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BELGISCHE BIJDRAGEN TOT DE THERMODYNAMISCHE VERKLARING VAN DE BROWNSE BEWEGING
G.

VANPAEMEL

In 1828 beschreef de Britse botanicus Robert Brown (1773-1858) de naar hem genoemde beweging van microscopisch kleine deeltjes in een fluidum. Enig onderzoek wees al snel uit dat de oorzaak van deze grillige bewegingen niet te zoeken
was in een eigen levenskracht van de deeltjes, aangezien het verschijnsel ook in
anorganische stoffen werd aangetroffen. De ontdekking zorgde tijdens de eerstvolgende jaren voor een vloed aan publikaties waarin verschillende verklaringen
werden voorgesteld. Na een paar jaar verdween de Brownse beweging echter geheel in de obscuriteit. Slechts vanaf de jaren zeventig nam de belangstelling voor
het verschijnsel opnieuw toe, maar het was niet voor het baanbrekende werk van
A. Einstein uit 1905 dat de betekenis van de Brownse beweging voor de kinetischmoleculaire fysica ten voile werd gewaardeerd (1).
De geschiedenis van de Brownse beweging roept een aantal belangrijke vragen
op over de ontwikkeling van de fysica in de negentiende eeuw. Vooral het ontbreken van een blijvende aandacht en systematisch onderzoek naar het merkwaardige
verschijnsel, staat in schril contrast tot de revolutionaire implicaties ervan, die na
1905 werden erkend. Een lineair schema van wetenschappelijke vooruitgang, gaande
van steeds nauwkeuriger observaties tot wetten en theorieen, is hier allerminst van
toepassing. De doorbraak kwam er immers niet door vooruitgang in het experimenteel onderzoek, maar wel door de revolutionaire nieuwe theoretische benaderingen van Einstein en Smoluchowski (2). Het empirisch onderzoek naar de Brovmse beweging was rond 1900 zelfs in een impasse geraakt. Anderzijds heeft het
uitblijven van een afdoende verklaring van het verschijnsel het streven naar een
kinetisch-moleculaire fysica niet tegengewerkt. De successen van de kinetische fysica op andere terreinen gaven blijkbaar voldoende krediet aan het onderzoeksprogramma om de moeilijkheden met de Brownse beweging over het hoofd te zien (3).
1. M.J. NYE, Molecular Reality. A perspective on the scientific work of Jean Perrin (London-New
York, 1972). S.G. BRUSH, The kind of motion we call heat: a history of the kinetic theory of
gases in the 19th century 2 vols. (Amsterdam-Oxford-New York, 1976), vol. 2, ch. 15. R. MAIOCCHI, La "Belle Epoque" dell'atomo. Ricerche sulla vittoria dell'atomismo nellafisica del prima
Novecento (Milaan, 1988). R. MAIOCCHl, "The case of Brownian motion," British Journal for
the History of Science 23 (1990) 257-283.
2. Zie BRUSH, The kind of motion (noot 1) p. 682 : "One can hardly find a better example in the
history of science of the complete failure of experiment and observation, unguided (until 1905)
by theory, to unearth the simple laws governing a phenomenon."
3. Een filosofische evaluatie van het kinetisch onderzoeksprogramma vindt men bij P. CLARK, "Atomism versus thermodynamics," in C. HOWSON (ed.). Method and appraisal in the physical sciences:
The critical background to modern science 1800- 1905 (Cambridge-New York, 1976) 41-105. Zie
ook Maiocchi (noot 1).
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In de discussie over de Brownse beweging hebben zich ook enkele Belgische
fysici laten horen. Hun namen zijn ook in de internationale literatuur terug te
vinden. Nochtans stond de Brownse beweging in Belgie slechts zeer korte tijd
in de belangstelling. Wat er aan onderzoek naar het verschijnsel gebeurde, vond
vrijwel helemaal plaats in de jaren 1874-1877. Latere publikaties voegden hieraan
niets meer toe. Merkwaardig is verder dat het centrum van de discussie werd ingenomen door auteurs die we eerder als amateur-fysici zouden bestempelen. Op
een uitzondering na lijken de professionele fysici zich niet over de Brownse beweging te hebben uitgesproken. De bedoelde auteurs waren bovendien Jezuieten.
De vraag rijst meteen in hoever de visies op de moderne natuurwetenschap, die
binnen deze religieuze orde werden ontwikkeld, een rol hebben gespeeld in de
specifieke interesse voor dit kinetisch-moieculair verschijnsel en in de richting
waarin verklaringen werden gezocht.
NATUURWETENSCHAP EN JEZUIETEN
De Societeit van Jesus, opgeheven door paus Clemens XIV in 1773, werd in 1814
door Pius VII opnieuw in haar kerkelijke rechten hersteld (4). Hoewel in de tussentijd de Jezuieten in de Zuidelijke Nederlanden steeds aanwezig en actief waren
gebleven, werden de Belgische Provincies van de Orde slechts in 1832 officieel
ingesteld. Op dat ogenbHk telde de Orde in Belgie 105 leden ; in 1882 was dit
aantal reeds toegenomen tot 800. De Orde gaf toen onderwijs in 13 colleges aan
meer dan 5000 leerlingen.
Door de constitutionele vrijheid van onderwijs was het de Jezuieten in het
nieuwe Belgie toegestaan hoger onderwijs in te richten. In hun College NotreDame de la Paix te Namen werd vanaf 1836 hoger onderwijs in de filosofie
gegeven. Ook kregen de studenten er onderwijs in de natuurwetenschappen.
Hiervoor werden grote mineralogische en geologische collecties aangelegd en beschikte het college over een chemisch en een fysisch laboratorium. In 1857 werd
een meteorologisch observatorium gebouwd. Ook in het Sint Jan Berchmans
college te Leuven, waar het studiehuis van de Orde was gevestigd, werd wetenschappelijk onderwijs gegeven. In 1866 werd er met steun van Namen een fysisch
laboratorium ingericht, dat snel uitgroeide tot een van de beste in Belgie, en in
1880 werd begonnen met de bouw van een observatorium. Nog later werden deze
voorzieningen uitgebreid met een chemisch laboratorium, een mineralogische collectie en tenslotte laboratoria voor biologie en fysiologie.
Uiteraard waren deze onderwijsinstellingen geen onderzoeksinstituten. Toch
ontwikkelde zich binnen de Societeit een duidelijke interesse voor de natuurwetenschappen, die vooral tijdens de laatste decennia van de negentiende eeuw een
aantal opmerkelijke wetenschappers voortbracht. C.E.M. Struyker Boudier
schrijft over de sfeer in het Leuvense studiehuis dat op het einde van de negentiende eeuw 'de belangstelling voor de filosofie in het algemeen, en voor de metafysiek in het bijzonder, gering (was). De aandacht ging meer uit naar (natuur)wetenschappen, waarvan het aandeel in het curriculum het verre won van wat voor
4. (A. PONCELET), La compagnie de Jesus en Belgique. Aperfu historique (Brussel, 1907).
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Fig. 1 — Het fysisch cabinet van het Studiehuis der Jezuieten te Leuven. Uit La Compagnie de Jesus
en Belgique (Brussel, 1907).

de filosofie gereserveerd was. Liefst vijf professoren doceerden astronomic, fysica,
chemie, geologic, zoologie en kristallografie' (5). Hieruit kwam een aantal getalenteerde wetenschappers naar voor. De meest succesvoUe van hen was de geoloog
Alphonse Renard (1842-1903), die later (nadat hij de Orde had verlaten) hoogleraar werd aan de universiteit te Gent (6). Een andere opmerkelijke figuur was
Victor Van Tricht (1842-1890), die niet alleen als leraar (aan het college te Luik)
maar ook als conferencier, een grote invloed had (7).
Ook de Jezuieten die zich met de Brownse beweging hebben ingelaten, waren
met het natuurwetenschappelijk onderwijs verbonden. Ignace Carbonelle
(1829-1889) was een van de eerste studenten van het college te Namen. Daarna
5. C.E.M. STRUYKER BOUDIER, Wijsgerig leven in Nederland, Belgie en Luxemburg 1880-1890.
Deel 1: De Jezuieten (Nijmegen, 1985) p. 43.
6. H. BUTTGENBACH, "Notice sur Alphonse Renard," Ann. Acad. roy. 119 (1953) 387-413 ; aanvuUende informatie in Alphonse Francois Renard. Professeur a I'Universite de Gand. Sa vie
et ses oeuvres, Comite d'Emancipation Intellecluelle. Publication periodique no. 4 (Antwerpen,
1904).
7. De vele conferenties van Van Tricht werden met groot succes als brochures uitgegeven. De invloed
van Van Tricht werd o.a. bevestigd door de Luikse hoogleraren Lohest en Fraipont : J.-J. VENDRIX,
"Introduction du darwinisme a I'universite de Liege (1817-1888)," in A.-C. BERNES (ed.) Regards
sur 175 ans de science a I'Universite de Liege 1817-1992 (Luik, 1992) 63-111, m.n. p. 91.
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doceerde hij er wiskunde en mechanica alvorens naar Calcutta te vertrekken waar
hij opnieuw wetenschappen onderwees van 1861 tot 1868. Volgens Sommervogel
zou hij na zijn terugkeer naar Belgie in 1870 nog in Leuven hebben gedoceerd,
maar dit is vermoedelijk onjuist. Tot aan zijn dood verbleef hij alleszins te Brussel,
waar hij de oprichter en bezieler was van de Societe scientifique de Bruxelles
en redacteur van haar publikaties, de Annates en vooral de Revue des questions
scientifiques (8).
Joseph Delsaulx (1828-1891) onderwees eerst van 1853 tot 1868 wiskunde, mechanica en fysica te Namen, waarna hij tot een jaar voor zijn dood wiskunde
en fysica doceerde te Leuven (9). Tijdens de jaren zestig publiceerde hij een drietal
leerboeken, respectievelijk over capillariteit, geometrische en fysische optica. Overwegend dezelfde onderwerpen kwamen ook in zijn andere meer originele publikaties aan bod, wat erop wijst dat zijn onderwijsopdracht zeer goed aansloot
bij zijn wetenschappelijke interesses.
De derde Jezuiet, die in dit verband moet worden genoemd is Jules Thirion
(1852-1918) die te Leuven fysica doceerde (10). Van zijn publikaties zijn vooral
enige wetenschapshistorische werken te vermelden, m.n. over Pascal en de geschiedenis van de rekenkunde. Zijn rol in het debat over de Brownse beweging
bleef beperkt tot het bekend maken van de onderzoekingen die door Carbonelle
waren gedaan.
De activiteiten van deze Jezui'eten-fysici vielen in een periode dat het wetenschappelijk leven een grondige gedaanteverwisseling onderging. Het wetenschapsmodel dat door A. Quetelet (1796-1874) was gepropageerd, was reeds
voor zijn dood door de nieuwere ontwikkelingen achterhaald. Voor Quetelet
was wetenschap een cobperatieve onderneming, waarbij de afzonderlijke bijdragen van individuele onderzoekers zich dienden aan te sluiten bij een gezamenlijk project van een wetenschappelijke gemeenschap. Deze gemeenschap,
vergaderd in de Koninklijke Academic, vormde de waarborg voor de coherentie,
de orientatie en het moreel gezag van de wetenschappelijke onderzoeksinspanning. Vanaf de jaren zeventig werden echter middelpuntvliedende krachten
in het wetenschappelijk leven in Belgie merkbaar. De toenemende specialisatie
en de professionalisering van de natuurwetenschappen maakten een andere
organisatiestructuur noodzakelijk. De universiteiten, waar de bouw van laboratoria en de benoeming van wetenschappelijk personeel de mogelijkheden
voor onderzoek hadden uitgebreid, eisten meer en meer de plaats op van de
Academic als centra van de wetenschappelijke wereld. Gespecialiseerde genootschappen en tijdschriften traden in concurrentie met de vergaderingen en de publikaties van de Academic. Tenslotte vertoonde ook de wetenschappelijke wereld

8. G. LEMOINE, "Le R.R Carbonelle," RQS 25 (1889) i-vii. E. DE MOREAU, "Carbonelle" Biographie Nationale XXIX col. 418-421. G. VANPAEMEL, "Ignace Carbonelle S.J. (1829-1889) :
Catholic Science and Atomic Physics," in : A. BAUMER & M. BUTTNER (eds.). Science and
Religion/Wissenschaft und Religion (Bochum 1989) 134-141.
9. P. MANSION, "Le R.P. Delsaulx, S.J.," RQS 29 (1891) 584-588.
10. V. SCHAFFERS, "Le R.P. Thirion," RQS 11 (1920) 27-52.
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zelf steeds groter wordende barsten door interne conflicten en concurrentie (11).
De Jezuieten namen in deze ontwikkeling een bijzondere plaats in. Hoewel
de bouw van laboratoria en observatoria erop zou kunnen wijzen dat ook zij
eigen onderzoekscentra wensten te ontwikkelen, bleef hun wetenschappelijk onderzoek te beperkt om met de universitaire ontwikkelingen op dat vlak te kunnen
wedijveren. De ambities van de Jezuieten-fysici lagen ook anders dan bij hun
universitaire collega's. Fysici als P. De Heen (Luik) en G. Van der Mensbrugghe
(Gent) stuurden bijna maandelijks rapporten naar de Academic en andere genootschappen om elke vooruitgang in hun onderzoek te melden. Hieraan deden
de Jezuieten niet mee. Het wetenschapsideaal dat hen voor ogen stond, was op
de eerste plaats dat van een kritische reflectie op het werk van anderen en op
de wetenschappelijke vooruitgang in het algemeen. Het geven van onderwijs en
voordrachten was voor hen een veel belangrijker doel dan het realiseren van originele bijdragen. De oprichting van de Societe scientifique was in dit opzicht
een anomalie in de algemene ontwikkeling van de Belgische wetenschap. Het genootschap had immers een duidelijk overkoepelende functie en ging in tegen de
heersende tendens naar specialisatie (12).
In dit licht moeten we daarom Carbonelle en Delsaulx voornamelijk als
amateur-fysici beschouwen. Hoewel zij beiden enig origineel onderzoek hebben
uitgevoerd, is hun werk veeleer van theoretische en speculatieve aard, sterk aanleunend bij filosofische reflecties. Wellicht vormde dit nu net de aanzet tot hun
bemoeienissen met de Brownse beweging.
DE DANSENDE GASBELLEN
De Brownse beweging werd onder de aandacht van de Belgische wetenschappelijke
wereld gebracht door de microscopische onderzoekingen van minerale gesteenten,
uitgevoerd door de Jezuiet A. Renard. Renard, die op dat ogenblik mineralogie
en geologic doceerde aan het studiehuis te Leuven, had in 1874 samen met de
geoloog Ch. de la Vallee-Poussin, hoogleraar aan de Leuvense universiteit, een
verhandeling ingediend bij de Koninklijke Academic over de magnetische
gesteenten in de Belgische Ardennen. De verhandeling werd bekroond en twee
jaar later gepubliceerd (13). Renard was hiermee de eerste in Belgie die een microscoop aanwendde bij het onderzoek van gesteenten.
Renard vermeldde terloops in dit werk zijn waarnemingen van de vloeibare
enclaves, opgesloten in de minerale caviteiten. Er bleek zich een merkwaardig
11. Voor Quetelet zie o.a. A. QUETELET, "Aperfu de I'^tat actuel des sciences mathematiques chez
les Beiges," Corn math. phys. 9 (1837) 1-46 en Id., "Quelques remarques sur I'influence des
Academies, des Congrfes et des Conferences statistiques," Bull Acad. roy. 2, XX (1853) 417-427.
De veranderingen in het Belgisch wetenschappelijk leven zijn nog niet systematisch onderzocht.
Voor een aanzet, zie G. VANPAEMEL, "Jean-Servais Stas en de experimentele wetenschappen
in Belgie," in R. HALLEUX en A.-C. BERNfiS (eds.) Jean-Servais Stas 1813-1891 (Luik, 1992)
45-52 en Id., "TVansformism and the question of species in Belgium before the introduction of
Darwinism" Tractrix 4 (1992) 13-37.
12. (P. MANSION), La Societe scientifique de Bruxelles (Parijs, 1901).
13. A. RENARD en Ch. DE LA VALLEE-POUSSIN "Sur les caracteres mineralogiques et stratigraphiques des roches dites plutoniennes de la Belgique et de I'Ardenne fran?aise," Mem. cour.
XL (1876) 264 biz.
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Fig. 2 — Gasbellen in de minerale caviteiten. Uit J. Thirion, "Les mouvements moleculaires," RQS
7 (1880).

verschijnsel voor te doen, zoals hij enige jaren later aan de lezers van de Revue
des questions scientifiques uitlegde : "Vous avez sous les yeux une enclave liquide ;
au milieu de cette gouttelette infinitesimale nage un point noir; c'est la libelle ;
mettez-la bien au foyer du microscope, et vous nc tarderez pas a la voir se
mouvoir ; tantot elle n'aura qu'une trepidation sur place, tantot elle s'avancera
lentement, tantot imitant a s'y meprendre le mode de progression des organismes
inferieurs, elle s'agitera d'un bout a I'autre de sa prison, s'arretcra un instant
pour trembler sur elle-meme, reprendra sa course et ira butter contre les parois
de I'enclave." (14)
Renard demonstreerde dit merkwaardige verschijnsel ook aan zijn confrater
Carbonelle. Van juni tot oktober 1874 voerde Carbonelle een aantal onderzoeken
uit om een door hem bedachte kinetische verklaring te staven. Het was blijkbaar
de bedoeling dat een verslag van deze onderzoekingen in de verhandeling van
Renard en De la Vallee-Poussin zou worden opgenomen, maar verder dan de
drukproeven is de tekst niet geraakt. Om onduidelijke redenen — "pour des
raisons qu'il est inutile de rapporter ici" (15) — werd de tekst uiteindelijk niet
gedrukt. Het onderzoek had wel de aandacht getrokken van G. Dewalque, die
bij de Academic over de ingediende verhandeling een rapport indiende, en daarin
even de verklaring van Carbonelle vermeldde.
Over het oorspronkelijke onderzoek van Carbonelle worden we daarom slechts
indirect ingelicht. Behalve de summiere opmerking van Dewalque, dienen we voort
te gaan op de bestrijding van Carbonelles verklaring door Delsaulx en op een
gedeeltelijke publikatie van Carbonelles nota's in een artikel van Thirion. Geen
van deze drie teksten geeft voUedige duidelijkheid. Dit alles wekt tenminste enige
verwondering waarom Carbonelle zijn eigen onderzoek niet zelf heeft beschreven.
Wat we rechtstreeks van het onderzoek weten, zijn de enkele passages die
Thirion publiceerde in 1880. Op dat ogenblik was de interesse in de Brownse
beweging eigenlijk al weer afgenomen. Het eigenlijke onderwerp van Thirions
artikel was niet de Brownse beweging, maar de radiometer van de Engelse fysicus
William Crookes (1832-1919). De radiometer of radioscoop bestond uit een
vacuiimbuis, waarin zich een molentje met vier wieken bevond. De wieken waren

14. J. THIRION, "Les mouvements moleculaires," RQS 1 (1880) 5-55. Citaat p. 44.
15. J. THIRION, "Le mouvement brownien," RQS 65 (1909) 250-266. Citaat p. 261.
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Fig. 3 — Een radiometer, ingericht voor het onderzoek van elektrische ontladingen. Uit J. Thirion,
"Les mouvements moleculaires," RQS 1 (1880).

aan een kant mat zwart gemaakt (goed absorberend), aan de andere helder spiegelend. Onder de invloed van zonlicht of een andere warmtebron, begon het molentje te draaien. Crookes demonstreerde het verschijnsel in 1873 voor de
Londense Royal Society en opperde het vermoeden dat het verschijnsel veroorzaakt werd door de mechanische druk van het licht, vandaar de naam radiometer. Tijdens de daaropvolgende jaren werd deze verklaring echter verworpen
en nam men aan dat het effect in verband stond met de kinetische eigenschappen
van de moleculen van het sterk verdunde gas in de vacuiimbuis (16). In 1879 presenteerde Crookes een nieuwe, ophefmakende ontdekking. Door een elektrisch
veld aan te leggen in de vacuiimbuis, creeerde hij lichtgevende stralen van wat
hij noemde 'radiant matter'. Ook hiervoor gaf hij een kinetische verklaring.
Het artikel van Thirion was op de eerste plaats een samenvatting van enkele
gepubliceerde verslagen van Crookes' experimenten. Voor Thirion vormden deze
experimenten een belangrijke ondersteuning voor de kinetisch-moleculaire fysica.
De mechanische warmteleer ging er immers vanuit dat de materie was opgebouwd
uit beweeglijke moleculen, die echter omwille van hun kleine afmetingen en hun
sneUe, ongeordende bewegingen niet rechtstreeks waarneembaar waren. "Mais

16. S.G. BRUSH, The kind of motion (noot 1) vol. 1, 210-230.
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pourquoi n'essaierait-ont pas de les rendre visibles malgre tous ces obstacles, soit
en amplifiant les excursions, soit en les ralentissant, soit en groupant les
mobiles ?" vroeg Thirion zich af (17). De experimenten van Crookes in ijle gassen
onder de invloed van elektrische en magnetische velden lieten volgens Thirion
zien dat deze mogelijkheid, tenmiste voor wat betreft gassen realiteit was geworden.
In een tweede deel breidde Thirion deze bedenkingen uit tot de vloeistoffen.
Verschijnselen als verdamping en druk van vloeistoffen werden in de kinetische
theorie verklaard als een gevolg van bewegingen en botsingen van individuele
moleculen. De individuele verschijnselen werden echter gemaskeerd door het grote
aantal moleculen, dat zich in elk zichtbaar volume vloeistof bevond. Enkel
wanneer het mogelijk zou zijn een zeer klein volume afzonderlijk te observeren,
zou men de ongelijkmatigheid ervan kunnen waarnemen. "II devra done suffire
d'isoler des portions de plus en plus petites de surfaces d'evaporation ou de
pression, pour arriver enfin a des etendues incapables d'assurer la compensation
des irregularites, et alors les effets de la discontinuite et de I'agitation thermodynamique du liquide devront se faire sentir." (18)
Op dit punt introduceerde Thirion de onderzoekingen van Carbonelle over
de luchtbellen in de minerale caviteiten. Carbonelle had volgens Thirion meteen
het moleculair karakter van de vreemde bewegingen onderkend en ze geextrapoleerd tot een algemene wet : "D'apres la theorie mecanique de la chaleur, toute
particule de matiere librement suspendue dans un liquide, doit oscUler sans cesse
si elle est suffisamment petite. Une fois cette limite atteinte, les oscillations doivent
etre d'autant plus vives que les dimensions seront plus petites." (19)
De verklaring hiervoor bestond uit twee luiken. Bij vaste stofdeeltjes en
visceuze of olieachtige vloeistofdruppels waren de griUige bewegingen het gevolg
van een ongelijk bombardement van moleculen, "que la loi des grans nombres
ne ramene plus a I'uniformite", op de verschillende plaatsen van hun oppervlak.
Bij gasbellen werd de verplaatsing veroorzaakt door de ongelijke verdamping
en condensatie van de in de gasbel opgesloten damp, waardoor het grensoppervlak
voortdurend verlegd werd. Ter ondersteuning van deze algemene beschouwingen,
onderzocht Carbonelle een groot aantal stoffen in suspensie. Hij vond dat de
beweging zich steeds voordeed bij elk voorwerp kleiner dan 2 duizendsten millimeter (2 /<m). Ook constateerde hij dat de bewegingen heftiger werden naarmate
het voorwerp kleiner werd.
Ondanks de zeer affirmerende beweringen van Thirion, is het niet duidelijk
of de weergegeven redenering inderdaad deze van Carbonelle is geweest. Uit Carbonelles notities citeerde Thirion enkel enige passages over de experimentele
aspecten van het onderzoek, maar nergens werd een directe uitspraak aangehaald
die met de verklaring in verband stond. Bijna twintig jaar later bevestigde Thirion
wel dat de tekst van zijn artikel zeer nauwgezet de mening van Carbonelle had
weergegeven, "car il lui fut soumis et cut son approbation." (20) Tussen 1874
17.
18.
19.
20.

J. THIRION, "Les mouvements moleculaires," (noot 14) p. 6.
Ibidem, p. 43.
Ibidem, p. 44.
THIRION, "Le mouvement brownien", (noot 15), p. 261.

BROWNSE BEWEGING IN BELGIE

51

en 1880, de datum van Thirions artikel, was echter een kritiek veschenen op Carbonelles verklaring, waaruit kon worden afgeleid dat de oorspronkelijke versie
ervan lichtelijk anders moet hebben geluid. De kritiek was afkomstig van Joseph
Delsaulx (21). Het lijkt niet uit te sluiten dat de mening van Carbonelle, zoals
medegedeeld aan Thirion, zich onder invloed van Delsaulx' bemerkingen enigszins
heeft gewijzigd.
Van de beide ordegenoten, was Delsaulx ongetwijfeld de betere fysicus. Carbonelle was vooral een publicist, die zich bij voorkeur ophield op de grens tussen
natuurwetenschap en (christelijke) filosofie (22). Van grote originaliteit of doorgedreven onderzoek is bij hem geen sprake. Delsaulx ging wel deze weg op. Hij
ondernam studiereizen, publiceerde mededelingen in verschillende binnen- en buitenlandse tijdschriften en getuigde daarbij van een consequent ontwikkeld onderzoeksprogramma. Hoewel zijn origineel werk vrij beperkt bleef, was hij toch
de meest professioneel ingestelde fysicus bij de Belgische Jezuieten.
Op 6 juni 1877 presenteerde Delsaulx een thermodynamische verklaring van
de Brownse beweging in een vergadering van de Royal Microscopical Society te
Londen. De basis van deze verklaring was gelegd door CarboneUe, zoals Delsaulx
voluit erkende.
"A friend of mine has, I think, approached the nearest to the truth in investigating this matter.
His opinion, the fundamental idea of which has been put in print, maybe expressed in these
terms ; 'Every free particle, the molecules of which remain associated by their mutual actions
as in the liquids and the solids, or by an external pressure as in the gas-bubbles in the mass of
a liquid, must oscillate incessantly, if it is sufficiently small. These oscillations are a necessary
result of the molecular vibrations which constitute heat: because each molecule, in vibrating,
tends to displace the centre of gravity of the body to which it belongs. If this displacement is
not commonly produced in the bodies we observe, it is because the effect of one, owing to
the immense number of molecules, is always neutralized by that of another' The theoretical
developments into which I shall enter shortly, will show how much we ought to ascribe to this
really ingenious, but much too incomplete idea." (23)

De tekst waaraan Delsaulx refereerde was het reeds aangehaalde rapport van Dewalque, doch daarin stond heel wat minder te lezen dan wat Delsaulx wel erg
vrij 'citeerde'. De oorspronkelijke tekst van Dewalque bevatte slechts het volgende :
"Ce singulier mouvement (des libelles) a ete etudie par un ami des auteurs, qui le considere comme
du aux vibrations calorifiques. Suivant ce physicien, toute particule libre, dont les molecules restent
associees par leurs actions mutuelles, comme dans les solides et les liquides, ou par une pression
exterieure, comme dans les gaz, doit osciller sans cesse, si elle est suffisamment petite. Nous recommandons cette explication du mouvement brownien a I'attention des physiciens." (24)

Hierin is dus geen sprake van de zinsdelen die in het citaat van Delsaulx cursief
zijn weergegeven. De bijgevoegde preciseringen van Delsaulx suggereren een heel
andere verklaring dan deze die bij Thirion werd gegeven. Aangezien Delsaulx
de drukproeven van Carbonelles nota had gelezen en er ongetwijfeld met hem
21. Delsaulx had de drukproeven van Carbonelles nota nagelezen.
22. Zie G. VANPAEMEL, "Ignace Carbonelle" (noot 8).
23. J. DELSAULX, "Thermo-dynamic Origin of the Brownian Motion," The Monthly Microscopical
Journal 18 (1877) 1-7. Citaat p. 1-2. Cursivering toegevoegd.
24. G. DEWALQUE, "Rapport," Bull Ac. roy 41 (1874) 410.
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zelf over heeft kunnen spreken, mogen we er vanuit gaan dat hij zeer goed op
de hoogte was van wat Carbonelle bedoelde. In Carbonelles verklaring, zoals
hier samengevat door Delsaulx, lijkt de notie van 'moleculair bombardement'
niet aanwezig. De verantwoordelijke moleculaire bewegingen zijn vibraties, geen
translaties. Door vibraties kunnen moleculen hun ogenblikkelijke positie wijzigen,
maar daarbij botsen ze niet tegen andere moleculen aan. Delsaulx legde op dit
punt nog eens bijzondere nadruk op het einde van zijn tekst : "It is from having
neglected to take into account this movement of translation in Uquids and gases,
that the author of the thermodynamic theory in liquids and gases, mentioned
in the beginning of this article, has only given an incomplete and wholly insufficient explanation of the phenomenon. If the molecules in the mass of liquids
are only subject to single vibratory motions, the displacing of the centre of gravity
of the Brownian particles, consisting of thousands of molecules, would always
remain imperceptible." (25)
Carbonelles oorspronkelijke verklaring luidde dus vermoedelijk als volgt : door
de thermische vibraties van de moleculen wijzigt zich voortdurend de ogenblikkelijke positie van hun gezamenlijk massacentrum. De verplaatsing van het massacentrum kan echter niet worden waargenomen wanneer het aantal moleculen,
die alle onafhankelijk van elkaar vibreren en daardoor elkaars invloed neutraliseren, te groot is. Enkel bij kleine deeltjes is deze verplaatsing zichtbaar. Het
zijn dus niet de botsingen van de moleculen uit de omringende vloeistof op het
deeltje die de bewegingen veroorzaken, maar wel de vibraties van de eigen moleculen.
Deze versie lijkt inderdaad heel goed aan te sluiten bij de Carbonelle/Thirion
verklaring van de Brownse beweging van gasbellen, hoewel ze er niet helemaal
mee samenvalt. De voortdurende verdamping en condensatie van de gasmoleculen, die de grenslaag van de bel voortdurend verplaatst, maakte inderdaad
geen gebruik van een bombardement van uitwendige moleculen en volgde enkel
uit het bestaan van inwendige fluctuaties. De merkwaardige dubbele verklaring
bij Thirion, enerzijds voor vaste stoffen en vloeistofdruppels, anderzijds voor
gasbeUen, kan in deze reconstructie ontstaan zijn door een combinatie van Carbonelles oorspronkelijke verklaring van de gasbellen met Delsaulx' verklaring
door moleculair bombardement.
De verklaring van de Brownse beweging was bij Delsaulx ingegeven door zijn
studie van de thermodynamische verklaring van Crookes' radiometer (26). In
een verdund gas was de gemiddelde vrije weglengte van de moleculen (d.i. de
gemiddelde afstand afgelegd door moleculen tussen twee opeenvolgende botsingen) van dezelfde grootte-orde als de afmetingen van het volume waarin het
gas zich bevond. Toevallige verschillen in temperatuur en druk (evenredig met
de kinetische energie van de moleculen) werden daarom niet meer gelijkmatig
aan alle delen van het gas overgedragen. Hierdoor konden belangrijke fluctuaties
in druk en temperatuur optreden.

25. J. DELSAULX, "Thermo-dynamic Origin" (noot 23) p. 5-6.
26. DELSAULX publiceerde in 1876 enkele studies over de radiometer in Nature en Les Mondes.
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Zich baserend op berekeningen van de Duitse fysicus R.H. Finkener (27), nam
Delsaulx aan dat dit verschijnsel zich in lucht voordeed zodra de verhouding
tussen de afmetingen van het totale volume en de gemiddelde vrije weglengte
kleiner was dan 3000. In de radiometer bedroeg deze verhouding zelfs niet meer
dan 1/5. De gasbellen in de minerale caviteiten hadden een maximale diameter
van 2^m, terwijl bij een vermoedelijke druk van 15 mmHg de gemiddelde vrije
weglengte 5 /urn bedroeg. "We are therefore justified," besloot Delsaulx, "in attributing the oscillatory motion of little gas-bubbles in a liquid to the velocity
of translation of the molecules, varying in intensity and direction from one to
another, and giving rise at the same instant, by default of the total communication of pressure, to unequal propulsions upon the different points of the envelope." (28) Ook hield Delsaulx, net als Carbonelle, rekening met de verdamping
van moleculen in de gasbel (wanneer die niet uit lucht, maar uit damp van de
omgevende vloeistof werd gevormd), maar dit werd op een perfecte wijze gecompenseerd door condensatie van andere moleculen, zodat de druk en de
dichtheid van de damp in de bel behouden bleven.
Op een gelijkaardige wijze trachtte Delsaulx ook de Brownse beweging van
vaste stofdeeltjes en vloeistofdruppels te verklaren, ditmaal niet door de inwendige
druk van de opgelosten moleculen, maar door de druk van de moleculen in de
omringende vloeistof. De kinetische energie van de vioeistofmoleculen was
normaal verdeeld over een translatie-, vibratie- en rotatiebeweging. Soms konden
deze bewegingen elkaar zodanig versterken dat een molecule kon ontsnappen aan
de aantrekkingskrachten van de omringende moleculen. Dit vormde de basis van
de thermodynamische verklaring van de verdamping, maar Delsaulx paste ze hier
toe op de bewegingen van moleculen midden in de vloeistof. Moleculen konden
dus een zeer hoge snelheid bereiken en daardoor een extra druk uitoefenen op
de gesuspendeerde deeltjes. Het verschijnsel was erg klein, maar wel merkbaar
omdat de botsingen van de 'gewone' moleculen elkaar compenseerden.
Delsaulx dacht bij deze verklaring blijkbaar aan een effect veroorzaakt door
individuele moleculen. In die zin wijkt de later door Thirion gegeven verklaring
af van Delsaulx. Thirion legde de Brownse beweging immers uit als een statistische
fluctuatie in de druk die op een willekeurig kleine wand wordt uitgeoefend. Mogelijk, maar daarvoor bestaan geen aanwijzingen, is deze verfijning van de theorie
gebeurd onder invloed van de kritiek die werd gegeven door de Duitse botanicus
Karl W. von Nageli (1827-1891) op de kinetische verklaring. Nageli had in 1879
aangetoond dat de energie van de individuele moleculen veel te klein was om
aan de stofdeeltjes een waarneembare beweging mee te delen (29).
Uit dit overzicht blijkt dat de Belgische Jezuieten minstens vijf verschillende
verklaringen hebben gegeven voor de Brownse beweging :
(a) door vibratie van de interne moleculen
(b) door ongelijkmatige verdamping in een gasbel
27. R.H. FINKENER, "Ueber das Radiometer van Crookes," Poggendorff's Annalen 2, 158 (1876)
572.
28. J. DELSAULX, "Thermo-dynamic Origin" (noot 23) p. 4.
29. K.W. von NAGELI, "Ueber die Bewegungen kleinster Korperchen," Siizungsberichte math.phys. Classe Akad. Munchen 9 (1879) 389.
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(c) door ongelijkmatige druk in een gasbel bij lage dichtheid
(d) door bombardement van snelle moleculen in de vloeistof
(e) door fluctuaties in de druk van de vioeistofmoleculen
Van deze vijf verklaringen kunnen (a) en wellicht ook (b) worden toegeschreven
aan Carbonelle, (c) en (d) aan Delsaulx, en (e) aan Thirion. Uiteraard waren al
deze verklaringen van zuiver speculatieve aard. De experimentele onderzoekingen
van Carbonelle leidden enkel tot de vaststelling dat het verschijnsel steeds optrad
bij voldoend kleine massa's, terwijl de berekeningen van Delsaulx ter ondersteuning van (c) hooguit konden wijzen op de mogelijke analogic tussen de
Brownse beweging in gasbeUen en de kinetische verklaring van Crookes' radiometer. Het presenteren van de respectievelijke verklaringen formuleerde geen
nieuwe vragen en stimuleerde geen verder onderzoek. De belangstelling voor de
Brownse beweging bij de Belgische Jezuieten verdween daarmee even snel als ze
was opgedoken.
THERMODYNAMICA EN KATHOLIEKE WETENSCHAP
De belangstelling voor de Brownse beweging was bij de Belgische Jezuieten heel
nauw verbonden met en ondergeschikt aan hun meer algemene interesse voor
de thermodynamica, en m.n. voor de kinetisch-moleculaire interpretatie ervan.
Carbonelle had reeds in 1869 zijn bewondering voor de thermodynamica, meer
bepaald de mechanische warmteleer, geuit in een indrukwekkende reeks artikelen,
bedoeld voor een katholiek publiek (30). De thermodynamica had, volgens Carbonelle in de natuurwetenschappen een revolutie teweeggebracht, die zicht gaf
op de kennis van de primordiale krachten. Deze kennis was niet alleen voor de
fysicus, maar ook voor de filosoof en de theoloog van zeer groot belang. Carbonelle bleef, ook in latere geschriften, steeds een vurig verdediger van de thermodynamica als ultieme wetenschap van de fundamenten van de natuur, en dus
van de Schepping.
Dit enthoesiasme voor de thermodynamica, en in het bijzonder voor de
Brownse beweging die er ondersteuning aan gaf, werd door Mary Jo Nye in
verband gebracht met twee motieven die de katholieke geleerden dierbaar zouden
zijn geweest (31). Volgens Nye zagen de Jezuieten in het statistisch karakter van
de Brownse beweging een mogelijkheid om een zekere onbepaaldheid en dus een
anti-deterministische tendens in de natuurwetenschappen te onderkennen. Bovendien stelt zij dat de Jezuieten, zoals de meeste katholieke geleerden, een
grondige afkeer hadden van de mogelijkheid dat atomen organische en dus nietpassieve eigenschappen zouden bezitten. Hun verklaring van de Brownse beweging
benadrukte de mechanische werking van de atomen.
30. 1. CARBONELLE, "La thermodynamique," Etudes religieuses 4eme s6rie, 4 (1869) 209-241,
416-444, 694-722 ; 5 (1869) 424-455 ; 6 (1869) 25-59, 401-426. Dezelfde boodschap bleek ook uit
Carbonelles belangrijkste werk Les confins de la science et de laphilosophie (Brussel 1881), ook
ontstaan uit een reeks artikelen in Revue des questions scientifiques.
31. M.J. NYE, "The moral freedom of man and the determinism of nature : the Catholic synthesis
of science and history in the Revue des questions scientifiques" British Journal for the History
of Science 9 (1976) 274-292, i.h.b. p. 278-279.
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Geen van beide interpretaties lijkt mij echter hier van toepassing. Tenminste
in hun verklaring van de Brownse beweging, werd nergens expliciet naar een dergelijke conclusie verwezen. Carbonelle getuigde meermaals van de zekerheid die
men aan wetenschappelijke kennis moest toekennen (32). Ook Thirion beschouwde de Brownse beweging als een positief bewijs voor de thermodynamica
en voor de atomistische grondslag van de moderne fysica. In 1890 verdedigde
Delsaulx wel een visie op de natuurwetenschap, waarin hij de aard van wetenschappelijke zekerheid eerder probabilistisch noemt, in tegenstelling tot de absolute zekerheid die in de wiskunde mogelijk was. Toch leek hem dit geen essentiele beperking van de mogelijkheden van de natuurwetenschap. De basis van
de waarschijnlijkheid lag volgens Delsaulx immers niet in de verschijnselen zelf,
maar in de nog onvoUedige mogelijkheden van de menselijke waarneming.
Daardoor was de wetenschap verplicht voorlopige hypothesen te onderstellen,
die echter in de toekomst wel door verificatie konden worden bewezen.
"La certitude a la maniere du carre de I'hypotenuse est excellente ; c'est la premiere des certitudes naturelles ; mais elle n'est pas la seule. Si Copernic, si Galilee, si Kepler, si Newton s'etaient
attaches, avec une predilection trop marquee, a la certitude a la maniere du carre de I'hypotenuse,
oil en serait aujourd'hui la mecanique celeste ? Serait-il temeraiie de croire que la plus belle oeuvre
de I'esprit humain fut encore k realiser ?" (33)

De Brownse beweging was precies een verschijnsel dat de stoutmoedige hypothesen van de moderne fysica kwam bevestigen. Hoewel de kinetische interpretatie
van warmte nog steeds 'slechts' zeer waarschijnlijk was, suggereerde Delsaulx
dat in de toekomst verbeteringen aan de optische instrumenten verdere verificaties zouden leveren. Nergens wijst Delsaulx op enige fundamentele beperking
van deze mogelijkheid.
"Beaucoup de lecteurs se seront, sans aucun doute, pose cette question : 'Ne serait-il pas possible,
a I'aide des puissants appareils d'optique dont nous disposons aujourd'hui, de rendre les vibrations
calorifiques des corps visibles a I'oeil ? Cette constatation sensible serait, a coup sur, le meilleur
moyen de convaincre les esprits que la probabilite philosophique de la nature cinetique de la
chaleur ne serait pas parvenue a entrainer. Assurement, la constatation proposee est de tout point
desirable ; qui le contestera ? Qu'elle puisse se faire un jour ; qui oserait le nier ? Apres les merveilles realisees dans la telephonic, dans la phonographic, dans la telegraphic terrestre et transmarine, le mot 'impossible' peut-il etre encore prononce sans temerite ? Mais, dans I'etat present
de nos appareils d'optique, malgre tous les perfectionnements apportes a leur construction, que
nous sommes encore loin de cette verification sensible !" (34)

Ook het tweede punt van Nye lijkt mij een onhoudbare interpretatie van het werk
van de Belgische Jezuieten-fysici. Uiteraard waren zij niet geneigd het determinisme dat zij aanvaardden in de levenloze materie, uit te breiden tot de hele
natuur. Aan de vrije wil kon uiteraard niet geraakt worden. De demarcatie tussen
beide verschijnselen viel voor Carbonelle echter niet samen met het onderscheid
tussen materiele atomen en een immateriele ziel. De interpretatie van de ther32. Zie G. VANPAEMEL, "Carbonelle" (noot 8).
33. J. DELSAULX, "La probabilite philosophique et la nature cinetique de la chaleur," RQS 28
(1890) 484-516. Citaat op p. 510.
34. Ibidem.
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modynamica kon niet anders verlopen dan een verklaring in bijvoorbeeld de psychologic. Carbonelle verdedigde een essentiele continuiteit tussen de wetenschappelijke kennis en de filosofische leer. Carbonelles interpretatie van het materiele
atoom was volkomen parallel aan zijn visie op de verschijnselen van de vrije wil.
Het atoom was voor Carbonelle niet meer dan een dimensieloos punt, het centrum
van een krachtveld dat zich uitstrekte over de hele ruimte (35). De fysica licht
ons in over de werking van dit krachtveld. De oorzaak van deze kracht is echter
een immaterieel agens. Onze kennis over dit agens wordt gevormd door wat we
weten over de acties van de krachten. Dezelfde constructie gebruikte Carbonelle
voor het begrijpen van verschijnselen op het gebied van de vrije wil en evolutie.
Alleen bleek het agens hier aan andere wetten te voldoen. Elk agens was door
God geschapen en had van Hem een geheel gedetermineerde werkingswijze ontvangen. Zo was de hele natuur, inclusief evolutie en vrije wil, een uitdrukking
van Gods plan (36).
Voor Carbonelle kon de vooruitgang van de natuurwetenschap geen enkele
bedreiging vormen voor een christelijke visie op de Schepping. Deze overtuiging
lag aan de basis van de oprichting van de Societe scientifique, hoewel vermoedelijk niet alle katholieke wetenschappers deze mening deelden (37). Naarmate
het einde van de negentiende eeuw naderde, vond Carbonelles naief vertrouwen
in een probleemloos samengaan van wetenschap en geloof steeds minder aanhangers. De opkomst van het darwinisme werd vanaf 1870 wel degelijk als een
bedreiging voor het christelijk geloof ervaren, en er ontstond bij katholieke geleerden een antimechanistische reactie, die wel degelijk grenzen wilde opleggen
aan de mogelijkheden voor natuurwetenschappelijk onderzoek (38). Het werk
van Carbonelle, Delsaulx en Thirion getuigt echter niet van een dergelijke afwijzende houding. Ook vinden we bij hen nog geen spoor van de later gangbare
afbakening tussen geloof en natuurwetenschap zoals die vanaf de jaren 90 door
P. Duhem (1861-1916) (in Carbonelles eigen Societe) werd verdedigd (39). De interpretatie van Nye lijkt mij daarom beter van toepassing op een algemeen klimaat
onder katholieke geleerden en intellectuelen dat ontstond na 1870, dan wel op
de eigenlijke bedoelingen en visies van de Jezuieten-fysici.
Toch speelden de christelijke intenties van de fysici een rol in hun thermodynamische studies. Deze christelijke intenties hadden geen direct apologetisch doel.
Enerzijds was de interesse voor natuurwetenschap (bij een zeer kleine groep Jezuieten) een niet zo ongewoon gevolg van een wijdverspreide tijdsgeest, gekoppeld
aan de noodzaak om wetenschappelijk onderwijs te geven. Maar anderzijds ging
35. Carbonelles atomisme werd vaak vergeleken met de puntatomistiek van de achttiende eeuwse
Jezuiet R.J. Boscovich.
36. 1. CARBONELLE, "La thermodynamique" (noot 30), p. 57-59.
37. In het bijzonder groeide bij vele katholieken vanaf ca. 1870 de weerstand tegen het darwinisme.
Dit droeg ertoe bij dat de moderne natuurwetenschap steeds meer als een bedreiging voor het
christelijk geloof werd ervaren.
38. Zie bijv. V. GREGOIRE, "Le mouvement antimecaniste en biologie", RQS 58 (1905) 385-417,
waarin Carbonelle als mechanicist wordt voorgesteld. Carbonelle had overigens zelf al voor een
dergelijke reactie gewaarschuwd in "L'encyclique et la science," RQS 6 (1879) 353-411.
39. S.L. JAKl, Uneasy Genius : the Life and Work of Pierre Duhem. Dordrecht, 1987. Zie ook het
themanummer "Pierre Duhem" van de Revue Internationale de Philosophie 46/3 (1992).
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hun aandacht daarbij uit naar de filosofische aspecten van het wetenschappelijk
onderzoek, de fundamentele wetten en objecten die de natuurwetenschap bestudeerde. Een professioneel fysicus zou zich wellicht minder zorgen gemaakt hebben
om een synthetische visie op de natuur. Voor de Jezuieten (en andere katholieke
geleerden) echter had de natuurwetenschap ook een filosofische en levensbeschouwelijke dimensie (40). Dit orienteerde hen bijna automatisch naar beschouwingen
over de ultieme bouwstenen van de natuur, en zo naar de mechanische warmteleer, die een breed gamma verschijnselen onder een noemer had verenigd. Hun
inzicht en intuitie bracht hen daarbij verrassend dicht bij de verklaring die pas
twintig jaar later opnieuw en onafhankelijk van hen door Gouy zou worden gepubliceerd. Maar net zoals de filosofische reflectie CarboneUe c.s. tot de thermodynamische verklaring van de Brownse beweging had gebracht, zo was het
wellicht dezelfde filosofische interesse die hen deed afzien van een verdere studie
van het verschijnsel. Hun aandacht betrof immers niet de verschijnselen zelf,
maar enkel hun filosofische betekenis.

VAN DER MENSBRUGGHE EN DE GENTSE SCHOOL VOOR NATUURKUNDE
De onderzoekingen van de Belgische Jezuieten vonden, zij het pas veel later, een
internationale weerklank. Zij werden geciteerd door P. Gouy en in 1913 nog door
J. Perrin in zijn beroemd boek Les Atomes. In Belgie zelf heeft hun werk weinig
readies losgemaakt. De enige directe reactie kwam van de Gentse fysicus Gustaaf
Van Der Mensbrugghe (1835-1911), een persoonlijke bekende van de bovengenoemde Jezuieten, en lid van de Societe scientifique (41). Van Der Mensbrugghe
kunnen we als een professioneel fysicus beschouwen. Zijn lijst van publikaties
bevat meer dan 170 titels, alle in verband met hetzelfde onderzoeksgebied, nl.
capillaire verschijnselen en oppervlaktespanning. In 1910 kreeg hij de tienjaarlijkse staatsprijs voor proefondervindelijke fysische en chemische wetenschappen
over de periode 1898-1908.
De bemoeienissen van Van Der Mensbrugghe met de Brownse beweging waren
niet ingegeven door filosofische beschouwingen of algemene interesse in de thermodynamica, maar waren rechtstreeks verbonden met zijn eigen onderzoekswerk.
Dit onderzoek kaderde in een lange traditie van onderzoek aan de Gentse universiteit, die was begonnen met J. Plateau (1801-1883) (42). Aan het begin van
deze traditie stonden Plateau's experimenten met oliedruppels in vloeistofmengsels
van dezelfde dichtheid. Onder deze omstandigheden werd de zwaartekracht op
40. De Societe scientifique had precies tot doel de convergentie tussen wetenschap en filosofie in
het licht te stellen. Een heel ander voorbeeld van deze houding is de discussie in 1853 gevoerd
tussen de Leuvense scheikundige Martin Martens en de theoloog G.C. Ubaghs over het in de
scheikunde gebruikte atomisme.
41. J.E. VERSCHAFFELT, "Levensbericht over Gustaaf Van Der Mensbrugghe," Ann. Acad. roy.
112 (1940) 51 p. J. THIRION, "Gustave Van Der Mensbrugghe. Sa vie et ses travaux," RQS 71
(1912) 5-54.
42. G. VAN DER MENSBRUGGHE, "Notice sur la vie et les travaux de Joseph Antoine Ferdinand
Plateau," Ann. Acad, roy 51 (1885) 389-486. J. DELSAULX, "Les travaux scientifiques de Joseph
Plateau," RQS XV (1884) 114-153 en 518-577 ; XVI (1884) 383-437.
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Fig. 4 — Gustaaf Van Der Mensbrugghe (1835-1911).

de oliedruppel gecompenseerd door de opwaartse kracht van de vloeistof, zodat
de vorm van de druppel nog enkel door de moleculaire krachten werd bepaald.
Door de oliemassa tussen starre begrenzingen in te sluiten kon Plateau haar allerhande vormen laten aannemen, die hij in verband bracht met de inwendige
vloeistofdruk, en zo met de kromming van het vrije oppervlak. Het onderzoek
leidde in een volgende fase tot de studie van dunne vloeistofvliezen, zoals deze
van zeepbellen. Het was het begin van wat het belangrijkste onderzoeksveld zou
worden van de Gentse school voor natuurkunde : het wiskundig en experimenteel
onderzoek van de oppervlaktespanning (43).

43. J.E.VERSCHAFFELT, "De Gentsche school voor Natuurkunde en de Oppervlaktespanning,"
Natuurwetenschappelijk Tijdschrift 22 (1940) 33-45.
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Hoewel Van Der Mensbrugghe nooit bij Plateau heeft les gevolgd, stond hij
toch heel sterk onder de invloed van Plateau, die hij zijn leermeester noemde.
Nog als student stond hij Plateau bij in diens wetenschappelijk onderzoek en
hij was dus heel goed vertrouwd met het wetenschappelijk denken van de hoogleraar. In 1871 werd Van Der Mensbrugghe trouwens Plateau's schoonzoon, door
zijn huwelijk met Alice Plateau. Een jaar later werd hij aan de Gentse universiteit belast met het onderwijs in de mathematische fysica. In 1876 werd hij
benoemd tot buitengewoon, en in 1880 tot gewoon hoogleraar.
De meest originele bijdrage van Van Der Mensbrugghe was de toepassing van
de thermodynamica op de theorie van de oppervlaktespanning. In een aantal
artikels toonde hij aan dat om de vrije oppervlakte van een vloeistof bij constante
temperatuur te vergroten, warmte moet worden toegevoerd, of andersom, dat
een vergroting van de oppervlakte zonder warmtetoevoer een daling van de temperatuur tot gevolg moet hebben. Voor deze theoretische afleidingen zocht en
vond Van Der Mensbrugghe empirische bevestiging van allerlei aard. Ook de
Brownse beweging leek hem hiervoor geschikt. In een haastig opgestelde nota
schreef hij : "Nulle part, je crois, on ne pourrait trouver une application plus
directe de ma theorie." (44)
Van Der Mensbrugghes interesse voor de Brownse beweging werd wellicht
gewekt door de door Delsaulx gepubliceerde verklaring. Deze verklaring noemde
hij "ingenieuse, mais, a mon avis, trop abstraite et ne satisfait pas completement
I'esprit." Een afdoende verklaring van het verschijnsel van de gasbellen in de
minerale caviteiten kon, volgens Van Der Mensbrugghe, gevonden worden uit
de kleine temperatuurverschillen op de verschillende punten van het vloeistofoppervlak rondom de bellen. Door een kleine verandering van de temperatuur,
veranderde ook de locale oppervlaktespanning en dus de druk op de bel. Hierdoor
verplaatste de bel zich, wat een aanpassing van haar grensoppervlak en een nieuwe
drukverandering tot gevolg had.
Merkwaardig genoeg voegde Van Der Mensbrugghe hieraan een tweede verklaring toe, die het effect van de eerste wel versterkte, maar er eigenlijk totaal
onafhankelijk van was. Van Der Mensbrugghe merkte immers op dat de beweeglijke gasbel geen lucht maar damp van de vloeistof bevatte. De temperatuurvariaties zouden daarom verdamping en condensatie in de damp veroorzaken,
waardoor het evenwicht van de oppervlaktespanning werd verbroken en de
gekende bewegingen zich zouden voordoen. Deze tweede verklaring maakte bijgevolg geen gebruik van de thermodynamische wetten die Van Der Mensbrugghe
voor de oppervlaktespanning had afgeleid.
Tfenslotte merkte Van Der Mensbrugghe op dat dezelfde verklaring ook kon
gelden voor de Brownse bewegingen van vaste stofdeeltjes in suspensie, op voorwaarde dat zich op deze deeltjes kleine gasbeUetjes hadden vastgehecht. Hij voorspelde dat deze vaste stoffen die het best gassen absorbeerden, ook de meest
heftige Brownse bewegingen zouden vertonen.
44. G. VAN DER MENSBRUGGHE, "Sur les mouvements en apparence spontanee des buUes d'air
dans les niveaux et des bulles vaporeuses dans les enclaves des mineraux," Bull. Ac. roy. 2, XLIV
(1877) 356-363.
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Er is niets bekend over de reacties van Delsaulx of anderen op de kritiek en
de verklaring gegeven door Van Der Mensbrugghe. Wellicht liepen de beide meningen te ver uiteen. Hoewel Van Der Mensbrugghe en Delsaulx allebei zich beriepen op de thermodynamica en uitgingen van microscopische temperatuurfluctuaties, was hun visie op het wezen van die thermodynamica totaal verschillend.
Delsaulx interpreteerde de thermodynamica kinetisch, d.w.z. steunen op de bewegingen van de moleculen. Van Der Mensbrugghe beschouwde een vloeistof
als bestaande uit stationaire moleculen, die elkaar aantrokken en afstootten, maar
die nauwelijks in beweging waren. Deze intermoleculaire krachten manifesteerden
zich het best in de grenslaag, waar hetzij de aantrekkende hetzij de afstotende
krachten de overhand haalden. Verdamping verklaarde Van Der Mensbrugghe
in een latere pubUkatie bijvoorbeeld door een afstotende kracht vanuit het midden
van de vloeistof (45). Delsaulx verdedigde daarentegen, tegen Van Der Mensbrugghe in, dat deze krachten slechts fictieve krachten waren, die konden gereduceerd worden tot de eigenlijke moleculaire krachten (46).
Van Der Mensbrugghe is in zijn later werk bij mijn weten nog slechts eenmaal
teruggekomen op de Brownse beweging. In 1887 beschreef hij het ontstaan van
een hard vlies op oliedruppels in een alcohol-water oplossing, waardoor volgens
hem de oppervlaktespanning, door het vlies op de olie uitgeoefend, geleidelijk
afnam. Hierdoor ontstond binnen in de druppel een naar buiten gerichte druk,
die onder invloed van de minste storing in staat was de vorm van de schil te veranderen. Van Der Mensbrugghe besloot zijn korte nota met de opmerking : "La
meme theorie pent s'appliquer peut-etre a I'explication des mouvements
browniens ; mais, avant de conclure d'une fa?on plus precise, je prefere me livrer
a des experiences assez varices et suffisament nombreuses pour que mes deductions theoriques soient tout a fait legitimes." (47) Een verdere studie lijkt
er echter niet te zijn gekomen. Vermoedelijk had Van Der Mensbrugghe hier geen
andere verklaring op het oog dan deze van 1877. Het ontstaansproces van een
hard vlies, waardoor vormveranderingen mogelijk waren, had hem wellicht op
het idee gebracht de overgang tussen evenwicht en onevenwicht van de oliedruppels
te bestuderen. Dit zou de mogelijkheid openen om het ontstaan en het verloop
van een Brownse beweging op macroscopische schaal te kunnen waarnemen en
experimenteel te onderzoeken. Men mag aannemen dat dit onderzoek niet de
gewenste resultaten heeft opgeleverd.
De thermodynamische benadering van Van Der Mensbrugghe kantte zich tegen
de kinetische interpretatie van de Jezuieten, omdat die "te abstract" was, d.w.z.
te weinig experimenteel onderbouwd. Was het niet te gemakkelijk om de bewegingen van Brownse deeltjes te verklaren door het bestaan aan te nemen van niet45. G. VAN DER MENSBRUGGHE, "Sur la cause commune de la tension superficielle et de I'^vaporation des liquides," Bull. Acad, roy 3, XXVI (1893) 37-71.
46. J. DELSAULX, "Sur la tension superficielle dans la theorie de la capiUarite," Annates de la
Societe scientifique de Bruxelles 10 (1886) 43-74. Van Der Mensbrugghe repliceerde in "Sur les
proprietes physiques de la couche superficielle libre d'un liquide et de la couche de contact d'un
liquide et d'un solide," Bull Ac. roy. 3, XVII (1889) 151-167.
47. G. VAN DER MENSBRUGGHE, "Sur quelques effects curieux des forces moleculaires au contact
d'un solide et d'un liquide," Bull Ac. roy 3, XIII (1887), 11-15.
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waarneembare bewegingen van de moleculen ? "Experimentateur," zei hij van
zichzelf, "je prefere les resultats de I'observation a ceux du calcul." (48) Van
Der Mensbrugghe, en niet Carbonelle of Delsaulx, heeft zijn stempel gedrukt
op de ontwikkeling van de Belgisch fysica tijdens de laatste decennia van de negentiende eeuw. Volgens Thirion betekende dit dat de ultieme zijnsvragen, die
voor de Jezuieten-fysici de leidraad en zin van hun onderzoek uitmaakten, uit
de moderne fysica waren geweerd. De revolutionaire ontwikkelingen van de twintigste eeuw zouden laten zien dat Thirion, tenminste in dit opzicht, ongelijk had.
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SUMMARY
Several Belgian physicists have made contributions to the understanding of Brownian movement. In particular the kinetic-molecular explanations given by three Jesuits, Carbonelle,
Delsaulx and Thirion have attracted attention. Their explanations were countered by Van
Der Mensbrugghe, who propounded an interpretation based on surface tension. It is shown
how their views reflected general conceptions on the aims and method of science.

48. J. THIRION, "Gustave Van Der Mensbrugghe" (noot 41) p. 41.

