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DE KLEURENTHEORIE V A N 
CHRISTIAAN H U Y G E N S 

R. Van Broeckhoven 

In het voorwoord tot zijn «Traite de la lumiere» (1678, gepubli-
ceerd 1690) wijst Christiaan Huygens (1629-1695) er nadrukkelijk op, 
dat hij de kleuren niet behandelt. Hij geeft als zijn mening te kennen 
dat niemand er zich kan op beroemen deze te heben verklaard (1). Wij 
mogen veronderstellen dat hij hier in het bijzonder aan Isaac Newton 
(1642-1727) denkt, die, op 6 februari 1672, zijn eerste verhandeling over 
de kleuren : «A new Theory about Light and Colours* (2) bekend maak-
te. In een brief aan Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) uit 1694, die 
ook niet volledig overtuigd was van de juistheid van Newtons hypothese, 
herhaalt hij nogmaals zijn standpunt dat Newton geen verklaring van de 
kleuren geeft en drukt hij tevens zijn onvermogen uit het zelf te doen (3). 

Newton toonde (1672) aan dat de spectraalkleuren elk een bepaalde 
brekingsindex hebben, afhankelijk van de kleur (4). Hij meende dat deze 
kleuren oorspronkelijk en aangeboren eigenschappen («original and con 
nate properties*) zijn van het licht (5). Ze ontstaan dus niet door een 
vervorming of door een menging van licht en duisternis. Omdat alle 
spectraalkleuren — Newton nam aan dat er oneindig veel zijn — nodig 
zijn voor het verkrijgen van wit hcht, besloot hij dat dit een heterogene 
menging is van al deze kleuren (6). De heterogene samenstelling van het 
licht zou volgens Newton in elke lichttheorie opgenomen moeten worden, 
zowel in een corpusculaire als in een golftheorie. Newton kon zich immers 
niet voorstellen hoe ongelijke bcwegingen, samen een gelijkvormige geven 
namelijk wit licht en dan opnieuw na splitsing hun vorige ongelijkheid 

(1) «...Ies ciioses que je n a y point touchees du tout, comme..., & tout ce qui regarde 
les Couleurs; en quoy personne jusqu'icy ne peut ce vanter d'avoir reussi» (Oeu-
vres completes de Christiaan Huygens. Den Haag, deel XIX, p. 455). 

(2) Newton, Phil. Transactions 80 (1672), 3075. (voorgelezen op 8 febr. 1672). 
(3) Huygens, Oeuvres, X, p. 613. 
(4) The Correspondence of Isaac Newton (Cambrigde, 1959) Edited by H.W. Tum-

bull. Vol. I, p. 95. 

(5) idem, p. 97. 
(6) idem, p. 95. 
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terugkrijgen (7). Om al deze eigenschappen, alsmede de rechtlijnige 
voortplanting van het licht te verklaren, onderstelde Newton dat het 
licht een substantie is (8); de kleuren worden bepaald door de grootte 
van de deeltjes. 

Een kleurentheorie werd ook opgesteld door de tijdgenoot en tegen-
stander van Newton: Robert Hooke (1635-1703). Volgens Hooke is 
het licht een trilling, die zich met zeer hoge snelheid voortplant in een 
medium dat ontvankelijk is voor deze beweging. In een homogeen medium 
is de voortplantingssnelheid in alle richtingen even groot, waaruit volgt 
dat er bolvormige golven ontstaan, juist zoals de golven op een waterop-
pervlak door een zinkende steen. Met andere woorden in een homogeen 
medium staan de stralen loodrecht op het golffront (9). De vraag rijst hoe 
deze storing zich voortplant in verschillende onderling niet homogene 
doorzichtige media. Met Rene Descartes (1596-1650) neemt Hooke aan 
dat de stralen gebroken worden volgens de sinuswet en dat het licht een 
grotere snelheid hceft in een dichter medium. Hooke beschouwt nu 

Figuur I 
(fig. I) een vlak golffront AD dat invalt op een dichter medium. Daar 
de stralen AC en DG moeten voldoen aan de sinuswet, construeert hij 
de gebroken stralen CK en GI conform aan deze eisen, dus zo dat ze 

(7) idem. p. 177. De ongelijke bcwegingen stellen volgens Newton in dit geval de 
verschillende spectraalkleuren voor. 

(8) idem, p. 100. 
(9) Hooke, Micrographia (London, 1665; reprint New York, 1961), p. 56. 
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naar de normaal toe gebroken worden. Omdat de puis AD in het me
dium M sneller voortbeweegt, zal de afgelegde weg CH in de tijdspanne 
waarin de weg FG wordt beschreven groter zijn dan FG en zal de sto
ring HG na breking een schuine richting aannemen ten opzichte van de 
gebroken stralen (10). Deze «vervorming» is de oorzaak van de kleu
ren bij breking (11). Er zullen nu volgens Hooke twee basiskleuren 
ontstaan, rood en blauw, en al de tussenliggende kleuren volgen uit een 
samenstelling van deze (12). Het deel van het golffront dat vooruit-
loopt, zal meer gehinderd worden door de weerstand van het medium dan 
het andere uiteinde dat erop volgt en waarvan de weg door het vooruit
lopende deel als het ware reeds geeffend is. Daardoor zal de zijde H H 

Figuur II 
(fig. II) van de straal AAAHB meer verzwakt worden door de weer
stand van het donker medium PPP, waaruit volgt dat al de delen van de 
drichoek RBHO diep blauw zullen zijn (13). Van de andere zijde van 
de straal AAN zal bet einde A versterkt worden, omdat zijn weg reeds 
voorbereid werd door andere vooruitlopende delen, waaruit volgt dat 
geheel de driehoek MAN rood zal zijn (14). 

(10) idem, p. 57. 
(11) idem, p. 59, 
(12) idem, p. 58. 
(13) idem, p. 62-63. . , 
(14) idem, p. 63. 
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De verklaring, die Hooke voor de breking van het licht geeft, is 
gebaseerd op een mechanistisch model, en is meer een analogieverklaring 
met de voortplanting van de watergolven dan een causale. Het is duidelijk 
dat het voor Hooke niet mogelijk was de onderlinge verhouding van de 
snelheden van het licht logisch af te leiden en deze te voorspellen. Hij is 
dan ook verplicht een willekeurige stelling ten aanzien daarvan aan te 
nemen en doet dit op autoriteit van Descartes. D e onderstelling, dat het 
licht in een dichter medium een grotere snelheid heeft, leidt hem tot het 
voor ons onjuiste resultaat . dat het golffront na breking een schuine hoek 
maakt met de stralen. 

To t zover beperkt zich de geometrische inhoud van Hooke 's uiteen-
zetting. Het golffront vertoont dus na breking twee onderscheiden delen 
die een basis vormen voor een twee-kleurentheorie. M e n kan zich nu de 
vraag stellen in hoeverre zijn uiteenzetting beinvloed werd door zijn op-
vatt ing over de kleuren en de bestaande theorieen. In vele theorieen uit 
die tijd vinden we de opvatting, dat de kleuren onts taan uit een menging 
van licht en duisternis. of beter. het licht dat het minst verzwakt door 
de duisternis wordt rood; blauw ontstaat wanneer het licht het meest door 
de duisternis verzwakt wordt . De verzwakking wordt bepaald door de 
hoeveelheid zwart waarmee het licht vermengd wordt . Deze opvatting 
werd door Hooke geintegreerd in een mechanistisch model. De verzwak
king volgt bij hem echter niet uit een menging met duisternis, maar door 
de weers tand die het licht in het medium ondervindt. M a a r om enerzijds 
te stellen dat het licht in een dichter medium sneller voortbeweegt en an-
derzijds dat de kleuren te verklaren zijn door aan dit medium een weer
stand toe te kennen, voert tot een zoveelste ongerijmdheid. Kennelijk 
heeft de weerstand geen invloed op de snelheid van het licht. anders zou 
het meest vooruitlopende deel ook het meest afgeremd worden. Dit zou 
het optreden van kleuren tegenwerken omdat het golffront opnieuw in een 
loodrechte stand zou overgaan. Het is dus niet juist de verklaring van 
de kleuren te zoeken in een snelheidsverandering. 

Bij het beoordelen van Hooke's theorie moeten we er rekening mee 
houden dat hier een eerste poging gedaan wordt om de breking en de 
kleuren mechanistisch te verklaren en voor een wiskundige behandeling 
vatbaar te maken. M e n kan tegenwerpen dat Descar tes dat reeds deed, 
maar in zijn bewijs ontmoeten we enkele inconsequenties die bij Hooke 
niet voorkomen (15) . Het is dan ook niet overdreven Hooke 's lichttheorie 

(15) Zo was voor Descartes de beweging van het licht meer een instantane voort
planting van een druk. Zijn bewijs steunt echter op een werkmodel opgebouwd 
uit boUen die met eindige snelheid voortbewegen, het steunde dus op een zoge-
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een belangrijke bijdrage tot de optische theorieen te noemen, omdat zt, 
hoe onvolmaakt ook, een aanloop is tot een mechanisering en wiskundige 
behandeling van deze theorieen. Het is hierop dat Huygens' gunstig oor-
deel steunt (16), alsmede op het feit dat de opvattingen van Hooke 
reeel tegemoet komen aan Huygens' mening, dat de kleuren slechts ver
klaard kunnen worden wanneer de verklaring van het licht en de breking 
gevonden is (17). 

De vraag blijft waarom Huygens niet tot een meer gedetailleerde 
kritiek overging (18). De reden zal wel zijn dat hij het eens was met 
de aanpak van de problemen door Hooke. Trouwens, als Huygens ergens 
een mechanistische hypothese tegenkomt, was hij nogal vlot met een 
gunstig ordeel : zo vond hij de idee van de la Chambre prachtig als deze 
de mengkleuren vergelijkt met de consonanten (19). Een verklaring in « de 

naamde «wiskundige hypothese*. Huygens was dan ook van mening dat Descartes 
geen echte bijdrage tot het bewijs van de sinuswet leverde. (Huygens aan zijn 
broer Lodewijk, 8 maart 1662. In : Oeuvres, IV, p. 71). 

(16) «Au reste je suis ravt de posseder a la fin le dit livre de Monsieur Hooke que je 
ne m'estoit pas imagine estre un volume de telle importance... L'on ne peut pas 
donner des observations plus exactes en ce genre, ni des figures mieux faites... 
II n'y a point de matiere qui puisse m'agreer d'avantage que la mechanique et 
geometric qu'on void dans les ouvrages de la nature, dont la contemplation semble 
estre le principal but de I'autheur, et dans la quelle il penetre bien avant. II est 
vray qu'il est un peu hardi a former des hypotheses, mais aussi ne les donne t il 
que pour telles ainsi qu'il avoue dans sa preface*. (Huygens aan Robert Moray, 
27 maart 1665. In : Oeuvres V, p. 282). 

(17) «..., toutefois devant que de pouvoir obtenir la veritable hypothese des couleurs, 
il faudra avoir celle de la lumiere et des refractions*. (Huygens aan Moray, 29 
augustus 1664. In : Oeuvres V, p. 107). 

(18) Huygens vond de theorie van Hooke niet algcmeen genoeg : « ...quoy qu'il hazarde 
beaucoup de la vouloir estendre generalement a toutes sortes de production de 
couleurs*. (Huygens aan Moray, 10 april 1665. In: Oeuvres, V, p. 320). 
Hij merkte op dat Hooke nogal snel was in het formuleren van hypothesen (zie 
noot 16). 

Ook uit zijn inleiding tot de Traite blijkt dat er voor Huygens nog heel wat te 
verklaren overbleef : « La pluspart de ceux qui ont ecrit touchant les differentes 
parties de I'Optique se sont contentes de presupposer ces vetitez. Mais quelques 
uns (onder dezen rekent hij zeker ook Hooke) plus curieux en ont voulu recher-
cher Torigine, & les causes, les considerant elles mesmes comme des effets admi-
rables de la Nature. En quoy ayant avance des choses ingenieuses, mais non pas 
telles pourtant que les plus intilligens ne souhaittent des explications qui leur 
satisfassent d'avantage;...* (Huygens, Oeuvres, XIX, p. 459). 

(19) Huygens aan Lodewijk Huygens, 23 november 1661. I n : Oeuvres III, p. 390. 
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ware wetenschap* (la vraye philosophie*) (20) moet mechanistisch zijn 
en uitsluitend steunen op de beweging van deeltjes, wil men niet voor 
altijd alle hoop opgeven ooit lets van de natuurkunde te begrijpen. Terwijl 
een geometrische bewijsvoering steunt op zekere en onbetwistbare gron-
den, steunt een physische verklaring uiteraard op principes waarvan de 
waarachtigheid getoetst wordt aan de conclusies die men eruit haalt. Zo'n 
bewijs biedt dan ook geen absolute zckerheid. Toch kan men een hoge 
graad van zckerheid bereiken, die niet onderdoet voor de volledige eviden-
tie bij een wiskundige bewijsvoering. En wel wanneer datgene, wat be-
wezen wordt op grond van deze principes, nauwkeurig overeenkomt met 
het experiment, vooral wanneer er een groot aantal van deze experimenten 
zijn. En nog meer wanneer deze verklaring of hypothese toelaat nieuwe 
feiten te voorspellen (21). Theorie en experiment gaan hier hand in hand 
— «experientia ac ratione* (22). De opbouw van een theorie is noodza-
kelijk wil men tot de oorzaken doordringen en dat wil Huygens juist —• 
«scire per causas* (23). Het weten, steunend op de oorzaken, volgt uit 
principes, die in de meetkunde evident zijn maar in de physica niet mogen 
worden tegengesproken door het experiment (24). 

Volgens Sabra redeneerde Huygens altijd van de hypothese naar het 
experiment toe (25). Dit wordt echter onder andere tegengesproken door 
zijn proeven over de interferentieverschijnselen aan dunne plaatjes, waar-
voor hij overigens nooit een verklaring gaf. Men zou het meer genuan-
ceerd kunnen formuleren en aannemen dat, wanneer Huygens experimen-
teert, er in zijn gcest mogelijke gissingen — <:<conjectures» —, opgebouwd 
op zijn mechanistische opvatting, aanwezig zijn, die met de verdere ontwik-
keling van het onderzoek meer vorm aannemen. Men kan dan ook ver-
wachten, dat met het ontbreken van elke hoop op een verklaring ook het 
experimented onderzoek hem niet meer boeit. zelfs wanneer dit leidt tot 
de ontdekking van een tot dan toe onbekende wet. Zo'n verklaring kan 
voor hem, althans naar de vorm, alleen maar wiskundig zijn; ze moet even 
exact afgeleid worden uit de physische principes als een meetkundig be-

(20) Huygens, Oeuvres, XIX, p. 461. 
(21) Huygens, Oeuvres. XIX, p. 454. 
(22) Huygens aan L. de Medicis. 28 november 1660. In : Oeuvres, IIL p. 195. 
(23) Huygens, Oeuvres, XX, p. 170. 
(24) «Principiorum vero ratio dari non solet. sed in geometria cvidentia esse oportet in 

physicis experientiae convcnientia*. (Huygens, Oeuvres, XVIII, p. 453). 
(25) «His procedure was always from the hypothesis to the experiment, not vice 

versa,...» (Sabra, A.I., Theories of light from Descartes to Newton, London, 1967, 
p. 229). 
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wijs. Alle theorieen moeten aan het experiment getoetst worden op hun 
waarachtigheid. deze kontrole is slechts vruchtbaar naarmate ze een hoge 
graad aan waarachtigheid bereikt. Een belangrijke eis die men dan ook 
aan het experiment moet stellen is, dat het vatbaar is voor metingen. Een 
bekend voorbeeld hiervoor zijn Huygens' metingen over de dubbele bre
king. 

Hoe belangrijk de rol van het experiment ook is, de plaats die het in-
neemt in Huygens' methode is secundair en sterk gerelativeerd vergeleken 
bij Newton. Het experiment kan slechts quasi-zekerheid verschaffen, 
maar geen volledige over de juistheid van een theorie. Wanneer Huygens 
het bewijs van de dubbele breking zijn «experimentum crucis* (26) noemt, 
mogen we dit niet letterlijk opvatten. Het experiment is voor hem belang
rijk, maar niet exclusief. Uit het bovenstaande volgt, dat de discussie 
tussen Newton en Huygens vooral lag op het vlak van een mechanistische 
verklaring van de kleurentheorie. 

Het was door Henry Oldenburg (1618-1677), de secretaris van de 
Royal Society, dat Huygens' aandacht gevestigd werd op de kleurentheo
rie van Newton, Uit brieven van 9 april (28) en 1 juli (29) 1672 krijgen 
we de indruk dat Huygens meer uit beleefdheid reageert op deze theorie. 
Eerst later gaat hij grondig op het probleem in. Huygens meent, dat 
Newton zich tevreden moet stellen met het feit een zeer waarschijnlijke 
hypothese (29) voorgesteld te hebben. Wa t meer is, wanneer het waar 

(26) «...Et outre cela je ne vols pas, non plus que vous, que dans leur hypothese ils 
puissent expliquer les loix de la refraction et encore moins celle du cristal d'Islande, 
qui me sert d'Experimentum Cruris, comme I'appelle Verulamius. (Huygens aan 
G.W. Leibniz, 29 mei 1694. In : Oeuvres, X, p. 613). 

(27) «...Pour ce qui est de sa nouvelle Theorie des couleurs. elle me parait fort ingenieu-
se, mais il faudra veoir si elle est compatible avec toutes les experiences. (Huygens 
aan Henry Oldenburg, 6 april 1672. In : Oeuvres, VII, p. 165). 

(28) «...Pour ce qui est de sa nouvelle hypothese des couleurs dont vous souhaitez 
scavoir men sentiment, j 'avoue que jusqu'icy elle me paroist tres vraysemblable, 
et Texperimentum crucis (si je I'entens bien, car il est ecrit un peut obscurement) 
la confirme beaucoup. Mais...* (Huygens aan Oldenburg, 1 juli 1672. In : Oeu
vres, VII, p. 186). 

(29) Met een «zeer waarschijnlijke hypothese* bedoelde Huygens stellig niet de cor-
pusculairhypothese van Newton, maar waarschijnlijk diens stelling dat wit licht 
samengesteld is uit verschillende kleuren met elk een bepaalde brekingsindex, 
J. Lohne heeft erop gewezen, dat de experimentele bewijzen voor de brekingswet 
aan waarde verloren wegens de dispersie van het licht. «Man soUte vermuten, 
Newton hatte rote Strahlen isoliert und experimentell festgestellt, ob sie bei der 
Brechung eine konstante Sinusproportion hatten oder nicht. Dies aber hat Newton 
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zou zijn, dat de lichtstralen oorspronkelijk bijvoorbeeld de ene rood, de 
andere blauw waren, dan rest er nog altijd de moeilijkheid een me
chanistische verklaring van deze verscheidenheid van kleuren te geven 
(«d'expliquer par la physique mechanique*) (30). 

Dit is een duidelijke reactie op een brief van Newton aan Ignace 
Gaston Pardies (1636-1673) (31). In zijn verhandeling uit 1672 legde 
Newton meer de nadruk op het experimenteel dan op het theoretisch as
pect van het probleem; in zijn schrijven aan Pardies gaat hij echter dieper 
in op zijn methode. Newton stelt. dat men eerst zorgvuldig de eigen
schappen van het licht moet onderzoeken, steunend op het experiment, 
en dan zeer behoedzaam een verklaring opstellen. Want de hypothesen 
moeten aangepast worden aan de eigenschappen die moeten worden 
uitgelegd en dienen niet om deze te bepalen (32). Newton staat hier dui
delijk lijnrecht tegenover de opvatting van Huygens (33). Huygens 

nie getan. er hat nur postuliert, dasz jede Farbe ihre eigene Brechungszahl habe*. 
(Sudhoffs Archiv 47 (1963), 170). 
Men kon toen met recht de dispersie als een experimenteel bewijs beschouwen tegen 
de brekingswet, daar de laatste onkontroleerbaar werd wegens het ontbreken van 
een nauwkeurige definitie van de kleuren. Maar uit niets blijkt dat Newton ge-
twijfeld heeft aan de geldigheid van deze wet; ook Huygens vermeldt deze moei
lijkheid niet. «Une hypothese vraysemblable* moeten we dan ook niet in die zin 
interpreteren. 

(30) Huygens aan Oldenburg. 27 September 1672. In : Oeuvres. VII, p. 228. 
(31) Huygens. Oeuvres. VII, p. 228. Huygens verwijst hier naar een brief van Newton 

aan Pardies, gepubliceerd in de Phil. Trans. 7 (1672), 5014. (Zie Correspondence, 
I, p. 163); vergelijk idem. I, noot 1, p. 236). 

(32) «Ut his respondeam, animadvertum est quod Doctrina ilia, quam de Refractione 
et coloribus explicui, in quibusdam Lucis Proprietatibus solummodo constitit,. ne-
glectis Hypothesibus per quas Proprietates illae explicari debent. Optimus enim et 
tutissimus philosophandi modus videtur, ut imprimis rerum Proprietates diligenter 
inquiramus. et per experimenta stabiliamus, ac dein tardius contendamus ad Hypo
theses pro earum explicatione. Nam Hypotheses ad explicandas rerum proprietates 
tantum accomodari debent, et non ad determinandas usurpari, nisi quatenus expe
rimenta subministrare possint.» (Newton aan Oldenburg voor Pardies, 10 juni 
1672. In ; Correspondence, I, p. 164). 

(33) Dat verklaart de plotselinge ommekeer die Rosenfeld meende te bcspeuren in de 
bonding van Huygens ten opzichte van de kleurentheorie van Newton. «L'attitude 
de I'illustre physicien hollandais a subi une evolution tres curieuse. Au premier 
examen, il parait seduit par I'elegance et le rigueur des experiences et des induc
tions de Newton : «Pour ce qui est de sa nouvelle theorie des couleurs, elle me 
paroit fort ingenieuse, mais il faudra veoir si elle est compatible avec toutes les 
experiences*, (le 9 avril 1672, loc. cit. p. 165). 
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aanvaardt wel Newtons experimentele resultaten waaruit blijkt dat bij 
een bepaalde kleur een bepaalde brekingsindex hoort. Hij stelt echter 
dat het experiment geen zckerheid geeft over het werkelijk naast elkaar 
bestaan van de kleuren in het licht en er blijft nog altijd de grote moei-
hjkheid dit alles mechanisch te verklaren. Hij legt de nadruk op de 
noodzaak van een theorie. In januari 1673 komt hij hier uitvoeriger op 
terug (34). De voornaamste tegenwerping die hij naar voren brengt is 
de vraag of er meer dan twee soorten kleuren zijn. Hij meent met Hooke 
dat diens hypothese, waarin de gele en de blauwe kleur mechanistisch 
verklaard worden, voldoende moet zijn. Hij ziet dan ook niet in waarom 
Newton zich niet tevreden stelt met twee (basis)kleuren geel (35) en 
blauw, want het zal dan gemakkelijker zijn een hypothese te vinden, 
«qui exphqueroit (les couleurs) mechaniquement et par la nature du 
mouvement*. Immers zolang Newton geen hypothese gegeven heeft, 
heeft hij ons niets geleerd dan deze toevalligheid (cet accident), dat de 
brekingsindex afhangt van de kleur. Huygens relativeert hier opzettelijk 
de betekenis van het experiment ten voordele van de hypothese zonder 
even wel de belangrijkheid van het eerste te ontkennen. Huygens ver-
dedigt in deze brief de opvatting van Hooke, waaruit zou moeten volgen 
dat niet alle kleuren nodig zijn om wit licht te geven (36). Er is geen 

«Pour ce qui est de sa nouvelle hypothese (c'est moi qui souhgne) des couleurs,... 
j 'avoue que jusqu'icy elle me paroist tres vraysemblable, et I'experimentum crucis 
(si je I'entens bien, car il est ecrit un peu obscurement) la confirme beaucoup*. 
(le 1 juillet 1672, loc. cit., p. 186). Mais deja dans cette seconde opinion, on 

discerne une nouvelle orientation de la pensee d'Huygens, qui se manifeste clai-
rement dans I'important passage que voici...* Hier haalt de schrijver de brieven 
aan, aangeduid in noten 30 en 34. (Rosenfeld, L., La theorie des couleurs de New
ton et ses adversaires. (Isis 9 (1927), 65). 

(34) Huygens aan Oldenburg, 14 januari 1673. In : Oeuvres, VII, p. 242. W e mogen 
onderstellen dat ook dit schrijven een reactie was en wel op een brief van Newton 
aan Hooke (Newton aan Hooke, 11 juni 1672. In : Correspondence, I, 171. Versche-
nen in de Phil. Trans. 88 (1672), 5084-5103). Immers de uitdrukking : «j'ay veu 
comme Monsieur Newton prend peine a soutenir sa nouvelle opinion touchant 
les couleurs*. en de verdcdiging van Hooke laten hierover geen twijfel. Trouwens 
er werd in de periode voorafgaandc aan de publicatie van de brief aan Hooke, 
niets meer door Newton gepubliceerd waarin deze zo uitgebreid zijn standpunt 
verdedigde. 

(35) Waarom Huygens geel en blauw neemt is niet duidelijk, waarschijnlijk een ver-
gissing. In de proef waarnaar hij verwijst, beschreven in de Micrographia p. 73, 
gebruikt Hooke twee prisma's gevuld respectievelijk met een doorschijnende rode 
en blauwe vioeistof. Hiermee stelde Hooke alle kleuren samen. 

(36) Huygens, noot 34, p. 243. 
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enkele aanwijzing dat Huygens zelfs maar gedeeltelijk overtuigd werd 
van de tegenargumenten van Newton zoals de commentatoren van zijn 
Oeuvres menen (37). In het tweede manuscript van zijn Traite van 1678 
schrijft Huygens, dat de dispersie gemakkelijk verklaard kan worden 
wanneer men in de doorschijnende lichamen twee verschillende materies 
aanneemt, waarvan de weerstand ten opzichte van het licht onderling 
weinig verschilt (38). Deze twee materies verklaren het bestaan van twee 
basiskleuren. Deze verklaring werd echter uit de definitieve tekst ge-
schrapt. Dit is een aanwijzing dat Huygens tot in 1678 de dualistische 
kleurentheorie verdedigde. 

In 1672-1673 (39) komt Huygens tot de overtuiging dat de richting 
van de (buitengewone) straal door het kristal de resultante is van de 
loodrecht daarop (40). Tevens speelt hij met de idee, dat er twee ver-
richting van de (gewone) gebroken straal en een zijdelingse verplaatsing 
daarmee de verschijnselen te kunnen verklaren, die optreden wanneer de 
hchtstraal achtereenvolgens twee kristallen doorloopt, die ten opzichte 
van elkaar gedraaid worden (dus de ons bekende polarisatieverschijn-
selen). Huygens vindt dus voor zijn verklaring van de kleuren een on-
verwachte steun bij zijn onderzoek over de dubbele breking. Dit geeft 
tevens een verklaring voor zijn uitgesproken voorkeur voor de dualisti
sche theorie. In 1677 merkt hij, dat de dubbele breking verklaard kan 
worden uit de voortplanting van een gewonc golf door de in het kristal 
aanwezige ether en de voortplanting van een buitengewone golf door 
de ether en de materie van het kristal samen. Hiermee werd de 

(37) «Apres ce chef-d'oeuvre (Newton aan Oldenburg voor Huygens, 7 juli 1673), Huy
gens a dQ reconnaitre que I'objection qu'il avait faite dans les Lettres n" 1919 
(Huygens aan Oldenburg, 14 januari 1673), et 1945 (Huygens aan Oldenburg. 10 
juni 1673), se trouvait pleinement levee*, (Huygens, Oeuvres, VII, p. 331, noot 7) . 

(38) «La derniere phrase de I'ancien par. 21 du Chap. V, supprime mais dont la fin 
est encore lisible dans la deuxieme copie, fait voir qu'en 1678 Huygens, qui..., 
admettait encore avec Hooke une theorie dualiste. En effet il ecrivait en cette an-
nee : «...on voit qu'un rayon oblique.... se disperse quelque peu,... Et cet effet 
s'explique tres bien en .supposant dans ces diaphanes deux matieres de resistance 
un peu differente.* (Huygens, Oeuvres. XIX, Avertissement p. 385-386). 

(39) Zijn onderzoek over de dubbele breking kunnen we situeren, althans voor een 
deel ,in de periode 1672-1677. het is in het laatste jaar van deze periode dat 
hij een verklaring voor de dubbele breking vond. Het eerste deel van deze periode 
valt samen met zijn discussie met Newton. 

(40) «Adeo ut motus radii refracti intra crystallum sit veluti compositus ex motu regu-
lariter refractus haberet, et ex motu laterali cuius quantitas in toto descensu per 
crystallum est...* (Huygens, Oeuvres, XIX, p. 412). 
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bestaansgrond weggenomen voor de twee-materie theorie. Mogelijk is 
dit de reden waarom hij zijn verklaring van de dispersie uit de tweede 
versie van zijn manuscript schrapte. W e kunnen echter geen duidelijk 
oorzakehjk verband leggen tussen het bovenstaande en het definitieve 
afstand doen van de dualistische theorie. Het gaat Huygens niet om de 
vraag naar het aantal basiskleuren, maar hoe deze theoretisch verklaard 
schillende materies zijn in het kristal en eveneens in de ether (41), om 
kunnen worden. Ook de heterogene samenstelhng van het licht was geen 
onoverkomelijke hinderpaal; zijn voorgestelde verklaring van het ontstaan 
van de kleuren suggereerde een zekere heterogeniteit. Het is mogelijk, 
dat hij de voorkeur gaf aan Hooke's standpunt, dat de kleuren gegene-
reerd en niet gescheiden worden door het prisma. Maar terwijl Hooke 
de kleuren verklaarde door de vervorming van de storing, geloofde Huy
gens eerder, dat ze ontstaan uit een combinatie van twee storingen, geel en 
blauw, die elk door een verschillende materie gedragen worden. 

Huygens heeft zelf heel wat geexperimenteerd over kleurverschijn-
selen die optreden bij interferentie (42). Zijn experimenten (43) over 
de ringen van Newton leidden tot de gevolgtrekking, dat voor ringen 
van een zelfde kleur de dikten van de bijbehorende luchtlagen een veelvoud 
zijn van de minimale dikte die overeenstemt met deze kleur (44). Het is 
duidelijk. dat Huygens als eerste de belangrijke wet vond, die een ver-

(41) «...Pour rendrc raison du phenomene de la page precedente. je me suis imagine 
que dans ce crystal il y a deux matieres differentes, et qu'il y en a pareillement 
deux differentes et I'air ou ether dont le mouvement fait ce que nous appellons 
lumiere». (Huygens, Oeuvres, XIX, p. 413). 

(42) Zo vernemen we uit een schrijven aan Moray : «A ce qu'il (Boyle) a remraquc 
de la couleur que fait paroitre I'eau quand elle e.st extremement mince, comme dans 
les bulles que font les enfants, il y a a adjouter une experience dont je croy vous 
avoir parle, qui est de deux petits morceaux de verre d'un miroir plat, qui estant 
fortement pressez I'un centre I'autre soit qu'il y ait de I'eau entre deux ou rien 
que I'air, font veoir toutes les couleurs d'Iris». (Huygens aan Moray. 29 augustus 
1664. In : Oeuvres, V, p. 107). 

(43) Uit zijn manuscripten, november 1665, blijkt dat hij een grondig onderzoek ver-
richtte over de ringen die nu naar Newton genoemd worden, maar in plaats van 
een glazen plaat en een platbolle lens legde hij twee platboUe lenzen met de 
bolle kant op elkaar (fig. III). (Huygens, Oeuvres, XVII. p. 341). 

(44) «1}^/1(X)000 pollicis st crassitudo quae laminae aereae superaddita eundem colorem 
reducit...* (Huygens Oeuvres, XVII, p. 343). 
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Figuur III 
band legt tussen de optredende kleuren en de dikte van de luchtlaag (45). 
Evenals Robert Boyle (1627-1691) (46), die ongeveer in dezelfde periode 
de kleurverschijnselen die optreden bij dunne plaatjes onderzocht, gaf 
Huygens geen verklaring voor deze kleuren, wel meende hij, dat ze ge-
vormd werden door de dunne luchtlaag en dan ook moesten verdwijnen 
in vacuum (47). Het feit, dat dit niet gebeurde deed hem onderstellen, 

(45) Hij maakte zijn vondst echter niet bekend. zodat Hooke (Micrographia. p. 65) de 
eerst bekende auteur is die het optreden van deze kleuren in verband bracht met 
de dikte zonder evenwel duidelijk het wctmatig verband aan te geven. Het laatste 
gebeurde het eerst door Newton (brief aan Oldenburg van 7 december 1675. In : 
Correspondence, I, p. 378-383). 

(46) Boyle, Experiments and considerations touching colours, (London, 1664). 
(47) «Experiendum sset in vacuo machinae pneumaticae ubi credibile est disparituras 

coloratas irides, cum aer substrahatur». (Huygens, Oeuvres, XVII, p. 343). 
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dat er nog een dunne luchtlaag aanwezig was. Dat hij dit onderzoek niet 
voortzette, is niet te zoeken in een afkerige bonding ten opzichte van het 
experimenteel onderzoek (48), maar wel in het ontbreken van alle hoop 
om voor deze feiten een verklaring te vinden. W^e merken uit enkele 
aanduidingen, want meer kunnen we ze niet noemen, dat Huygens later 
nog getracht heeft een uitleg voor de interferentieverschijnselen te vinden. 
Het is opvallend, dat hij dit na een schets doet. die aantoont, dat hij 
zijn mechanistische verklaring voor de voortplanting van de golven 
gevonden heeft. Uitbijgaande tekening (49) (fig. IV) volgt, dat Huygens 

Figuur IV 

de weerkaatsing van een golf voorstelde op een planparallele plaat en op 
een plaat waarvan de zijvlakken een schuine hoek vormen en waar naast 
een reeks concentrische cirkels zijn getekcnd. W e zien, dat de weerkaat
sing plaats vindt zowel op het eerste als op het tweede oppervlak. In de 
derde figuur vinden we een algemene voorstelling van de verschillende 
gedeeltelijke reflecties met de daarmee overeenstemmende golfoppervlak-
ken. Evenals Hooke (fig. V ) zoekt Huygens de verklaring van de in-
terferentielijnen in het ontstaan van twee groepen lichtgolven door weer-

(48) Zoals de commentator het wil laten voorkomen : «Executer une longue serie 
d'experiences ou d'observations precises, physiques ou astronomiques, n'etait 
d'ailleurs pas de son gout*, want er zijn aanwijzingen genoeg dat hij heel wat 
experimenteerde. (Huygens, Oeuvres, XVII, p, 345). 

(49) Huygens, Oeuvres, XIX, p. 420. 
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kaatsing op de scheidingsvlakkcn. Hooks (50) nam daarbij een verzwak
king van de golf aan die tweemaal gebroken wordt, alsmede een vertra-
ging die deze ondergaat wegens de tijd die nodig is voor het dorlopen 

Figuur V 

van het medium gelegen tussen de twee scheidingsvlakken. Het is duide-
hjk, dat Hooke hier geen interferentietheorie naar voren brengt. W a t 
Huygens betreft moeten we aannemen dat, omwille van de specifieke be
tekenis die we nu aan dit v,-oord hechten, we beter over het samenstel-
len van de golven zoudcn spreken, maar dan in de meest algemene zin 
die we aan deze term kunnen hechten. Dacht Huygens nu aan een ver
klaring van het verschijnsel door een superpositie van de twee golfgroe-
pen ? W e kunnen hier alleen opmerken, dat het superponeren van sto
ringen een integrerend deel uitmaakte van zijn lichttheorie en er niet uit 
kan worden weggedacht. waaruit we mogen besluiten, dat een verklaring 
van de interferentielijnen door een superpositie van golven geheel in de 
lijn van zijn denken lag. Een bevestigend antwoord op de vraag kan alleen 

(50) «So that after two refractions and one reflection (fig. V ) , there is propagated a 
kind of fainter Ray emnf. whose pulse is not only weaker by reason of the two 
refraction in the surface AB, but by reason of the time spent in passing and re
passing between the two surfaces AB and EF, ef which is this fainter or weaker 
pulse comes behind the pulse cd; so that hereby (the surfaces AB, and EF being 
so ncer together, that the eye cannot discriminate them from one) this confus'd 
or dublicated puis, whose strongest part precedes, and whose weakest follows, 
does produce on the Retina the sensation of a Yellow... as in 2 where the surface 
BC being further remov'd from EF, the weaker pulse ef will be nearer to the 
middle, and will make an impression on the eye of a Red.... if the tho reflecting 
surfaces be yet further remov'd asunder' then will the weaker pulse be so farr 
behind, that... it will rather seem to precede the following stronger pulse, then 
to follow the preceding one, and consequently a Blue will be generated...* (Hooke, 
Micrographia, p. 66). 
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maar onderstrepen hoe dicht Huygens de oplossing van het probleem 
benaderde en tevens hoe sterk hij ervan gescheiden was door zijn typische 
opvatting, het licht voor te stellen als een onregelmatige opeenvolging 
van storingen. Een beschrijving van de kleuren die optreden in een zeep-
bel toont aan, dat hij het probleem in 1692 nog niet volledig opgegeven 
had (51). 

De verklaring van het licht en de breking gaf Huygens niet de ver-
wachte basis voor een mathematische oplossing van de kleurverschijnselen, 
zoals hij ontwikkelde voor de breking en de dubbele breking op basis 
van zijn principe. Vandaar dat hij gesterkt bleef in zijn vroegere over
tuiging, dat de kleuren zich het minst van al lenen tot een wiskundige be
handeling (52). Newton gaf als mogelijke verklaring van het licht, dat de 
gestoorde deeltjes van de voorwerpen naar gelang hun grootte, vorm en 
beweging, trillingen opwekken die verschillen in diepte en grootte en ons 
de indruk van wit licht geven. De grootste trilling geeft een indruk van 
rood licht, de kortste van violet en de tussenliggende van de intermediaire 
kleuren (53). Het is merkwaardig dat juist een voorstander van de corpus-
culairhypothese van het licht, als eerste een voor de golftheorie bruikbare 
definitie gaf van een homogene kleur. Rosenberger onderstelde, dat Huy
gens nooit kennis genomen had van Newtons opvatting (54); vandaar dat 
hij er niet over sprak. W e merkten echter op, dat Huygens regelmatig 
in contact stond met Oldenburg en de theorie van Newton afgedrukt was 
in de Philosophical Transactions. Dat Huygens deze mechanistische ver
klaring van de kleuren niet aanvaardde, is duidelijk, want dan moest hij 
tevens de periodiciteit van het licht onderstellen en dat kon hij niet. Im
mers wanneer het geluid en het licht, zich beide met een eindige snelheid 
en volgens bolvormige golven voortplanten, dan zijn er toch heel wat ver
schillen waardoor ze zich onderscheiden, zoals de be\veging die ze ver-
oorzaken, de materie waarin ze zich uitbreiden en de manier waarop ze zich 
voortplanten. Het geluid ontstaat door de trilling van heel het lichaam of 
althans een groot deel ervan. Maar het licht ontstaat in elk punt van het 
lichaam, want anders kunnen we de verschillende delen van het lichaam 

(51) Huygens, Oeuvres, XIX, p . 549. 
(52) «....certe ad Geometricae rationes minime pertinet...» (Huygens aan Gottfried, Aloys 

Kinner von Lowenthurm. januari 1654. In : Oeuvres, I, p. 268. 
(53) Newton aan Oldenburg, 11 juni 1672. In : Correspondence, I, p. 175. Gepubliceerd 

in the Phil. Trans. 88 (1672), p. 5084-5103). 
(54) Rosenberger, F., I. Newton und seine Physikalische Principien, (Leipzig, 1895), p. 

82. 
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niet onderscheiden (55). De gchele redenering van Huygens klinkt vol-
komen modern, zij het dan dat wij onderstellen dat de geexciteerde deel
tjes golftreintjes uitzenden. Consequent vasthoudend aan zijn principes, 
kon hij onmogelijk een periodieke beweging voor het licht aannemen. Dit 
zou hem trouwens weinig geholpen hebben bij de wiskundige uitbouw van 
een verklaring van de verschijnselen. De analyse was in zijn tijd nog te 
weinig uitgebouwd om de golftheorie verder te ontwikkelen zoals Augus-
tin Fresnel (1788-1827) heeft gedaan. Ook de eerder intuitief ontwikkel
de interferentietheorie door Thomas Young (1773-1829), gesteund op 
een vereenvoudigd beeld van twee samenlopende stralen zonder mathema
tische fundering, mocht men niet van Huygens verwachten, hoewel ze 
zeker binnen de mogelijkheid van zijn tijd lag. De mechanistische opvat
ting van Huygens en zijn verlangen naar wiskundige zckerheid gesteund 
door een overtuigd geloof in het experiment heeft bevruchtend gewerkt 
op de ontwikkeling van zijn lichttheorie, maar anderzijds ook remmend 
op de uitwerking ervan in een kleurentheorie. 

SUMMARY. 

This article deals with Huygens' view on the theories of colours, as proposed by 
Hooke and Newton. The opinion of Huygens was dominated by mechanistic concep
tion of physical theories, especially on light, and his particular vision on the relation 
between hypothesis and experiment. Huygens was much more occupied with experi
mental work on coulours than usually is accepted. This article is indicating that Huygens 
was the first to find the relation between the colours of interference and the thickness 
of the plates. The definition of colours by their frequency, as proposed by Newton, was 
not accepted by Huygens because of his special conception of light. 

Hoegaardsestr. 29, 
3371 Honsem. 

(55) «Or le mouvement successif de la lumiere estant confirme de cette maniere, il 
s'ensuit, ..., qu'il s'etend par des ondes spheriques ,ainsi que le mouvement du Son, 
Mais si I'un & I'autre se ressemblent en cela, il different en plusieurs autres choses; 
sgavoir en la premiere production du mouvement qui les cause; en la matiere dans 
laquelle ce mouvement s'etend, & en la maniere dont il se communique. Car pour 
ce qui est de la production du Son, on s^ait que c'est par I'ebranlement subit d'un 
corps entier, ou d u n corps entier, ou d'une partie considerable, qui agite tout 
I'air contigu. Mais le mouvement de la lumiere doit naitre comme de chaque point 
de I'objet lumineux, pour pouvoir (aire apercevooir toutes les parties differentes de 
cet objet, comme il se verra mieux dans la suite.* (Huygens, Oeuvres, XIX, p. 469). 
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