
G. MOLL. 

door J. G. van Ciftcrt-Eymers. 

Gaanie wil ik hier wat vertellen over Gerrit Moll, een vrij merkwaar-
dig Utrechts hoogleraar in de, op deze bijeenkomst te behandelen, periode 
van 1816-1821. 

Niet dat hij enige spcciale bdangrijke ontdekking op zijn naam heeft 
staan, behalve dan de bcpaling van de geluidssnelheid in 1823, welk feit 
nog tot voor enkele jaren in ieder natuurkundeboek voor middelbaar 
onderwijs stond, maar hij is enerzijds een tvpisch voorbeeld van een 
vcelzijdig academicus, anderzijds leren we door naar hem te kijken, lets 
van de omstandigheden waaronder de NedeHndse hoogleraren moesten 
werken. Moll is dan wel eea voorbeeld van een der goedcn. 

Laten we eerst enige personalia van hem geven. Hij is geboren op 
18 januari 1785 te Amsterdam als zoon van Gerrit Moll sr., welgestdd 
koopman en Anna Diersen, dichteres. 

Hij zou opgeleid worden voor de handel; hij kwam daardoor vroeg 
in aanraking met diverse zeelieden en had van hen o.m. kennis van wis
kunde en sterrekunde opgedaan ; in 1801 b.v. verrichte hij reeds sterre-
kundige waarnemingen. 

In de de Franse tijd is men hier bij mannen van 20 jaar bang voor de 
konskriptie, en om die te ontlopen wordt Moll als student ingeschreven ; 
de studie is oorspronkelijk niet serieus bedoeld, maar ze pakt hem z6, dat 
ze wel serieus wordt. 

Hij gaat in Amsterdam studeren en heeft als hoogleraar o.a. Prof. 
van Swinden ; hij volgt de juridische kolleges van H.C. Cras en de lite-
raire van D.J. Van Lennep. 

Zijn vader laat hem in de sterrekunde onderwijzen door J.F. Keyzer, 
een zeer kundig autodidakt astronoom. Door deze leert Moll Prof. J.F. 
van Beeck Calkoen kennen, hoogleraar in de sterrekunde te Utrecht. 

Rond 1800 was door (de latere baron) Krayenhoff de eerste typo-
grafische kaart van Nederland vervaardigd. Als, in aansluiting daarop, 
Keyser met Prof, van Beeck Calkoen in 1806 nauwkeurige metingen gaan 
doen om het meridiaanverschil tussen Amsterdam en Utrecht te bepalen, 
is Moll behulpzaam bij de vereiste waarnemingen. 

Daar Amsterdam in die tijd geen erkende universiteit had, moest 
Moll zijn kandidaatsexamen in Leiden afleggen, juni 1809. Hij is dan 
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al volledig wetenschaps-geinteressecrde geworden en gaat in 1810 naar 
Parijs om onder Delambre (1749-1822) zich verder in astronomic te be-
kwamen. In 1812 wordt hij naar Holland teruggeroepen wegens ziekte 
van zijn vader, gevolgd door diens overlijden. 

Op 25 maart 1811 was de reeds eerder genoemde Prof, van Beeck 
Calkoen overleden, en op aanbeveling van de hoogleraren Van Swinden 
en Delambre wordt Moll op 14 juni 1812 door de minister benoemd tot 
direkteur van het Utrechts Observatorium. 

Op 20 oktober wordt hij hoogleraar in de wis- en sterrekunde. be
noemd door de « grootmeester der Keizerlijke Universiteit ». Hij moet 
dan de Franse eed afleggen (dit i.v.m. de Franse bezetting). 

In januari 1815 wordt op voorstel van Prof. Rossijn (hoogleraar na-
tuurkunde) door de Senaat besloten Moll het ere-doktoraat in de wis- en 
natuurkunde toe te kennen ; dit is hem op 28 oktober 1815 uitgereikt. 
Als Prof. Rossijn op 16 oktober 1815 het emeritaat krijgt, wordt aan Moll 
ook het onderwijs in de natuurkunde opgedragen. In de kursus 1815-1816 
wordt J.F.L. Schroder benoemd o.m. voor de wiskunde, zodat Moll dat 
vak dan niet meer behoeft te doceren. 

Gedurende het kursusjaar 1818-1819 is hij rector magnificus en hij 
draagt in maart 1819 het rectoraat over met een rede « De vitanda in 
astronomiae studio fingendi temeritate, ct coeli observatione quam dili-
gentissime instituenda » — « Over het vermijden van allc ligtvaardige 
verdichtingen en het nauwkeurig waarnemen des hemels bij de beoefe-
ning der sterrenkunde ». Hij is zelf nl. een kritisch experimentator en 
ageert heftig tegen lichtvaardige konklusies, zoals meermalen blijkt. 

In 1821 wordt Moll benoemd tot ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw. In datzelfde jaar wordt hij, als enige Nederlander. lid 
van de pas opgerichte Astronomical Society te Londen. 

In 1826 w^ordt hem een leerstoel in Leiden aangeboden : daar de 
stad Utrecht, hoewel er een rijksuniversiteit is, hem [ 10.000 voor aankoop 
van instrumenten belooft als hij dat beroep niet aanneemt, blijft hij al-
daar. In 1831 koopt Moll prive het instrumentarium, afkomstig van de in-
middels overleden hoogleraar van Swinden. 

Zijn vele kontakten, speciaal met Engeland, ziet men gesymbolizeerd 
in de volgende eerbewijzen. In 1834 wordt hij ereburger van Edingburgh 
en in hetzelfde jaar eredoctor aan de Universiteit aldaar, en in 1835 
krijgt hij een eredoctoraat te Dublin. 

In december 1837 wordt zijn 25-jarig professoraat grootscheeps gc-
vierd, maar helaas op 17 januari 1838 sterft hij onverwacht te Amsterdam 
aan typhus. 

* 

61 



Moll heeft zeer vele wetenschappelijke en populaire artikelen ge
schreven, geen handboeken en zover ik tot nu toe heb kunnen vinden, 
slechts een enkel boek, benevens een verweerschrift. 

W a t nu zijn werk betreft, is hij ten dele geleid door de financiele 
mogelijkheden, die er toen waren en deze waren minimaal. 

Molls voorliefde ging oorspronkelijk beslist naar de sterrekunde uit, 
hij begint zijn Utrechtse loopbaan ook op het observatorium, toen nog op 
de Smeetoren ; hij laat de zwakke toren versterken (1817), maar bemer-
kende dat deze toch niet voldoende stevig is, zwaait Moll meer en meer 
om naar de natuurkunde, al blijft hij zich met belangrijke astronomischc 
verschijnselen toch wel bemoeien, en doceert hij de sterrekunde entousiast. 

Op natuurkundig gebied werkt hij bovenal aan de verschijnselen van 
het in 1819/1820 ontdekte elektromagnetisme en verder moet natuurlijk 
de bcpaling van de geluidsnelheid gememoreerd worden. 

Bovendien heeft Moll historische belangstelling. 
Daarenboven is een zeer belangrijke kant van zijn werk de interesse 

voor en het stimuleren van de natuurkundige toepassingen in het bedrijfs-
leven, de waterstaat, de zeevaart, het typisch gevolg van zijn oorspron-
kelijke opleiding. 

Deze laatste kant is iets zuiver persoonlijks van hem en staat totaal 
buiten zijn opdracht als hoogleraar, zoals die vermeld staat in de H , 0 . -
wet 1815, want de technische fysika bestond niet officieel. Wel staat in 
artikel 60 der H.O.-wet 1815 o.m, : ...Bij elke wetenschap of bij elk vak 
derzelve zal men ook daarvan eene korte geschiedenis geven. 

Welke geldmiddelen stonden hem ter beschikking ? Van overheids-
wege van 1812-1815 praktisch geen; nadat van november 1815 af drie 
rijksuniversiteiten door de regering bekostigd worden, en dus ook de 
Utrechtse universiteit uit rijkskas betaald werd, is de subsidie in die eer
ste jaren uitermate gering. 

Daarnaast moet Moll in de eerste plaats een behoorhjk eigen bezit 
gehad hebben, waaruit hij o.m. de vele reizen naar Engeland bekostigde 
en diverse instrumenten persoonlijk aanschafte. En in de tweede plaats 
was er het Natuurkundig Gezelschap, wat in financieel opzicht hielp, en 
ten derde de / 10.000,— in 1826, Eigenlijk waren er twee natuurkundige 
gezelschappen, nl. een opgericht in 1 111, met het doel « ontwikkelde le-
ken » natuurkundige proeven te laten doen ; het organizeerde ook kur-
sussen ; de kontributie was echter hoog. Tijdens de franse bezetting zijn 
alle instrumenten ondergedoken geweest. 

In 1813 is een tweede natuurkundig gezelschap opgericht, waarvan 
Moll lid werd ; zelfde werkwijze en zelfdc doel, alleen een lagere kontri
butie. 

62 



In 1816 zijn beide gezelschappen samengevoegd en is met het Rijk 
een overeenkomst gesloten dat alle kosten van exploitatie en beheer van 
het Fysisch Laboratorium gelijkelijk betaald worden door rijk en gezel
schap. Dit tot in het absurde toe, niet een afrekening eens of twee maal 
per jaar, maar proef voor proef, en b.V. bij iedere kolenleverantie voor de 
verwarming van het gebouw. 

Van 1819 af geeft Moll elke winter, naast enkele lezingen, een we-
kelijkse kursus (de eerste handelt over het leerboek van Biot). Na zijn 
dood worden de kursussen gegeven, afwisselend door verschillende hoog
leraren. Moll is iemand, die probeert goed personeel te krijgen, maar dan 
ook een redehjke bezoldiging vraagt van het rijk, wat niet erg lukt. 

W a t Moll's karaktcr aangaat. Moll wordt zeer geroemd door leer-
lingen en oud-leerlingen. Hij schijnt erg goed geweest te zijn voor leer-
meesters en goede leerlingen ; scherp tegen matige en ook wel honend 
(V. d. Bilt, Bannier, Quetelet noemen scherpe kanten). 

Moll als docent. Hierover krijgen wij o.m. een indruk uit de biogra-
fieen van G.J. Mulder en P. Harting. 

G.J. Mulder (gaat studeren in 1819). « Moll was de prettige, geniale, 
guile docent, die altoos overvloeide van eigenaardig vernuft, Moll en 
Schroder (wisk. en filozofie) trekken mij telkens aan. Moll {& Schroder) 
heb ik 6 jaren dagelijks gehoord over fysica, astronomic en waterstaat. 
Na mijn propaedeutisch ekzamen stelde de goede Moll aan Simons en 
mij voor een avond per week bij Moll thuis te werken en een tweede avond 
per week op het observatorium (van 7 tot 1 a 2 uur). Door het onderwijs 
van Moll en Schroder was ik toen te veel bedorven voor wat men in 
Utrecht anatomic, fysiologie of materies medica noemed ». 

P. Harting schrijft : « Aan orde en regel stoorde Moll zich niet veel; 
zat veel in Engeland. In zijn nekrologie over Moll zegt Quetelet 
hierover: « Le gouvernement avait le bon esprit de fermer 
les yeux sur ce qu'il pouvait y avoir d'irregulier dans sa 
carriere professorale ». Pas in November kwam Moll terug en begon 
zijn lessen met een groote kollektie karicatuur-prenten te laten zien, deze 
op geestige wijze kommentarierend. Hij gaf geen geregelde kursus, maar 
behandelde verschillende onderwerpen uit het gebied der fysika en kon 
vaak plotseling een zijweg inslaan. Bij een kollege over verrekijkers gaf 
hij b.v. opeens een overzicht over fortifikatieleer. 

Wa t aan zijn lessen aan orde en regelmaat ontbrak, dat vergoedde 
hij dubbel door zijn levendige voordracht, tintelend van geest en ook met 
grote kennis der historic. 

Voor middelmatige jongelicden was het onderwijs van Moll weinig 
geschikt. Studenten almanak : « Zijn lessen waren hoogst belangrijk ; 
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grondige geleerdheid, levendige voordracht en een grote behendigheid 
in het proefnemen. Maar niet alleen lessen ; velen van zijn leerlingen ge-
noten het voorrecht tot « Zijnen gemeenzamen omgang toegelaten te 
worden ». Zeer belangrijke instrumentenaankoop doet hij ook : landstoe-
lage, Natuurkuding Gezelschap, vele buitenlandse relaties. 

Van Molls wetenschappelijke bijdragen in 1816-1821 zal ik uit elk 
zijner werkgebieden een of een enkel onderwerp toelichten : 

* 
* * 

Moll als astronoom., Zoals reeds gezegd, had de sterrekunde oor
spronkelijk Molls grote voorkeur en heeft hij ook getracht de sterretoren 
te laten verstevigen, maar dat is niet afdoende gelukt, Toch leert hij zijn 
studenten liefde voor de sterrekunde, o.m. door 's avonds waarnemingen 
met hen te doen. Hij vecht tegen amateuristische opmerkingen, gezien 
b.v. het volgende. 

In 1819 verschijnt een zeer heldere komeet, over geheel Europa 
waargenomen van juni tot oktober. Deze komeet behoort niet tot de regel-
matig terugkerende. In 1811 was er ook een komeet geweest in de zomer 
en tijdens haar verschijning was het zeer warm ; die hoge temperatuur 
was toen in verband gebracht met de verschijning der komeet. 

Op 4 juli wordt hier de komeet waargenomen ; ook weer zeer warm 
wcer, maar op 12 juli is het veel kouder en toch is de komeet goed zicht-
baar, het verband van hoge temperatuur en verschijning der komeet is 
volgens Moll waardeloos. Pas op met konklusies uit een enkele waarne-
ming. 

Op 7 September 1820 heeft in een groot deel van Europa, o.a. ook 
Nederland een ringvormige zonsverduistering plaats. Op dat moment zit 
Moll weer eens in Engeland, dat buiten de waarnemingszone valt. Moll 
bespreekt deze kwestie met Herschel; teruggekomen in Utrecht, verza-
melt hij alle waarnemingen, hier te landc gedaan en meldt ze, voorzien 
van nauwkeurige opgaven betieffende de apparatuur, aan Herschel, ter 
publicatie in de Memoirs of the Astron. Soc. of London. 

De verdienste van Moll is hier het verzamelen der gegevens en bo
venal het zeer kritisch beoordelen der waarnemingen. 

Van Molls werk als wiskudige heb ik nergcns enig spoor kunnen vin
den. 

Op historisch gebied heeft hij over twee onderwerpen gepubliceerd. 
1) In een artikel over de invariabele maat heeft een Fransman gezegd dat 
de idee om de slingerlengte te gebruiken als tijdmaat afkomstig is van G. 
Mouton. Moll nu zegt dat zulks onjuist is. maar afkomstig van Chr. 
Huygens, die het inderdaad pas publiceert in 1673, maar het idee al in 
1664 aan Murray heeft geschreven. In 1819 nu worden er proeven 
genomen bij de Royal Society, 
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2) Verder publiceert hij in 1821 een artikel over de uitvinding der ver
rekijkers, later gevolgd door een boek erover. Dit is grotendeels niet zijn 
eigen werk, zoals hij zelf zegt, maar het is de bewerking van de nimmer 
gepubliceerde aantekeningen hierover van zijn zeer bewonderde leer-
meester Van Swinden. 

Later zal hij nog ingaan op de geschiedenis van het Amsterdams 
Peil. Moll pleit voor voUedige uitgave van Huygens' geschriften en later 
van de tabellen van Van Musschenbroek over temperatuur- en barometcr-
waarnemingen. 

Nu een viertal voorbeelden van zijn werk op technisch gebied in dit 
tijdperk. 
1. De Hollandse Maatschappij voor Wetenschappen had een prijsvraag 
uitgeschreven betreffende reddingsgordels. Geen der antwoorden is prijs-
waardig, maar een kan het worden, mits de oplossing verbeterd wordt en 
dat geschiedt nu onder leiding van G. Moll. Men kent reddingsgordcis 
van kurk, maar de bedoeling is en lichtere en goedkopere vormen te ma-
ken. Het eindresultaat is een gordel van biezen, goedkoper omdat die over-
al in ons land groeien, en lichter, want Moll bepaald s.g. van diverse 
kurksoorten en van biezen ; dat van kurk wisselt tussen 0,146 en 0,246 ; 
dat van biezen is 0.09; het s.g. mens is 1,1 a 1,2 volgens van Musschen
broek. Een zwemvest van kurk blijkt nu ca. 5,8 kg. (droog) te moeten 
wegen tegen een zwemvest van biezen 1,3. 
2. Duiken. Hierbij presteert Moll geen eigen werk, maar doet wel mee 
aan duikproeven in Engeland, speciaal in Londen, ziet het grote voordeel 
ervan bij havenwerken en wijst in voordracht en geschrift op de goede 
resultaten. Als goed handelsman beschrijft hij nauwkeurig de aantallen 
mensen, nodig bij dit werk en de snelheid waarmee men dan werken kan. 
Hij propageert het gebruik van duikklokken in Nederland bij aanleg en 
herstel van havens. 
3. Moll wordt in 1821 benoemd tot lid van de Kommissie voor onderzoek 
der rievierafleidingen. Deze Kommissie moet de verbeteringen, welke aan 
dijken aangebracht moeten worden om overstromingen in het vervolg 
zoveel mogelijk te voorkomen, aangeven. 

Moll is degene die het cindrapport opstelt, hierop door de Hoog-
heemraadschap Lekdijk Bovendams heftig anngevallen wordt, en zich 
daar weer in een scherp verweerschrift verdedigt. 
4. Zijn werk in de Kommissie tot Maten en Gewichten van 1816-1838 
moet hier zeker ook vermeld worden. Moll is zeer konsekwent in het ge
bruik van de meter, maar de temperatuur blijft steeds gemeten in graden 
Fahrenheit. 

Moll motiveert al zijn mededehngen over diverse technische nieuw-
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tjes in een zijner artikelen aldus : « Ik eindig dit geschrift met den wens, 
dat men in hetzelfde geen ander oogmerk mogc zicn dan den wil, om nut-
tige uitvindingen, waarvan onze naburen reeds dc \'ruchten plukken, meer 
en meer op onze bodem voortplanten ». 

Tot slot Moll als fysicus. In 1819/1820 zijii door Oersted en Ampere 
het elektromagnetisme en de wetten betreffende de aantrekking resp. af-
stoting van stroomvoerende geleiders gevondcn. en de gehele fysische 
wereld werpt zich op dit soort proeven, zo ook Moll nset zijn vrienden van 
het Natuurkundig Gezelschap, waarvan de voornaamste experimentatoren 
zijn Van Beek, Luit. Kol. Offerhaus, Van Zuylen van Nijevelt, apoteker 
Van den Bos en prof. Van Rees (Luik). 

Een der kanten van deze onderzoekingen is na te gaan welke krach-
ten men bij elektromagneten kan bereiken en er worden zeer zware elek-
tromagneten gebouwd, gevoed nog door batterijen, nadat Moll deze proe
ven in 1826 te Woolwich door Sturgeon gezien had. 

Verder ook ontdekte de Utrechse groep. los van Seebeck, dc termo-
elektriciteit, maar aangezien Seebeck iets eerder de brief aan de Ann. der 
Physik inzendt, staat deze uitvinding terecht op naam van Seebeck. 

Op de bepalingen van de geluidssnelheid zal ik hier niet ingaan, daar 
deze in 1823 plaats vond, en naar ik meen, onder onze leden nog een vrij 
grote bekendheid heeft. 

De dissertatie van R. van Rees in 1819, onder Moll bewerkt, handelt 
al over geluidssnelheid, in vloeistoffen. 

Ten slotte zou ik willen memoreren een ogenschijnlijk zeer simpel 
experiment, waarbij echter de soort oplossing karakteristiek is voor Moll. 
Het gaat om de nauwkeurige waarde der temperatuur, waarbij het water 
zijn grootste s.g. heeft. Dit is op dat moment belangrijk i.v.m. de invoering 
van het metriek stelsel. daar het s.g. aan de liter gekoppeld zit. 

In vele landen wordt getracht die temperatuur te vinden, dus het 
verband s.g. - temperatuur bij water na te gaan. Meestal doet men dit met 
hydrostatische wegingen, waarbij men een vrij groot voorwerp in een bak 
met water hangt en de opwaartse druk meet. De moeilijkheid is om die 
vrij grote bak met water op een overal gelijke temperatuur te houden. Dit 
lukt slechts ten dele en daardoor zijn de uitkomsten niet zeer nauwkeurig. 

Moll echter pakt het probleem anders aan en zegt : in een wat groter 
vat met koud water is natuurlijk een temperatuurgradient : de vloeistof 
met het grootste s.g. is benedcn, dus ga ik uit van een vat met water van 
0", met nauwkeurige termometers op diverse hoogten en kan dan uit het 
verloop van de aanwijzing van de laagst geplaatste termometer dc tem
peratuur waarbij water het grootste s.g. heeft, afleiden. 

Misschien mag ik hier mijn kort overzicht over G. Moll bceindigen 
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met het gcdichtje, 1834 door Molls kollega, prof. A. Simons, op hem ge-
maakt: 

Wanneer Urania Calkoen zag neergevdd 
Vroeg zij, bij 't droevig lijk, met tranen in hare ogen : 
Wie is er, die mij troost, mijn zwaar verlies herstelt, 
En welke Godheid helpt, hier, door haar alvermogen ? 
Zij zag haar gunsteling ; en Moll werd Utrechts school 
Gelijk een nieuwe star, die gloort, aan 's hemels pool. 

SUMMARY. 

GERRIT MOLL 1785 - 1838. 

Gerrit Moll was professor in Physics, Mathematics and Astronomy at the Utrecht 
University from 1812-1838. He did not do very important original work, but he was 
especially an experimentalist who followed the new literature closely, and knew to 
enthuse his pupils (students as well as laymen) to a high degree. 

His most important physical work was on constructing strong electro-magnets; 
furher-on he did a lot of work on stimulating the securing of the country by improving 
the dikes. 

He was also one of the champions in the Neterlands to introduce the metric 
system, which was legislated in 1820. 

He bequeathed his beautiful collection of books and maps (1828 numbers) to the 
University Library and his instruments to the Physical Institute; the in
struments are now in the Utrecht University Museum. 
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