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DE DOOS VAN PANDORA
EINSTEINS MACHIENTJE
AD MAAS*

Dat Albert Einstein de natuur vooral met papier
en potlood te lijf ging, wil niet zeggen dat hij zijn
handen nooit gebruikte. Tussen 1907 en 1910
knutselde hij een apparaat in elkaar dat bekend
staat als zijn 'Maschinchen', naar het koosnaampje
dat hij er zelf voor gebruikte. Met kenmerkende
bravoure meende Einstein - toch niet echt een
doorgewinterd instrumentmaker - een apparaat
te kunnen bouwen dat in staat zou zijn kleinere
elektrische ladingen te registreren dan met de
toen gangbare apparatuur mogelijk was.
Het moet gezegd worden dat Einstein daarin
daadwerkelijk slaagde. Toch werd het apparaat,
eenmaal in productie genomen, geen succes. Het
had enkele serieuze tekortkomingen en werd
bovendien al snel achterhaald door de ontwikkeling van andere, gevoeliger instrumenten. Van het
machientje zijn er uiteindelijk maar weinig gemaakt en nog minder overgebleven. Eén is
bewaard gebleven bij de Universiteit van Tubingen, een ander is in het bezit van het Technikuin
te Winterthur, Zwitserland. Een derde blijkt zich
in de collectie van Museum Boerhaave te bevinden.'
Einsteins idee om een elektrometer te maken
hing direct samen met het revolutionaire werk
uit zijn wonderjaar 1905. In eerste instantie hoopte hij er een experimentele verificatie mee te
kunnen geven van zijn werk aan de Brownse
beweging. In één van de baanbrekende artikelen
uit 1905 had Einstein een behandeling van de
Brownse beweging gegeven die overtuigend aantoonde dat deze toegeschreven moest worden aan
de warmtebeweging van moleculen. Nadat de
jonge Franse experimentator Jean Perrin vervolgens Einsteins theorie experimenteel wist te staven was het bestaan van moleculen, dat nog altijd
op scepsis stuitte bij sommige wetenschappers,
op een beslissende wijze aangetoond. Einstein
zelf meende voor aanvullend experimenteel be-

wijs te kunnen zorgen door de Brownse beweging
in de fluctuatie van kleine ladingen te registreren.
Dit denkbeeld vormde de basis voor de ontwikkeling van het machientje. Daarnaast hoopte
Einstein dat het apparaat zo gevoelig zou blijken te
zijn dat het enkelvoudige radioactieve processen
zou kunnen meten. Op één of andere manier kon
het dan misschien ook wel een andere creatieve
vondst uit 1905 verifiëren: de massa-energie equivalentie die voortvloeit uit de speciale relativiteitstheorie. Einstein hoopte, kortom, het
experimentele bewijs voor zijn eigen theorieën te
leveren. Aan pretenties geen gebrek.'
Om aan Einsteins vereisten te voldoen moest
het machientje in staat zijn tot op eentienduizendste volt nauwkeurig te meten, waar de
bestaande elektrometers niet verder kwamen dan
tot enkele tienduizendsten volt. Het principe dat
Einstein daarbij voor ogen stond was om een
condensator met kleine lading en maximale
capaciteit te laden en met kleine capaciteit en
maximale lading te ontladen. Door een rij in
serie geschakelde, roterende condensators kon de
door de fluctuerende lading veroorzaakte spanningsverandering zo worden uitvergroot tot
meetbare proporties. Het apparaat wordt daarom
ook wel een potentiaalmultiplicator genoemd.
Naast de multiplicator bevat het Maschinchen
een motor om de bewegende condensatorplaten
in gang te brengen.
Einstein werkte niet alleen aan het ontwerp.
Hij kreeg met name hulp van zijn vriend Conrad
Habicht en diens broer Paul. De laatste had in
Schaffhausen een kleine instrumentmakerij ingericht in de kelder van zijn ouders. In augustus
1907 hadden de Habichts een eerste prototype
gereed gekregen, maar er bleken toen nog vele
hobbels te nemen. Einstein zelf, die zijn brood
verdiende als 'expert tweede klas' bij het patentbureau te Bern, besteedde vooral in de herfst en
winter van 1907 vele vrije uren aan het apparaat.
Hij overwoog er zelfs patent op aan te vragen,
maar zag daarvan af omdat fabrikanten er te weinig belangstelling voor bleken te hebben.
Het zou tot eind 1909 duren voor de belangrijkste problemen waren verholpen. Intussen
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Boven: Het machientje, ofwel potentiaalmultiplicator uit de collectie van Museum Boerhaave (inv. Nr.
V12235). Rechts zit de elektroscoop. Onder-links: Het interieur, bestaande uit vijf in serie geschakelde condensatoren. Onder-rechts: Habicht stuurde als een soort verkoopscatalogus kartonnen kaartjes met afbeeldingen
van het machientje naar (potentiële) afnemers. Het apparaat kon met accessoires, zoals een ionisatiekamer,
worden geleverd.

brachten de Habichts regelmatig de weekeinden
door bij Einstein, waar ze verder knutselden, hetzij in Einsteins appartement, hetzij in de natuurkundelokalen van twee Bernse gymnasia. Nadat
Einstein hoogleraar in Zurich %vas geworden, kon
het drietal de faciliteiten van het universitaire
laboratorium aldaar gebruiken.

De potentiaalmultiplicator werd door Paul Habicht
in productie gebracht. Aanvankelijk waren de
reacties bemoedigend, wat Einstein de voorspelling ontlokte dat zijn apparaat op den duur de
kwadrant- en snaarelektrometers overbodig zou
maken. Dat het niet zover kwam, lag daaraan dat
het machientje bij nader inzien dezelfde proble160
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men bleek te kennen als veel vergelijkbare apparaten: het machientje wekte - door wrijving
tussen bewegende delen, door contact tussen
metalen met verschillende eigenschappen en
door zelfinductie - zelf storende elektrische verschijnselen op. Doordat bovendien andere typen
elektrometers zodanig werden verbeterd dat ze
het machientje in bereik en nauwkeurigheid
overtroffen, raakte Einsteins multiplicator snel in
onbruik. Decennia later keek Einstein nostalgisch
op de relatieve mislukking terug. 'Schön wars,
auch wenn nichts brauchbares herausgekommen
ist', schreef hij in 1948 in een condoleance aan
Conrad Habicht naar aanleiding van het overlijden van broer Paul.
Of Paul Habicht het zich heeft kunnen permitteren even laconiek te zijn is maar de vraag. Hij is
een marginale instrumentmaker gebleven, die
ondanks een behoorlijk aantal patenten er nooit
in is geslaagd commercieel succes te boeken. Zelfs
een revolutionaire grammofoon, zijn 'Meisterstück' volgens een bewonderaar, kon niet in klinkende munt worden omgezet. Gelukkig maar dat
voor Habicht 'das Interesse an der Sache weit
wesentlicher als das Interesse an kommerziellen
Erfolg" was."
Einstein wist daarentegen in de jaren twintig
nog wel een belangrijk succes te boeken als
ambachtelijk instrumentontwerper. Samen met
de uitvinder en ondernemer Hermann AnschützKaempfe ontwierp hij een gyrokompas dat brede
toepassing zou vinden in de (oorlogs)scheepsvaart en dat Einstein geen windeieren zou leggen.
Van het Nederlandse bedrijf Giro ontving Einstein jaarlijks een aardig bedrag aan royalties, tot
het faillissement van het bedrijfin 1938.''
Dat er een exemplaar van het machientje in
Winterthur is terechtgekomen hoeft geen verbazing te wekken. Paul Habicht gaf in de jaren
1913-1917 op een soort oproepbasis onderwijs aan
het Winterthurse Technikuni. Het apparaat uit
Tubingen moet rond 1920 door de hoogleraar
experimentele natuurkunde Friedrich Paschen
zijn aangeschaft. Naar verluid zou het apparaat
nooit zijn gebruikt, eenvoudigweg omdat het niet
werkte.
Het Winterthurse apparaat werd in 1913 door
het Technikum aangeschaft.^ Het heeft een inscriptie die vermeldt: Type 6, N° 0035. Het exem-

plaar in Museum Boerhaave, van hetzelfde type,
draagt nummer 0036 en is dus nauw verwant met
het Winterthurse. Aangenomen mag worden dat
het Boerhaave-exemplaar uit dezelfde tijd stamt.
Of Habicht dit exemplaar ook rond 1913 heeft
verkocht is echter niet zeker. Dat bewijst het
Tübingse apparaat, dat zeven jaar later, in 1920,
door Paschen werd gekocht, en dat het lagere
nummer 0018 draagt (wederom type 6).
Waarvoor Paschen het machientje heeft aangeschaft is niet bekend. Dat is vooral jammer
omdat dat licht zou kunnen werpen op het exemplaar van Museum Boerhaave. Dit apparaat werd
in 1970 door het Zeeman-laboratorium aan het
museum geschonken. Aannemelijk is dat het in
de jaren na 1912 door Pieter Zeeman zal zijn aangeschaft. Zowel Zeeman als Paschen waren (magneto-)optische experimentatoren die bovendien
veelal aan hetzelfde type onderzoek werkten,
zoals proeven met betrekking tot het Zeemaneffect. Een blik in de publicaties van Zeeman en
zijn medewerkers in de periode 1910-1935 en de
bij Zeeman geschreven proefschriften, vertelt ons
echter niet waarvoor het apparaat bedoeld is
geweest. Bovendien is er geen spoor van terug te
vinden in het archief van Zeeman, waarin toch een
grote hoeveelheid correspondentie met instrumentmakers en nota's van bestellingen bewaard is
gebleven. We leren dat Zeeman in de loop der
jaren een grote variëteit aan elektriciteitsmeters
verzamelde, met kwadrantenelektroscopen, een
snaargalvanometer volgens Einthoven, een spiegelgalvanometer naar Thomson, een elektrometer
van Abraham, enzovoort, maar geen multiplicator die deze apparaten naar de schroothopen
van de geschiedenis had moeten verwijzen. Af te
leiden valt dat, zo het apparaat al enigszins naar
behoren heeft gefunctioneerd, het in elk geval
geen belangrijke rol heeft gespeeld in het onderzoek.
Voor het nageslacht is Einsteins Maschinchen
desalniettemin een prachtig artefact. Het toont
een buitengewoon aardse Einstein aan, die zich,
niet bepaald feilloos, aan het instrumentmaken
waagt en die er ook eenvoudigweg geld mee
hoopte te verdienen. De icoon die onder het
vaandel van de belangenloze wetenschap op een
geniale wijze nadenkt over het heelal en de
natuurwetten, wordt zo een mens van vlees en
bloed.
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