Pieter Johannes Uijlenbroek (1797-1844) zandgraf 36, vak E
Hoogleraar natuur- en sterrenkunde
Personalia
Geboren: 25 november 1797 te Amsterdam
Zoon van: Pieter Johannes Uijlenbroek en Cornelia Maria Janszen
Gehuwd met: Paulina Maria Sanderus op 25 april 1823 te Amsterdam
Overleden: 11 december 1844 te Leiden
Begraven: 16 december 1844
Samenvatting
Uijlenbroek wordt in Amsterdam geboren als zoon van een bekende boekhandelaar
en dichter. Hij is al vroeg wees en hij wordt in Elburg bij het Kinbergen Instituut
opgeleid. Op zeventienjarige leeftijd gaat hij in Amsterdam studeren aan het Atheneum
Illustre, waar hij zich bekwaamt in allerlei zaken, met name in de Oosterse talen.
Toch kiest hij voor de exacte vakken en gaat deze aan de universiteit van Leiden
verder bestuderen. Uijlenbroek valt op door zijn uitstekende beantwoording van enkele
prijsvragen. Hij blijft ook de Oosterse talen trouw en promoveert in 1822 op een studie
naar Arabische handschriften. In datzelfde jaar wordt Uijlenbroek lector in de wis- en
natuurkunde aan de Leidse universiteit. Hierdoor krijgt hij minder tijd voor verdere verdieping in de Oosterse talen.
In 1823 huwt hij Paulina Maria Sanderus met wie hij zes kinderen krijgt. Slechts drie
overleven hun kindertijd.
In 1826 wordt Uijlenbroek benoemd tot buitengewoon
hoogleraar in de sterren- en natuurkunde. Hij is een groot
kenner van Christiaan Huygens en komt in 1833 tot een
uitgave over diens manuscripten.
In 1835 volgt de benoeming van Uijlenbroek tot gewoon
hoogleraar. Zijn kennis van de sterrenkunde is vooral theoretisch. Zijn assistent, de briljante Kaiser, is specialist in de
praktische sterrenkunde. Het zou dus een uitstekend duo
kunnen zijn, maar de onderlinge verstandhouding is slecht.
Uijlenbroeks wetenschappelijke productie is vrij gering.
Uitgave werken Huygens
Wel is hij een geliefd lid van diverse genootschappen.
In 1940 spelt koning Willem II Uijlenbroek in Leiden persoonlijk de Ridderorde van
de Nederlandse Leeuw op.
Uijlenbroeks geest boet niet aan kracht in, maar zijn fysieke gestel laat te wensen
over. Regelmatig moet hij verlof nemen. Uiteindelijk overlijdt deze beminnelijke man
op zevenenveertigjarige leeftijd.

Volledige versie
Afkomst en opleiding
Pieter Johannes Uijlenbroek [ook geschreven als Uylenbroek] wordt op 25 november
1797 in Amsterdam geboren als zoon van Pieter Johannes Uijlenbroek (1748-1808)
en Cornelia Maria Janszen (± 1760-1801). Vader Pieter Johannes is een bekende
Amsterdamse boekhandelaar en dichter. Op 30 november wordt hij gedoopt.

Doopbewijs

Pieter Johannes Uijlenbroek sr.

Pieter Johannes heeft één zus, Maria Berendine (1795-1822). Hij wordt al op elfjarige
leeftijd wees, waarna hij door zijn voogden in het Instituut van Kinsbergen te Elburg
wordt ondergebracht. Hier valt hij op door zijn intelligentie en vlijt, wat hem een jaarlijkse toelage oplevert.
In 1814 gaat Uijlenbroek naar het Atheneum Illustre te Amsterdam, waar hij zich
aanvankelijk bij Joannes Willmer (1750-1835) wijdt aan de godgeleerdheid. Deze
studie brengt hem ook in aanraking met de klassieke letterkunde en de Oosterse talen.
Vooral in deze laatste discipline wordt Uijlenbroek zeer bekwaam. Toch kiest hij,
geïnspireerd door de vermaarde Jean Henri van Swinden (1746-1823), uiteindelijk
voor de exacte wetenschappen.
In 1818 verhuist Pieter Johannes naar de Universiteit van Leiden, waar hij in 1820
naam maakt door een door de faculteit van de wis- en natuurkunde uitgeschreven
prijsvraag over een hydrostatisch probleem succesvol te beantwoorden. In het volgende jaar behaalt hij bij dezelfde faculteit twee gouden erepenningen voor de
beantwoording van een wiskundige en een sterrenkundige prijsvraag.
Naast zijn onderzoek in de exacte vakken, zet hij onafgebroken en onder leiding
van Hendrik Arent Hamaker (1789-1835) de studie van de Arabische taal voort. Op 14
juni 1822 promoveert hij op de dissertatie Specimen geographico-historicum, exhibens
dissertationem de Ibn Haukalo geographo, nec non descriptionem Iracae Persicae,
cum ex eo scriptore, tum ex aliis manuscriptis Arabicis bibliothecae Lugduno-Batavae
petitam. De promotoren zijn Van Swinden en Hamaker. Het onderzoek gaat over
Arabische handschriften.

Lector
De kwaliteiten van Uijlenbroek blijven niet onopgemerkt en onbeloond. Op 13 mei
1822, dus al voor zijn promotie, wordt hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot lector in de
wis- en natuurkunde. Op 2 november aanvaardt hij deze functie met de rede De
Astronomiae conditione apud Arabes, alias medii aevi Gentes Orientales. Hierin
beschrijft Uilenbroek de sterrenkunde bij de Arabieren en de Oosterse volken in de
Middeleeuwen.
Zijn eerste onderwijs geeft Uijlenbroek in de wiskunde, met name in de rekenkunde
en de algebra. Dit onderwijs ligt hem zeer aan het hart en zal hij tot zijn overlijden
blijven geven. Als de hoogleraar natuurkunde Speyert van der Eyk (1771-1837) [ook
op Groenesteeg begraven] in 1825 niet meer in staat is om college te geven, neemt
Uijlenbroek zijn Optica-college over. Door al deze werkzaamheden vermindert zijn
onderzoek naar de Arabische handschriften.
Huwelijk en gezin
Op 25 april 1823 treedt Pieter Johannes Uijlenbroek te Amsterdam in het huwelijk met
Paulina Maria Sanderus (1797-1864).

Huwelijksakte

Het echtpaar krijgt zes kinderen, waarvan er drie op jonge leeftijd overlijden:
(1) Pieter Johannes (geboren 26 februari 1824, overleden 27 oktober 1863);
(2) George (geboren 18 juli 1825, overleden 6 maart 1877);
(3) Paulus (geboren 25 februari 1827, overleden 8 augustus 1827);
(4) Paulina Maria (geboren 19 april 1829, overleden 23 oktober 1891);
(5) Marinus (geboren 3 juni 1831, overleden 12 augustus 1831);
(6) Cornelis Marinus (geboren 18 april 1836, overleden 28 januari 1844).

Buitengewoon hoogleraar
Als in 1826 de hoogleraar Cornelis Ekema komt te overlijden, wordt Uijlenbroek
bevorderd tot buitengewoon hoogleraar in de wis- en natuurkunde met als onderwijstaak de sterrenkunde en de natuurkunde. Uijlenbroeks kennis van de sterrenkunde is
nogal beperkt; wat hij ervan weet is vooral theoretisch van aard en gebaseerd op zijn
grote kennis van de Oosterse letteren.
Op 30 september 1826 spreekt hij zijn oratie De hodierni physices, astronomiaeque
stadii praestantia uit. Hierin zet Uijlenbroek de huidige stand van de natuurkunde en
de sterrenkunde uiteen, die volgens hem voortreffelijk is.
Zijn onderwijs betreft nu de gehele natuurkunde en sterrenkunde. Na zijn overlijden
wordt over zijn onderwijs geschreven dat “Zijn onderwijs door eene methodieke behandeling der moeilijke leerstof en door eene helderheid van voordragt uitblonk, die steeds
getuigenis gaven van zijne echten waarheidszin en zijne lessen vruchtbaar maakten,
zoodat zij zelfs door hen, wier vermogens middelmatig waren, met nauwgezetheid
werden gevolgd.
Christiaan Huygens
Uijlenbroek had het voornemen om een in het
Nederlands geschreven handboek over de
natuurkunde te schrijven, maar het is er nooit
van gekomen. De reden hiervoor is drieledig:
deels omdat zijn grote zorgvuldigheid hem er toe
brengt pas iets uit te geven als het volledig
onderzocht is, deels door de omvang van zijn
andere academische werkzaamheden en deels
door zijn omvangrijke werk om de geschriften
van Christiaan Huygens (1629-1695) uit te gaan
geven.
Aan dit laatste heeft hij vele jaren gewerkt en
werd door hem in 1833 voltooid.1 Het betreft niet
alleen brieven van Huygens, maar ook die van
Leibnitz (1646-1716), l’Hôpital (1661-1704) en
enkele andere wetenschappers. Het genoemde
Christiaan Huygens
driemanschap stelde elkaar schriftelijk vragen op het gebied van de integraal- en de
differentiaalrekening.
Gewoon hoogleraar
Op 7 septenber 1835 wordt Pieter Johannes Uijlenbroek bij Koninklijk Besluit benoemd
tot gewoon hoogleraar in de wis- en natuurkunde met dezelfde leeropdracht: de natuuren sterrenkunde. Hij blijft de elementaire colleges wiskunde geven. Zijn colleges
sterrenkunde zijn vooral theoretisch van aard.
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Uylenbroek, P.J.(ed.), Christiani Hugenii aliorumque seculi XVII virorum celebrium Exercitationes
mathematicae et philosophicae, ex MSS. in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae. Fasc. I,
Continens Chr. Hugenii, Leibnitii et Hospitalii epistolas mututas (1833).

Uijlenbroek krijgt tevens de leiding over de Sterrewacht. Dit laatste is van korte duur,
tot 1837 als Frederik Kaiser hem opvolgt. Voor het onderzoek in de sterrenkunde is hij
aangewezen op het observatorium, dat in 1633 is gebouwd in een torentje op het
academiegebouw en dat ten tijde van Uijlenbroeks professoraat in zeer slechte staat
verkeert. Hij hoopt dat er snel een nieuwe sterrenwacht komt en is van plan om zich
dan geheel aan de sterrenkunde te gaan wijden en het onderwijs in de natuurkunde
aan anderen over te laten.

Torentje op het academiegebouw met het observatorium (1828)

Een nieuwe sterrenwacht komt er echter voorlopig niet, wel wordt het oude observatorium opgeknapt. Kaiser (1808-1872) [ook op Groenesteeg begraven] is in 1826 - hij
is dan slechts achttien jaar en een briljante sterrenkundige, vooral op het gebied van
de praktische sterrenkunde - zonder overleg met Uijlenbroek aan deze laatste als
observator toegewezen.

De verstandhouding tussen deze twee is niet bepaald goed te noemen. Uijlenbroek
kijkt Kaiser letterlijk op de vingers: elke keer als Kaiser de sterrenwacht beklimt, klimt
Uijlenbroek mee. De Sitter (1872-1934), de latere directeur van de Leidse Sterrewacht,
zegt over hun relatie het volgende: “Kaiser was een talentvolle, enthousiate, eerzuchtige jonge man, maar zonder academische opleiding, en, mogelijk, zoals zo vaak
met jonge ‘autodacten’, een beetje geneigd zichzelf te overschatten, en niet altijd
bereid om het juiste respect te tonen tegenover de professorale waardigheid van
Uylenbroek. Uylenbroek, voor zover we kunnen nagaan, was een vriendelijk, eerlijke,
maar niet erg briljante heer die niet veel vertrouwen had in de bekwaamheden en
prestaties van de hem onbekende jonge man, die hem op het dak was geschoven
zonder dat hij daarin was gekend”.
Een bijzonder voorval doet zich op 16 oktober
1835 voor. Die avond zou de komeet Halley zichtbaar zijn. Uijlenbroek beklimt - dit keer zonder
Kaiser -, het observatorium, zoekt door een teleskoop naar het verschijnsel, maar ziet niet veel
bijzonders. Kaiser had wat dakpannen van zijn
woning aan de Cellebroersgracht [nu Kaiserstraat]
weggehaald en zag met een geleende kijker heel
wat meer. Kaiser publiceerde zijn waarnemingen
en verwierf hiermee grote bekendheid.
In datzelfde jaar 1835 is Frederik Kaiser bij
Uijlenbroek gepromoveerd. De vier andere promoFrederik Kaiser
vendi van Uijlenbroek zijn: Jacob Ermerins (1827),
Willem Enschedé (1834), Pieter Rijke (1836) en Nicolaus van Charante (1844).
In het academische jaar 1837/38 bekleedt Uijlenbroek de functie van rector
magnificus. Bij zijn aftreden spreekt hij over de gebroeders Christiaan en Constantijn
Huygens als vervaardigers van telescopen, een zeer onderhoudende rede, waarbij de
toehoorders aan zijn lippen hangen.
In 1838 wordt Uijlenbroek door koning Willem I benoemd in een commissie, die tot
taak heeft om in Parijs de aldaar in staatsarchieven liggende standaards van het
Nederlandse pond en de el te controleren. Dit zal zijn enige buitenlandse reis worden.
Uijlenbroek publiceert weinig. Na 1838 verschijnen slechts drie artikelen:
(1) Bedenkingenomtrent de gewonen verklaringen der twee grondvergelijkingen D =
M/V en S = R/T; (2) Verslag van waarnemingen over het aardmagnetisme te Leiden
en eenige plaatsen in Nederland; (3) Verslag van eenige proeven, genomen met eene
batterij van verkwikt zinkijzer en verdund zwavelzuur.
Lidmaatschappen en onderscheidingen
Uijlenbroek is lid van diverse gezelschappen, zoals:
- de eerste klasse van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Wetenschappen;
- de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen;
- de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden;
- het Utrechts Provinciaal Genootschap.

Bij het eerste bezoek dat koning Willem II in 1840 aan Leiden brengt, wordt hij door
hem vereerd met de Ridderorde van de Nederlandse Leeuw.
Broze gezondheid en overlijden
Uijlenbroek heeft geen sterke gezondheid. Zijn vaat- en klierstelesel geven regelmatig
problemen. In 1834 komt hij hierdoor maandenlang zijn huis niet uit. Na een verblijf in
de frisse lucht van Gelderland worden deze problemen gelukkig opgelost. Ook heeft
hij regelmatig heftige pijnen in zijn ingewanden.
In het voorjaar van 1844 neemt Uijlenbroek, na aandringen van een aantal vrienden,
tijdelijk verlof van de universiteit. Hij brengt zijn tijd door op een klein buitenverbijf
buiten Leiden, waar hij duidelijk opknapt. Hij keert terug naar Leiden en gaat in oktober
weer colleges geven.
Helaas is dit herstel maar van korte duur. In november moet hij stoppen met zijn
colleges en wordt hij aan bed gekluisterd. Zijn krachten vloeien weg. Met geduld en
berusting verdraagt hij zijn klachten en pijnen. Zijn geest blijft in orde en hij volgt nog
het dagelijks nieuws.
In de vroege ochtend van 11 december 1844 overlijdt Pieter Johannes Uijlenbroek.
Hij is nog maar zevenenveertig jaar en laat zijn echtgenote en de nog drie in leven
zijnde kinderen achter.
Uijlenbroek had een groot plichtsbesef, aan uiterlijkheden hechtte hij niet en in de
wetenschap was hij op zoek naar de waarheid, niet naar roem. Hij was een nauwkeurig
waarnemer, die niet rustte voordat hij het uiterste uit zijn vermogens had gehaald. Hij
kon genieten van het samenzijn met familie en vrienden. Dan kon er een gulle lach of
een traan op zijn gelaat verschijnen. Dit alles maakte hem tot een beminnekijk persoon.

Overlijdensakte

Overlijdensadvertentie (Leydse Courant 13 december 1844)

Op 16 december wordt hij begraven op de begraafplaats Groenesteeg. Zijn collega
Thorbecke voert aan de groeve het woord. In de Leydse Courant van 18 december
staat het volgende verslag:
Gisteren werd het sterfelijk overschot van den hoog geschatten en geliefden
Hoogleraar P.J. Uylenbroek, ter stedelijke begraafplaats alhier ter aarde besteld. Eene
aanzienlijke schare Hoogleeraren en Studenten omringde het graf, werwaarts het lijk
des dierbaren ontslapenen door Studenten was gedragen. Bij hetzelfde werden door
zijnen ouden vriend den Hoogleraar Thorbecke de volgende wooden uitgesproken, die
zijn aardsch leven als met eene onverwelkbare eerekrans versieren:
Ik herdenk een woord van onzen ouden leermeester Van Swinden: Uylenbroek,
zeide hij, is een juweel van een mensch. Misschien bezigden wij hetzelfde woord niet;
doch de waarheid er van heeft elk onzer ondervonden, niet nu eerst, nadat hij afscheid
nam, maar in den dagelijkschen omgang. Een zóó innige, heldere, bescheiden glans
lag over het wezen van dezen edelen man. Ook maakte hij, zonder het te willen, op
elk, die hem naderde, een onuitwischbaren indruk. Van waar dit kwam, was, hoezeer
hij de schatten van zijn hoofd en van zijn inborst plagt te verbergen, voor ons, zijne
oude vrienden, sedert lang geen geheim meer.
Wij kenden hem als zelfstandig, op eigen oorspronkelijke waarheid gegrond, steeds
zich zelven trouw., in alles één karakter; de netheid zijner rede met de juistheid zijner
gedachte, het spreken met het doen, in schoone overeenstemming. Zijn even fijne als
gezonde geest, ook toen wij hem in de laatste jaren zich grafwaarts zagen buigen, zijn
hartelijk gevoel bij een streng en hoog verstand, zijne beminnelijkheid zonder
zwakheid, maakten, dat wij hem niet minder eerden dan liefhadden; dat wij hem, ik
vinde nu geen beter woord, op de handen droegen.
Wij mogen het als eene weldaad Gods aanmerken, in gestadige betrekking, als
zoons, als leerlingen, als vrienden, tot zulk een man te hebben gestaan. Want de stille
invloed ten goede, dien hij uitoefende, was onberekenbaar. Wij willen het afbeeldsel
van zijn wezen, de voorstelling van ’t geen hij ons was, levendig en heilig in ’t hart
bewaren. Wij willen hem, al wierd zijn persoon aan het zinnelijk oog onttogen, niet
verliezen. Wij willen eene gemeenschap voortzetten, die, zoo verre wij haar weten te
waarderen, tot die onvergankelijke banden behoort, waardoor een ander, hooger leven
aan het tegenwoordige is vastgehecht.
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