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Op 15 juli 1867 overleed te Deventer op 31-jarige leeftijd Hendrik 
Willem Schroeder van der Kolk, zoon uit het tweede huwelijk van de 
Utrechtse hoogleraar in anatomic en fysiologie Jacobus Ludovicus Con-
radus Schroeder van der Kolk (1797-1862) met Geertruid Elizabeth 
Schroder (1810-1853), en vader van de bekende mineraloog Jacobus 
Lodewijk Conradus Schroeder van der Kolk (1865-1906). Hendrik Wil
lem, geboren te Utrecht op 6 februari 1836, studeerde wis- en natuur-
kunde in zijn geboortestad en promoveerde op 11 januari I860 bij de 
fysicus Richard van Rees (1797-1875) op een dissertatie: « Over het 
metcn van den galvanischen geleidingsweerstand, inzonderheid bij me-
talen» (1) . Hij was vanaf 1859 als hoogleraar in wis- en natuurkunde 
verbonden aan het Atheneum te Maastricht, werd in 1864 leraar aan de 
Hogere Burger School te Zutphen, daarna te Deventer en in 1866 hoog
leraar in wis- en natuurkunde aan het Atheneum te Deventer (2). Hij 

(1) (Utrecht, 1860). Een excerpt van dit proefschrift vcrscheen in Poggendorffs An-
nalen der Physik und Chemie 110 (1860) 452-476: «Ueber die Bestimmung des 
galvanischen Leitungswiderstandes*. 

(2) Schroeder van der Kolk gaf zelf aan Poggendorff op, dat hij hoogleraar was aan 
het Atheneum te Deventer (J.C. PoggendorH, Biographisch-Literarisches Hand-
worterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften. Leipzig, Band III, 1898, 
pag. 1213). J.C. van der Slee (De illustre School te Deventer, 1630-1878. Hare 
geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het Album Studioso-
rura. 's-Gravenhage, 1916, pag. 195) vermeldt dat .Schroeder van der Kolk in juni 
1868 (sic!) tot professor extraordinarius werd benoemd, maar dat hij overleed 
voor hij zijn ambt had aanvaard. Hij was toen enige maanden leraar aan de Ho
gere Burger School te Deventer. Uit de data's onder zijn publikaties blijkt dat 
Schroeder van der Kolk in September 1866 in Zutphen woonde en in mei 1867 
in Deventer. Zijn zoon Jacobus Lodewijk Conradus werd op 25 augustus 1865 
in Zutphen qeborer). 

185 



schreef een aantal artikelen op het gebied van de fysische chemie, waarop 
we in dit artikel nader willen ingaan (3). 

Nadat Germain Henri Hess (1802-1850), een Zwitscrs chemicus die 
vrijwei zijn gehele levcn in Rusland heeft doorgebracht, in de jaren 1839 
tot 1842 zijn thermochemische onderzoekingen had gepubliceerd (4). 
werd de warmte-ontwikkeling bij chemische processen het onderwcrp van 
talrijke experimentele onderzoekingen. Vanaf 1852 verrichtte de Decn 
Julius Thomsen (1826-1909) in zijn laboratorium in Kopenhagen kalo-
rimetrische metingen van reactiewarmten. Hij meende dat de chemische 
affiniteit kwantitatief is te bepalen uit het warmte-effect (door hem 
«Warmet6nung» genoemd) van chemische reacties (5). In zijn uiteen-
zettingen verwisselde hij echter de begrippen affiniteit (de kracht, welke 
de bestanddelen van een chemische verbinding samenhoudt) en energie. 
De affiniteit beschouwde hij als een kracht in engere zin, als een in-
tensiteitsgrootheid. Als maat ervoor diende echter een energie, de «War-
met6nung». Hij beschouwde alleen de reactiewarmte als factor voor het 
verloop van een chemische reactie in plaats van dc vrije enthalpie. 

In 1864 deed Schoeder van der Kolk een poging de wctten van de 
mechanische warmtctheorie toe te passen op de chemie. In een artikel, 

(3) Zie voor een bibliografie van Schroeder van der Kolk : Catalogue of Scientific 
Papers. Compiled and published by the Royal Society of London. Volume III, 
1869, pag. 716 en Volume Vlll. 1879, pag. 106; J.C. Poggendorff, Biographisch-
Literarisches Handwortcrbuch. Leipzig. Band II, 1863, pag. 845 en Band III, 1898, 
pag. 1213. -

(4) Hess publiceerde zijn resultaten gelijktijdig in het Bulletin scientifique, publiee 
par I'Academie Imperiale des Sciences de St. Pefersbourg (1839-1843) en Pog
gendorffs Annalen (1839-1842). Ze weiden in Ostwalds Klassiker der exacten 
Wissenschaften opnieuw uitgegeven : G.H. Hess, Thermochemische Untersuchun-
gen (Leipzig. 1890). Het belangrijkste resultaat waartoe Hess kwam is de naar 
hem genoemde wet : «Wenn eine Verbindung stattfindet, so ist die entwickelte 
Warmemenge constant, es mag die Verbindung direct oder indirect und zu 
wiederholten Malen geschehen» (Pogg. Ann. 50 (1840) 392). 

(5) J. Thomsen! «Um also cine Verbindung zu zersetzen, um die Affinitat zu iiber-
winden, ist cine Kraft nothwendig, deren Grosse durch die Warmetonung ge-
raessen werden kann, die bei der Bildung der Verbindung aus ihren fraglichen 
Bestandtheilen hervortritt» (Pogg. Ann. 92 (1854) 34). Thomsens «Grundziige 
eines thermo-chemischen Systems» verscheen in Pogg. Ann. 88 (1853) 349-363; 
90 (1853) 261-288; 91 (1854) 83-104: 92 (1854) 34-57 en later samengevat in 
zijn «Thermochemische Untersuchungen» (Leipzig, 4 delen, 1882-1886). 
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«Ueber die mechanische Energie der chemischen Wirkungen» (6), ging 
hij uitvoerig in op de invloed van de warmte op de vorming en ontleding 
van chemische verbindingen (7). Hij schreef het artikel in dezelfde tijd 
dat Clausius zijn opvattingen over het entropiebegrip formuleerde, waar-
van hij echter toen niet op de hoogte was. 

Schroeder van der Kolk ging er van uit dat chemische reacties in een 
bepaalde richting verlopen. Hij maakte gebruik van het door William 
Thomson in 1851 geintroduceerde begrip «mechanische energie* (8) : 
de mechanische energie van een chemische reactie is de totale hoeveel-
heid warmte welke een stof na de verhitting nog bezit en die dus voor de 
verandering van de aggregatietoestand en voor de verhoging van de 
temperatuur heeft gediend, maar niet voor uitwendige arbeid. Bij de 
ontleding van een verbinding wordt evenveel warmte gebonden als bij 
de vorming vrijkomt, of er wordt evenveel warmte ontwikkeld als bij de 
vorming geabsorbeerd wordt. Schroeder van der Kolk onderscheidde 
twee soorten van chemische verbinding : verbindingen welke een grote-
re mechanische energie bezitten dan de bestanddelen in vrije toestand, 
in welk geval er bij de ontleding warmte vrijkomt (stikstofmonoxide, 
waterstofperoxide, enz., en de omzetting van allotrope modificaties). 
en het algemene geval van verbindingen die een lagere mechanische ener
gie bezitten dan de bestanddelen waaruit ze bestaan en die bij ontleding 
warmte opnemen. De eerste soort van chemische verbinding vormt zich 
na de ontleding in de bestanddelen bij daarop volgende afkoeling niet op
nieuw (niet omkeerbare processen), bij de verbindingen van de tweede 
soort is dat wel mogelijk (omkeerbare processen), mits de chemische 
kracht (de affiniteit) van de bestanddelen maar groot genoeg is (9). 

Voor de vorming van een chemische verbinding zijn dus volgens 
Schroeder van der Kolk een voor de verbinding voldoend grote «chemi-

(6) Schroeder van der Kolk, Pogg. Ann. 122 (1864) 439-454 en 658-659 en vertaling 
in Annales de Chimie et de la Physique (4) 4 (1865) 193-208 en Philosophical 
Magazine 29 (1865) 269-282. Een vervolg verscheen in Pogg. Ann. 131 (1867) 
277-298 en 408-425. 

(7) Schroeder van der Kolk maakte gebruik van de experimenten van Pierre Antoine 
Favre (1813-1880) en Johann Theobald Silbermann (1806-1865). Vgl. Ann. chim. 
et phys. (3) 34 (1852) 357-450; 36 (1852) 5-47; 37 (1853) 406-508. 

(8) W . Thomson, Transactions of the Royal Society of Edinburgh 20 (1853), part 3 
(read December 15, 1851). Afgedrukt in «Mathematical and Physical Papers* 
(Cambridge, 1882, Volume I, pag. 222-232). 

(9) Schroeder van der Kolk, Pogg. Ann. 122 (1864) 441. Vgl. Hendrik van dc Stadt, 
Over warmte-ontwikkeling bij schcikundige verbindingen. Dissertatie Leiden 
(Leiden, 1866). 
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sche kracht» of affiniteit en een bepaalde hocvelheid energie nodig. Bij 
de vorming van bijvoorbeeld kooldioxide uit de elementen komt warmte 
vrij, met andere woorden kooldioxide bezit een lagere energie-inhoud dan 
de bestanddelen koolstof en zuurstof samen. Om kooldioxide uit de ele
menten te vormen is een bepaalde temperatuur T nodig en om het te 
ontleden een hogere. Koelen we het mengscl daarna af tot de begintem-
peratuur T, dan wordt er weer kooldioxide gevormd, maar bij een lagere 
temperatuur niet ofschoon de bestanddelen veel meer energie bezitten dan 
het kooldioxide zelf. Dit komt door de chemische affiniteit, die bij lagere 
temperatuur niet voldoende is om de verbinding tot stand te brengen. 
Verhoging van de temperatuur verhoogt ook de affiniteit. Alleen bij 
reacties waarbij de mechanische energie voor en na de reactie dezelfde 
is (zoals bij de dubbele ontleding van zouten zonder vorming van een 
neersiag) hebben we te maken met zuivere affiniteitswerking. 

Dat mengsels van waterstof en zuurstof, van waterstof en chloor en 
van koolmonoxide en zuurstof (in de vereiste verhoudingen) door een 
enkele vonk onder warmte-ontwikkeling overgaan in respectievelijk wa-
terdamp, zoutzuurgas en kooldioxide, komt dus volgens Schroeder van 
der Kolk doordat de energie van de bestanddelen groter is dan die van 
de gevormde verbinding. De vonk dient om de bij gewone temperatuur 
onvoldoende affiniteit te vergroten, enige moleculen verenigen zich en 
door de daarbij vrijkomende warmte verloopt de reactie verder (10). Dat 
stikstof en zuurstof zich door een enkele vonk slechts langzaam verbinden 
tot stikstofmonoxide is duidelijk : bij deze reactie vindt geen warmte-ont
wikkeling plaats en de benodigde hoeveelheid warmte moet geleverd 
worden door dc vonk. De reactie stopt dan ook als er geen vonken meer 
door het mengsel gaan. 

De katalytische werking van platina wordt op een overenkomstige 
wijze verklaard (11) : Platina kan geen energie aan het reactiemengsel 
toevoegen, omdat het niet verandert. Het dient alleen voor een verhoging 
van de affiniteit en zal alleen werkzaam zijn als de benodigde energie 
reeds in voldoende mate aanwezig is (waterstof en zuurstof) en niet als 
voor de te vormen stof meer energie nodig is als in de bestanddelen aan
wezig (stikstofmonoxide, ozon). 

De behandeling van Schroeder van der Kolk is atomistisch : de 
stoffen bestaan uit kwalitatief verschillende atomen, die met verschillen-
de krachten op elkaar werken, welke afhankelijk zijn van de natuur van 

(10) Schroeder van der Kolk, Pogg. Ann. 122 (1864) 447. 
(11) idem, pag. 448. 
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de atomen, de richting, de afstand en de inwerking van naburige atomen. 
De resulterende kracht is dc affiniteit (12). 

Schroeder van der Kolk (13) verwijst hier naar Hermann von 
Helmholtz (1821-1894), die in 1847 eveneens de opvatting verdedigdc 
dat de krachten tussen de atomen werkzaam zijn in de richting van dc 
verbindingslijn en dat de grootte ervan alleen afhankelijk is van de af
stand (14). In tegenstelhng tot onze landgenoot spreekt Helmholtz over 
«materielle Punkte mit anziehenden und abstossenden Kraften* en toont 
hij zich aanhanger van dc puntatomistiek. In de ruimtc zijn alleen maar 
krachten werkzaam : 

«Denken wir uns aber das Weltall zerlegt in Elemcntc mit 
unveranderlichen Qualitaten, so sind die einzigcn noch mog-
lichen Aenderungen in einem solchen System raumh'che, d.h. 
Bewegungen, und die ausseren Verhaltnisse, durch welche 
die Wirkung der Krafte modificirt wird, konnen nur noch 
raumliche sein, also die Krafte nur Bewegungskrafte, ab-
hangig in ihrer Wirkung nur von den raumlichen Verhalt-
nissen (15). 

De natuurverschijnselen moeten volgens hem teruggevocrd worden 
op onveranderlijke, aantrekkende en afstotende krachten, waarvan dc 
intensiteit afhankelijk is van de afstand (16). Hij neemt dus matericpun-
ten aan, welke voorzien zijn van krachten en beschouwt de aanname er
van nadrukkelijk als voorwaarde voor de afleiding van zijn behoudswct 
(17). 

Ook in 1856 neemt hij puntatomistiek aan (18), maar een kwart 
ccuw later blijkt hij zijn dynamische beschouwingcn geheel te hebben 
verlaten. In 1871 zcgt hij nadrukkelijk, dat hij zich niet tegen het be
staan van atomen wil keren, maar wel tegen het streven om uit zuiver 

(12) idem, Pogg. Ann 131 (1867) 267 en 422-424. 
(13) idem, pag. 267. 
(14) H. V. Helmholtz, Ueber die Erhaltung der Kraft, eine physikalische Abhandlung, 

vorgetragen in der Sitzung der physikalischen Gesellschaft zu Berlin am 23. Juli 
1847 (Berlin, 1847), pag. 10. 

(15) idem, pag. 4. 
(16) idem, pag. 5-6. 
(17) idem. pag. 1. 
(18) H. V. Hdmholtz, Die Fortschritte der Physik im Jahre 1856. 12 (1859) 354. 
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hypothetische aannamcn over de bouw van de atomen de grondslagen 
van de theoretische fysica af te leiden (19). 

Schroeder van der Kolk ging bij zijn beschouwingcn steeds uit van 
de volgende twee thermodynamische wetten (20) : 

1. Wanneer er mechanische arbeid wordt geleverd, verdwijnt er een 
equivalente hoeveelheid warmte en omgekeerd. Toegepast op de schei-
kunde : er is een bepaalde hoeveelheid arbeid nodig om een chemi
sche verbinding in zijn bestanddelen te scheiden en deze hoeveelheid 
arbeid is gelijk aan de verbindingswarmte. 

2. Warmte kan niet vanzelf uit een koud lichaam in een warm lichaam 
overgaan (Clausius) (21). Hier hangt mee samen dat mechanische 
arbeid vanzelf kan worden omgezet in warmte, maar niet omgekeerd. 

Stikstofmonoxide ontleedt bij verhitting onder warmte-ontwikkehng 
en het is dus volgens Schroeder van der Kolk niet mogehjk dat bij af
koeling opnieuw stikstofmonoxide wordt gevormd omdat er warmte moet 
worden opgenomen. Dit zou alleen maar kunnen als de stof warmte ont-
trekt aan zijn omgeving (welke hoogstens een gelijke temperatuur heeft), 
of ze moet plotseling afkoelen, waarbij warmte vanzelf in thermische of 
moleculaire arbeid wordt omgezet (22). Dit is echter in strijd met dc 
tweede hierboven genoemde regel (23). 

Zijn toepassing van de thermodynamica op chemische processen ver
dedigdc de schrijver door op tc merken dat wanneer men in de fysica 
regels als juist beschouwt men moeilijk aan de toepassing ervan in de 
chemie kan twijfelen, omdat de warmteleer in de natuurkunde toch geen 
andere kan zijn dan in de scheikunde. Omdat de chemische verschijn-

( 1 9 ) H. V. Helmholtz, Zum Gedachtniss an Gustav Magnus. Rede, gehalten in der 
Leihnitzsitzung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 6. Juli 1871. 
In : Populare wissenschaftliche Vortrage (Braunschweig, 1876, Drittes Heft,, 
pag. 1-19, i.h.b. pag. 13) en in Vortrage und Reden (Braunschweig, 1884, Band 
II. pag. 35-53, i.h.b., pag. 47). 

(20) Schroeder van der Kolk, Pogg. Ann. 131 (1867) 278-279. 
(21) Schroeder van der Kolk merkte op (Pogg. Ann. 122 (1864) 439 voetnoot), dat 

hij hiervan gebruik maakte voor hij de opvattingen van Clausius had leren ken-
nen. Vgl. R. Clausius t «Ich gbubte daher... den Satz, dass die Warme nicht von 
selbst aus einem kalteren in einen warmeren Korper Ubergehen kann, als einen 
Grundsatz hinstellen, und zum Beweise des zweiten Hauptsatzes der mechani-
schen Warmetheorie benutzen zu durfen» (Pogg. Ann. 120 (1863) 431). Zie ook 
Clausius' «Die mechanische Warmetheorie» (Braunschweig, 1876) Band I, pag. 
81. 

(22) Schroeder van der Kolk, Pogg. Ann. 122 (1864) 441. 
(23) Schroeder van der Kolk, Pogg. Ann .122 (1864) 446: 131 (1867) 279-280. 
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selen in het algcmeen gecompliceerder zijn dan de fysische, moeten we 
uit de natuurkunde regels afleiden die we in de scheikunde tocpassen 
(24). Zijn fout is duidelijk : Schroeder van der Kolk vergat dat de regel 
van Clausius alleen geldt voor volledige kringprocessen en niet voor af-
zonderlijke toestandsveranderingen. 

Dat een groot aantal chemische verbindingen thermisch ontleden. 
waarbij hun moleculen uiteenvallen in kleinere moleculen of atomen, 
was al lang bekend. Zo stelde Amand Bineau (1812-1861) in 1838 de 
abnormale dampdichtheid van een aantal ammoniumzouten vast (25) en 
veronderstelde hij dat het mogelijk is dat bij dampdichtheidsbepahngen 
de moleculen gedeeltelijk uiteenvallen (26). Deze hypothese werd in dc 
jaren 1857-1858 onafhankclijk van elkaar opgesteld door Hermann Kopp 
(1817-1892), Friedrich August Kekule (1829-1896) en Stanislao Can-
nizzaro (1826-1910) (27). Voor salmiak, dat bij verhiting gedeeltelijk 
uiteenvalt in ammoniak en zoutzuurgas, werd het experimentele bewijs 
door diffusieproeven geleverd in de jaren 1862 en volgende (28). 

Vooral de chemicus Henri Etienne Sainte-Claire Deville (1818-1881) 
heeft zich met zijn leerlingen intensief beziggehouden met de bestude-
ring van de wetten betreffende de ontleding van chemische verbindingen 
door warmte. In 1857 voerde hij het begrip dissociatie in voor dc ont
leding van een stof door warmte ter onderscheiding van ontleding door een 
chemische reactie, de galvanische stroom, enz. (29). Hij meende dat 
iedere stof tot een bepaalde temperatuur bestendig is en boven die tem
peratuur volledig ontleedt. Vijf jaar later definieerde hij de dissociatie 
als de gedeeltelijke ontleding van een stof door warmte, welke ontleding 
toeneemt met de temperatuur en tenslotte totaal is (30) : 

(24) idem, pag. 280. 
(25)A. Bineau, Annales de chimie et de physique (2) 68 (1838) 416-441; 70 (1839) 

251-272. 
(26) idem, Ann. chim. et phys. 68 (1838) 434 e.v.; 70 (1839) 272. 
(27) H. Kopp, Liebigs Annalen der Chemie und Pharmacie 105 (1858) 390-394: F.A. 

Kekule, Lieb. Ann. 106 (1858) 142; S. Cannizzaro, II nuovo Cimento 6 (1857) 
428-430; 7 (1858) 375-378 en 8 (1858) 71-72. 

(28) Vgl. Leopold von Pcbal, Lieb. Ann. 113 (1862) 199-202; Anton Karl von Than, 
Lieb. Ann. 131 (1864) 129-147; Charles Adolphe Wurtz, Comptes Rendus 60 
(1865) 728-732: 62 (1866) 1182-1186. 

(29) Sainte-Claire Deville, Comptes Rendus hebdomadaires des seances de I'Academie 
des Sciences 45 (1857) 857-861. 

(30) idem, 56 (1863) 729-740. • • . , ' . . ; • . . . . . > . 
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«J'ai propose d'appelcr dissociation ce phenomene, toutes les 
fois qu'il se produit partiellemcnt et a une temperature infe-
rieure a celle qui correspond a la destruction absolue dc com
pose, ou plutot a sa reduction complete en ses elements* (31). 

Hoewel de meeste chemici een gedeeltelijke ontleding bij de disso
ciatie aannamcn, konden ze er geen verklaring van geven. In principe 
zijn er twee mogclijkheden : alle moleculen ondergaan eenzelfde veran
dering (namelijk het losmaken van de samenhang en vergroten van de 
afstand tussen de bestanddelen) en gaan over in een toestand welke 
ligt tussen de oorspronkelijke verbinding en de geheel uitecngevallen 
stof, of een deel van de moleculen valt uiteen, terwijl de rest onveran-
derd blijft. Maar waarom splitst zich bij eenzelfde temperatuur slechts 
een deel van dc moleculen en een ander deel niet ? De moleculen zijn 
toch allemaal aan elkaar gelijk ? Dc temperatuur is de oorzaak van de 
dissociatie en omdat gelijke oorzaken gelijke gevolgen hebben moet de 
verandering gelijk zijn. 

De hypothese dat slechts een deel van de moleculen bij dissociatie 
uiteenvalt en een ander deel niet, scheen dan ook veel minder waarschijn-
lijk dan de «tussenvormtheorie». Deze was echter in strijd met het expe
riment. Ze verklaarde wel de vergroting van het dampvolume bij de 
dissociatie, maar niet dat men bij afkoeling lets anders zou krijgen dan 
een volledig herstel van de oorspronkelijke toestand. De tussenvormtheo-
rie gaf uiteraard helemaal geen verklaring van het feit, dat men een 
gedissocieerde stof door diffusie kan scheiden in zijn bestanddelen, ter
wijl uit die theoric volgt dat de dissociatie een discontinu verloop moet 
bezitten, terwijl dc ervaring leert dat er een continue overgang plaats 
vindt in dc dampdichtheidsvcrandering. De eerste die de juiste oplos-
sing gaf, was de Oostenrijkse fysicus Leopold Pfaundler (1839-1920), 
hoogleraar aan de Universiteit van Innsbruck (32). Hij zag in dat alleen 
de aanname van een gedeeltelijk uiteenvallen van de moleculen bij de 
dissociatie alle waargenomen feiten kan verklarcn en hij verwces naaf 
het artikel «Ueber die Art der Bcwegung, welche wir Warme nennen* 
van de Berlijnse fysicus Rudolph Julius Emmanuel Clausius (1822-1888) 
als oplossing voor het probleem (33). 

Clausius stelde dat in vloeistoffen de afzonderlijke moleculen ver
schillende snelheden bezitten, welke afwijkcn van de gemiddelde snelheid. 

(31) idem, pag. 730. 
(32) L. Pfaundler, Pogg. Ann. 131 (1867) 55-85. Zie over Pfaundler: E.W. Luad, 

Journal chemical Education 45 (1958) 125-128. 
(33) R. Oausius, Pogg. Ann. 100 (1857) 353-380. 
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Hierdoor kunnen de snelstc moleculen uit de vloeistof ontsnappen en is 
het vcrschijnsel van dc vcrdamping te verklarcn : Er is evenwicht wan
neer cr gcmiddcld evenveel moleculen uit de dampfase overgaan in de 
vlocistoffase als omgekeerd. 

«Der eintrcdende Gleichgewichtszustand ist demnach nicht 
ein Ruhezustand, in wclchen die Verdampfung aufgehort hat, 
sondcrn ein Zustand, in welchem fortwahrend Verdampfung 
und Niederschlag stattfinden, die beide glcich stark sind, und 
sich daher compensiren (34). 

In 1862 merkte Clausius op dat dc thermodynamica slechts op om
keerbare processen van toepassing is (35). Chemische reacties zijn dit 
in het algcmeen niet, hoewel er gcvallcn zijn waarbij aan dc voorwaarde 
van omkeerbaarheid wordt voldaan en wel bij processen welke tot stand 
komcn door de galvanische stroom. 

Het principe van het dynamisch evenwicht werd door Pfaundler gc-
bruikt voor de verklaring van de dissociatieverschijnselen en de chemi
sche evenwichtcn. Hij zegt op dit idee te zijn gckomcn naar aanleiding 
van dc analogic die hier optreedt (36). Dissosiatie is het vcrschijnsel 
dat bij constante temperatuur en druk een deel van de moleculen ontleedt 
en er door botsing weer evenveel nieuwe worden gevormd als er ont
leedt zijn. 

«Ich gehc nun zur Erklarung der Dissociation der Dampfe 
iiber und stelle zu diesem Zwecke die Hypothese auf, dass im 
Dampfe einer theilweise zersetzten Verbindung, so langc die 
Tempcratur dicselbe blcibt, eine ebenso grosse Anzahl von 
Molckiilcn sich spaltet, als sich durch Begegnung wieder 

vcreinigt» (37). 
Dit kan echter alleen als niet alle moleculen gelijktijdig in eenzelf

de bewegingstoestand zijn, net zoals Clausius moest aannemen voor de 
verklaring van de vcrdamping. 

Zo is de dissociatie van calciumcarbonaat in calciumoxide en kool
dioxide te verklarcn : er is evenwicht bij constante temperatuur en druk 
tussen dc uitgezondcn en gcabsorbecrde moleculen kooldioxide, waaruit 
direct volgt dat de dissociatiespanning alleen afhankelijk is van het 
kooldioxide. Dit in tegenstcHing tot dc toen gangbare opvatting dat bij 

(34) idem, pag. 362. 
(35) idem, Pogg. Ann. 116 (1862) 100-102. 
(36) Pfaundler, Pogg. Ann. 131 (1867) 63. 
(37) idem, pag. 59. 
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vergroting van de hoeveelheid calciumcarbonaat meer moleculen kool
dioxide de kans krijgen er mee in botsing te komen onder vorming van 
calciumcarbonaat, waardoor de druk moet afnemen. 
De dissociatie van een gasvormige verbinding AB wordt verklaard door 
aan te nemen dat de moleculen rechtlijnige en inwendige bewegingen 
bezitten, welke niet even groot zijn voor alle moleculen ten gevolge van 
de botsingen tegen elkaar en tegen de wanden van het reactievat (38). 
Bij constante temperatuur heeft alleen de gemiddelde energie (of zoals 
Pfaundler het uitdrukt, de «mittlere Icbendige Kraft») van de inwendige 
beweging een bepaalde waarde, welke evenredig is met de kinetische 
energie van de translatiebeweging. In de afzonderlijke moleculen kan ze 
echter groter of kleiner zijn dan de gemiddelde waarde. Met toename 
van de temperatuur neemt de kinetische energie van de beide soorten 
van beweging toe. In de moleculen met de grootste inwendige kinetische 
beweging kan dit leiden tot een scheiding van AB in A en B. Deze krijgen 
ieder een hoeveelheid translatiebeweging, kunnen elkaar ontmoeten en 
verenigen zich dan weer. Dit gaat net zo lang door tot er evenwicht 
heerst, waarbij evenveel moleculen AB ontstaan als er ontleedt worden. 
Verhogcn we de temperatuur, dan neemt dc splitsing van AB toe tot deze 
geheel ontleedt is in A en B. 

Dc theoric van Pfaundler was gebaseerd op analogic, welke in zijn 
gedachtcngang een belangrijke plaats innam, zoals ook blijkt uit een 
artikel uit 1874 over de «Kampf urn's Dasein» onder de moleculen (39). 
Hij brengt hierin de theoric van Clausius in verband met de leer van 
Darwin over de instandhouding van de best aangepaste levende wezens 
in de strijd om het bestaan en probeert aan te tonen dat er tussen che
mische evenwichtcn en dissociaties enerzijds en het ontstaan der soorten 
door natuurlijke selectie anderzijds een diepgaande analogic valt waar 
te nemen, die zelfs zo ver gaat dat de hoofdprincipes van beide theorieen 
dezelfde zijn. Tevens denkt hij aan te kunnen tonen dat, zoals Darwin 
in staat was het principe van een bewuste doelmatigheid in de natuur 
te vervangen door een zuiver natuurlijk principe, het ook moet lukken dc 
processen in de anorganische natuur, welke, zij het ook minder uitge-
sproken. een bepaald karakter van doelmatigheid schijnen te bezitten, 
ongedwongen te verklarcn met zijn (Pfaundlers) opvattingen. 

Hoewel Schroeder van der Kolk het dissociatiebegrip van Deville 
overnam, verzette hij zich heftig tegen de aangenomen analogic tussen 

(38) idem. pag. 60-61. 
(39) idem. Pogg. Ann. Jubelband 1874, pag. 182-198. 
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vcrdamping en dissociatie (40). Ook hij begreep niet dat bij een bepaal
de temperatuur sommige moleculen wel, andere niet ontleden. Waarom 
valt bijvoorbeeld onder gelijke omstandigheden fosforpcntachloridc uiteen 
in fosfortrichloride en chloor en verbinden de laatste twee zich gelijk
tijdig weer tot fosforpcntachloridc ? De dissociatie is de tendens van 
een chemische verbinding tot uiteenvallen bij een bepaalde temperatuur 
en niets dan de toestand waarin dc bestanddelen of een tekort aan vol
doende energie bezitten, of een tekort aan de benodigde affiniteit om 
zich volledig te verbinden. Schroeder van der Kolk meende dat er bij de 
dissociatie geen temperatuursevenwicht is : dc tocgevoerde hoeveelheid 
warmte ontleedt een aantal moleculen, maar daardoor worden naburige 
moleculen vcrhinderd op de ontlcdingstemperatuur te komen. Er vindt 
geen «decomposition particlle» plaats (Deville), maar wanneer bij een 
bepaalde temperatuur een molccuul ontleedt «so absorbirt es zugleich 
eine betrachtliche Warmemenge, und wirkt also abkiihlend auf die Nach-
barmolcciile ein» (41). 

«Nach meiner Ansicht soUtc es lediglich die durch die Zerset-
zung der zuerst ergriffenen Moleciile hervorgebrachte War -
meabsorption scin, welche die Hohcr-Erhitzung vcrhin-
dernd,... auf die Nachbarmolcciilc einwirkt und deshalb die 
Zersetzung aller Moleciile vcrz6gcrt» (42). 

Pfaundler valt hem op dit punt scherp aan (43). Schroeder van der 
Kolk geeft toe dat zijn opvattingen door Pfaundlers argumenten aan 
het wankeicn zijn gebracht (44). maar blijft bij zijn mcning dat de dis
sociatieverschijnselen evengoed zijn tc verklarcn met zijn theoric en in 
samenhang staan met de warmte-ontwikkeling bij chemische processen. 

(40) Schroeder van der Kolk, «Ueber die Deville'sche Dissociationstheorie*, Pogg. Ann. 
129 (1866) 481-508 en «Sur la theorie de la Dissociation de M. Sainte-Claire 
Devilled, Archives Neerlandaises des sciences exactes et naturelles 1 (1866) 418-
446. Zie ook : Pogg. Ann. 122 (1864) 448-449. Deville leverde kritiek op Schroe
der van der Kolk in Comptes Rendus 64 (1867) 66, waarop de laatste reageerde 
in een artikel «LIeber die Dissociationstheorie», Pogg. Ann. 131 (1867) 425-435 
en «Note sur la theorie de la dissociations, Archives neerlandaises 2 (1867) 
221-229. Vgl. ook Deville, Legons professees a la Societe chimique de Paris 
1864-1865 (Parijs, 1866) en de dissertatie van Sybren Rienkes V2ui der Ley, lets 
over de dissociatietheorie van Deville (Groningen, 1870). 

(41) Schroeder van der Kolk, Pogg. Ann. 129 (1866) 504. 
(42) idem, Pogg. Ann. 131 (1867) 433. 
(43) Pfaundler, Pogg. Ann. 131 (1867) 62-65. 
(44) Schroeder van der Kolk, Pogg. Ann. 131 (1867) 433^35. 
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Zijn vroege dood heeft hem echter verhinderd hier nader op terug te 
komen. 

Ondanks dc fundamentele fouten zijn de toepassingen van Schroe
der van der Kolk van de wetten van de thermodynamica op dc chemie dc 
mocite van het lezen waard. Zijn opvattingen kwamen echter niet tot vcr-
dere ontwikkeling en werden spoedig vergeten (45). Toch bevatten ze een 
aantal juiste ideeen. Zo vond hij het ontoclaatbaar om de reactiewarmte 
(de verbindingswarmtc) als een maat voor de affiniteit te beschouwen. 
Doet men dit, dan zou de wederzijdse affiniteit van stoffen die zich ver
binden onder warmte-absorptic negatief zijn. Affiniteit en reactiewarmte 
zijn onmogelijk uit elkaar af te leiden en zijn twee ongelijksoortige groot-
heden. De verbindingswarmtc is, als een verschil tussen de encrgie-in-
houdcn, slechts een maat voor de stabiliteit (46). Ze is evenmin een 
maat voor de affiniteit als bij het nccrvallen van een lichaam de ontwik-
keldc warmte lets zcgt over bijzondere cigenschappen van dc zwaarte-
kracht (47). 

Dc eerste juiste toepassing van de thermodynamica op chemische 
processen gaf August Friedrich Horstmann (1842-1929), die het entro
piebegrip gebruikte bij de verklaring van dissociatieprocessen : In che
mische evenwichtcn streven de stoffen er naar een toestand te verkrijgen 
van maximale cntropie (48). 
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(45) In 1898 besprak Georg Helm Schroeder van der Kolks «sehr beachtenswerter 
Versuch chemischer Verwendung der Energetik* (Die Energetik nach ihrer ge-
schichtlichen Entwicklung. Leipzig, 1898, pag. 138-140), terwijl ook Wilhelm 
Ostwald de theorie van onze landgenoot in zijn «Lehrbuch der allgemeinen Che
mie* opnam (Leipzig, 1896-1902, Zweiten Bandes zweiter Te i l : Verwandtschaft-
lehre. 2. Auflage, pag. 89-91). 

(46) Schroeder van der Kolk, Pogg. Ann. 122 (1864) 452-453 en 131 (1867) 422-424. 
(47) idem. Pogg. Ann. 122 (1864) 658-659. 
(48) A.F. Horstmann, Lieb. Ann. 170 (1873) 192-210. Vgl. «Abhandlungen zur Ther-

modynamik chemischer Vorgange in Ostwalds Klassiker der exakten Wissen
schaften Nr. 137 (Leipzig, 1903). 

196 



SUMMARY. 

Hendrik Willem Schroeder van der Kolk (1836-1867) and physical chemistry. 

In the history of physical chemistry Hendrik Willem Schroeder van der Kolk (1836-
1867), son of the well-known physiologist Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van der 
Kolk (1797-1862) and father of the mineralogist Jacobus Lodewijk Conradus Schroeder 
van der Kolk (1865-1906), occupies a remarkable place. He tried to apply the laws of 
the mechanical theory of heat on chemical reactions and for that purpose he studied 
the influence of heat on the formation and decomposition of chemical compounds 
(1864-1867). Wi th his theory, which was based on the equivalence between mecha
nical energy and heat, and on Clausius' principle that it is impossible to transfer heat 
by a cyclic process from a colder to a warmer reservoir without net change in other 
bodies, Schroeder van der Kolk explained the difference between endothermic and exo
thermic reactions as well as the catalytic action of platinum. Although he made the 
fundamental error in using Clausius' principle for individual changes of state, he gave 
a — for that time — noteworthy application of thermodynamics to chemical processes. 

The phenomenon of dissociation, which was explained by Leopold Pfaundler 
(1867) with the aid of the principle of dynamical equilibrium (Clausius, 1857), re
mained a problem for Schroeder van der Kolk. He couldn't understand why at a certain 
temperature only a part of the molecules dissociates and not all of them. He believed 
that there is no equilibrium of temperature in dissociation processes : the amount of 
heat added decomposes a number of melecules, but through that naburing molecules 
are unable to reach the decomposition temperature. 
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