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Mijne Heeren Curatoren dezer Hoogeschool, en Curatoren van
den bijzonderen leerstoel voor speciale onderwerpen uit de theore
tische electriciteitsleer, Professoren, Dames en Heeren Lectoren,
Privaatdocenten, Studenten dezer Hoogeschool, en voorts Gij allen
die deze plechtigheid met Uwe tegenwoordigheid vereert!
Zeer geachte Toehoorders!

In het begin van deze eeuw woonde in Torquay, aan de Engelsche
Zuidkust, een oude man, die het grootste deel van zijn jaren prak
tisch geheel van de buitenwereld afgezonderd had doorgebracht.
Deze hermiet was doof en vrijwel door iedereen verlaten, en, voor
zoover hij zijn huis nog verliet, werd hij als de zonderling van de
plaats door de straatjeugd geplaagd. Zelfs kwam het zoover, dat,
toen hij, reeds ernstig ziek, tegen zijn wil op een draagbaar werd
gelegd om naar een ziekenhuis overgebracht te worden, hij, bevreesd
dat men hem naar een zenuwinrichting zou brengen, den dorpsveld
wachter verzocht, den ziekenoppasser weg te jagen. Kort nadien
overleed Oliver Heaviside, in 1925, op 75-jarigen leeftijd.
Geachte toehoorders! Indien ik vandaag Uw aandacht vraag
voor het wetenschappelijk werk van dezen selfmade man, die nooit
aan een universiteit of technische hoogeschool heeft kunnen studeeren, dan doe ik dat niet in de eerste plaats om historische rede
nen, want misschien groeit de electrotechniek nog steeds te snel
om ons veel tijd te gunnen, lang bij het verleden stil te staan. Neen,
ik zoude Uw aandacht willen vragen voor het werk van H e a v i 
side, omdat het eigenlijk maar zeer weinigen bekend is en
toch van zoo groot belang voor den huidigen stand en speciaal de
toekomstige ontwikkeling der electrische communicatie-techniek.
Wat wij van dien vreemden werker beschikbaar hebben, is een
groot deel van de artikelen, die hij ter publicatie had geschreven.
Ik zeg met opzet een groot deel, omdat enkele — en misschien
belangrijke — artikelen nooit verschenen zijn, daar zij door de
redacteuren van wetenschappelijke en technische tijdschriften we
gens hun verregaande onleesbaarheid eenvoudig geweigerd werden.
Dit besluit van de zijde der redacteuren is, zooals blijkt uit de vele
wèl gepubliceerde artikelen van Heaviside, eenigszins be
grijpelijk, want zoowel de ordening van de stof, de wijze van be
handeling der materie als het daarbij uitvoerig gebruikte mathema-
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tische apparaat zijn zoo afwijkend van wat men in de wetenschappe
lijke en technische literatuur gewend is, dat men zonder overdrijving
kan zeggen, dat Oliver Heaviside's werken vrijwel on
leesbaar zijn, of althans waren in den tijd waarin zij werden ge
schreven.
Van verschillende zelfs zeer vooraanstaande zijden heeft men
indertijd Heaviside dan ook op deze onleesbaarheid van zijn
artikelen attent gemaakt. Zoo schreef bijv. Lord R a y l e i g h in
1891 in een brief aan Heaviside over een artikel van zijn
hand de volgende klacht:
"One says it is the most difficult he ever tried to read.
" . . . . As it is, I should fear that no one would take advantage
"of your work" x).
Soortgelijke klachten zijn voorts bekend van Sir Oliver
L o d g e , S y l v a n u s T h o m p s o n , Professor F i t z G e r a l d
en anderen.
Ofschoon Heaviside zeer afgezonderd leefde, stond hij toch
soms in levendige briefwisseling met andere physici, bijv. met
Heinrich Hertz. Deze slaagde voor 50 jaar er in, geleid
door de theorie van Maxwell, voor het eerst in het laboratorium
de electromagnetische golven te produceeren, waarbij hij als neven
verschijnsel het foto-electrisch effect vond, zoodoende de basis
leggende voor de radio en televisie. Maar ook deze eminente ex
perimentator en theoreticus Heinrich Hertz klaagt in ver
schillende brieven aan Heaviside, zelfs op haast dreigende
wijze, over de onleesbaarheid van diens artikelen 2).
1) A p p l e y a r d , Pioneers of ElectricalCommunication, London 1930, p. 228.
2) Uit een brief, gedateerd 21 Maart 1889 citeer ik:
"I find it so very difficult to follow your symbols and your very original mode of
"expressing yourself" (Appleyard, l.c.p. 238)
en in een anderen brief, twee maanden later geschreven, komt opnieuw de waarschuwing
voor:
" .. . . So I feit obliged to give you warning that you are a little obscure for ordinary
"men" (Appleyard, l.c.p. 238).
welke waarschuwing haast in een dreiging overgaat in een brief van Hertz aan Hea
viside dd. 31 December 1890:
" .. . . If you would only take a good forrn, a book of yours on the theory of elec"tricity would have a great success in England and abroad. But I fear you have
"some pride in this, not to vield to the understanding of others. I think this is a
"false pride; you certainly are not aware how very difficult your papers are to
"understand to others and it is old wisdom that the many will expect you to come
"to them and not come up to you, be your merits ever so great" (Appleyard, l.c.
p. 240).
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De duisterheid van H e a v i s i d e's geschriften was dan ook
zoo verregaand, dat de uitgever van de Philosophical Magazine, na
informaties ingewonnen te hebben, waaruit hem bleek, dat niemand
meer las wat H e a v i s i d e schreef, besloot, de serie artikelen
van H e a v i s i d e, die tot dusverre in zijn tijdschrift werd ge
publiceerd, verder niet voort te zetten. Zelfs de Royal Society,
nadat deze van een serie van drie artikelen over "Operators in
Physical Mathematics" er twee had gepubliceerd, liet H e a v i s i d e door den secretaris per brief van 26 Juli 1894 weten:
"I am desired to return you the thanks of the Royal Society
"for your Paper "On Operators in Physical Mathematics,
"Part III" and to inform you that the Committee of Papers,
"not thinking it expedient to publish it at present, have
"directed your Manuscript to be deposited in the Archives
"of the Society" 1).
In verband hiermede schrijft de Engelsche mathematicus Prof.
E. T. W h i 11 a k e r in een betrekkelijk recent artikel2), dat hem
het volgende werd medegedeeld:
"There was a sort of tradition" he said, "that a Fellow of the
"Royal Society could print almost anything he liked in the
"Proceedings without being troubled by referees: but when
"Heaviside had published two papers on his symbolic
methods, we feit that the line had to be drawn somewhere,
"so we put a stop to it".
Maar, niettegenstaande Heaviside soms wel ontmoedigd
was door de weinige appreciatie voor zijn werk, die hij evenwel
zonder twijfel te danken had aan zijn vreemde wijze van schrijven,
schijnt hij toch zijn Engelschen humor nooit te hebben verloren,
waar hij bijv. schrijft:
Experience has taught me that the refusal of a paper by any
"journal, for unconvincing conventional reasons, implies that
"the paper is unusually original and good. Fact!"3)
Tenslotte is voor slechts enkele maanden aan het licht gekomen 4),
1) Appleyard, l.c. p. 228.
2) Whittaker, Bulletin of the Calcutta Mathematical Society, 20, 216, 1928/29.
3) Appleyard, l.c. p. 226, of ook:
"One said some of my work was a "disgrace to the Royal Society", to my great
"delight" (Heaviside, Electromagnetic Theory, III, p. 137).
4) Mededeeling van Prof. A p p 1e t o n ter vergadering der Union Radio Scientifique
Internationale te Venetië, September 1938.

4

BALTH. VAN DER POL

dat ook een uitvoerig artikel van de hand van Heaviside over
wat men tegenwoordig de H e a v i s i d e-laag noemt door "The
Electrician" werd geweigerd. U kent die geleidende laag hoog in
de atmospheer, welke radio-communicatie op grooten afstand
mogelijk maakt, en wier aanwezigheid voor de geheele radiotechniek
van even groot belang is als de aanwezigheid op aarde van ijzer
voor de geheele electrotechniek. Zoodoende is alles, wat van
Heaviside over het bestaan van deze laag bekend is geworden,
in de volgende paar regels vervat1):
"There may possibly be a sufficiently conducting layer in the
"upper air. If so, the waves will, so to speak, catch on to it
"more or less. Then the guidance will be by the sea on one side
"and the upper layer on the other".
Enkele jaren (7 Mei 1899) te voren had nl. FitzGerald hem
naar aanleiding van de uitvinding van de draadlooze telegraphie
door Sir O 1 i v e r L o d g e en de proeven van M a r c o n i ge
schreven:
"Have you worked at the propagation of waves round a
"sphere? A case of this is troubling speculators as to the
"possibility of telegraphing by electromagnetic free waves to
"America. It is evidently a question of diffraction and I think
"must be soluble" 2).
Ik moge hierbij opmerken, dat dit ook voor de tegenwoordige
communicatietechniek zoo belangrijke probleem door H e a v i s i d e zelf niet ter hand werd genomen, doch dat het voor het eerst
werd onderzocht door Poincare en daarna door verschillende
andere mathematici in Engeland, onder wie N i c h o l s o n ,
MacDonald, Love, Watson en in Duitschland door
Sommerfeld en zijn leerlingen, en ik geloof, dat men mag
zeggen, dat men eerst zeer recent een voorloopige afsluiting heeft
kunnen bereiken, zoodat het thans mogelijk is, krommen te teeke
nen, die aangeven, hoe het veld van een radiozender zwakker wordt
met den afstand onder den invloed zoowel van de absorptie door
den eindig geleidenden bodem als door buiging om den bolvorm
der aarde.
Terugkomend op Heaviside komt het mij voor, dat de
besproken vreemde en onoverzichtelijke manier van het weergeven
1) Gepubliceerd in de Encyclopaedia Britannica (lOth Edition) 1902.
2) Appleyard, l.c. p. 247/248.
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van zijn resultaten de reden is, dat men in de wetenschappelijke
en technische literatuur dan ook vrijwel nooit verwijzingen aantreft
naar zijn werk. Immers, het is geen gewoonte, dat een schrij
ver in het midden van een lang mathematisch betoog over vector
vergelijkingen of over het indringen van electromagnetische golven
in metalen, plotseling, bijna zonder overgang, uitweidt over de
schade aan de ontwikkeling van zijn werk door een periode van
influenza of het onnut voor den physicus of technicus van de studie
der oude talen Latijn en Grieksch J).
Maar nog afgezien van deze en tallooze dergelijke uitingen of
bijv. de scherpe aanvallen op het gebruik van quarternionen in de
theorie van Maxwell, biedt het lezen van de schrifturen van
Oliver Heaviside moeilijkheden. Zoo zal de praktische
technicus bijzonder veel moeite hebben met het volgen van de
mathematische ontwikkelingen, want al zou hij pas al zijn college
dictaten wiskunde nog weer eens hebben doorgezien, dan nog zou
hem dit niets helpen door het zeer origineele en vreemdsoortige
mathematische apparaat, waarvan Heaviside zich bedient.
Maar toch is het deze Heaviside geweest, die ons den weg
gewezen heeft naar de mogelijkheid van kabeltelefonie over groote
afstanden en die ons de fundamenteele middelen daartoe aan de
hand heeft gedaan.
Maar, dan zou men zoo denken: het zal een mathematicus in
deze wel beter vergaan. Neen, geachte toehoorders, als een zuiver
mathematicus zich zet tot het lezen van de verhandelingen van
Heaviside, dan zal hij zich grenzenloos ergeren over de een
voudig afgrijselijke dingen, die hij daar te zien krijgt. Den strengen
mathematicus, die in zijn jeugd met de werken van W e i e rstrass en Kronecker is opgegroeid, zal de schrik om het
mathematische hart slaan, als hij leest van differentiaalquotiënten
van fractioneele orde en van de eerste, tweede en derde, ja nog
hoogere, afgeleiden van een discontinue functie. En zijn ontzetting
zal culmineeren, wanneer hij leest over divergeerende macht
reeksen, waaruit niet zelden kalmweg alle oneven termen worden
geschrapt. Betreffende deze divergeerende machtreeksen moge ik
een uitlating van Heaviside citeeren, nl.:
1) . . and in fact many people think it is about time the dead languages we re buried"
(Heaviside, Electromagnetic Theory, I, p. 140. Zie ook III, p. 516).
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"Mathematicians in general are, I find, exceedingly conser"vative and prejudiced. Nevertheless, I am confident of a great
"future for the practical use of divergent series, as well as for
"the generalized analysis which connects them with the con"vergent ones, because both these matters are concerned in
"the operational treatment of physical differential equa"tions" 1).
De strenge mathematicus zal zich ook ergeren aan de manier,
waarop deze H e a v i s i d e zijn differentiaalvergelijkingen oplost
en daarbij 100 % afwijkt van de klassieke methoden, daarvoor in
de plaats stellende een korte operatoren-methode, waarbij op de
meest gemoedelijke wijze discontinue functies worden gedifferen
tieerd en vreemde pathologische functies worden ingevoerd, over
het bestaan waarvan men tot op den huidigen dag het eigenlijk
nog niet eens is.
Maar toch is het interessant op te merken, dat bijv. de functie,
die overal nul is behalve in het punt nul, waar zij oneindig wordt,
in de physische literatuur wel reeds vóór Heaviside hier en
daar opdoemt, zooals bij K i r c h h o f f en bij H e l m h o l t z
en, naar ik meen, ook reeds bij Laplace. Heaviside zegt
bijv. naar aanleiding van een discontinue functie:
"When mathematicians come to an infinity they are non"plussed and hedge round it. They would, for example, stick
"at the three sharp corners in the function above used, which
"involve discontinuity in the slope, or infinite curvature" 2).
Het is deze discontinue functie, die in de moderne quantamechanica door D i r a c (die haar misschien ook aan H e a v i 
side heeft ontleend) tot een belangrijk werktuig in de golf mecha
nica werd gemaakt. Het is voorts interessant op te merken, hoe
telkens, wanneer de zuivere mathematicus (waarvan ik U verschil
lende voorbeelden zou kunnen noemen, ik volsta hier echter met
H a d a m a r d en G.N.Watson) langs den meest natuurlijken
physischen weg tot deze functie wordt gevoerd, hij öf deze functie
1) H e a v i s i d e , l.c. III, p. 287.
2) Heaviside, l.c. II, p. 112.
Of kort daarna:
"One shape of the function is just as easily conceived as another, and we are not
"limited to the angelically perfect function which is finite and continuous itself,
"and has all its derivatives finite and continuous". (Heaviside, l.c. II, p.
112/113).
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niet herkent, öf haar uit den weg gaat. Heaviside, met scherpe
physische intuïtie, voert haar vóór en na in, en maakt van deze
impulsfunctie o.m. bij zijn theorieën van de voortplanting van
signalen langs kabels een regelmatig gebruik op een wijze, die steeds
tot juiste resultaten voert, maar waarbij de stappen in de bewijs
voering, het zij volmondig toegegeven, allesbehalve gerechtvaardigd
worden. Het is dan ook niet te verwonderen, dat van mathemati
sche zijde ernstige oppositie ontstond tegen de rekenwijzen, die
Heaviside creëerde en waarvan hij zich regelmatig bediende
en bovendien is het uiterst te betreuren, dat hierdoor een vervreem
ding tusschen Heaviside en de Engelsche mathematici ont
stond, die Heaviside leidde tot uitlatingen als:
"Even Cambridge mathematicians deserve justice"*) en
"Whether good mathematicians, when they die, go to Cam"bridge, I do not know" 2).
Persoonlijk gelooven wij, dat in dezen strijd zoowel de mathe
matici als de "Mathematical physicist" of "Physical mathematician" Heaviside gelijk hadden. Want de physicus kan o.i.
den mathematicus niet dankbaar genoeg zijn voor de moderne
strenge wijze van behandeling van zijn problemen, daar bijv. slechts
onder die omstandigheden voor den physicus, die niet den tijd of
de capaciteit heeft, de bewijsvoering van den mathematicus na te
gaan, volledige garantie te verkrijgen is voor de bruikbaarheid
van vaak met uiterste zorg bereikte mathematische resultaten.
Maar aan den anderen kant vraagt toch de mathematicus te veel,
wanneer hij er op staat, dat de physicus of technicus, alvorens een
opgenomen oscillogram van een wisselstroom in F o u r i e r-termen
te analyseeren, deze zich eerst volledig in alle details rekenschap
moet geven, of zijn functie wel absoluut integrabel is en een eindig
aantal oneindigheidspunten heeft.
Wij zijn van opinie, dat tot op een zekere hoogte, welke zelf een
functie is van het physisch inzicht van den natuurkundige of den
ingenieur, van hem niet het uiterste van mathematische strengheid
behoeft te worden gevorderd, omdat bij de oplossing van theoretisch-physische problemen het natuurkundig inzicht in de ver
schijnselen in zekere mate voor strengheid in de plaats kan treden.
Zeer lezenswaard in dit opzicht is de inleiding, die Lord R a y1) H e a v i s i d e , Electromagnetic Theory II, p. 10.
2) H e a v i s i d e , Electromagnetic Theory, II, p. 175.
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1 e i g h schreef in zijn standaardwerk over "Sound" en interessant
is in verband hiermede ook een opmerking van H e a v i s i d e ,
die de toepassing van wiskunde op physische en technische pro
blemen betreft, nl.:
''The best result of mathematics is to be able to do without
"it" x).
In verband met mathematische strengheid, wanneer het om
toegepaste problemen gaat, moge worden opgemerkt, dat de plane
taire astronomie tot den tijd van P o i n c a r é met succes heeft
kunnen werken met benaderingen, waarvan de convergentie in
streng mathematischen zin niet was bewezen; en het was eerst
P o i n c a r é, die kon aantoonen, dat de gebruikte benaderingen
vaak eerste termen waren van asymptotische reeksen. Wanneer
wij wel zijn ingelicht, is op het oogenblik de moderne golfmechanica
in het vóór-P o i n c a r é'sche stadium, hetgeen echter, gezien de
historie, ons in geenen deele behoeft te verontrusten. En als verder
voorbeeld moge ik U noemen het werk van den astronoom G. W.
H i 11, die de beweging van het maans-perigeum op juiste manier
berekende door voor het eerst in de wiskunde een oneindigen
determinant in te voeren, terwijl eerst jaren nadien de convergentie
van zijn procedure en dus de strenge juistheid daarvan kon worden
aangetoond. Ik geloof, wat betreft de strengheid van de mathema
tische methoden in de physica, mij dan ook geheel te kunnen aan
sluiten bij de opvatting van Professor Kramers, die het bewijs
van de eventueele onjuistheid van deze methoden op de schouders
wil leggen van de strenge mathematici. Want, bij dit alles gelieve
men toch niet te vergeten, wat ook meer dan eens met nadruk door
Heaviside wordt gezegd, dat niet zelden de mooiste mathema
tische problemen en de interessantste mathematische functies ont
leend zijn aan natuurkundige of technische vraagstukken. Denken
wij slechts aan al het prachtige mathematische werk, dat voortge
komen is uit de potentiaal- en golfvergelijking in 3 en meer dimen
sies en voorts aan het bekende theorema over de stabiliteit van de
wortèls van algebraïsche vergelijkingen, dat H u r w i t z heeft
afgeleid naar aanleiding van ongewenschte trillingen, die een
machine-installatie veroorzaakte.
Ongetwijfeld is in dit dilemma tusschen den physicus en den
mathematicus een middenweg te vinden, en ik wil hier direct aan
1) H e a v i s i d e , l.c. IT, p. 7.
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toevoegen, dat die middenweg thans aanmerkelijk dichter bij de
opvatting van den mathematicus behoort te liggen dan in den tijd
toen H e a v i s i d e schreef:
"Mathematics is an experimental science" 1).
Maar óók geloof ik, dat deze middenweg thans gemakkelijker
dan vroeger gevonden kan worden, dank zij o.m. de betere wis
kundige scholing van den jongen physicus en technicus. De tijd is
dan ook voorbij, waarin L a n d a u slechts de zuivere wiskunde
„Mathematik" kon noemen, doch de natuurkundige wiskunde
„Belletristik" en de technische wiskunde „Schmieröl"; en ook is
de tijd voorbij, waarin een Britsch mathematicus zeide:
"Besselfunctions are beautiful functions in spite of their many
applications".
Terugkomende op H e a v i s i d e's inzichten en opinies over de
mathematische behandelingswijze van physische problemen valt
het op, hoe hij er steeds op aandrong, vooral de technische wiskunde
te humaniseeren 2) en de resultaten op de meest eenvoudige wijze
voor te stellen zonder te veel „circumbendibus", waarbij dan na
tuurlijk „eenvoudig" op te vatten is als aansluitend aan physisch
gangbare begrippen. Want waar hij nu eenmaal in het geheel niet
van hield, was de wijze en de vorm, waarin mathematische resul
taten veelal gegeven worden; immers, niet zelden wordt een wis
kundige stelling of theorema, dat oorspronkelijk intuïtief vermoed
werd, langs experimenteelen weg gevonden en eerst later wordt
dan een streng bewijs geconstrueerd; maar de weergave van een en
ander wordt in de mathematische literatuur vaak gegeven in een
vorm, waarbij volgens Heaviside "the mathematicians
pretend they knew all about it before they began" 3).
1) H e a v i s i d e , l.c. II, p. 1.
2) H e a v i s i d e , l.c. III, p. 140: " I t seems to me that the demonstration I have
poked fun at is tvpical of a lot of work made up by the brain-torturers who write books
for young people and college students who are going to be Senior Wrangiers, perhaps.
Let mathematics be humanised if possible. The best of all proofs is to set out the fact
descriptively, so that it can be seen to be a fact".
3) H e a v i s i d e , l.c. III, p. 370: "But in every such case there is a Providence
in the form of an equivalent divergent formula, which is exactly suitable just when the
convergent formula is of impossible utility practically. And the Providence is so good as
to arrange matters secretly so that there is an overlapping region in which either formula
may be employed, so that we may test that the one curve joins on properly to the other.
It is wonderful that things should work out in this way. Logic has nothing to do with it,
either with the fact, its discovery, or its use. At the same time it must be said that a
sufficiently profound study of the subject would ultimately lead to the logic of its laws
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Na U aldus een, uit den aard der zaak, beperkt overzicht te heb
ben gegeven van de intuïtieve wijze, waarop H e a v i s i d e te
werk ging, en U er aan herinnerd te hebben, dat mijn rede niet
bedoeld is als een historische uiteenrafeling, maar dat ik veeleer
trachten wilde, op het belang van Heaviside's werk voor den
tegenwoordigen tijd en voor de toekomst te wijzen, zou ik thans
nog de aandacht willen vragen voor enkele theorema's, door H e a 
viside over zulke simpele zaken als de functies ex, sin x en cos x
ontwikkeld, van welke drie functies hij nieuwe asymptotische reeks
ontwikkelingen gegeven heeft, waarvan de juistheid, wat de exponentieele functie betreft, eerst kortelings streng is bewezen ge
worden1). Dit idee van een "generalized exponential" brengt
hij ook over op B e s s e 1-functies, waardoor een nieuwe, nog
lang niet tot op den huidigen dag volkomen uitgewerkte visie
op electromagnetische golven wordt gegeven. Bovendien geloof ik,
dat het de aandacht van mathematici zoowel als van physici en
technici zeer waard is om de fundamenteele uitbreiding eens na te
gaan, die Heaviside gaf aan het begrip F o u r i e r-reeks en
welke ontsproot aan beschouwingen van verstoringen, die langs
electrische kabels, aan beide zijden voorzien van sluitimpedanties,
zich voortplanten 2). Deze uitbreiding van het begrip F o u r i e rreeks, die, zooals ik zeide, aan een technisch probleem is ontleend,
zoekt men nog steeds, zoover mij bekend,.vergeefs in de mathema
tische literatuur.
Maar wat voor den tegenwoordigen stand van de communicatie
techniek, zoowel draadloos als per kabel, en voor tal van andere
wiskundige problemen mij van het grootste belang voorkomt, is
de z.g. operatoren-rekening van Heaviside, welke mathema
tische rekenwijze ook weer aan technische problemen ontleend is
en die door Heaviside op meer of minder experimenteele
wijze wordt ingevoerd en gebruikt. Ook over deze methode is zeer
veel te doen geweest en nog te doen, en in de technische literatuur
as a final result. What I do strongly object to is the idea that the logic should come first,
or else you prove nothing. Yet perhaps the majority of academical mathematical works
are written under this idea. In reality the logic is the very last thing, and that is not
final.... And no doubt the logic of it all will have to be found out experimentally.
And then, finally, I suppose "rigorous" mathematicians will put the logic at the be
ginning, and pretend they knew all about it before they began".
1) H e a v i s i d e , l.c. II p. 466; III, p. 198.
2) "It illustrates a property of the wonderful function ex( H e a v i s i d e , l . c . I I , p .
164; zie verder Heaviside, l.c. II, p. 160—165).
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vindt men daarover enkele goede, maar ook vele slechte boeken.
Echter is het een technisch schrijver van een slecht boek over deze
operatoren-rekening haast niet kwalijk te nemen, dat hij zulks
gedaan heeft, omdat zelfs strenge mathematici er tot nog toe niet
volledig in zijn geslaagd, deze typische werkwijze van H e a v is i d e, die, het zij en passant gememoreerd, tal van nieuwe
mathematische relaties aan het licht bracht, en, gezien de zeer
recente literatuur, ook nog steeds aan het licht brengt, op vol
ledig strenge mathematische wijze te rechtvaardigen. Dit blijkt
trouwens reeds uit de vele zeer recente bijdragen van zuiver
wiskunstige zijde op dit gebied, nadat tientallen jaren deze operatorische rekenwijze vooral in Europeesche technische kringen
geheel was verwaarloosd en in mathematische kringen was dood
gezwegen. Daarom doet het zoo weldadig aan, van niemand minder
dan den Engelschen mathematicus Prof. E. T. W h i t t a k e r ,
nadat hij de tegenstelling tusschen H e a v i s i d e's opvatting van
wiskunde en die van de zuivere mathematici besproken heeft,
te lezen:,
"Looking back on the controversy after thirty years, we should
"now place the Operational Calculus with P o i n c a r é's
"discovery of automorphic functions and R i c c i's discovery
"of the Tensor Calculus as the three most important mathe"matical advances of the last quarter of the nineteenth cen"tury. Applications, extensions and justifications of it con"stitute a considerable part of the mathematical activity of
"to-day" x).
Wij achten het dan ook zeer juist gezien, dat sedert eenigen tijd
o.m. door de Heeren Professoren E l i a s en B r e m e k a m p
hierop op hun colleges en in hun voordrachten de aandacht wordt
gevestigd. Want, laten wij hier direct aan toevoegen, het betreft
hier een rekenwijze, die niet alleen op wiskunde-gebied van groote
heuristische waarde is, maar die ook physische begrippen en in
zichten over electrische inschakel verschijnselen en electromagnetische golven naar voren gebracht heeft, waarvan de consequenties
nog lang niet uitgeput schijnen, doch die gedurende meer dan 20
jaar gesluimerd en grootendeels door de eigenaardige wijze van
schrijven van Heaviside geen ingang gevonden hebben. Zelf
1) W h i t t a k e r , Bulletin of the Calcutta Mathematical Society 20, 216, 1928/29.
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schrijft hij ietwat bitter over de weinige appreciatie in zijn
dagen voor deze operatoren-methode:
"This is enough for the present about the operational treat"ment of definite integrals, which might go on for ever. The
"above may help others on the way. But perhaps, like the
"fishes who were preached to by the saint,
""Much edified were they, but preferred the old way".
"Very well, then there let them stay" 1).
En met het noemen van deze operatoren-methode zijn wij reeds
van het gebied van de wiskunde naar het gebied van de physica
en de techniek gekomen. Want met behulp van deze operatoren
methode heeft Heaviside reeds in 1878, zooals reeds genoemd,
den weg gewezen tot de mogelijkheid van kabeltelefonie over lange
afstanden. In die dagen toch waren de eenige theoretische beschou
wingen, die men over de voortplanting van signalen over kabels
ter beschikking had, die van de hand van niemand minder dan
Lord K e 1 v i n, die, waarschijnlijk hoofdzakelijk denkend aan
langzaam verloopende verschijnselen, de zelfinductie in zijn be
schouwingenhad verwaarloosd. Een uitgebreide theorie, daarop door
Heaviside ontwikkeld, en waarin hij de zelfinductie in aanmerking
had genomen, leidde hem reeds vroeg tot het inzicht, dat deze zelf
inductie de signalen niet alleen verder zou doen dragen, doch ook
hun vervorming bij het voortschrijden aanmerkelijk zou verminde
ren, en o.m. ontwikkelde hij in deze theorie de voorwaarde voor
een geheel distorsielooze kabel, waarbij Heaviside deze ver
kleining van de vervorming langs twee mogelijke wegen tracht te
bereiken en wel 1ste door de zelfinductie per strekkende meter te
vergrooten, maar ook 2de door deze zelfinductie geconcentreerd
in den vorm van spoelen aan te brengen:
"viz. by the insertion of inductance coils in the main circuit
"at regular intervals, say one per mile, according to circum"stances" 2).
1) H e a v i s i d e , l.c. III, p. 291.
2) H e a v i s i d e , l.c. III, p. 345.
H e a v i s i d e , l.c. I, p. 445: "Another indirect way is this. Instead of trying to get
large uniformly spread inductance, try to get a large average inductance. Or, combine
the two, and have large distributed inductance together with inductance in isolated lumps.
This means the insertion of inductance coils at intervals in the main circuit. That is to
say, just as the effect of uniform leakage may be imitated by leakage concentrated at
distinct points, so we should try to imitate the inertial effect of uniform inductance by
concentrating the inductance at distinct points. The more points the better, of course".
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Niettegenstaande H e a v i s i d e telkens weer op dit resultaat
van zijn theoretische beschouwingen gewezen heeft, en er steeds
op aandrong, dat proeven in deze richting zouden worden genomen,
hetgeen uit den aard der zaak vrijwel alleen kon geschieden door het
General Post Office, ondervond hij hierbij de grootste tegenwerking
van den Postmaster General, Sir W. H. P r e e c e, die door onvol
doend theoretisch inzicht en kennis van zaken H e a v i s i d e in
zijn opvattingen steeds voortging te bestrijden en de invoering in
Engeland tegenhield; men ging zelfs zoover, het inschakelen van
spoelen in kabels te ridiculiseeren door te zeggen:
"It would be like making humps on a road to increase the
"speed of vehicles" 1).
Deze tegenwerking door de officieele instanties gaf Heaviside
aanleiding tot de uiting:
"There seemed also to be an idea that official views, in virtue
"of their official nature, should not be controverted or cri"ticised" 2).
Dat Heaviside door deze onjuiste en kortzichtige behande
ling niet op al te besten voet stond met de officieele autoriteiten
blijkt voorts ook, waar hij bij een bespreking van de toepassing van
Heinrich Hertz's golven schrijft:
"
. electromagnetic waves, not so long ago they were
"nowhere; now they are everywhere, even in the Post Office"3),
en voorts ook uit de uitlating:
"But a dangerous and alarming official error has been pressed
"forward, even to the extent of experimentation with the
"public funds" 4).
En terwijl Engeland, door de onjuiste actie van zijn Postmaster
General, in gebreke bleef, deze uitvinding in toepassing te brengen,
nam men dit onderwerp in Amerika wèl op en Heaviside ver
wijst in zijn werken dan ook naar de proeven van P u p i n aldaar 5).

1) A p p l e y a r d , l.c. p. 254.
2) W h i t t a k e r , Bulletin of the Calcutta Mathematical Society 20, 208, 1928/29.
2) H e a v i s i d e , Electrical Papers II, p. 489,
4) H e a v i s i d e , Electromag. Theory II, V, 1899.
5) H e a v i s i d e , Electromagn. Theory III, p. 345: "Nothing particular has been
done in Great Britain to carry out the writer's invention; but in America some progress
has been made by Dr. P u p i n, who has desc.ribed an experiment supporting its practicability; the length telephoned through was increased five times by inserting the coils".
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Ten onrechte wordt slechts in Nederland dan ook nog steeds over
P u p i nspoelen gesproken.
De genoemde tegenwerking van de zijde van Sir W i 11 i a m
P r e e c e heeft Heaviside zijn geheele leven veel leed ge
daan, welk leed men later, ook van Amerika uit, heeft getracht te
verzachten, toen tegen het einde van zijn leven erkenning van zijn
verdiensten hier en daar, zoowel in Engeland als in Amerika,
begon door te dringen. Enkele maanden geleden had ik de gelegen
heid, in de bibliotheek van The Institution of Electrical Engineers
in London enkele oude bundels nagelaten en ongepubliceerde papie
ren en geschriften van Heaviside door te zien. Ik vond daar
o.m. een overdruk van het Amerikaansche blad "Electrical World",
May 4th, 1918, waarin, naar aanleiding van de benoeming van
Heaviside tot eerelid van het American Institute of Elec
trical Engineers, een artikel aan zijn werk was gewijd. Deze over
druk was door hemzelf van kantteekeningen voorzien en o.m. vond
ik daar:
"Officialdom was the enemy then and always .... and it is
"admitted that America owes a great debt to me and it is said
"wants to make reparation to some degree, primarily for the
"great injury done to me by P u p i n and his corporations.
"Then why don't they do it? It is not a matter of "charity"
"nor is it one of "business haggling" .... My work has been
"absorbed . . .
H e a v i s i d e's geringe achting voor officieele instanties moge
ook blijken uit wat hij eens deed met een photographie van eerbied
waardige leden van The Institution of Electrical Engineers, die hij
als volgt beschrijft:
"Giants at the back. Pigmies at the front. I gave it, framed
"and glazed too, away to a Newton Abbot furniture dealer,
"for nothing, along with an old kitchen table" 1).
Afgescheiden van zijn werk over kabels, de operatorentheorie,
de H e a v is i d e-laag, asymptotische reeksen, gaf H e a v i s i d e ,
evenals L o r e n t z, ook de theorie van de beweging van een
electron in een magnetisch veld, welke ten grondslag ligt aan onze
moderne kathodestraalbuis, waarop tegenwoordig het ontvangen
beeld van moderne televisie-apparaten zichtbaar is. En voorts
1) A p p l e y a r d , l.c. p. 224.

OLIVER HEAVISIDE (1850—1925)

15

breidde Heaviside de beroemde theorie van Maxwell uit
en gaf deze een vorm met een vectorieele schrijfwijze, zooals wij
die heden ten dage gebruiken, terwijl hij daarbij invoerde het deel
van den totalen stroom, dat aan convectie te danken is en welke
merkwaardigerwijze door Maxwell was over het hoofd gezien.
Vervolgens hebben de electrotechniek en de physica aan Hea
viside het begrip en het woord "impedantie" te danken en dit
niet alleen in de zoo gangbare opvattingen van de hedendaagsche
wisselstroomtheorie, maar in een zeer veel uitgebreideren zin, waarin
ook inschakel- en uitschakelverschijnselen zijn begrepen1), een
vorm, die zelfs heden ten dage nog niet volkomen tot zijn recht
is gekomen.
Voorts danken wij aan Heaviside de grondlegging van de
moderne vierpooltheorie van electrische netwerken. Van belang is
het tevens, op te merken, dat op drie verschillende plaatsen H e a 
viside !) in zijn werken, het eerst op 18 October 1895, het tegen
woordig voor de radiotechniek zoo belangrijke begrip „negatieve
weerstand" niet alleen naar voren bracht, maar ook daaruit ver
schillende conclusies trok aangaande het gedrag van daarmede
afgesloten kabels.
Dan treffen wij in H e a v i s i d e's boeken ook aan 3) de vol
ledige beschrijving van een low-pass-filter. Weinig bekend is, dat
beschouwingen hierover zelfs reeds bij L a g r a n g e zijn aan te
treffen, waar hij een snaar onderzoekt, niet met een continu ver
deelde massa, maar waarbij hij deze gelocaliseerd denkt als bolletjes
op een aantal punten van dien snaar. Maar haast onbegrijpelijk
is, dat zoowel Lagrange als Heaviside de eigenschap
van een dergelijk systeem om frequenties boven een kritische meer
of minder scherp af t e snijden, ontgaan is, vooral waar H e a 
viside steeds zoo den nadruk legt op de physische interpretatie
van zijn mathematische resultaten. In het bijzonder in zijn eerste
periode ging hij daarbij zelfs zóó ver, dat hij de begrippen scalaire
en vectorpotentiaal uit zijn beschouwingen verbande, omdat hij
die een mathematische abstractie vond, waaraan men niet te veel
aandacht moest schenken, in tegenstelling met electrische en magne
tische krachten.
1) Proc. Roy. Soc. 52, 504, 1892 en 54, 105, 1893.
2) H e a v i s i d e , Electromagnetic Theory, II, p. 162; II, p. 163; III, p. 359.
3) H e a v i s i d e , Electromagn. Theory II, p. 269.
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Nauw hiermede houdt ook verband H e a v i s i d e's opvatting
van een electromagnetische golf, die in principe eigenlijk heelemaal
niet golft, doch alleen maar zich voortplant. Ook deze opvatting
leidt tot interessante conclusies en inzichten, die niet alleen tot nu
toe verwaarloosd zijn, maar waaruit ook nog lang niet alle gevolg
trekkingen getrokken zijn, die tot nieuwe resultaten aanleiding
kunnen geven.
Ik ben er dan ook van overtuigd, dat de huidige gangbare be
schouwingswijzen op het gebied van de electrische communicatie
techniek zoowel met als zonder draad (welke twee in essentie op
hetzelfde neerkomen, want de ideale radio beam is de kabel) in
zekeren zin ons op den verkeerden weg gebracht hebben. Inderdaad
wordt daar de eenvoudige harmonische trilling en daarmede de
F o u r i e r-analyse dikwijls eenzijdig overdreven. Men vergeet daar
maar al te vaak, dat de electrische inschakelverschijnselen, welke
toch met den modernen kathodestraal-oscillograaf op zulk een
elegante manier experimenteel te volgen zijn, op eclatante wijze de
eigenfuncties van het te onderzoeken systeem naar voren brengen
en dat niet zelden een bestudeering van deze eigenfuncties een-heel
wat natuurlijker en doorzichtiger analyse der verschijnselen geeft
dan beschouwingen over impedanties bij sinusoidale excitatie; maar
ook hier zijn nog veel kwesties, die nauw aan deze opvatting raken
— wederom met een term van Heaviside — "which have still
to be worried out".
Geachte Toehoorders!
Het waren de werken van Heaviside, die ik als eenige
wetenschappelijke literatuur meedroeg enkele maanden geleden op
een reis om de wereld en welker nauwgezette lectuur mij deden
besluiten, Ü heden iets mede te deelen over het wetenschappelijk
werk en de inzichten van dezen te veel vergeten vreemden kluize
naar, die zijn resultaten heeft neergeschreven in een toentertijd
vrijwel onleesbaren vorm, en wien eerst aan het einde van zijn leven
hier en daar de erkenning gewerd, die hij zoo rijkelijk verdiende.
De moderne ontwikkeling intusschen, o.m. van de mathematische
operatorenmethoden, maken het eigenlijk thans eerst mogelijk, met
vrucht voor de moderne electrotechniek te putten uit die veelheid
van ideeën en gedachten, door hem in zijn werken verstopt. De tijd
voor de verdere ontwikkeling daarvan is thans rijp. Reeds worden
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hier en daar resultaten verkregen, die zoowel op zuiver mathema
tisch gebied als op dat der physica en electrotechniek, o.a. in de
electrische filtertechniek, belangrijke toepassingen hebben en het
is onze stellige overtuiging, dat hier nog een uitgebreid arbeidsveld
braak ligt, dat de aandacht van onze Technische Hoogeschool ten
zeerste waard is.
Mijne Heeren Curatoren dezer Hoogeschool,

Dank ben ik U verschuldigd voor het vertrouwen, dat U, blijkens
Uwe medewerking bij mijne benoeming, in mij hebt willen stellen
en ik zal gaarne, mij bewust van de verantwoordelijke taak die
mij hier wacht, trachten dit vertrouwen niet te beschamen.
Mijne Heeren Leden van den Delftschen Hoogeschool Raad,

Uw college heeft besloten tot het instellen van een bijzonderen
leerstoel voor speciale onderwerpen uit de theoretische electriciteitsleer en voor de vervulling van deze betrekking hebt U mij benoemd.
Gaarne spreek ik U ook van deze plaats mijn hartelijke waar
deering hiervoor uit, waardoor de oude banden, die mij tot voor
16 jaren nog wat losjes bonden aan de Technische Hoogeschool en
waaraan ook sindsdien nog wel eens getrokken is, nu meer definitief
zijn aangehaald. Ook wij gelooven, dat, met het oog op de opleiding
van toekomstige ingenieurs, een nauwer contact tusschen de
Hoogeschool en de industrie voor beide zijden van groot belang is.
Ik spreek de hoop uit, dat dit contact tot een vruchtbare samen
werking moge leiden.
Mijne Heeren Curatoren van dezen bij zonderen Leerstoel,

Gaarne zal ik trachten, de verwachtingen die U misschien koestert
aangaande mijn taak aan deze Hoogeschool zoo veel mogelijk in
vervulling te doen gaan. Uwe medewerking daarbij zal ik zeer
weten te waardeeren.
Mijne Heeren Professoren en Lectoren der Technische Hoogeschool,

De eer, in Uw midden te worden opgenomen, stel ik op hoogen
prijs. Dankbaar ben ik ook voor de tallooze blijken van genegenheid,
die ik van velen Uwer in den loop der jaren mocht ondervinden.
In het bijzonder geldt mijn dank U, Leden van de Afdeeling Electro
techniek, die het initiatief hebt willen nemen tot de stichting van
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dezen bijzonderen leerstoel, omdat gij daarmede te kennen gaaft het
groote belang, dat gij hecht aan de theoretische studie voor de prakti
sche ontwikkeling der electrotechniek. Gedachtig aan het bekende
woord van B o 11 z m a n n: „Es gibt nichts Praktischeres als eine
gute Theorie" en dat wel in het bijzonder toepasselijk is op een
in details zoo ver ontwikkeld gebied als de electrotechniek, stem
ik gaarne met deze opvatting in. Ik hoop en vertrouw, ook verder
op Uwe gewaardeerde medewerking te mogen rekenen.
Waarde Elias,

Het stemt mij tot groote vreugde, U hier mijn erkentelijkheid
te betuigen voor de hartelijke vriendschap, die U mij in den loop
der jaren steeds weer hebt betoond en die ik altijd zeer zal blijven
waardeeren. Maar het zijn niet alléén deze vriendschapsbanden,
die ons binden, er is ook nog een andere onzichtbare band, waar
vaak onze gesprekken over liepen. Ik bedoel ons beider hoogvereerden leermeester en vriend L o r e n t z. Ik weet, dat U de
nagedachtenis van hem eert als ikzelf.
Hooggeachte Dr. Philips,

Staat U mij toe, U en in U de Directie onzer Vennootschap mijn
hartelijken dank uit te spreken voor de toestemming en de gelegen
heid, die U mij hebt willen verleenen, mijn benoeming door den
Hoogeschoolraad te aanvaarden. Ik zie hierin wederom een
blijk van Uwe wijde opvatting en vooruitzienden geest, waarmede
U het concern steeds geleid heeft èn groot gemaakt. Uw scherp
inzicht in tal van kwesties en met geniale intuïtie steeds bijna
onmiddellijk gegrepen, vormt voor de leden van Uw staf immer
een lichtend voorbeeld. Uwe hartelijke menschelijkheid en warme
vriendschap daarnaast zal ik steeds op bijzonder hoogen prijs
blijven stellen.
Waarde Holst,

Gaarne grijp ik de gelegenheid aan U mijn welgemeende waar
deering uit te spreken voor de wijze, waarop U Uw veel om
vattende en coördineerende taak in het laboratorium te Eind
hoven opvat. U heeft aldaar een wetenschappelijk centrum gesticht,
waarop als hechte basis onze industrie steunt. Binnen enkele weken
zal het 25 jaar geleden zijn, dat U Uw werk in Eindhoven begon.
Wèl moet het U een groote voldoening zijn, terug te kunnen zien
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op deze kwarteeuw, waarin het Natuurkundig Laboratorium uit
groeide tot den omvang, die het thans heeft, en waar zoo menig
physicus, chemicus en technicus, zooals ook ikzelf, zijn levenswerk
heeft kunnen vinden. Daarvoor, en ook voor Uwe hartelijke vriend
schap, betuig ik U hierbij mijn welgemeenden dank.

Waarde Collega's van het Philips' Laboratorium,
Het is mij een behoefte, U allen dank te zeggen voor de zeer aan
gename wijze, waarop ik gedurende vele jaren met U zoowel op
experimenteel als theoretisch gebied heb mogen samenwerken en
voor de vele vriendschap, die ik daarbij van U mocht ondervinden.

Dames en Heeren studenten der Technische Hoogeschool,
Daar ik ben aangewezen, onderwijs te geven in de theoretische
elektriciteitsleer, zullen uit den aard der zaak daarbij niet zelden
mathematische kwesties naar voren komen, die misschien op het
eerste gezicht niet tot de allereenvoudigste behooren. Ik geloof
evenwel, dat wanneer de physische en physisch-technische achter
grond van vele dezer problemen duidelijk naar voren gebracht
wordt, deze er veel toe kan bijdragen, niet alleen de voorstelling
ervan relatief eenvoudig te maken, maar ook de belangstelling
voor de schoonheid ervan aan te wakkeren. Gaarne zal ik trachten
in dezen geest mijn lessen te geven; en ik hoop daarbij te mogen
rekenen op Uw belangstelling, maar ook, waar noodig, op Uw
kritiek.
Ik heb gezegd.

