
Gewina 20 (1997) 129-142 

ZIJN VLOEIBARE KRISTALLEN LEVENDE 
ORGANISMEN? 

H.A.M. SNELDERS* 

In 1991 werd de Nobelprijs voor natuurkunde toegekend aan de toen 58-jarige Franse fysi
cus Pierre-Gilles de Gennes. Deze hoogleraar aan het College de France en directeur van 
de Ecole de Physique et Chimie in Parijs, kreeg de prijs voor zijn verklaring van het gedrag 
van ongeordende materie, waaronder vloeibare kristallen en polymeren. Met zijn mede
werkers was hij er in de jaren zestig in geslaagd wiskundig te beschrijven hoe magnetische 
dipolen, lange moleculen en molecuulketens onder bepaalde omstandigheden geordende 
structuren kunnen vormen en na te gaan wat er gebeurt wanneer ze van een geordende in 
een ongeordende toestand terugvallen. De moleculen in vloeibare kristallen kunnen onder 
invloed van zwakke elektrische of magnetische velden op verschillende manieren worden 
geordend. Sinds de jaren zestig worden vloeibare kristallen technisch toegepast in onder 
andere zakrekenmachines en polshorloges. De belangrijkste bijdrage van De Gennes 
bestond in de verklaring van de zogeheten anomale lichtverstrooiing door nematische 
(draadvormige) vloeibare kristallen, waarin de molecuulassen parallel staan. In dit artikel 
willen we nagaan wanneer en hoe vloeibare kristallen zijn ontdekt en wat men van deze 
merkwaardige verbindingen dacht. 

De ontdekking van de vloeibare kristallen 

Vloeibare kristallen zijn sinds het midden van de vorige eeuw bekend, maar werden pas 
aan het eind ervan als zodanig bestudeerd.' Ze zijn een merkwaardige tussentoestand tus
sen het vaste anisotrope kristal en de isotrope vloeistof. Bij lage temperatuur zijn het 
meestal vaste kristallen, die bij een bepaalde temperatuur smelten. De smelt is echter niet 
helder, maar melkachtig troebel en vertoont dubbelbreking. Bij hogere temperatuur is er 
een tweede smehpunt doordat de troebeling plotseling verdwijnt. De stof is dan optisch 
isotroop en gedraagt zich als een gewone vloeistof 
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In 1888 was de Oostenrijkse botanicus Friedrich Reinitzer (1857-1927), assistent aan het 
instituut voor plantenfysiologie aan de Duitse universiteit van Praag, bezig met een on
derzoek naar de kleurstoffen in gele wortels, waarvan hij de chemische samenstelling 
wilde bepalen. Omdat men aannam dat een van deze kleurstoffen chemisch verwant was 
aan cholesterol, onderzocht Reinitzer ook cholesterolderivaten en vond daarbij bij toeval 
dat cholesterolbenzoaat bij 145,5 "C begon te smelten tot een dubbelbrekende troebele 
vloeistof, die bij 178,5 "C plotseling helder werd.- Bij afkoelen van de isotrope vloeistof 
kreeg de gehele massa een violetblauwe kleur, die weer verdween toen de troebeling volle
dig was geworden. Hetzelfde kleurverschijnsel ontstond opnieuw vóór het vast worden 
van de troebele vloeistof tot een witte kristallijne massa. Overigens staat de eerste waarne
ming van een vloeibaar kristal (myeline, een gekristalliseerd fosfatide dat in de hersenen 
wordt aangetroffen) op naam van de Duitse geneeskundige Rudolf Virchow {1854). Drie 
jaar later, in 1857, beschreef de oogarts Carl Mattenheimer er de dubbele breking van. 

Voor de verklaring van het verschijnsel dacht Reinitzer aan fysische isomerie (polymor-
fie). Er is sprake van een mengsel van twee stoffen, een kristallijne en een amorfe, waarin 
de stof in het temperatuursinterval 145,5 - 178,5 "C uiteenvalt. Om zeker van zijn zaak te 
zijn, schreef hij op 14 maart 1888 een brief aan Otto Lehmann (1855-1922) om een nader 
onderzoek.' Lehmann, die van 1872-1876 in Straatsburg wiskunde en natuurwetenschap
pen had gestudeerd en in 1876 gepromoveerd was op een proefschrift Über physikalische 
Isomerie, was sinds 1883 buitengewoon hoogleraar in de natuurkunde aan de Technische 
Hochschule in Aken."* Later zou hij gewoon hoogleraar in de elektrotechniek worden aan 
het Polytechnikum in Dresden (1888) en gewoon hoogleraar in de natuurkunde aan de 
Technische Hochschule in Karlsruhe (1889) als opvolger van Heinrich Hertz. Hij was een 
eersteklas experimentator en een autoriteit op het gebied van microscopisch onderzoek. 
Zijn grootste belangstelling ging uit naar het mechanisme van het groeien van kristallen. 
Met zijn in 1877 ontworpen en sindsdien herhaaldelijk verbeterde Kristallisationsmikroskop 
onderzocht hij systematisch het gedrag van stoffen bij verwarming en afkoeling. In het bij
zonder onderzocht hij de structuur van de materie onder zijn microscoop.^ Op 27 maart 
1888 schreef Lehmann aan Reinitzer dat hij diens waarnemingen had bevestigd en het eens 
was met diens vermoeden dat er sprake was van f)'sische isomerie. Onder zijn microscoop 
had hij bij het afkoelen van de isotrope smelt overal blauwwitte vlekjes, zonder scherpe 
begrenzing, waargenomen en bij verder afkoelen gewone tafelvormige kristallen. Drukte 
hij op het dekglaasje, dan zag hij duidelijk strepen vloeien, die tussen gekruiste nicols nu 
eens licht, dan weer donker leken. Kristallen kunnen blijkbaar niet alleen in de vaste, maar 
ook in de vloeibare toestand voorkomen. Als eerste sprak Lehmann van fliessende Krys-
talle.^ Lehmanns onderzoekingen verbaasden de wetenschappelijke gemeenschap vooral, 
omdat hij aangetoond had dat de vloeibare toestand van veel organische stoffen de dub
bele breking van kristallen vertoonde. 

2. F. Reinitzer, 'Beitrage zur Kenntnis des Cholesterins', Sitzungshcrichte der kaiserlichen Akadenüe der Wissen
schaften zu Wien. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe 92 (1888) 167-187. Zie ook: O. Lehmann, 'Cber 
fliessende Krystalle', Zeitschrift für physikalische Chemie 4 (1889) 462-472, m.n. 468. 

3. F. Reinitzer, 'Zur Geschichte der flüssigen Kristalle', Annalen der Physik (4) 27 (1908) 213-224, m.n. 217. 
4. Over Lehmann: Physikalische Zeitschrift 24 (1923) 289-291; J.G. Burke, in Dictionary of scientific biography, dl. 

8 (New York 1973) 148-149. 
5. Zie; O. Lehmann, Molekularphysik, mit besonderer Berücksichtigung mikroskopischer Untersuchungen und 
Anieitung zu sokhen, sowie einem Anhang über mikroskopische Analyse, 2 dln. (Leipzig 1888-1889). 

6. O. Lehmann, 'Über fliessende Krystalle', Zeitschrift für physikalische Chemie 4 (1889) 462-472. Vgl.: O. Leh
mann, 'Zur Geschichte der flüssigen Kristalle', Annalen der Physik (4) 25 (1908) 852-860. 
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De ontdekking van Reinitzer dat typische kristaleigenschappen, zoals dubbelbreking, ook 
bij vloeistoffen kunnen voorkomen, voerde snel tot een discussie over de natuur van de 
vloeibare kristallen. Hier verplaatste het onderzoek zich direct van de biologie naar de 
chemie en de fysica. De fysisch-chemicus Rudolf Schenck (1870-1965) habiliteerde in 1897 
in Marburg met Untersuchungen über die kristallinischen Flüssigkeiten, waarin hij het 
gedrag van vloeibare kristallen met het smeltproces vergeleek: door toevoegen van vreem
de stoffen wordt het overgangspunt verlaagd net als een gewoon smeltpunt. Deze uit de 
toen recent opkomende fysische chemie van de oplossingen ontleende analogie werd ont
kend door de Heidelbergse fysicus Georg Quincke (1834-1924), die in vloeibare kristallen 
niet meer wilde zien dan warrige massa's vaste kristallen, die omgeven zijn door een olie
achtige met de moederloog niet-mengbare vloeistof (1894)." De fysisch-chemicus Gustav 
Tammann (1861-1938) uit Dorpat verklaarde het verschijnsel met zijn emulsietheorie 
(1901)." Hij ontkende de zuiverheid en de homogeniteit van de vloeiend-kristallijne stof
fen. De troebele vloeistof, die bij verwarming uit vaste kristallen ontstaat, is een emulsie 
van twee vloeistoffasen, die bij het overgangspunt van de anisotrope vloeistof in de iso
trope zijn kritisch punt bereikt. Schenck daarentegen bewees dat de smeltfase van de 
vloeibare kristallen geen emulsie is, zoals Quincke en Tammann meenden, maar een 
homogene, optisch anisotrope fase. Als jong privaatdocent en afdelingschef aan het 
chemisch instituut van de universiteit van Marburg voerde hij met zijn leerlingen (waar
onder Friedrich Schneider, 1899, Ernst Eichwald, 1905 en Carl Büchner, 1906) de eerste 
exact fysisch-chemische metingen aan vloeibare kristallen uit. In 1905 vatte hij zijn onder
zoekingen samen in het boek KristaUinische Flüssigkeiten und flüssigen Kristalle, dat met 
Lehmanns een jaar eerder verschenen Flüssige Kristalle sowie Plastizitat von Kristallen im 
allgerneinen, molekulare Umlagerungen und Aggregatziistandsandertmgen (1904) een halve 
eeuw het standaardwerk op dit gebied bleef.' 

Het waren chemici die snel nieuwe stoffen vonden die dezelfde verschijnselen als bij de 
cholesterolester was gevonden, vertoonden: Ludwig Gattermann, hoogleraar in Heidel-
berg, bij het p,p'-azoxyanisol (1890), de Utrechtse hoogleraar Pieter van Romburgh bij het 
p-methoxykaneelzuur (1901), Daniel Vorlander bij de ethylester van het azoxvbenzoëzuur 
(1902), enz.. Het was vooral de hoogleraar organische chemie in Halle, Daniel Vorlander 
(1867-1941), die met zijn leerlingen in een hoog tempo nieuwe vloeibare kristallen ontdekte. 
In 1908 kon hij in zijn boek Kristallinisch-flüssige Substanzen ruim 250 vloeibare kristallen 
beschrijven. Met zijn leerlingen zocht hij systematisch naar het verband tussen de chemi
sche structuur en de vloeibaar-kristallijne eigenschappen. Thans zijn er meer dan 15000 
van deze stoffen bekend. Maar, zoals reeds gezegd, het zou tot de jaren zestig duren eer er 
een praktische toepassing voor deze groep van stoffen zou worden gevonden. 

7. G. Quincke, 'Ueber freiwilHge Bildung von hohlen Blasen, Schaum und Myelinformen durch ölsaure Al
kaliën und verwandte Erscheinungen, besonders des Protoplasmas", .Annalen der Pliysik und Chemie Neue Folge 
53 (1894) 592-632, m.n. 613-616. 

8. G. Tammann, 'Über die .sogenannten flüs,sigen Krystalle', Annalen der Physik (4) 4 (1901) 524-530. Zie de 
reactie van O. Lehmann, 'Flüssige Krystalle, Entgegnung auf die Bemerkungen des Herrn G. Tammann', Annalen 
der Physik (4) 5 (1901) 236-239. 

9. Over Schenck: C. Meinel, Die Chemie an der Universitül Marburg scil Beginn des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag 
zu ihrer Entwicklung als Hochschulfach (Marburg 1978) 250-255. 
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Studie van vloeibare kristallen in Nederland 

Ook in ons land was men vroeg geïnteresseerd in de vloeibare kristallen, met name bij de 
Amsterdamse hoogleraar Hendrik Willem Bakhuis Roozeboom (1854-1907), die Lehmann 
op 21 september 1906 op de hoogte stelde van zijn onderzoeksresultaten over het choleste-
rolcaprylaat."' In het eerste deel van zijn klassieke boek Die heterogenen Gleichgewichte 
vont Standpunkte der Phasenlehre (1901), had Bakhuis Roozeboom al een paragraaf gewijd 
aan de vloeibare kristallen en hun plaats in de fasenleer." Het was de latere Groningse 
hoogleraar Frans Maurits Jaeger (1877-1945), die als leraar scheikunde aan de hogerebur
gerschool in Zaandam en privaatdocent bij Bakhuis Roozeboom, bij onderzoekingen over 
de reeks vetzure esters van dierlijke en plantaardige sterolen sterke aanwijzingen vond 
voor Lehmanns opvatting van de kristallijne natuur van de vloeibare kristallen. Jaeger 
toonde het bestaan aan van verschillende vloeibaar-anisotrope fasen bij een en dezelfde 
stof en de mogelijkheid van stabilisering door toevoeging van een tweede component. 
Mede namens Bakhuis Roozeboom bood de Leidse hoogleraar in de organische chemie 
Antoine Paul Nicolaas Franchimont (1844-1919) Jaegers onderzoeksresultaten op 26 mei 
en 24 november 1906 aan de Koninklijke Akademie van Wetenschappen in Amsterdam 
aan.'- Bakhuis Roozeboom was uiteraard sterk geïnteresseerd hoe de waarnemingen van 
Jaeger met zijn theorie van de mengkristallen uit de fasenleer waren te verklaren. Daartoe 
had hij al eerder zijn leerling Arnoldus Cornells de Koek (*i876) een onderzoek laten doen 
Over vorming en omzetting van vloeiende mengkristallen'^, waarop deze op 18 maart 1903 
was gepromoveerd. De Koek had aangetoond dat de vloeibaar-kristallijne toestand als een 
afzonderlijke homogene fase moest worden beschouwd. Lehmann had echter niet aange
geven hoe de gevonden feiten met de theorie van de mengkristallen uit de fasenleer zijn te 
verklaren. Bij een stelsel van twee componenten, die mengkristallen leveren, komt het dik
wijls voor dat een metastabiele modificatie van de ene stof door toevoeging van de tweede 
component stabiel uitkristalliseert. Lehmann probeerde daarom door toevoeging van 
andere stoffen de metastabiele anisotrope vloeibare fasen te stabiliseren, maar het verband 
tussen zijn experimentele resultaten en de theorie van de mengkristallen was niet duide
lijk. Daarom liet Bakhuis Roozeboom zijn vrouwelijke promovendus Ada Prins (1879-
1977) dit nader onderzoeken. Het doel van het onderzoek was 'eene bijdrage te leveren 
voor de juistheid der opvatting, dat de vloeiend kristallijne phase als eene kristalmodifica-

10. O. Lehmann, 'Molekulare Drehmomente bei enantiotroper L'mwandlung', Annalen der Physik (4) 21 (1906) 
381-389, m.n. 389, voetnoot 1. 

11. H.W. Bakhuis Roozeboom, Die heterogenen Gleichgewichte vom Standpunkte der Phasenlehre. Erstes Heft 
(Braunschweig 1901) 142-154. Vgl: H.A.M. Snelders, De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Van alche
mie tot chemie en chemische industrie rond 1900 (Delft 1993) 147-158. 

12. F.M. laeger, 'Over de vetzure esters van het cholesterine en het phytosterine, en over de anisotrope vloeistof
fasen der cholesteryl-derivaten' (Zaandam, 1 mei 1906], Verslag van de gewone vergaderingen der wis- en natuur
kundige afdeeling. Koninklijke ,\kademie van Wetenschappen te Amsterdam 15 (1906) 2-14; 'Over stoffen, welke 
meerdere stabiele vloeistoftoestandcn bezitten, en over de verschijnselen, welke bij anisotrope vloeistoffen 
kunnen worden waargenomen' [Zaandam, 21 november 1906], Verslag van de gewone vergaderingen der wis- en 
natuurkundige afdeeling. Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam 15 (1906) 389-401 en 'Over irre
versibele ta.seovergangen bij stoffen, die meerdere vloeis|tof|toestanden kunnen vertoonen", |Zaandam, 21 
november 19061, Verslag van de gewone vergaderingen der ivis- en natuurkundige afdeeling. Koninklijke Akadcinie 
van Wetenschappen te .Amsterdam 15 (1906) 401-410. Zie ook laegers artikelen in Recueil des travaux chimiques des 
Pays-Bas et de Belgique{2) 25 (1906) 334-351 en 26 (1907) 311-356. 

13. Zie ook: A.C. de Koek, 'Über Bildung und L'mwandlung von fliessenden Mischkristallen', Zeitschrift für phy
sikalische Chemie 48 (1904) 129-176 IMaastricht, februari 1904]. 
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tie moet worden beschouwd'.''* Bakhuis Roozeboom overleed echter op 8 januari 1907, 
waarna Ada Prins op 10 juli 1908 bij Bakhuis Roozebooms opvolger Andreas Smits (1870-
1948) op het proefschrift Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels promoveerde. 

Ook in Utrecht was er belangstelling voor het onderzoek van de vloeibare kristallen. Al op 
26 mei 1900 deelde Pieter van Romburgh (1855-1945), de juist benoemde hoogleraar in de 
organische scheikunde, de leden van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen in 
Amsterdam iets mee 'over het gekristalliseerde bestanddeel van de aetherische olie van 
Kaempferia Galanga L.', het p-methoxykaneelzuur.'^ Van de kant van de natuurkundigen 
was het Leonard Samuel Ornstein (1880-1941), de hoogleraar natuurkunde in Utrecht, die 
in de jaren 1916-1918 het onderzoek van vloeibare kristallen in zijn onderzoeksprogramma 
opnam.'* Met zijn Utrechtse medewerker Willem Jan Henri Moll (1876-1947) deed hij 
onderzoek over de verstrooiing van licht in vloeibare kristallen, gaf er met de Groningse 
lector in de mathematische fysica en de theoretische mechanica Frits Zernike (1888-1966) 
een theoretische interpretatie van en liet er verschillende van zijn studenten op promo
veren, waaronder in 1923 de Russische natuurkundige Rassa Riwlin.'̂  In 1924 publiceerde 

14. A. Prins, Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels (."Amsterdam 1908), inleiding. Vgl.: A. Prins, 'Flüssige 
Mischkristalle in binaren Systemen', Zeitschrift für physikalische Chemie 67 (1909) 689-723 en 'Over den tegen-
woordigen stand van het vraagstuk der "vloeiende kristallen'". Chemisch Weekblad 9 (1912) 326-334. 

15. P. van Romburgh, Verslag van de gewone vergaderingen der wis- en natuurkundige afdeeling 9 (1901) 9-11. 
16. VV.).H. .Vloll en L.S. Ornstein, 'Bijdrage tot de studie der vloeibare kristallen'. Verslag van de gewone vergade

ringen der wis- en natuurkundige afdeeling. Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam 25 (1916) 682-
688,1112-1118; 26 (1918) 683-687,1442-1444. 

17. Rassa Riwlin, Das Wesen der Lichtzerstrcuimg in flüssigen Kristallen (4 juni 1923), Aart van Wijk, Invloed van 
magneetveld, zwermen en wand op de kristal-optische eigenschappen van vloeibaar-kristallijn p-azo.xyanisol (28 
januari 1929), Pieter lohannes Bouma, Bcitragzur Dynamik der flüssigen Kristallen (20 november 1933) en Willem 
de Braaf, Over de verstrooiing van het licht door vloeibaar-kristallijn p-azoxyanisol (6 juli 1936). 
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Knopvorming bij vloeibare 'scheinbar lebenden' 
kristallen van de ethylester van p-azoxybroom-
kaneelzuur naar O. Lehmann. 
Uit: R. Brauns, 'Kristalle. Flüssige Kristalle', in: 
E. Korschelt e.a. eds., Handwörterbuch der Natur-
wisscnschaften, deel 5 (Jena: Gustav Fischer 1914) 
1086. 
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Ornstein zijn theorie van de vloeibare kristallen''\ die hij beschouwde als een voorbeeld 
van zijn theorie van de moleculaire zwermvorming.'^ 

Chemie en biologie 

De merkwaardige eigenschappen van de vloeibare kristallen, verbindingen die zich zowel 
als een vloeistof gedragen als kristaleigenschappen vertonen, voerden snel tot de vraag of 
hier sprake was van 'levende' organismen. We zien hier een interessant voorbeeld van de 
soms merkwaardige manier waarop wetenschappers met recente ontdekkingen of theo
rieën kunnen opereren. Boeiend is bijvoorbeeld de simpele wijze waarop fysici en chemici, 
astronomen en geologen gebruik maakten van de toen recente opvattingen van Charles 
Darwin. Diens begrip 'struggle for existence' in de natuur werd door de Oostenrijkse 
natuurkundige Leopold Pfaundler in 1873 in zijn moleculair-kinetische theorie gebruikt 
voor de verklaring van het mechanisme van de gedeeltelijke dissociatie van een aantal che
mische verbindingen, zoals salmiak (ammoniumchloride). Door de grote invloed van 
Darwins werk zagen velen overal evolutie actief in werking, zoals Karl du Prei in het ont
staan van het zonnestelsel (1874) en Johann Walther voor de geologische processen bij de 
vorming van gebergten (1895). Maakten zij gebruik van het beginsel van de strijd om het 
bestaan, de hoogleraar in de fysica te Jena, William Preyer wilde meer algemeen het begin
sel van de afstamming op de anorganische natuur toepassen en stelde een 'genetisch sys
teem van de chemische elementen', een 'stamboom van de materie' op hetgeen resulteerde 
in het boek: Das genetische System der chemischen Elemente (1893).-° 

Tegen het eind van de negentiende eeuw had Emil Heinrich du Bois-Reymond (1818-
1896) veel stof doen opwaaien met zijn voordrachten Über die Grenzen des Naturerkennens 
(1872) en Die sieben Weltrathsel (1880).-' Volgens Du Bois-Reymond zijn er zeven wereld
raadselen, vraagstukken die de natuurwetenschap alleen kan beantwoorden met de woor
den ignoramus of ignoramibus. 'Die dritte Schwierigkeit ist die erste Entstehung des 
Lebens'.-- De ontdekking van de vloeibare kristallen confronteert ons met de manier waar
op de Duitse bioloog en belangrijkste verdediger van Darwin, Ernst Haeckel, maar ook 
toenmalige fv'sici in de ontdekking van de vloeibare kristallen een bewijs wilden zien van 
de eenheid en identiteit tussen de anorganische en de organische natuur. 

Het thema van Lehmanns onderzoek was karakteristiek voor het toenmalige weten-
schapsoptimisme. Hij schreef moleculen een 'Gestaltungskraft' toe, een begrip dat sterk 
doet denken aan de 'Bildungstrieb' die zijn landgenoot Friedlieb Ferdinand Runge een 
halve eeuw eerder had gebruikt in zijn verklaring van de verschijnselen die hij waarnam 
bij zijn papierchromatografische proeven voor de analyse van kleurstoffen met behulp van 
druppeloplossingen op filtreerpapier. Runge nam daarbij een kracht aan, welke wezenlijk 
verschilt van andere 'elementaire' krachten als elektriciteit en magnetisme. Komen twee 

18. L. Ornstein, 'Anisotropic der flüssigen Kristalle bezüglich ihrer Dielektrizitiitskonstanten und ihrer elektri-
schen Leitfahigkeit. Beitrag zur Theorie der flüssigen Kristalle', Annalen der Physik 74 (1924) 445-457. Over Orn
stein: H.G, Heymans, H'etenschap tussen universiteit en industrie. De experimentele natuurkunde in Utrecht onder 
W.H. Julius en L.S Ornstein 1896-1940 (Dissertatie Utrecht 1994). 
19. Zie: L.S. Ornstein. A survey of his work from 1908 to 193} dedicated to him by his fellow-workers and pupils 

(Utrecht 1933) 69-74,110-112. 
20. H.A.M. Snelders, 'Dissociation, Darwinism and Entropy. A case-study from the hi.story of physical chemist

ry', Ianus64 (1977) 51-75-
21. E.H. du Bois-Reymond, Reden. Erste Folge (Leipzig 1886) 105-140 resp. 381-417. 
22. Ibid., 391. 
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stoffen op papier met elkaar in aanraking, dan wordt deze kracht 'actief' zodra er bij de 
plaatsvindende reactie(s) een plaatsverandering optreedt van de aanwezige moleculen: 

Ich nenne diese Kraft 'Bildungstrieb' und betrachte sie als das Vorbild der in den Pflanzen und Tieren tati-
gen Lebenskraft.-' 

Nu waren vanaf het begin van de ontdekking van de vloeibare kristallen daarvan een aan
tal typische eigenschappen opgevallen die als karakteristiek werden beschouwd voor 
bestanddelen van het dierlijk en plantaardig organisme: hun groei van binnenuit, hun 
beweeglijkheid, hun cel- en wormachtig uiterlijk, hun deling onder behoud van vorm, 
hun 'copulatie', dit alles onder behoud van de optische anisotropic. Ook Lehmann, die 
toen hoogleraar in Karlsruhe was, sprak zich herhaaldelijk uit over de natuur van de vloei
bare kristallen. In 1890 sprak hij over 'Copulation von Krystalltropfen' en van 'Copulation 
ungleichartiger Krystalltropfen', en merkte daarbij op: 

Die Theilung und Copulation von Krystalltropfen erinnern an die ebenso benannten Vorgange im Reiche 
der lebenden Vfesen, womit nicht behauptet werden soil, dass die Aehnlichkeit eine tiefergreifende ist.-'' 

In 1906 schreef hij dat 'die fliefienden Kristalle des Paraazoxyzimtsaureathylesters' de 
eigenschap hebben 'sich zu kopulieren', zich zelf te delen, zich door 'Innenaufnahme zu 
wachsen' en zich net als bacteriën te bewegen. Daarom noemde Lehmann ze 'scheinbar 
lebende Kristalle'^', maar voegde hier direct aan toe: 'Selbstverstandlich sind dieselben 
nicht als wirkliche Lebewesen aufzufassen'. Hij verwees naar de bioloog Wilhelm Roux 
(1850-1924), directeur van het anatomisch instituut van de universiteit van Halle, die 
behalve de bovengenoemde eigenschappen aan levende wezens ook de navolgende be
kwaamheden toekende: assimilatie en dissimilatie, erfelijkheid, zelfbehoud, zelfregulering 
in de uitoefening van alle afzonderlijke prestaties en aanpassingsvermogen aan wisselende, 
uitwendige invloeden.-'' Vooral zelfregulering was voor Roux een 'elementaire eigenschap' 
van levende wezens en Lehmann sloot zich hier bij aan met de opmerking dat van zelf
regulatie bij de schijnbaar levende kristallen geen sprake kan zijn. 

Toch sprak Lehmann steeds over 'schijnbaar levend' met een bijzonder sterke nadruk op 
een (schijnbare) analogie met kleinste levende wezens. Nog sterker lag de nadruk op 
levende kristallen in artikelen in dagbladen die over de onderzoekingen van Lehman ver
slag deden. In 1908 schreef Lehmann in de Annalen der Physik, dat 

das Ziel meiner Bestrebungen die Aufklarung der Wachstumserscheinungen bei Organismen ist. Diese be
stehen aus sehr weichen Stoffen und zeigen manche Analogien zu wachsenden Kristallen.'' 

Lehmann wilde met zijn vloeibare kristallen de 'seit alten Zeiten vielfach hervorgetretenen 
Bemühungen, die Beziehungen zwischen belebter und toter Materie aufzuklaren' -", waar
bij vanzelfde vraag zich opdrong: 'Gibt es auch wirklich lebende flüssige Kristalle?'.-' 

23. F.F. Runge, Der Bildungskraft der Stoffe. Veranschaulicht in selbststiindig gcwachsencii Bilder (Oranienburg 
1855). In: Ostwalds KJassiker der exakten Wissenschaften. Band 272 (Leipzig 1987) 62. Zie: H.A.M. Snelders, Hoofd
stukken uit de geschiedenis der scheikunde (Amsterdam 1970') 107-111,155-157. 
24. O. Lehmann, 'Uber tropfbarflüssige Krystalle', Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge 40 (1890) 410-

423, m.n. 419. 
25. O. Lehmann, 'Die Struktur der scheinbar lebenden Kristalle', Annalen der Physik (4) 20 (1906) 63-76, m.n. 63. 
26. W. Roux, 'Die angebliche künstliche Erzeugung von Lebewesen', Umschau 10 (1906) 141. 
27. O. Lehmann (n. 6), Annalen der Physik (4) 25 (1908) 860. 
28. O. Lehmann, Die neue Welt der flüssigen Kristalle und deren Bedeutung für Physik, Chemie, Technik und 

Biologie (Leipzig 1911) 51. 
29. Ibid., 276. 
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Op 21 september 1906 hield Lehmann op uitnodiging een voordracht over 'Flüssige und 
scheinbar lebende Kristalle' op de 78ste algemene vergadering van de Gesellschaft Deut
scher Naturforscher und Arzte in Stuttgart. In de natuurkundige sectie van het genoot
schap had hij op 17 september al gesproken over 'die Gestaltungskraft fliefiender Kristalle'. 
Beide voordrachten werden in hetzelfde jaar als boek uitgegeven: Flüssige Kristalle und die 
Theorien des Lebens.^° 

Lehmann toonde zich hier een duidelijk aanhanger van de monistische opvattingen van 
de Duitse bioloog Ernst Haeckel: alle materie leeft en de hogere levende organismen zijn 
slechts samenvoegingen van lagere organismen net zoals een volk, een staat, een samen
voeging is van veel individuen waaraan het zijn hogere prestatievermogen dankt. Kan men 
nu ook een kristal als een levend wezen opvatten? Lehmann beriep zich op HaeckeP', die 
van opvatting was dat tussen de kristallen en de laagste levende wezens een nauwe ver
wantschap bestaat. In ieder geval zijn er tal van analogieën, vooral bij de vorming van 
kristallen: kristallen kunnen groeien, ze hebben regeneratievermogen en zijn in staat tot 
het 'genezen van verwondingen', immers ieder nog zo'n klein stukje kristal werkt als een 
kristallisatiekern die te vergelijken is met een kiem bij organismen. Een kristal kan vreem
de stoffen opnemen waarbij een soort vergiftiging optreedt waardoor de groei aanzienlijk 
kan worden gestoord. 
Er zijn dus tal van analogieën tussen kristallen en levende organismen, maar ook wezen
lijke verschillen. Levende wezens zijn week en dikwijls eiwitachtig-vloeibaar, kristallen 
typisch starre stoffen (wanneer we de toen recent ontdekte vloeibare kristallen buiten 
beschouwing laten). Wanneer we twee (vloeibare) kristaldruppels met elkaar in contact 
brengen, zien we onder een microscoop dat ze net als twee waterdruppels samenvloeien. 
Ze tonen nog enige tijd twee kernen, waartussen een derde donker punt ontstaat. Lang
zamerhand wordt de structuur volkomen uniform, we zien nog slechts één kern. Bij het 
samenvloeien van meerdere kristaldruppels worden de verschijnselen gecompliceerder. 

Solches Zusammenfliei5en zweier Kristalltropfen zu einem einheitlichen Individuum kann als Analogon der 
Kopulation niederer Lebewesen betrachtet werden.'-

We kunnen door mechanische menging ook gemakkelijk vloeibare mengkristallen krijgen. 

Solche Kopulation zwischen verschieden gearteten Individuen führt auf biologischem Gebiet zur Bastard-
bildung; auch aut deni Gebiet der flüssigen Kristalle ist Kreuzung möglich, wir erhalten Mischkristalle und, 
falls die sich mischenden Stoffe erheblich verschieden sind, eigentümliche Strukturstörungen, z.B. Tropfen 
aus zusammengeschichteten Lamellen, die so fein sein können, dafi starkste VergröiJerung dazu gehort, sie 
wahrzunehmen.'' 

Lehmann kwam tot de conclusie: 

Man sieht, die von der bisherigen Physik und Kristallographie für unmöglich gehaltenen flüssigen Kristalle 
haben die Zahl der Analogien zwischen Kristallen und Lebewesen betrachtlich erhöht.'-' 

30. O. Lehmann, 'Die Gestaltungskraft fliefiender Kristalle', Physikalische Zeitschrift 7 (1906) 722-729; 'Flüssige 
und scheinbar lebende Kristalle', Physikalische Zeitschrift 7 (1906) 789-793; Flüssige Kristalle und die Theorien des 
Lebens (Leipzig 1906). 

31. E. Haeckel, Generelle Morphologic der Organismen (Berlin 1866) en Die Lebenswunder. Gemeinverstündliche 
Studiën über Biologische Philosophie. Erganzungsband zu dein Biiche über die Weltrathsel (Stuttgart 1904). 
32. O. Lehmann, Flüssige Kristalle und die Theorien des Lebens (Leipzig 1906) 33. 
33. Ibid., 47. 
34. Ibid., 52. 
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Voor een aanhanger van het monisme was de ontdekking van deze brug tussen kristallen 
en levende wezens natuurlijk een schitterende bevestiging van zijn theorie. 

Tot aan het eind van zijn leven wees Lehmann er op dat de vloeibare kristallen niet als 
'wirkliche Lebewesen im üblichen Sinne' mogen worden beschouwd", maar toch kende 
hij ze vanaf het begin van zijn onderzoekingen een bijzondere betekenis toe voor de biolo
gie. Op de toevoeging schijnbaar levende kristallen legde hij dikwijls weinig nadruk, zodat 
de leek er dikwijls overheen las. Steeds vergeleek hij de eigenschappen die hij bij de vloei
bare kristallen waarnam met verschijnselen van levende organismen: copulatie, knopvor
ming, groeien, beweeglijkheid, cel- en wormachtig uiterlijk, zelfdeling, enz. en wierp hij 
de vraag op of de schijnbaar levende kristallen misschien toch als levende wezens van de 
laagste orde zijn te beschouwen. Zelfs ging hij zover zich de vraag te stellen: 'Haben viel-
leicht gar auch noch die einzelnen Moleküle oder Atome Seele? Gibt es Atomseelen oder 
Seelenatome?'. Als overtuigd aanhanger van het monisme nam Lehmann aan dat ieder 
elektron - vs'aaruit de atomen zijn opgebouwd - een ziel bezit en omdat een organisme uit 
atomen bestaat, zijn elektronen als elementaire levende wezens te beschouwen-^* 

Ernst Haeckel (1834-1919) 

In het begin van de twintigste eeuw speelde de schijnbaar biologische samenhang met de 
fysische verschijnselen van de vloeibare kristallen een belangrijke rol. Biologen hadden al 
35. O. Lehmann, Das Kristallisationsmikroskop und die damit gemachten Entdeckungen, insbesondere die der flüs

sigen Kristalle (Braunschweig 1910) en Die Lehre von den flüssigen Kristallen und ihre Bedeutung für die Biologie 
(Wiesbaden 1917). 
36. O. Lehmann, Die neue Welt der flüssigen Kristalle und deren Bedeutung für Physik, Chemie, Technik und Bio

logie (Leipzig 1911) 308-309. 
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in de klassieke onderzoekingen over de cel van Theodor Schwann (1810-1882) een analogie 
herkend tussen het ontstaan van cellen en de kristallisatie. Haeckel zag in de ontdekking 
van Reinitzer en Lehmann een bewijs voor zijn eigen opvatting van de eenheid tussen de 
anorganische en de organische natuur. Hij ging echter verder dan Lehmann: 'E. Haeckel 
ist geradezu der Meinung, meine scheinbar lebenden flüssigen Krystalle seien als wirklich 
lebende aufzufassen', schreef Lehmann in 1917, waarbij hij verwees naar een brief van 
Haeckel van 1 juli 1917, waarin deze had geschreven: 

Ich schreibe auch Ihren flüssigen Krystallen ( - vne meinen {^oneren\ - ) eine 'Seele' zu! ( - 'Psychom' in der 
'Gott-Natur' 1914).'' 

Wanneer Haeckel echter gelijk zou hebben - aldus Lehmann - zou het mogelijk moeten 
zijn uit vloeibare kristallen hogere levensvormen kunstmatig te verkrijgen, maar de er
varing leert dat ontstaan van leven uit niet-leven onmogelijk is. Lehmann merkte in dit 
verband op dat we ook niet in staat zijn uit de vervalproducten van radium dit element 
weer terug te krijgen of het verval ervan op enigerlei wijze te beïnvloeden. Ook de berei
ding van optisch actieve stoffen zonder hulp van levende organismen geeft onoverwinbare 
moeilijkheden. Lehmann wees er in dat verband op dat we ook geen materie uit energie 
kunnen maken, ofschoon volgens de toen moderne fysica atomen uit elektrische en mag
netische krachtvelden en dus uit energie bestaan. Het gaat in al die gevallen om voort
brenging van levenloze producten; ook hier zijn er dus irreversibele processen. 

Kein Wunder, dass die durch den Tod bewirkte Aufhebung der Vereinigung der Atomseelen eines Lebe-
wesens nicht rückgangig gemacht werden kann, dass künstliche Herstellung zusammengesetzter Seelen 
unmöglich ist.'* 

Maar Haeckel zag in de ontdekking van de vloeibare kristallen juist een bewijs voor zijn 
eigen concept van een principiële overeenstemming tussen de anorganische en de organi
sche natuur. Hij ging dan ook veel verder dan Lehmann en liet in zijn laatste boek, 
Kristallseelen (1917), het toevoegsel schijnbaar vallen. Nadat in de herfst van 1899 zijn 
succesvolle boek Die Weltrathsel wzs verschenen, waarvan binnen een paar maanden tien
duizend exemplaren waren verkocht en van de goedkope volksuitgave binnen een jaar 
zelfs meer dan honderdduizend exemplaren, was voor Haeckel het bewijs geleverd van de 
grote belangstelling voor zijn 'vernunftgemafien, auf Erkenntnifi der Wahrheit beruhen-
den Weltanschauung'. '̂* In zijn Die Weltrathsel had Haeckel een poging ondernomen de 
algemene kernproblemen van de totale kennis van de natuur, als 'kosmologische' proble
men, in het licht van zijn monistische filosofie samenhangend te behandelen. In een aan
vullend boek. Die Lebenswunder (1904), beperkte hij zich tot het gebied van de organische 
natuurwetenschappen. Noch chemisch, noch morfologisch kan men een principieel 
onderscheid maken tussen het organische en het anorganische, tussen 'Organismen' en 
'Anorganen'. Verbindingsbrug tussen beide rijken van de natuur zijn de 'Moneren'*', pri-

37. O. Lehmann, Die Lehre von den flüssigen Krystallen und ihre Beziehung zu den Problemen der Biologie (Wies-
baden 1918) 504. Dit boek is een overdruk uit: Ergebnissen der Physiologic von L. Asher und K. Spiro 16(1917) 255-
509. Haeckel verwijst hier naar zijn Gott-Natur (Theophysis). Studiën über monistische Religion (Leipzig 1914). 
Psychom is volgens Haeckel 'die empfindende Weltseele' (Gott-Natur, 33). Over Haeckel zie o.a.: E. Kraufie, Ernst 
Haeckel (Leipzig 1984). 
38. Ibid., 505. 
39. E. Haeckel, Die Lebenswunder. Gemeinverstündliche Studiën über Biologische Philosophie. Erganzungsband zu 

dem Buche über die Weltrathsel (Stuttgart 1904) Vorwort, V. 
40. Ibid., 45. 
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mitieve eiwitklompjes, die in de Generelle Morphologic der Organismen (1866) - met de 
veelzeggende ondertitel: 'Allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, 
mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie' -
met de vorming van anorganische kristallen in een zoutoplossing waren vergeleken. 

Diese erste organische Atomgruppe, vielleicht ein Eiweiss-Molekül, wirkt nun, gleich dem analogen Kern-
krystall, anziehend auf die gleichartigcn Atome, welche in der umgebenden Mutterlauge gelost sind, und 
welche nun gleichfalls zur Bildung gleicher Moleküle zusammentreten. Hierdurch wachst das Eiweiss-
körnchen, und gestaltet sich zu einem homogenen organischen Individuum, einem structurlosen Moner 
oder Plasmaklumpen.-»' 

In zijn Generelle Morphologic vinden we Haeckels monistische wereldbeschouwing, waarin 
hij uitging van een streng mechanisch-kausale natuurbeschouwing. In tegenstelling tot het 
dualisme, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen materie en geest, neemt het 
monisme aan dat er geen kloof bestaat tussen leven en niet-leven.*^ Haeckel veronderstel
de dat er een 'Einheit der gesammten organischen und anorganischen Natur' bestaat, 
waarvoor alleen de algemene wet van oorzaak en gevolg geldt, dat wil zeggen 'dass die ent-
stehenden und die entwickelten Formen der Organismen nichts Anderes sind, als das 
nothwendige Product ausnahmsloser und ewiger Naturgesetze'.''' In het tweede deel van 
het boek behandelde hij het ontstaan van het leven op aarde. Omdat er geen absoluut ver
schil bestaat tussen de anorganische en de organische materie, moet het eerste organisme 
uit anorganische materie zijn ontstaan. 

Hoewel de Berlijnse biologen Theodor Schwann (1836) en de Franse natuuronderzoeker 
Louis Pasteur (1857) de sinds Aristoteles steeds weer verdedigde hypothese over de 'gene-
ratio spontanea', het spontane ontstaan van eenvoudige organismen uit anorganisch 
materiaal, experimenteel hadden weerlegd, vond Haeckel dat het probleem nog lang niet 
was opgelost. In zijn theorie van de 'Selbstzeugung oder Autogonie' nam hij aan dat het 
ontstaan van oerorganismen op de aarde uit anorganische materie in een oerzee en een 
oeratmosfeer plaats heeft gevonden, alleen onder geheel andere omstandigheden dan we 
heden kennen. 

Die Hypothese der Selbstzeugung oder .Autogonie fordert, dass die iuisserst einfachen und volkommen 
homogenen, structurlosen Organismen (Moneren), welche wir als die Stammformen aller übrigen, durch 
Differenzirung daraus hervorgegangenen zu betrachten haben, unmittelbar aus dem Zusammentritt von 
Stotfen der anorganischen Natur in ahnlicher Weise sich in einer Flüssigkeit gebildet haben, wie es bei der 
Bildung von Krystallen in der .Mutterlauge der Fall ist.̂ '* 

Haeckel vergeleek, evenals zijn landgenoten Matthias Jacob Schleiden en Theodor Schwann 
reeds in 1838 hadden gedaan, cellen met kristallen. 'Die anorgischen Krystalle entsprechen 
morphologisch den einfachen (kernlosen) Formen der organischen Zeilen'.-*' Men kan van 
het leven van kristallen spreken, hetgeen zich vooral uit in het groeivermogen. Kristallen 
hebben net als dieren gevoel en beweging; bij de kristallisatie bewegen de moleculen zich 

41. E. Haeckel, Generelle Morphologic der Organismen. Allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wisseti-
schaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie. Band 1: Allgemeine 
Anatomie der Organismen (Berlin 1866) 181. 
42. Zie bijv. de artikelen over monisme en dualisme in Historisches Wörterbiich der Philosophie. Herausgegeben 

von loachim Ritter en Karlfried Gründer. Band 2 (Darmstadt 1972) kolom 297-299 en Band 6 (Darmstadt 1984) 
kolom 132-136. 
43. Ibid.. XXIV. 
44. Ibid., 179. 
45. E. Haeckel (n. 39), Die Lebenswunder, 45. 
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in een bepaalde richting en leggen zich volgens vaste wetten aan elkaar. 'Dabei mussen sie 
aber auch Empfindung besifien, denn sonst könne die Massenanziehung der gleichartigen 
Theile nicht stattfinden'.'*'̂  Bij de kristalvorming vinden bewegingsprocessen plaats die niet 
zonder gevoel (natuurlijk van onbewuste aard) zijn te verklaren. 

De ontdekkingen van Lehmann kwamen overeen met de theorieën van Haeckel. Afbeel
dingen van vloeibare kristallen onder een polarisatiemicroscoop tonen een zekere overeen
komst in vorm met een kwal of een alg. Zowel bij Lehmann als bij Haeckel namen vrijwel 
alleen morfologische beschouwingen een centrale plaats in. Haeckel nam de hypothesen 
en de resultaten van Lehmann over en beschouwde ze praktisch als bewijs voor de over
gang van anorganisch naar organisch leven. Hij was overtuigd dat met de ontdekking van 
de vloeibare kristallen 'die letzte Scheidewand zwischen lebloser (anorganischer) und 
lebendiger (organischer) Natur' was opgeheven.*" Haeckel beschouwde de vloeibare kris
tallen als 'lebende Naturkörper' en bovendien als bezield. 'Alle Substanz besitzt Leben, 
anorganische ebenso wie organische; alle Dinge sind beseelt, Kristalle so gut wie Organis
men'.*** In zijn boek Kristallseelen. Studiën über das Anorganische Leben (1917) nam hij 
afbeeldingen van vloeibare kristallen van Lehmann als 'bewijs' over. Op grond van het 
bestaan van vloeibare kristallen probeerde Haeckel een 'bezieldheid', ook op het gebied 
van de anorganische natuur aan te tonen, waartoe hij een bijzondere psychosomatische 
schaal opstelde.*' Deze 'Stufenleiter des Seelenlebens' bezat twaalf hoofdtrappen van de 
'Geist des Kulturmenschen' via de ziel van de natuurmens, de hogere en lagere dieren en 
planten en bacteriën naar de 'Krystallseele', 'Molekülseele' en 'Atomseele'. Haeckel nam 
geen grens aan tussen de laagste levensvormen en de blijkbaar gelijksoortige vloeibare 
kristallen die hij als werkelijke levensvormen beschouwde. 

Haeckel was een overtuigd monist.'" Het dualisme nam in beginsel het bestaan van een 
vrije wil aan, die zelfs beschouwd werd als de wezenlijke grondslag van godsdienst, zeden, 
recht en 'public order'. Het dualisme nam ook een scherpe grens aan tussen fysica en 
fysiologie; de studie van de vloeibare kristallen zou bij uitstek geschikt zijn voor het scherp 
herkennen van deze grens en de functies van de geest. Van dat dualisme moest Haeckel 
niets hebben. Zijn opvattingen zijn echter vooral opmerkelijk vanuit een wereldbeschou-
welijk-wijsgerig gezichtspunt, minder als een bijdrage tot de ontwikkeling van de biologie 
of de scheikunde. 

Friedrich Rinne (1863-1933) 

Net als Lehmann en Haeckel liet Friedrich Rinne (1863-1933), van 1909-1928 hoogleraar in 
mineralogie en petrografie aan de universiteit van Leipzig, zich verleiden om uit waarne
mingen die aan vloeibare kristallen kunnen worden gemaakt een verbindende schakel te 
zoeken tussen de organische en de anorganische natuur. Rinne meende 'dafi Spermien 
[rijpe mannelijke kiemcellen bij mens en dier] den flüssigen Krystallen zugehören'." Een 
jaar na deze uitspraak (1931) publiceerde hij zijn opvattingen in het boek Grenzfragen des 
46. Ibid., 47. 
47. E. Haeckel, Kristallseelen. Studiën über das Anorganische Leben (Leipzig 1917) 22. 
48. Ibid., VIII. 
49. Ibid., 149. 
50. E. Haeckel, Die Weltrathsel Gemeinverstündliche Studiën über Monistische Philosophie (Bonn 1899). 
51. F. Rinne, 'Spermien als lebende flüssige Krystalle', Die Nnturwissenschaften 18 (1930) 837-841 (837). Zie ook: F. 

Rinne, 'Aus dem Grenzgebiete zwischen organischer und anorganischer Materie', Fortschritte und Forschungen 6 
(1930) 365-366. 
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Lebens. Eine Umschau im Zwischengebiet der biologischen und anorganischen Naturwissen-
schaft. Thema was 

die Untersuchung, ob zwischen der organischen lebenden Natur und der anorganischen Welt eine scharfe 
Grenze besteht, oder ob Übergange von einem zum anderen vermitteln, so dafi in letzterem Falie die 
Auffassung berechtigt ware: alle Materie ist belebt, wenn auch in vielen Abstufungen, beginnend mit den 
freien .Atomen, Molekülen und den Kristallen, über die Pflanzen und Tiere hinweg zum Menschen.'-

In het algemeen werd de grens tussen het organisch levende en de anorganische structu
ren zo gekozen dat de kristallen de hoogste trap van het anorganische innemen en dat pas 
voorbij een diepe fysiologische kloof het lagere organische leven met de eenvoudigste ver
schijnselen in de vorm van amoeben, bacteriën, de daarop gelijkende kiemcellen en derge
lijke begint. Deze kloof tussen organisch en anorganisch bestaat volgens Rinne evenwel 
niet, want zonder twijfel stellen levende kiemcellen 'gleichfalls Kristalle, und zwar solche 
gel-flüssiger Art' voor. Met hen gaat het gebied van de kristallijne materie over in het rijk 
van het duidelijk organische leven. 

Organisches und Anorganisches sind durch sie insofern verbunden, als der besagte kristalline Bau sich auch 
im organisch lebenden Material vorfindet, ja gelegentlich es vollig beherrscht.'-' 

Bij zijn vergelijking tussen kiemcellen en vloeibare kristallen merkte Rinne nadrukkelijk 
op dat hij met Lehmann, Vorlander, Schenck en anderen 'die Bezeichnung 'flüssige Kris
talle' auf Substanzen anwendet, die sich bei 'flüssigem' Aggregatzustande auf eigenem 
Wesen, d.h. ohne aul^eren Zwang optisch anisotrop verhalten'.'* Hij was ervan overtuigd 
dat de kiemcellen, - 'die als für sich bestehende kleine Lebewesen [...] zugleich die 
Charaktere gelig-flüssiger Kristalle besitzen' - , 'ein seit uralten geologischen Zeiten sich 
betatigendes Vermittlungsglied zwischen der anorganischer und der organischer Natur 
vor[stellen]'." Hij kwam tot de conclusie dat het gebruikelijke onderscheid dat men 
maakte tussen organisch en anorganisch 'als zweier grundsatzlich zu trennender Erschei-
nungsformen der Natur nicht zu Recht besteht'. De diepe kloof die gewoonlijk tussen de 
kristallijne materie als hoogste ontwikkeling van het anorganische en de laagste organi
sche vormen werd aangenomen, bestaat niet. 'Übergange vermitteln von einem zum 
andern', aldus Rinne."' 

Dat overigens niet iedereen de analogie die Lehmann trok tussen de 'schijnbaar levende 
kristallen' en niet-levende wezens wilde accepteren, blijkt uit de negatieve reacties van bio
logen als Wilhelm Roux en Hans Leo Przibram (1874-1944), hoogleraar in de experimente
le zoölogie aan de universiteit van Wenen"»̂  en vooral van de chemicus Daniel Vorlander, 
die nog in 1926 uitriep: 'Seine [d.i. O. Lehmanns] Vergleiche der flüssigen Kristalle mit 
Lebewesen sind unwissenschaftlich'.'* 

De belangstelling voor vloeibare kristallen nam sinds de jaren dertig snel af Speculaties 
over vloeibare kristallen als 'levende wezens' verdwijnen geheel. In het veel gebruikte 
Leerboek der organische chemie van A.F. HoUeman wordt in de druk uit 1941 van p-azoxy-

52. F. Rinne, Grenzfragen des Lebens. Eine Umschau im Zwischengebiet der biologischen und anorganischen Natur-
wissenschaft (Leipzig 1931) Vorwort, 111. 
53. Ibid., 59. 
54. Ibid., 60. 
55. Ibid., 63. 
56. Ibid., 121. 
57. W. Roux, Umschau 10 (1906) 141: H. Przibram, Die anorganischen Grenzgebiete der Biologie (Berlijn 1926). 
58. D. Vorlander, Chemische Kristallographie der Flüssigkeiten (Leipzig 1926) 66. 
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fenetol alleen gezegd dat de stof een merkwaardig verschijnsel vertoont en dat het een van 
de vele voorbeelden is van verbindingen die bij smelten anisotrope vloeistoffen, ook wel 
vloeibare kristallen genoemd, geven.'' Het zou nog tot de jaren zestig duren eer de vloei
bare kristallen weer in de belangstelling van chemici kwamen te staan, nu vanwege hun 
praktische toepassingen. 

SUMMARY 

Are liquid crystals living organisms? 

In 1888 the Austrian botanist F. Reinitzer made the observation that the solid compound 
cholesteryl-benzoate changes - when melting at 145.5 "C - into a cloudy liquid, that, 
however, turns into a clear liquid at 178.5 "C and higher temperatures. The cloudy liquid 
seemed to be doubly refracting. Soon a number of these so-called 'liquid crystals' were 
discovered; in 1908 D. Vorlander, professor of organic chemistry at Halle, described more 
than 250 of these substances. It was O. Lehmann, professor of physics at Aachen (1885), 
Dresden (1888) and Karlsruhe (1889), who immediately after Reinitzer's observation began 
a systematic study of these liquid crystals. 
In The Netherlands the Amsterdam professor of physical chemistry H.W. Bakhuis Rooze
boom was interested in liquid crystals, in particular because of their place in his phase sys
tem. F.M. Jaeger, at that time teaching chemistry in a secondary school in Zaandam (near 
Amsterdam) and working as an unpaid university lecturer at the Amsterdam university 
(by recommendation of Bakhuis Roozeboom), investigated liquid crystals (1906), as did a 
number of doctoral students (A.C. de Kock, 1903; A. Prins, 1907). At the university of 
Utrecht L.S. Ornstein, professor of physics, gave the study of liquid crystals a prominent 
place in his research programme. 

The discovery of liquid crystals, which seemed to be able to grow, move, divide, copu
late, and so on, led to a discussion on the nature of these substances. Time and again 
Lehmann called them 'apparently living crystals', although without considering them as 
'real living beings'. In his book Fliissige Kristalle und die Theorien des Lebens (1906), 
Lehmann proved to be an obvious adherent of the monistic views of the biologist E. 
Haeckel. Haeckel considered the existence of liquid crystals as proof of the unity between 
the inorganic and the organic world that he believed in so strongly. In his last book, 
Kristallseelett. Studiën über das Anorganische Leben (1917), he considered liquid crystals a 
real form of life, as did F. Rinne, professor of mineralogy and petrography, as late as in the 
nineteen thirties. 

59. A.F. Holleman, Leerboek der organische chemie (Groningen/Batavia 1941'-') 455. 
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