie van de verdunde oplossingen. De giftige wer
king van kwikverbindingen is volgens die theorie alleen toe te schrijven aan de werking 
van het vrije kwikion en is dus afhankelijk van de dissociatiegraad. Naarmate deze groter 
is, zullen er meer kwikionen in de oplossing aanwezig zijn en zal de giftige werking van de 
oplossing sterker zijn. Dresers experimenten bevestigden dit toen hij de werking van even 
sterke oplossingen van het goed gedissocieerde kwikrhodanide vergeleek met het com
plexe kaliumkwikthiosulfaat op gistcellen. Hij vond dat een oplossing van het kwikrho
danide, dat een hoeveelheid kwik bevatte overeenkomend met een 0,1 % sublimaatoplos-
sing, de gisting van suiker onder invloed van gistcellen verhinderde. Dat was niet het geval 
met het complexe thiosulfaat dat geen kwikionen aan de oplossing afstaat. Proeven met 
kikvorsen en vissen bevestigden Dresers resultaten. 

Enige jaren later bestudeerde de Amerikaanse fysico-chemicus Louis Albrecht Kahlenberg 
(1870-1941), docent aan de Universiteit van Wisconsin, met zijn medewerkers de werking 
van chemische stoffen op planten. Hij was niet op de hoogte van de onderzoekingen van 
Dreser. De oorzaak van de giftige werking van zuren en basen op de wortels van de gewo
ne veldlupine bleek de aanwezigheid van waterstof-, respectievelijk hydroxylionen te 
zijn.'^ 
Andere onderzoekingen betroffen de toepassing van de leer van de verdunde oplossingen 

10. H. Dreser, 'Zur Pharmakologie des Quecksilbers', Archiv für experinientclle Pathologie und Pharniakologie 32 
(1893) 456-466. 
11. H.J. Hamburger, De physische scheikunde (n.9), 14. 
12. H. Behring, 'Ueber Desinfection, Desinfectionsmittel und Desinfectionsmethoden', Zeitsclirift für Hygiëne 9 
(1890) 395-478. 
13. L.A. Kahlenberg en R.H. True, 'On the toxic action of dis.solved salts and their electrolytic dissociation', 
Botanic Gazette 22 (1896) 81. Vgl.: R. Höber en F. Kiesow, 'Ueber den Geschmack von Salzen und Laugen', 
Zeitschrift für physikahsche Chemie 27 (1898) 601-616; L.A. Kahlenberg en R,M. Austin, 'Toxic action of acid sodium 
salts on Lupinus albus'. The Journal of physical chemistry 4 (1900) 553-559. 
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op het gebied van de infectie door anorganische metaalzoutoplossingen. Ernst Scheurlen 
(*i863) en Karl Spiro (1867-1932) uit Straatsburg onderzochten in 1897 de werking van 
kaliumkwikthiosulfaat en van sublimaat op miltvuursporen.''' Een éénprocentige subli-
maatoplossing doodde de miltvuursporen in 15 minuten, maar een 2,32 % oplossing van 
het complexe kaliumkwikthiosulfaat lukte dat nog niet na 48 uur. Ook hier vs'as de verkla
ring in de ionentheorie te vinden. De bacteriedodende werking van de kwikzouten hangt 
alleen af van de aanwezigheid van het vrije kwikion. De ionentheorie voorspelt ook dat 
toevoeging van natriumchloride aan het sublimaat de dissociatie daarvan terugdringt. Dit 
werd experimenteel bevestigd door Scheurlen en Spiro en ook door Theodor Paul (1862-
1928) en Bernhard Krönig uit Leipzig.'̂  De laatste twee onderzoekers vonden een aanmer
kelijke verzwakking van de desinfecterende werking van sublimaat op bacillus anthracis 
na toevoeging van natriumchloride. 

Een derde vroege toepassing van de nieuwe fysische scheikunde op de levenswetenschap
pen betrof de teniperatuursafhankelijkheid van de snelheid van chemische reacties. Van 't 
Hoff had in 1884 de wiskundige uitdrukking gevonden voor het verband tussen de reactie
snelheid en de temperatuur. Het bleek dat tien graad temperatuur\'erhoging de snelheid 
van chemische reacties tot het twee- tot drievoudige deed stijgen. In 1890 vond Clausen 
dat bij planten de hoeveelheid kooldioxyde, die in gelijke tijden wordt uitgeademd, zeer 
snel met de temperatuur (tussen 0*̂ 0 en 25°C) toeneemt."' Een stijging van io°C deed de 
hoeveelheid koolstofdioxyde 2,45 maal zo groot worden bij lupine en 2,47 maal bij seringen. 
Oscar Herting (1849-1922) uit Berlijn kreeg overeenkomstige resultaten bij dierlijke orga-
nismen.'7 

Nederlandse levenswetenschappen en Van 'f Hoffs fysische chemie 

Ook in ons land was er spoedig belangstelling voor de fy'sische chemie onder de beoefe
naars van de levenswetenschappen, zij het voorlopig vooral passief Op 3 april 1891 had 
Van 't Hoff in de algemene vergadering van het derde Nederlandsch Natuur- en 
Geneeskundig Congres in Utrecht gesproken over 'de physiologische beteekenis der 
jongste stroomingen op natuur- en scheikundig gebied'.'" Hij kon daarvan toen slechts 
weinig voorbeelden buiten de scheikunde geven. Behalve de proefnemingen van 
Hamburger wees hij op onderzoekingen van Massart en Wladimiroff. 
In 1901 hield Ernst Cohen voor een twintigtal medici, waaronder de Amsterdamse hoogle
raren Rudolph Hendrik Saltet (hygiëne en bacteriologie; 1853-1927), Barend Joseph Stokvis 
(ziektekunde, geneeskunde en geneesmiddelenleer; 1834-1902), Manuel Straub (oogheel-

14. E. Scheurlen en K. Spiro, Münchener Medizinische Wochenschrift 44 (1897) 81. 
15. Th. Paul en B. Krönig, 'Ueber das Verhalten der Bakterien zu chemischen Reagentien', Zeitschrift für physi-
kalische Chemie 21 (1896) 414-450 en B. Krönig en Th, Paul, 'Die chemischen Grundlagen der Lehre von der 
Giftwirkung und Desinfection', Zeitschrift für Hygiene und Inj'ektionskrankheiten 25 (1897) 1-112. 
16. Clausen, Landwirtschaftliche Jahrbücher ig (1890) 893. 
17. O. Herlwig, 'Ueber den EinflulJ verschiedener Temperaturen auf die Entvvicklung der Froscheier', 
Sitzungsberichte der Preufiischen Akademie der Wissenschaften (1896) 105-108 en 'Ueber den EinfluË der 
Temperatur auf die Entwicklung von Raiia fu.sca und Rana esculenta', Archiv für mikroskopische .Anatomie 51 
(1898)319-381, 
18. I.H, van 't Hoff, Handelingen van het derde Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, gciwuden te 
Utrecht op den iden en 4den April 1S91, uitgegeven door het bestuur (Utrecht, 1891) 26-36, 
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Ernst Cohen, omstreeks 1902 

kunde; 1858-1916) en Johannes Karel August Wertheim Salomonson (zenuwziekten; 1864-
1922) op negentien zaterdagmorgens een reeks Voordrachten over physische scheikunde 
voor geneeskundigen (zie de bijlage voor de overige deelnemers). 

Nog als gisteren staat mij voor den geest, dat Dr. E.C. van Leersum (later Prof. v, L.) en Dr, J,M. Baart de la 
Faille (later prof B, d, 1, F,) mij bezochten, met het verzoek voor een aantal medici te Amsterdam eene reeks 
voordrachten te houden, ten einde hen in de 'Errungenschaften' der Algemeene Chemie in te leiden, en met 
vreugde denk ik aan die uren terug, waarin ik een aantal hooggeleerden, waaronder Saltet, Stokvis, Straub 
en Wertheim Salomonson onder mijn gehoor mocht tellen, wier aanwezigheid het sprekend bewijs leverde 
van den roep, die van de nieuwe richting in de Chemie ook bij de beoefenaren der medische wetenschappen 
was uitgegaan, 

aldus Cohen in zijn afscheidscollege als hoogleraar in Utrecht op 26 mei 1939." De tekst 
van de voordrachten werd in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde van 1901 afge
drukt en wat later als boek uitgegeven.'" 
In zijn cursus behandelde Cohen de resultaten die de 'Algemeene of Physische 
Scheikunde ons in de laatste 15 jaren heeft geschonken'-'. De publikatie in boekvorm had 
niet tot doel een leerboek van de fysische scheikunde voor medici ter beschikking te stellen; 
het was Cohens streven 'daarin het nauwe verband tusschen dezen jongen tak der Chemie 

19. E. Cohen, 'Vijftig jaren revolutie'. Chemisch Weekbladi6 (1939) 351-356 (352-353). 
20. E. Cohen, Voordrachten over physische scheikunde voor geneeskundigen (Amsterdam, 1901). Duitse editie (van 
Cohen) als Vortriige für Arzte über physikahsche Chemie (Leipzig, 1901, 1907 2e druk); Amerikaanse editie (van 
M,H, Fischer) als: Physical chemistry: for physicians and biologists (New York, 1903), 
21. E. Cohen, Voordrachten, (n.20), 3. 
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YOORDRACHTEN 

Orm PEYSISCHE SCHEIKUNDE 

VOOR GENEESKUNDIGEN 

nous 

Dr, ERNST COHEN. 
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Titelpagina E. Cohen: Voordrachten over physische 
scheikunde 

en de biologische wetenschappen in een helder daglicht te stellen, terwijl tevens, op ver
zoek mijner toehoorders, de belangrijkste methoden eenigszins uitvoerig zijn behan
deld'.-- De inhoud van de voordrachten laat duidelijk zien dat kennis van de fysische 
scheikunde voor artsen zinvol behandeld kon worden zonder een zwaar beroep te doen 
op technische kennis van de thermodynamica. Cohens behandeling is wat dat betreft 
mooi te vergelijken met het vele malen herdrukte leerboek van de Utrechtse hoogleraar 
Hugo Rudolph Kru)"! (1882-1959) Inleiding tot de physische chemie, de kolloïdchemie in het 
bizonder. Voor biologen en medici (eerste druk 1924). Cohens Voordrachten geeft tevens een 
goed overzicht van die f)'sisch-chemische onderwerpen die voor medici van belang waren 
en laat zien in hoeverre de geneeskunde rond 1900 gebruik maakte van de nieuwe verwor
venheden uit de fysische chemie. Cohen behandelde, zoals was te verwachten, de fysische 
chemie geheel zoals zijn leermeester Van 't Hoff dat had gedaan in de Études de dyna-
tnique chimique (1884), waarvan in 1896 een Duitse bewerking door Cohen was verzorgd als: 
Studiën zur chemischen Dynamik. Achtereenvolgens komen dan ook aan de orde de reac
tiesnelheid (monomoleculair, bimoleculair en polymoleculair), de invloed van de tempe
ratuur op de reactiesnelheid, het scheikundig evenwicht, •vriespuntsdaling en kookpunts
verhoging, elektrolytische dissociatie en elektromotorische werkingen. Steeds ligt de 
nadruk op de toepassing er\'an in de geneeskunde. Zo wordt in de tweede voordracht ('de 
inversie van rietsuiker en de katalyse in het algemeen') de uitvoerige behandeling van de 
katalyse gerechtvaardigd wegens de voor medici zo belangrijke 'leer der fermenten, enzy-

22. E. Cohen, Voordrachten, (n,2o). Voorwoord, 
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men en toxinen en de moderne serum-therapie'.^'' De bespreking van de inversie van riet
suiker wordt dan ook gevolgd door de vraag of zoutzuur in waterige oplossing in tegen
woordigheid van albumosen of antipepton als geheel of gedeeltelijk daaraan gebonden is 
te beschouwen. Otto Cohnheim (1873-1953) had daartoe in 1896 onderzocht hoeveel de 
inversie van een bepaalde rietsuikeroplossing, in aanraking met albumose en zoutzuur 
van een bepaalde concentratie, langzamer verliep dan de inversie van eenzelfde rietsuiker
oplossing met alleen zoutzuur.-*' Cohnheim berekende, uitgaande van de veronderstelling 
dat de inversiesnelheid evenredig is met de concentratie van het gebruikte zuur, welk deel 
van het zuur in de albuminosehoudende vloeistof door die stof is gebonden. Stefan 
Bugarszky (1868-1941) en Leo Liebermann (1852-1926) veronderstelden echter dat de aan
wezigheid van eiwitten in de oplossing een mechanische hindernis vormt waardoor de 
beweeglijkheid van de moleculen en daarmee de reactiesnelheid afneemt.-' Aan de hand 
van deze discussie toonde Cohen het onjuiste van deze conclusie aan, hoewel hij er 
nadrukkelijk op wees dat allerlei storingen het reactieverloop kunnen beïnvloeden. 
Uitvoerig gaat Cohen ook in op het verschil in reactiesnelheid bij de inversie van rietsuiker 
door verdunde zuren en door invertase. In het laatste geval hebben we te maken met een 
ferment, dat in oplossing allerlei omzettingen ondergaat en waardoor de gevormde reactie-
produkten vertragend werken op de inversie van rietsuiker.^'^ Het gebruik van enzymen 
leidt tot geheel andere, meer gecompliceerde wetten voor de reactiesnelheid dan in het 
geval met verdunde zuren. 

Een ander voorbeeld is Cohens behandeling van het chemisch evenwicht. Hij geeft de 
afleiding voor de evenwichtsconstante voor de reversibele verestering van azijnzuur met 
ethylalcohol tot ethylacetaat en water en vs'ijst dan tegelijk op het fysiologisch onderzoek 
van Richard Maly (1839-1891) die het ontstaan van vrij zoutzuur in de maag toeschreef aan 
de in het bloed plaatsvindende reversibele reactie tussen natriumchloride en koolzuur tot 
natriumwaterstofcarbonaat en zoutzuur.-' Uiteraard gaat Cohen ook uitvoerig in op de 
toepassingen van de theorie van de verdunde oplossingen op de 'behandeling [van een] 
aantal vraagstukken die voor de fysiologie, biologie en farmacologie van belang kunnen 
worden geacht'-" en bespreekt hij 'de leer der desinfectie in het licht der theorie der elek
trolytische dissociatie' welke van groot belang is voor de medicus practicus.^' 

IH. van't Hoff 

Wat Cohen deed voor de geneeskunde, wilde de chemicus Willem Paulinus Jorissen 
(1869-1955), leerling van Van 't Hoff en Bakhuis Roozeboom en privaatdocent voor tech
nische en fysische chemie aan de Leidse universiteit, voor de biologie doen. Op 24 januari 

23. E, Cohen, Voordrachten, (n.20), 17; G. Bredig en R. Muller von Barneck, 'Über anorganische Fermente. I. 
Cber Platinkatalyse und die chemische Dynamik des Wasserstoffsuperoxyds', Zeitsclirift für physikalische Chemie 
31 (1899) 258-353. 
24. O. Cohnheim, 'Ueber das Salzsaüre-Bindungsvermögen der Albumosen und Peptone', Zeitschrift für Biologie 
33 (1896) 489-520. 
25. S. Bugarsky en L, Liebermann, 'Ueber das Bindungsvermögen der eiweissartigen Körper für Salz,saüre', 
Archiv für die gesamte Physiologic 72 (1898) 51-74. 
26. E. Cohen, Voordrachten (n.20), 26-35; C. O'SuUivan en F.W. Tompson, 'Invertase: a contribution to the his-
ton ' of an enzyme or unorganised ferment', journal of the Chemical Society 57 (1890) 834-931. 
27. E.Cohen, Voordrachten (n.20), 47. 
28. E. Cohen, Voordrachten (n.20), 156. 
29. E. Cohen, Voordrachten {n.20), 166. 
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1903 opende hij zijn colleges fysische chemie voor studenten in de plant- en dierkunde 
met een toespraak 'over de beteekenis van de studie der physische chemie voor de biolo
gie'.^" Jorissen merkte op dat de gevolgtrekkingen van Van 't Hoff uit de waarnemingen 
van de osmotische druk door Pfeffer een van de weinige aansporingen voor de bioloog 
waren om kennis te nemen van de nieuwe fysische scheikunde. Hij wees op de onderzoe
kingen van Hamburger, die tot de studie van de permeabiliteit van celwanden, vooral van 
dierlijke cellen, voor verschillende stoffen hadden geleid. Hamburger had op het feit 
gewezen dat strychnine en tetanusgift alleen in de zenuwcellen binnendringen, in andere 
cellen niet. Bernard Schöndorff (1865-1934) had aangetoond dat ureum in de bloed
lichaampjes kan doordringen." Deze zullen dus in ureumoplossingen, van welke sterkte 
ook, niet ineenschrompelen, maar net als in gedestilleerd water opzwellen. Rudolph 
Rosemann (1870-1943) had in 1901 op het feit gewezen dat, terwijl aders en slagaders het 
bloed ingesloten houden, de haarvaten doordringbare wanden hebben voor water, glucose, 
keukenzout, ureum, enz. waardoor het bloed een constante samenstelling kan behouden. 
Jacques Loeb (1859-1924) tenslotte had in 1899 waargenomen dat onbevruchte eieren van 
zeeëgels zich beginnen te ontwikkelen wanneer de osinotische druk van het zeewater, 
waarin ze gelegd worden, tijdelijk vergroot wordt door toevoeging van magnesium- of 
kaliumchloride, suiker of ureum.-'* 

Met uitzondering van Hamburger was er om de eeuwwende nauwelijks een actieve 
belangstelling voor de fysische chemie bij biologen en geneeskundigen in ons land. Toch 
was de vooruitgang in de toepassing en'an op de levenswetenschappen behoorlijk, zoals 
uit de voordrachten van Cohen duidelijk wordt. We zien dat ook bij vergelijking van rede
voeringen van Van 't Hoff in 1891 en in 1901. Toen Van 't Hoff op 3 april 1891 in de alge
mene vergadering van het derde Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres in 
Utrecht over 'de physiologische beteekenis der jongste stroomingen op natuur- en schei
kundig gebied' sprak", kon hij slechts weinig voorbeelden buiten de scheikunde geven. 
Behalve de experimenten van Hamburger waren dat de onderzoekingen van Massart en 
Wladimiroff over het wateronttrekkend vermogen van verschillende zoutoplossingen op 
levende organismen. De Luikse botanicus Jean Massart (1865-1925) had een druppel bouillon 
genomen, waarin bacteriën gekweekt waren. In die druppel plaatste hij een capillairbuisje 
met een zoutoplossing (o.a. potas), dat als lokaas voor de bacteriën diende. Deze vulden 
binnen 20 tot 30 minuten het gehele buisje. Vervolgens voegde Massart aan de kaliumcar-
bonaatoplossing toenemende hoeveelheden natriumchloride toe. De organismen bleken 
alleen in de zwakste oplossingen in het capillaire buisje binnen te treden, terwijl ze door 
sterkere oplossingen als het ware werden afgestoten. Massart bepaalde zo de grensconcen-
tratie waarbij de bacteriën zich juist aan de ingang van het capillair opstelden."* Alexander 

30. W.P. Jorissen, Album der Natuur (\90i) 217-230, 
31. B. Schöndorff, 'Die Harnstofh'ertheilung im Blutc auf Blutkörperchen und Blutserum', Archiv für die 
Physiologic 6} (1896) 192-202, 
32. J, Loeb, 'On the artificial production of normal larvae from the unfertilized eggs of the sea urchin (Arbacia)' 
American journal of Physiology i (1900) 434-471; 'Further experiments on artificial parthenogenesis and the natu
re of the process of fertilization', ibid., 4 (1901) 178-184 en 'Experiments on artificial parthenogenesis in annelids 
(Chaetopterus) and the nature of the process of fertilization', ibid., 4 (1901) 423-459, Vgl,: Ph. I, Pauly, 
Controlling life. Jacques ioeb and the engineering ideal in biology (New York, Oxford, 1987), 
33. I.H. van 't Hoff, Handelingen van hct derde Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, gehouden te 
Utrecht op den }den en 4dcn April 1891, uitgegeven door het bestuur (Utrecht, 1891) 26-36. 
34. J. Massart, 'Sensibilité et adaptation des organismes a la concentration des solutions salines', Archives de 
Biologie Belges 9 (1889) 515-570. 
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Aleksandrovich Wladimiroff (1862-1942) onderzocht het bestaan van isotonie tussen ver
schillende zoutoplossingen door na te gaan bij welke concentratie van die oplossingen 
bepaalde bacteriën (o.a. de t)'fusbacil) ophielden (zich daarin) te bewegen.^'. Massart deed 
ook proeven over de gevoeligheid van het oog voor zoutoplossingen van verschillende 
concentraties. De oplossing die net niet prikkelend was, is isotonisch met het tranenvocht. 
De onderzoekingen van Massart en Wladimiroff pasten geheel in de traditie van de planten-
fysiologische onderzoekingen van De Vries. Diens concept van isotonische oplossingen, 
oplossingen die met de wateraantrekkende kracht van plantesappen in evenwicht zijn, was 
door Hamburger toegepast op een bestanddeel van het dierlijk organisme, het bloed. 
Massart en Wladimiroff gingen nog een stap verder en deden experimenten met het leven 
zelf, ook op dat van de mens. 

Zoo werd dan in korte jaren het wateronttrekkend vermogen van oplossingen een faktor van algemeen phy
siologische beteekenis. De nadere kennis er van kreeg een dageiijksch klimmend gewicht. Uitlokkend al 
dadelijk was de oplossing van dat vraagstuk, omdat uit de eenvoudige betrekking tot ijssmelting bleek, dat 
het hier een kwestie gold, welke buiten het leven een oplossing moest kunnen vinden. Is dan ook, wel 
beschouwd, ijssmelting niet wateronttrekking in haar eenvoudigste vorm? Ijs verliest daarbij water, achter
latende niets, terwijl de onvoorzichtige bacterie hetzelfde doet, onder achterlating evenwel van zijn stoffelijk 
overschot, 

aldus Van 't Hoff' De belangstelling van De Vries ging geheel uit naar de biologische ver
schijnselen, niet naar het verklaren van die verschijnselen op het moleculaire niveau, zoals 
Van 't Hoff deed. De Vries had een empirische wet ontdekt voor het verband tussen de 
osmotische druk en het molecuulgewicht van een opgeloste stof, net zoals de Franse che
micus Fran(;ois Marie Raoult (1830-1901) in 1878 een empirische betrekking had gevonden 
tussen de verlaging van het vriespunt en het molecuulgewicht van een opgeloste stof De 
empirische wet van De Vries had, afgezien van het belangrijke feit dat ze uitgangs- en 
steunpunt werd voor de beschouwingen van Van 't Hoff, ook directe waarde voor de 
praktijk. Ze verschafte, net zoals de wet van Raoult deed, een nieuwe methode voor de 
bepaling van het molecuulgewicht. Het lukte de plantenfysioloog De Vries hiermee een 
zuiver chemisch vraagstuk op te lossen. In 1888 bepaalde hij het molecuulgewicht van 
raffmose, dat in melasse, verkregen bij de verwerking van suikerbieten, aanwezig is.-'' De 
waarde van dit molecuulgewicht was onzeker. De Vries bepaalde de juiste waarde door 
raffinose met rietsuiker te vergelijken en de concentratie raffmose te bepalen die met 0,1 
mol rietsuiker isotonisch was. Zijn toenmalige belangstelling voor de bepaling van isoto
nische coëfficiënten van een aantal zouten 'wurde bestimmt durch den W^ünsch, einen 
weiteren Beitrag zur Begründung des van 't Hoff-Arrheniusschen Satzes zu liefern'.-"* 
Maar al spoedig had De Vries zijn belangstelling geheel verlegd naar het gebied van de 
erfelijkheid." 
Tien jaar later, van 20-24 juni 1901, hield Van 't Hoff een serie lezingen voor de Universiteit 

35, A,A, Wladimiroff, 'Ueber das Verhalten beweglicher Bacteriën in Lösungen von Neutralsalzen', Archtv für 
Hygiene 10 (1891) 89-110 en 'Osmotische Versuche an lebenden Bakterien', Zeitschrift für physikahsche Chemie 7 
(1891) 529-543-
36, J,H van 't Hoff, Handelingen (n,33), 30-31, 
37, H, de Vries, 'Bepaling van het moleculaire gewicht van raffinose volgens de plasmolytische methode', 
Maandblad voor natuurwetenschappen 15 (1888) 8-10, 
38, H, de Vries, 'Isotonische Koeffizienten einiger Salze', Zeitschrift für physikalische Chemie i (1889) 103-109, 
Citaat 103, Vgl: 'Osmotische Versuche mit lebenden Membranen', ibid., 2 (1888) 415-432, 
39, B, Theunissen, (n,4), 'Beheersing' 112, 
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van Chicago over het thema: Physical chemistry in the service of the sciences. Het zesde en 
zevende college handelden over 'Physical chemistry and physiology'. Van 't Hoff had over 
de situatie in 1891 opgemerkt 'At that time everything was still in an incipient stage'.-*" Nu 
kon hij echter verwijzen naar een recent overzichtswerk van Hans Koeppe (1867-1939), 
Physikalische Chemie in der Medicin. Uiteraard sprak Van 't Hoff ook over de experimenten 
van Loeb, die als hoogleraar aan de Universiteit van Chicago was verbonden. 
In 1902 verscheen het eerste deel van Hamburgers Osmotischer Druck und lonenlehre in 
den medicinischen Wissenschaften, een leerboek èn een naslagwerk, waarin 'die 
Anwendung der physikalischen Chemie in fast allen Zweigen der medicinischen 
Wissenschaften' werd samengevat.''' Het belangrijke driedelige werk behandelt de talloze 
toepassingen van de osmotische druk en de ionentheorie op de levenswetenschappen, 
maar laat tevens zien dat Nederlandse bijdragen op dit gebied nauwelijks waren te vermel
den. Eigenlijk was het alleen Van 't Hoff die zich in die tijd experimenteel heeft bezigge
houden met de toepassing van de fysische chemie op de levenswetenschappen. In de zesde 
voordracht in Chicago besprak hij het gedrag van enzymen en wees daarbij op de proeven 
van Arthur Croft Hill (1863-1947) van het Dav)'-Faraday-laboratorium in Londen. Op 23 
September 1898 had Van 't Hoff die sinds 1896 gewoon lid was van de Pruisische 
Academie van Wetenschappen in Berlijn en honorair hoogleraar aan de universiteit 
aldaar, in Düsseldorf voor de 'Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte' gesproken 
'Über die zunehmende Bedeutung der anorganischen Chemie'.*^ Hij analyseerde hierin de 
rol die de f)'sische chemie had en kan hebben voor een verdere ontwikkeling van de anor
ganische scheikunde, waarvan het onderzoek toen een stiefmoederlijk bestaan aan de 
Duitse universiteiten leidde. Maar tegelijkertijd benadrukte hij dat dat niet wil zeggen dat 
er geen belangstelling meer zou moeten zijn voor problemen uit de organische scheikunde 
die met het beginsel van het chemisch evenwicht kunnen worden opgelost. In dat verband 
wees hij op 'die höchst merkwürdigen Ferment- oder Enzymwirkungen'.-" Hij beschouwde 
reacties waarin fermenten of enzymen werkzaam zijn als evenwichtsreacties en niet als een 
omzettingsreactie zoals toen algemeen werd aangenomen. Hierdoor is de vraag gerecht
vaardigd of de vorming van suiker uit kooldioxyde en alcohol onder de invloed van zymase 
ook plaats vindt als de grenswaarde van de druk van het kooldioxyde wordt overschreden. 
Of is het wellicht mogelijk dat onder bepaalde omstandigheden trN'psine in staat is eiwit te 
produceren uit diens ontledingsprodukten? 

Van 't Hoff kreeg steeds meer belangstelling in een onderzoek waarin zijn veronderstelling 
dat enzymen in staat zijn chemische synthesen te veroorzaken zou worden onderzocht. 

40, J.H. van 't Hoff, Physical chemistry in the service of the sciences (Chicago, 1903) 75. Oorspronkelijk verschenen 
als: Acht Vortriige ïiber physikalische Chemie; gehalten auf Einladung der Universitiit Chicago 20 bis 24 Juni 1901 
(Braunschweig, 1902) 47, 
41, H,J, Hamburger, Osmotischer Druck und lonenlehre in den medicischcn Wissenschaften, zugleich Lehrbuch 
physikalisch-cheinischer Methoden, dl, I (Wiesbaden, 1902-1904) VIL Vgl,: Hamburger, '25 Jahre 'Osmotischer 
Druck' in den medizinischen Wissenschaften', Janus 15 (1910) 787-796 en H, de Vries, 'Vacuolen', 
Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie voor natuur- en geneeskunde, ter gelegenheid van de algemeene ver
gadering van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, gehouden den i4den juni 19)0 
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Deutscher Naturforscher und Aerzte. 70, Versaninilung zu Düsseldorf. 19-24, September 1S98, dl, I (Leipzig, 1898-
1899) 111-121, 
43, I.H. van 't Hoff, Zeitschrift für anorganische Chemie 18 (1898) 12. 
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Uitvoerig ging hij op dit probleem in een van zijn voordrachten in Chicago, welke geheel 
gewijd was aan het gedrag van enzymen, 'exceedingly complicated compounds which are 
found in animal and vegetable organisms' en welke de eigenschap hebben 'of producing 
chemical changes without being themselves altered in the process, and they bring about 
such changes in quantities of other bodies which are altogether out of proportion to their 
own amount'.''*' Van 't Hoff wees op het feit dat enzymen belangrijk zijn juist wegens hun 
fysiologische betekenis. '[WJhat was formerly supposed to be due primarily to the necessary 
presence of a living organism is now found to be produced by unorganized substances'."" 
Natuurlijk zijn dieren en planten betrokken in de vorming van deze stoffen, maar als de 
werking van enzymen plaats vindt zonder directe tussenkomst van het leven hebben we met 
katalytische werkingen te maken. Als f)'sisch-chemicus beschouwde Van 't Hoff enzymen 
eenvoudig als 'bodies which produce or hasten chemical reactions without ultimately 
themselves suffering any change'."''^ Met deze definitie kon hij de beginselen van het che
misch evenwicht op enz)Tnreacties toepassen. Belangrijk was zijn besef dat chemische veran
deringen die tot stand gebracht worden door enzymen vergezeld gaan van ontwikkeling 
van een kleine hoeveelheid warmte. Daarom moet er een gemakkelijk waarneembare even-
wichtstoestand zijn bereikt. Deze redenering leidde Van 't Hoff tot een verrassende conclu
sie. Als enzymen 'are not in a position to displace the equilibrium point, and this equili
brium point is noticeably divergent from the condition of completed action, it follows of 
necessity that when a certain change can be produced or hastened the opposite change 
must be influenced in precisely the same way'.'*" Van 't Hoff generaliseerde 'that the enzymes 
must have the capacity to build up from their parts those bodies which they have the power 
to decompose into the same constituents'.''' Wanneer dit het geval is, hebben we een een
voudig middel voor de synthese van fysiologische verbindingen. 

De eerste verwerkelijking van zo'n omkeerbare fermentwerking lukte Arthur Croft Hill 
(1863-1947), een jonge medische student aan het Royal Institute in Londen. Geïnspireerd 
door Van 't Hoffs lezing in Düsseldorf, vond hij in 1898 dat maltose (met twaalf koolstofa
tomen in het molecuul), dat door het enzym maltase uit gist in twee moleculen glucose kan 
worden gesplitst, gesynthetiseerd kon worden uit glucose in tegenwoordigheid van hetzelfde 
enzym.*" Een geconcentreerde oplossing (40%) van glucose bleek door maltase gedeeltelijk 
te worden omgezet in een dihexose, waarvan Croft Hill dacht dat het maltose was. Hij 
voerde voor dit proces de uitdrukking reversible zymohydrolysis in. Van 't Hoffs opvatting 
dat enzymen, net als anorganische katalysatoren, de snelheid van reversibele reacties in 
beide richtingen kan bevorderen, scheen te zijn bevestigd. Croft Hills resultaten werden met 
succes getoetst door vooraanstaande chemici, maar niet aanvaard door meer fysiologisch 
georiënteerde critici. Carl Oppenheimer (1874-1941), bijvoorbeeld, beschouwde het bewijs 
van Croft Hill als niet overtuigend.'" Hij meende dat enzymen alleen chemische afbraak en 
geen chemische synthese kunnen veroorzaken. Om de kleine hoeveelheden maltose, die 
hij verkreeg, te kunnen verklaren veronderstelde Croft Hill dat de afscheiding van stijfsel 
in onoplosbare vorm in planten of van glycogeen in dieren de synthese laat voortgaan. 

44. J.H. van 't Hoff, Physical chemistry in the service of the sciences (n,4o) 84, 
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Het werd echter spoedig door Oskar Emmerling (1853-1933), hoogleraar biochemie aan 
de Universiteit van Berlijn, aangetoond dat bij het uitgevoerde proces van omkeerbare fer
mentwerking door Croft Hill geen maltose, maar het isomere isomaltose was verkregen." 

In zijn college aan de Universiteit van Chicago merkte Van 't Hoff op dat '[Ajlthough 
obviously in this direction only a few preliminary steps have yet been taken, it cannot be 
doubted that these discoveries will lead to an exceedingly rich field of work'.'- Voorlopig 
moest Van 't Hoff echter zijn onderzoekingen over de vorming van de natuurlijke zoutaf-
zettingen in Stassfurt voortzetten. Daar had hij met zijn leerlingen tussen 1896 en 1908 sys
tematisch het probleem van de vorming van de natuurlijke zoutafzettingen, steenzout en 
de erboven liggende Abraumsalze, bestudeerd.'' Het onderzoek dat voor de Stassfurtse 
mijnbouw van groot belang was, was in feite een ver\'olg op Van 't Hoffs Amsterdamse 
studies over de vorming van een aantal mineralen die in Stassfurt voorkwamen. Hij was 
toen echter niet geïnteresseerd in de vormingsomstandigheden van de mineralen, maar 
alleen in de bepaling van het overgangspunt. De resultaten van zijn Berlijnse onderzoekin
gen bood Van 't Hoff aan de Academie van Wetenschappen in Berlijn aan. Ze werden 
gepubliceerd in de verhandelingen van de academie en in 1905 en 1909 samengevat in het 
tweedelige werk Zur Bildung der ozeanischen Salzablagerungen. 

Toen in 1908 het onderzoek naar de zoutvorming was afgesloten, zocht Van 't Hoff naar 
een nieuw onderzoeksproject. Het was niet zo vreemd dat hij besloot het probleem van de 
enzymwerkingen te bestuderen. In zijn dagboek had hij al op 29 november 1905 geschreven 
dat in alle waarschijnlijkheid de synthetische enzymwerking in planten is te zoeken.'** Hij 
was van plan naar Dahlem te verhuizen, een voorstad van Berlijn, om daar fytochemisch 
onderzoek te beginnen en wel de fermentatieve werking in planten." Hij zocht daartoe 
naar een klein huis en een klein laboratorium, maar in deze tijd vertoonden zich de eerste 
tekenen van tuberculose welke hem zouden verhinderen om regelmatig in het laboratorium 
te werken. 
Op de vergadering van de Pruisische Academie van Wetenschappen op 28 oktober 1909 
deelde Van 't Hoff de eerste resultaten van zijn nieuwe onderzoek mee.'"* Zijn uitgangs
punt was de veronderstelling dat enzymen mogelijk uitstekende katalysatoren zijn die 
ontleding en synthese kunnen veroorzaken zonder de ligging van het scheikundig even
wicht te beïnvloeden. Als dat het geval zou zijn, is het mogelijk informatie te verkrijgen 
over reacties die plaats vinden in het levende organisme. Van 't Hoff verwijst naar 
gemeenschappelijke onderzoekingen van Giacomo Luigi Ciamician (1857-1922), hoogle
raar in de algemene scheikunde in Bologna, en Giro Ravenna, hoogleraar in de landbouw-
scheikunde in Pisa. Ciamician beschouwde het plantaardige organisme als een werkelijk 
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scheikundig laboratorium. Met Ravenna probeerde hij de synthese van glucosiden in 
planten tot stand te brengen door ze met geschikte onzuivere materialen te inoculeren. 
Recent hadden de beide onderzoekers succes geboekt bij de synthese van salicin (salico-
side, het glucoside van saligenol, dat in de bast en de bladeren van de wilg voorkomt en 
door hydrolyse gesplitst wordt in saligenol en glucose) door saligenol te injecteren in 
korenplanten die geen spoor van dit glucoside bevatten.''' 

Laboratoriumexperimenten hadden aangetoond dat de vorming van vetten, glucosiden en 
zelfs eiwitten door enzymwerking plaats vindt.''"* Als fraaiste voorbeeld noemt Van 't Hoff 
de synthese van benzaldehydcyaanhydrine door het enzym emulsine door Leopold 
Rosenthaler {1875-1962).''' Maar Van 't Hoff realiseerde zich dat dit soort reacties bijzonder 
gecompliceerd is. Verschillende chemici, waaronder Henry Armstrong (1848-1937), veron
derstelden dat de synthese en de ontleding van organische stoffen aan verschillende fer
menten is te danken: enzyinen en anti-enzymen.*'' 

Van 't Hoffs doel was in de eerste plaats het onderzoek van synthetische enzymreacties. 
Deze gaan echter meestal vergezeld door kleine warmtehoeveelheden. Ideale voorbeelden 
van reacties zonder warmteontwikkeling zijn de optische antipoden die geen racemaat 
vormen. In dat geval is het theoretisch en experimenteel aangetoond dat in de vaste fase 
de beide antipoden met elkaar in evenwicht zijn. In gelijke hoeveelheden vormen de anti
poden een inactief mengsel in de dampfase, in de gesmolten fase en in oplossing. 
Thermodynamisch geldt dan Van 't Hoffs vergelijking*' betreffende het verband tussen de 
chemische evenvN'ichtsconstante (de verhouding van de concentraties van de beide antipo
den) K, de elektromotorische kracht (de vrije energie) van het chemisch proces E en de 
absolute temperatuur T: In K = -E / 2T. 

De ligging van het evenwicht is afhankelijk van de arbeid E welke door de omzetting kan 
worden verricht. In het geval van twee antipoden is de arbeid E nul als de concentraties 
gelijk zijn. De vergelijking is bij benadering geldig voor reacties met zeer kleine warmte-
effecten waarbij in de vaste toestand het evenwicht niet ver ligt van het evenwicht dat bij 
thermoneutrale toestand wordt bereikt. Dat is het geval met de zogenaamde geconden
seerde systemen, systemen waarbij geen enkele component een variabele concentratie 
bezit. In zijn Études de dynamique chimique (1884)*- had Van 't Hoff bij deze geconden
seerde systemen tot het bestaan van een overgangspunt geconcludeerd, waarbij de omzet
ting niet meer met de temperatuur verandert zoals wel het geval is bij homogene en hete
rogene evenwichten. Beneden het overgangspunt ligt het evenwicht geheel naar links, er 
boven geheel naar rechts. In veresteringen zijn ester en ijs met elkaar in evenwicht met een 
vast mengsel van alcohol en zuur. Hetzelfde is het geval voor het verzadigde dampmengsel, 
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het kryohydraat en de verzadigde oplossingen van deze stoffen die met beide systemen in 
evenwicht zijn. Van 't Hoff verifieerde dit met behulp van het kryohydraat van een mengsel 
van water, fenylbenzoëzuur, fenol en benzoëzuur. 
In zijn eerste mededeling aan de Pruisische Academie van Wetenschappen merkte Van 't 
Hoff op dat het evenwicht in hydrolytische enzymreacties (waarbij hij aannam dat het 
enzym werkt als een 'ideale' katalysator) overeenkomt met de resultaten van veresterings-
experimenten van alcoholen door Nicolai Alexandrovich Mentschutkin (1842-1907), 
hoogleraar in chemie in Sint Petersburg.*' Mentschutkin had in de jaren '80 de invloed 
van de constitutie van een stof op de reactiesnelheid onderzocht en was tot de conclusie 
gekomen dat de reactiesnelheid afnam in de volgorde primaire, secundaire en tertiaire 
alcohol. Van 't Hoff gebruikte deze conclusie in de tweede mededeling over zijn nieuwe 
onderzoek, dat hij op 10 november 1910 aan de Pruisische Academie van Wetenschappen 
aanbood.*'* Voor zijn verder onderzoek had Van 't Hoff gekozen voor plantenprodukten 
omdat de grote synthetische processen die daarin plaats vinden naar alle waarschijnlijk
heid te danken zijn aan enzymreacties. Van 't Hoff richtte zijn aandacht op de natuurlijke 
glucosiden omdat daarmee al synthetische resultaten waren verkregen. In het bijzonder 
verwees hij naar Emmerlings succesvolle synthese van amygdaloside uit het monoglucos-
ide van amandelzuurnitril en het disaccharide gentiobiose met behulp van het enzym 
maltase uit gist.*' Amygdaloside komt onder andere in bittere amandelen voor. In wateri
ge oplossing wordt dit glucoside met het enzym emulsine ontleed in benzaldehyde, blauw-
zuur en glucose. Met maltase uit gist (in plaats van emulsine) ontstaat er glucose en 
amandelzuurnitrilglucoside. Uit dit glucoside en glucose kan onder inwerking van maltase 
amygdaloside teruggewonnen worden. Voorts wees Van 't Hoff naar de synthese van sali
cin uit saligenol en glucose met emulsine, dat gelukt was aan Arie Wiekert Visser ('*i87i) 
op het pathologisch-chemisch laboratorium van de universiteit van Groningen.** Visser 
had een glucoside verkregen dat hij niet isoleerde, maar dat wel de karakteristieke ken
merken van salicin bezat. 

Van 't Hoff wees op het feit dat evenwichtsbeschouwingen toepasbaar zijn op de synthese 
en ontleding van glucosiden omdat deze reacties vrijwel thermoneutraal verlopen. 
Opnieuw verwees hij naar de proeven van Menschutkin. De grens van de verestering 
hangt af van de constitutie van de alcohol. Equivalente hoeveelheden van primaire alcohol 
en zuur geven 80% ester; secundaire alcohol met zuur tot 50% en tertiaire alcohol en zuur 
tot 10%. 

Van 't Hoff vroeg zich nu af of er een analoog gedrag is in de synthese en ontleding van 
glusociden. Hij nam waar dat de evenwichtstoestand voor de verestering van glucosiden 
van tertiaire alcoholen (waartoe de meeste natuurlijke produkten behoren) beneden en 
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voor glucosiden van de primaire alcohol glycerol boven de normale waarde van 50% liggen. 
Van 't Hoff deed nu allereerst experimenten met glucosiden van tertiaire alcoholen. 
Volgens zijn theoretische overwegingen moest de evenwichtstoestand in gecondenseerde 
systemen aan de kant van de ontledingsprodukten alcohol en glucose liggen. In zijn proeven 
maakte Van 't Hoff gebruik van het enzym emulsine en bepaalde hij dilatometrisch de 
hoeveelheid van het natuurlijke glucoside salicin in aanwezigheid van vast salicin en vast 
saligenol. De ontleding van het salicin in saligenol bleek praktisch volledig te zijn.*" Met 
arbutine (het plantenglucoside van hydrochinon) en met aesculatine (het plantenglucoside 
van aesculine, een cumarinederivaat) werden overeenkomstige resultaten verkregen. Van 
't Hoff concludeerde dat tertiaire glucosiden volledig ontleed worden door emulsine, ook 
in het geval dat ze verzadigd waren met de ontledingsprodukten. 
Vervolgens werden glucosiden van-primaire alcoholen onderzocht. Hier was een geheel 
verschillend resultaat te verwachten: Als er een analogie bestaat met de verestering, zouden 
primaire glucosiden een tegengesteld effect moeten vertonen aan dat van tertiaire gluco
siden. Het probleem was echter een gebrek aan geschikt onderzoeksmateriaal. Planten-
glucosiden zijn wijwel altijd afgeleid van tertiaire alcoholen. Secundaire glucosiden zijn 
vertegenwoordigd in amygdaloside, prunasine of prunasoside (amandelzuurnitrilglucoside) 
en scillaridine, een digitalisglucoside; primaire glucosiden ontbreken. Daarom onderzocht 
Van 't Hoff het systeem glycerol - glucose - water - glycerolglucoside. Bij wrijven van een 
oplossing van glucosehydraat in glycerol met emulsine werd de hoeveelheid glucose ver
minderd en glucoside gevormd. Van 't Hoff deed experimenten met glucose en glycerol in 
een moleculaire verhouding van 1 op 4 en voegde toenemende hoeveelheden water toe. 
Wanneer b de hoeveelheid water is en a de hoeveelheid omgezette glucose, krijgen we 
voor de evenwichtsconstante voor de reactie glucoside 4- water = glucose 4- glycerol: K = 
[glucoside] [water] / [glucose] [glycerol] = a (b+a) / (i-a) (4-a). 

Van 't Hoff vond dat de vorming van glucose nog plaats vond als b = 15 en a = 0,38, dat 
wil zeggen voor een evenwichtsconstante K = 2,6. Met andere woorden: moleculaire hoe
veelheden glycerol en glucose worden tot ongeveer 70% omgezet.*" 

In een brief van 17 januari 1909 aan zijn vroegere leerling Ernst Cohen, toen hoogleraar 
scheikunde aan de Utrechtse Universiteit, verdeelde Van 't Hoff zijn nieuw onderzoeks 
programma in drie delen.*'̂  De eerste twee delen waren gepubliceerd in de verhandelingen 
van de Pruisische Academie van Wetenschappen; voor het derde deel, dat over 'de schei
kunde van de levende plant' zou gaan, kreeg hij geen tijd. Zijn onderzoekingen over de 
enzymwerking werden plotseling onderbroken door zijn overlijden op 1 maart 1911. Van 't 
Hoffs overtuiging dat enzymwerkingen aan de fundamentele wetten van de massawerking 
gehoorzamen, werd later door tal van experimenten bewezen. In het bijzonder was het de 
Franse chemicus Emile Bourquelot (1851-1921) die in de jaren 1912-1914 met zijn medewerkers 
een aantal 6-glucosiden van verschillende alifatische en aromatische alcoholen en de over-
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eenkomende 6-galactosiden met behulp van emulsine wist te bereiden. Bourquelot toonde 
ook aan dat Van 't Hoff in zijn experimenten niet de vorming van glucoside, maar 
naar alle waarschijnlijkheid van glucobiose had waargenomen.''" 
Van 't Hoffs veronderstelling dat de biosynthese van peptiden en van proteïnen het gevolg 
was van het omgekeerde van proteïnehydrolysereacties, werd gedurende een halve eeuw 
hardnekkig aangenomen. Zijn experimenten over de reactiesnelheden en de evenwichts-
constanten van reacties die door enzymen worden gekatalyseerd waren zijn laatste bijdra
gen tot de fysische scheikunde waarvan hij een van de grondleggers was. Jammer genoeg 
kreeg Van 't Hoff te weinig tijd om in dit belangrijke onderzoeksveld iets te bereiken en 
kwam hij niet verder dan tot het exploreren van de voorbereidende fase. De succesvolle 
toepassingen van zijn ft'sisch-chemische theorie op de levenswetenschappen heeft hij niet 
meer kunnen meemaken. In ons land was Hamburger voorlopig de hoofdfiguur van de 
verdere toepassing van de nieuwe fysische scheikunde op fysiologie en biochemie. 

SUMMARY 

f.H. van 't Hoff and the application of physical chemistry in medical science 

In the professional medical literature of the end of the nineteenth century we regularly 
meet applications of Van 't Hoffs theory of diluted solutions on medical problems. In the 
Netherlands there was an early interest in physical chemistry among medical practitioners, 
although mostly in a passive way. H.J. Hamburger (1859-1924), lecturer at the State 
Veterinary School at Utrecht (1888), did pioneering work on the application of the recently 
physical chemistry on physiolog)'. As professor of physiolog)' at Groningen Universit)' he 
wrote his classic work: Osmotischer Druck und lonenlehre in den medicinischen 
Wissenschaften (1902-1904). In Amsterdam the unsalaried university lecturer E. Cohen 
(1869-1045) gave in 1901 on nineteen Saturday mornings a course on physical chemistry 
for physicians; his colleague in technical and physical chemistry at the University of 
Leiden, W.P. Jorissen (1869-1955), did the same for biology students (1903). But only Van 
't Hoff planned to do fundamental research on the role enzymes should play in chemical 
syntheses. After his Berlin work on the problem of terrestrial salt deposition, he wanted to 
investigate the application of physical chemistry on synthetic enzyme reactions (1909). 
Because of his untimely death in 1911 he had to restrict himself to a first exploration of the 
preparatory phase of his research. He did not see the succesful applications of his physical 
chemistry on problems in the life sciences. 
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