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Voorwoord
Wetenschap en zeker natuurwetenschap is een internationale aangelegenheid,
wetenschappelijke ideeën storen zich niet aan nationale grenzen en politieke
scheidslijnen. Een bepaalde theorie mag hier eens eerder zijn aangenomen dan
daar, maar nergens in de geschiedenis van de natuurwetenschap vindt men
voorbeelden van op zichzelf correcte denkbeelden die blijvend binnen zekere
geografische grenzen zijn gebleven. Natuurwetten zijn overal hetzelfde.
Wat kan dan de reden zijn van het schrijven van de geschiedenis van de
natuurwetenschap in Nederland? Als bovenstaande overwegingen juist zijn, bestaat
er immers geen eigen Nederlandse natuurwetenschap. Nu laten historici - en dat
is een begin van antwoord - zich in het algemeen niet afschrikken door dergelijke
zuiver theoretische bezwaren. Hun werkwijze wordt gekenmerkt door een zekere
mate van pragmatisme, dat vaak pas achteraf zijn theoretische rechtvaardiging
vindt. Kijkend naar andere subdisciplines van de cultuurgeschiedenis vraagt de
historicus zich af: waarom wordt bij de wetenschapsgeschiedenis voor onmogelijk
gehouden wat bij de kunstgeschiedenis kennelijk wel mogelijk is? Is de
wetenschapsgeschiedenis zo anders dat de beschrijving van de ontwikkeling van
de natuurwetenschap in één land onmogelijk is? Heeft het oude positivistische
denkbeeld dat de wetenschap zich door haar cumulatieve karakter wezenlijk
onderscheidt van de andere uitingen van de menselijke cultuur de laatste jaren niet
veel van zijn overtuigingskracht verloren?
Daar komt bij dat de geschiedenis wel degelijk voorbeelden te zien geeft van wat
wel heet ‘nationale stijlen’ op natuurwetenschappelijk gebied. In het begin van deze
eeuw constateerde de Franse fysicus-filosoof Duhem bij voorbeeld een opvallend
en duurzaam verschil tussen de Franse, abstract-mathematische stijl en de Engelse,
meer aanschouwelijke behandeling van natuurverschijnselen. Natuurlijk kan men
de vraag stellen of Duhem onder invloed van het in zijn tijd sterk levende nationalisme
het contrast niet al te zeer heeft aangescherpt en evenzo kan men zich afvragen of
de ontwikkeling van de moderne natuurwetenschap deze verschillen
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niet heeft uitgewist, maar de gedachte dat er duurzame nationale stijlen zijn geweest
kan niet op voorhand als onzinnig worden beschouwd. Of er een uitgesproken
Nederlandse stijl van wetenschap is geweest is nog nauwelijks onderzocht. Het
werk van bekende onderzoekers als Huygens en Lorentz vertoont wel trekjes die
al aanwijsbaar zijn in het werk van Stevin - vandaar ook de titel van dit boek - maar
of dit voldoende is om van een Nederlandse stijl te spreken is nog geen uitgemaakte
zaak.
Een oudere generatie wetenschapshistorici zou geneigd zijn nationale tradities
toe te schrijven aan verschillende ‘volkskarakters’. Een jongere generatie denkt er
echter anders over. Zij ziet de wetenschap niet alleen meer als een intellectueel,
maar ook als een maatschappelijk verschijnsel. Wetenschap wordt bedreven door
mensen die werken binnen een bepaald maatschappelijk en institutioneel verband,
dat van land tot land verschillend kan zijn. De wijze waarop de wetenschap in
Engeland was georganiseerd, week in de negentiende eeuw nogal af van de wijze
waarop dat in Frankrijk het geval was en dit had zonder meer zijn weerslag op de
aard van de beoefende wetenschap. Er valt wat voor te zeggen om de genoemde
nationale tradities in de wetenschap terug te voeren, niet op veronderstelde
‘volkskarakters’, maar op aanwijsbare verschillen in maatschappelijke en institutionele
organisatiepatronen, waarbij het hoger onderwijs een uiterst belangrijke rol speelt.
Zeker als aandacht wordt besteed aan de institutionele kant van de wetenschap,
aan het wetenschapsbedrijf, is een geschiedenis van de natuurwetenschap in één
land alleszins mogelijk.
Zo'n geschiedenis is niet alleen mogelijk, zij is ook gewenst. Het is onmiskenbaar
dat de belangstelling van wetenschapshistorici in Nederland in steeds grotere mate
uitgaat naar de geschiedenis van de natuurwetenschap die in eigen land is beoefend.
Of dit nu het gevolg is van typisch Nederlandse kortzichtigheid of van een zinvolle
internationale arbeidsverdeling laat ik hier buiten beschouwing; het feit ligt er. Tot
op heden moesten wij het echter stellen zonder een algemeen overzicht van de
Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. (De geschiedenis van de geneeskunde in
Nederland is wel beschreven.) In deze leemte wil dit boek nu voorzien. Natuurlijk
kan men zeggen dat het daarvoor nog te vroeg is, dat er nog te veel lacunes in onze
kennis zijn, dat er nog meer detailstudies nodig zijn. Dat is zeker het geval en om
die redenen kan het hier geboden overzicht alleen maar een zeer voorlopige en
beperkte betekenis hebben. Dat er lacunes in onze kennis bestaan, kan echter geen
beletsel zijn voor het schrijven van een overzicht als dit. Overzichtswerken vatten
niet alleen de bestaande kennis samen, zij vestigen juist ook onze aandacht op het
bestaan van lacunes en kunnen zo een aansporing zijn voor nader onder-
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zoek. Voor wie syntheses alleen maar samenvattingen zijn van bestaande kennis
komen ze altijd te vroeg.
Nu is het niet helemaal correct om te zeggen dat er geen overzichten van de
geschiedenis van de wetenschap in Nederland beschikbaar zijn. Wat er voorhanden
is, is evenwel uitsluitend biografisch van opzet. Gedurende de laatste vijftig jaar zijn
er in Nederland maar liefst vier boeken gepubliceerd die door een aaneenschakeling
van levensbeschrijvingen een zeker overzicht pretenderen te bieden van de
Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Deze boeken hebben zeker hun nut en ik
heb er vaak dankbaar gebruik van gemaakt, maar het biografische genre kent zijn
beperkingen. In biografische overzichten worden de perioden waarin vernieuwing
plaatsvond altijd meer beklemtoond dan perioden van stilstand of verval, hoewel
de vraag naar de oorzaken van stilstand en stagnatie cultuurhistorisch even
belangwekkend is als de vraag naar de oorzaken van vernieuwing en succes. De
veel gesmade eerste helft van de negentiende eeuw - om het bekendste voorbeeld
te noemen - stelt de historicus voor niet minder interessante vragen dan de heroïsche
tweede helft van de eeuw, met onderzoekers als Van der Waals, Van 't Hoff en
Lorentz.
Een tweede bezwaar tegen het biografische genre is dat daarin onwillekeurig
vaak het accent wordt gelegd op het goede voorbeeld dat de besproken onderzoeker
voor de hedendaagse onderzoekers gegeven heeft. Zeker als de auteur in één der
natuurwetenschappen is opgeleid, wordt vooral datgene belicht wat voor de huidige
wetenschap van belang is: een stap in de goede richting, een voorbeeldige methode,
of een prijzenswaardige wetenschappelijke houding. Een moralistische ondertoon
is vaak niet te vermijden.
Het overzicht dat ik hier presenteer, wil breken met die eenzijdige biografische
preoccupatie. Niet alleen vanwege het moralistische tintje van het biografische
genre, maar ook vanwege de overtuiging dat wetenschap geen eenmansbedrijf is.
Onderzoekers, hoe belangrijk ook, sluiten zich aan bij of zetten zich af tegen
bepaalde tradities en opvattingen in hun vak; zij werken binnen bepaalde, door
anderen mogelijk gemaakte maatschappelijke en institutionele kaders; zij kunnen
alleen maar succes hebben als zij anderen weten te overtuigen. Net zoals bij andere
onderdelen van de geschiedenis gaat het ook bij de geschiedenis van de
natuurwetenschap steeds om de interactie tussen individu en omgeving.
Ook om die reden - de andere was het vermijden van het praten over
volkskarakters - heb ik bij de beschrijving van de ontwikkeling van de
natuurwetenschap in Nederland enige nadruk gelegd op het institutionele kader van
de wetenschapsbeoefening. Niet alleen laat de duurzaamheid
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van wetenschappelijke tradities zich het best op dat vlak verklaren, ook het feit dat
wetenschap niet alleen afhankelijk is van enkele grote onderzoekers komt zo het
meest tot zijn recht. Het biografische aspect is echter niet verwaarloosd: de
hoofdstukken zijn doorschoten met korte levensschetsen van de meer bekende
onderzoekers. Bovendien kan de behandeling van de institutionele ontwikkelingen
geen aanspraak maken op enige volledigheid. Zo ergens, dan wreekt zich hier wel
het gebrek aan voorstudies.
In Nederland is geen enkel instituut zo belangrijk geweest als de universiteit.
Anders dan bij voorbeeld in Frankrijk of Engeland, waar al vroeg wetenschappelijke
genootschappen tot ontwikkeling kwamen en het patronagesysteem grootse vormen
kon aannemen, werd in het politiek versnipperde, republikeinse Nederland de
ruggegraat van de wetenschap gevormd door de universiteit.
Wetenschapsgeschiedenis is hier te lande daarom in niet onaanzienlijke mate
universiteitsgeschiedenis.
Over de nadere afbakening van het onderwerp moeten nog drie opmerkingen
gemaakt worden. Ten eerste: het begrip natuurwetenschap is breed opgevat en
omvat zowel wiskunde en techniek als sommige basisvakken van de geneeskunde.
Niet alle disciplines zijn echter steeds in de beschrijving betrokken; wat namelijk als
natuurwetenschap wordt gezien kan per tijdvak verschillen. In de zestiende eeuw
hoorden de wiskunde en de techniek er zonder meer bij, in de negentiende eeuw
was dit niet meer het geval. Vakken als de anatomie en de fysiologie van het
menselijk lichaam worden tegenwoordig niet meer tot de natuurwetenschappen
gerekend, maar tot in de achttiende eeuw was dit wel het geval. Het zal evenwel
altijd een punt van discussie blijven waar en wanneer een bepaalde grens getrokken
moet worden.
Ten tweede: het onderwerp is uitdrukkelijk de natuurwetenschap in Nederland
(en de voormalige overzeese gebiedsdelen), of het onderzoek nu gedaan is door
Nederlanders of niet. De Fransman Descartes en de Zweed Linnaeus hebben
daarom wel hun plaats gevonden, een in Nederland geboren onderzoeker als
Ingenhousz niet.
Ten derde: gekozen is voor een afbakening in de tijd die scherper lijkt dan zij in
werkelijkheid is. Het begin valt ongeveer samen met het ontstaan van een zelfstandig
Noordnederlands staatsverband, het einde ligt rond de tweede wereldoorlog omdat
de natuurwetenschap na die tijd te dichtbij ligt om een zekere beeldvorming mogelijk
te maken.
Een laatste opmerking over de opzet van het boek betreft de illustraties. Getracht
is daarvan meer te maken dan wat plaatjes bij een praatje. Zoveel mogelijk zijn die
afbeeldingen gekozen die een bepaald inhoudelijk punt
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van visueel commentaar konden voorzien. Daartoe zijn de illustraties ook voorzien
van min of meer uitgebreide onderschriften. Men moet deze beschouwen als een
volwaardig onderdeel van de hoofdtekst.
Ten slotte is het hier de plaats om diegenen te bedanken die hun medewerking
aan de totstandkoming van dit werk hebben geleverd. Mijn erkentelijkheid gaat in
de eerste plaats uit naar mijn (oud-)collegae van het Instituut voor geschiedenis der
natuurwetenschappen te Utrecht. Harry Snelders, Casper Hakfoort en Lodewijk
Palm namen grotere of kleinere gedeelten van het manuscript door, terwijl Marijn
van Hoorn en Cees de Pater op enige punten hun deskundig oordeel gaven. Van
het binnenkort voormalige Biohistorische Instituut te Utrecht wil ik noemen Rob
Visser en Bert Theunissen, de eerste voor het leveren van commentaar op
paragrafen over de geschiedenis van de biologie, de tweede voor de toestemming
gebruik te maken van een ongepubliceerde lezing over het mogelijk verband tussen
een holistisch denkklimaat en het uitblijven van de neo-darwinistische synthese in
Nederland. Verder dank ik dr. E. Dekker te Leiden, dr. C.P. Koene te Arnhem, drs.
W.W. Mijnhardt te Wolfheze, prof. dr. E. den Tex te Leiden, prof dr. J. Veldkamp te
Bilthoven en dr. W.A. Visser te Nootdorp voor hun advies en commentaar. Last but
not least geldt mijn dank de medewerkers van bibliotheken, fotodiensten en musea
die mij met zeer grote bereidwilligheid hielpen bij het verzamelen van materiaal voor
dit boek. Het spreekt vanzelf dat alle onjuistheden en vergissingen die misschien
nog in de tekst zijn blijven staan alleen voor mijn verantwoording komen.
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Afbeelding 1. Lucas d'Heere, ‘De kunsten in oorlogstijd’, ca. 1570; Turijn, Galleria Sabauda
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I Vernuftelingen rondom Stevin (1580-1620)
1. Inleiding
In de Galleria Sabauda in Turijn hangt een schilderij dat toegeschreven wordt aan
de Vlaamse schilder Lucas d'Heere. Het is geschilderd rond 1570 en laat zien hoe
de zeven vrije kunsten, de toenmalige wetenschappen, midden in oorlogstijd door
Mercurius uit hun slaap gewekt worden. Rechts is nog het krijgsgewoel te zien,
maar de goden, rechtsboven in de wolken, hebben besloten de wetenschappen
weer wakker te schudden en zij hebben daartoe Mercurius naar de aarde gestuurd.
Linksvoor en in het midden zijn de vrije kunsten afgebeeld, voorgesteld door zeven
vrouwelijke figuren: dialectica, rhetorica, grammatica, arithmetica, geometria,
astronomia en musica. Elk van hen is herkenbaar aan een attribuut; een luit voor
musica, een rekenbord voor arithmetica en een astrolabium voor astronomia.
D'Heere schilderde deze voorstelling toen hij als balling, gevlucht voor de Spaanse
troepen die onder Alva naar de Nederlanden waren gekomen, in Engeland verbleef.
Als dichter en schilder had hij in Londen veel succes, maar zijn schilderij geeft toch
vooral zijn hoop weer dat de kunsten en wetenschappen ook in het verscheurde
Nederland weer zouden mogen opbloeien. Die hoop is niet ijdel gebleken, want
ondanks, of misschien wel dank zij de Opstand en de oorlog kwamen de
wetenschappen in de laatste decennia van de zestiende eeuw hier te lande tot een
opmerkelijke bloei. Anders dan de Gentenaar D'Heere misschien verwacht of gehoopt
had, speelde deze herleving zich echter niet af in de Zuidelijke Nederlanden, waar
voor het uitbreken van de strijd het culturele zwaartepunt van de Nederlanden had
gelegen. Het bleek dat dat zwaartepunt verschoven was naar het noorden, waar uit
de Opstand een nieuwe staat ontstond die zowel op politiek en economisch als op
cultureel terrein vrijwel onmiddellijk tot de belangrijkste Europese naties ging behoren.
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2. De opbouw van een Noordnederlandse wetenschap
In de eerste helft van de zestiende eeuw behoorden de Noordelijke Nederlanden
in cultureel opzicht nog tot de buitengewesten van Europa. ‘Een land waar de
dronkenschap als hoogste deugd wordt aangeprezen’, zo karakteriseerde in de late
vijftiende eeuw de Italiaanse bisschop Paulus van Middelburg zijn Zeeuwse
geboorteland. Zijn tijdgenoot Erasmus liet zich al evenmin lovend uit over zijn land
van herkomst. ‘In Holland is de lucht goed voor mij’, wilde hij nog wel toegeven,
‘maar de overvloedige slemppartijen daar hinderen mij; en niet te vergeten het
ordinaire soort mensen, zo onbeschaafd; en de hevige verachting der studiën, het
ontbreken van enige vrucht van geleerdheid, de ergste nijd’.
Erasmus heeft zich over zijn geboorteland ook wel eens milder getoond en in
Groningen en enige IJsselsteden leefden enkele humanisten aan wie ook Erasmus
het nodige te danken heeft gehad. Maar dat neemt niet weg dat wie omstreeks 1500
boven de grote rivieren was geboren en op literair of wetenschappelijk gebied enige
ambitie koesterde, vroeg of laat zijn geboorteland moest verlaten omdat er in het
zuiden meer mogelijkheden waren. Erasmus vond voor hij doorreisde naar Italië en
Zuid-Duitsland in de Zuidelijke Nederlanden al wat hij in Rotterdam, Gouda of
Deventer miste: een stimulerend geestelijk verkeer in kringen van academisch
geschoolde raadsheren en stadsbestuurders, drukkers en uitgevers die zijn boeken
konden publiceren, levendige contacten met buitenlandse humanisten en geleerden.
In het zuiden lag ook de enige Nederlandse universiteit, de in 1425 gestichte
universiteit van Leuven.
Wat voor een humanist als Erasmus gold, gold ook voor hen die in
natuuronderzoek geïnteresseerd waren. De al genoemde Paulus van Middelburg
studeerde theologie en geneeskunde in Leuven en werd in 1494 bisschop van het
Italiaanse Fossombrone. In die hoedanigheid heeft hij zich actief beziggehouden
met de kalenderhervorming, waartoe hij onder andere Copernicus naar Rome heeft
gehaald. Dichter bij huis bleef Reiner Gemma Frisius uit Dokkum, die in Leuven
geneeskunde doceerde en practiseerde, maar naam heeft gemaakt als astronoom,
wiskundige en geograaf. Zijn boeken, om te beginnen in 1529 een editie van Petrus
Apianus' Cosmographicus, liet hij verschijnen in Antwerpen. Van daaruit werden
zijn ideeën over de driehoeksmeting en de bepaling van de lengtegraad op zee met
behulp van draagbare klokken de wereld ingestuurd.
Ging het intellect rond 1500 dus van het noorden naar het zuiden, een eeuw later
waren de rollen omgekeerd. Toen waren het juist de Noordelijke Nederlanden, in
de Opstand vrij geworden van Spanje, die de beste
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krachten uit het zuiden aantrokken. De aan Spanje gehoorzaam gebleven gewesten
ondergingen tussen 1580 en 1630 een geweldige aderlating, die vooral het noorden
ten goede kwam. Tienduizenden inwoners van Vlaanderen en Brabant vestigden
zich, met name na de val van Antwerpen (1585), in het noorden: handwerkslieden
en rijke kooplieden, drukkersknechten en uitgevers, schoolmeesters en hoogleraren,
predikanten en schilders. Mede dank zij hun werd het noorden in korte tijd in cultureel
en intellectueel opzicht volwassen.
Toch is de Zuidnederlandse exodus na 1585 niet in alle opzichten het spiegelbeeld
van de ‘brain drain’ uit het noorden een eeuw daarvoor. De uittocht naar het noorden
was veel massaler dan de druppelsgewijze trek naar het zuiden. Bovendien verloor
het zuiden niet alle aantrekkelijkheid. Justus Lipsius, de humanist die de tweede
Erasmus werd genoemd, was in 1578 wel van Leuven naar Leiden getogen, maar
keerde in 1592 weer naar Leuven en de moederkerk terug. In Leuven en Antwerpen
bleven vooral jezuïeten verdienstelijk wiskundig werk doen. François d'Aguillon
schreef in 1613 een samenvattend werk over de optica, waarvoor ook de schilder
Rubens enkele bijdragen leverde. De wiskundige Gregorius a Sancto Vincentio
maakte zijn meest creatieve jaren door toen hij tussen 1617 en 1625 in Antwerpen
en Leuven op een jezuïeten college wiskundige wetenschappen doceerde.
Niet alleen behield het zuiden ondanks de verwoestingen van de oorlog een
zekere aantrekkingskracht, ook had het noorden concurrentie te duchten van andere
immigratielanden; niet iedereen die wegtrok, trok naar Holland. De vermaarde
cartograaf Mercator, die in 1569 zijn nieuwe methode om het boloppervlak van de
aarde op een plat vlak te projecteren publiceerde, deed dit in Duisburg, Gregorius
a Sancto Vincentio werkte enige jaren in Praag en zijn collega, de wiskundige Adriaan
van Roomen, verliet in 1592 zijn hoogleraarspositie in Leuven en ging naar Würzburg.
Maar het belangrijkste verschil tussen de brain drain voor 1560 en de exodus
daarna was wel dat niet alleen geleerden en kunstenaars naar het noorden trokken,
maar ook lieden die voor een gezond intellectueel en cultureel leven niet gemist
konden worden: boekdrukkers, uitgevers en schoolmeesters. Zij waren het die
zorgden voor de uitzonderlijk snelle opbouw van de culturele en intellectuele
‘infrastructuur’, het geheel van materiële en immateriële voorwaarden voor het
ontstaan en het bloeien van wetenschap en cultuur. Toen Erasmus rond 1500 naar
het zuiden trok, werd hij opgenomen in een al bestaand intellectueel netwerk; toen
Stevin rond 1581 in omgekeerde richting trok, moest zo'n netwerk in het noorden
nog grotendeels opgezet worden. Zonder de inbreng van de vele
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Zuidnederlandse schoolmeesters, van de lees- en schrijfmeester tot de hoogleraar,
en zonder de overkomst van Zuidnederlandse boekdrukkers als Plantijn, Cornelis
Claesz. en Van Waesberghe zou dat ook niet gelukt zijn.
Die bijdrage van Zuidnederlandse immigranten doet de vraag rijzen in hoeverre
de beginnende Noordnederlandse natuurwetenschap een voortzetting is geweest
van Zuidnederlandse tradities. Is er sprake van continuïteit of van discontinuïteit?
Over het algemeen lijkt de continuïteit te overheersen. Zowel de Zuidnederlandse
als de Noordnederlandse natuurwetenschap had een uitgesproken praktisch karakter,
waarbij de toegepaste wiskunde centraal stond. Tussen de landmeetkunde van
Gemma Frisius in Leuven en een eeuw later Willebrord Snellius in Leiden bestaan
aantoonbare verbindingen; de cartografische traditie van Gemma Frisius en Gerard
Mercator werd in het noorden voortgezet door Blaeu en Hondius; zoals Stevin in
1600 de opdracht kreeg om het leerplan van een ingenieursschool in Leiden op te
stellen, waar praktisch toepasbare wiskunde aan toekomstige landmeters en militaire
ingenieurs moest worden onderwezen, kreeg D'Aguillon van zijn orde de opdracht
in de Zuidelijke Nederlanden het onderwijs op te zetten in die natuurwetenschappen
die nuttig waren voor handel, zeevaart, architectuur en krijgskunde. Als er zich al
een breuk heeft voorgedaan, dan is dat in het zuiden geweest, waar de beoefening
van de natuurwetenschap steeds afhankelijker werd van de katholieke kerk, hetgeen
haar op termijn geen goed gedaan heeft.

3. De ingenieurswetenschap van Stevin
Simon Stevin is met recht de bekendste onder de Zuidnederlandse
natuuronderzoekers en wiskundigen in het noorden geworden. Hij was niet de enige.
Internationale bekendheid hadden ook de predikant-astronoom Philips Lansbergen,
de predikant-geograaf Plancius en de kruidkundige Clusius, maar het veelzijdige
werk van Stevin is toch van blijvender betekenis geweest en bovendien komen in
zijn werk de kenmerken van de Noordnederlandse natuurwetenschap beter uit dan
bij wie ook.
SIMON STEVIN werd in 1548 in Brugge geboren, volgde geen academische
opleiding, maar werkte als klerk eerst bij een handelshuis in Antwerpen,
later bij de lagere overheid in Gent. Na een tijd geheel uit het zicht te zijn
verdwenen, dook hij in 1581 op in Leiden. Waarom hij naar het noorden
trok, is onbekend. Religieuze motieven lijken bij de rationalistisch
ingestelde, soms zelfs indifferente Stevin geen rol van betekenis te hebben
gespeeld. In de jaren tachtig publiceerde Stevin zijn belangrijkste werken.
In 1582 verscheen, in
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Antwerpen nog, een boekje over handelsrekenen (Tafelen van Interest),
maar belangrijker waren de boeken uit de jaren 1585 en 1586. In De
thiende uit 1585 voerde Stevin een pleidooi voor de invoering van de
decimale notatie in de rekenkunde, met zijn Beghinselen der Weeghconst
uit 1586 gaf hij een originele behandeling van de mechanica, in het
bijzonder de statica, terwijl zijn Beghinselen des Waterwichts hetzelfde
deed voor de hydrodynamica. Latere boeken behandelden zulke
praktische zaken als vestingbouwkunde en stedebouw.
Stevin heeft nooit een universitaire positie bekleed. Aanvankelijk voorzag
hij in zijn levensonderhoud door het bouwen van molens en
waterstaatkundige werken. Rond 1593 kwam hij als ingenieur in
persoonlijke dienst van Prins Maurits, de stadhouder van Holland en
Zeeland die tevens kapitein-generaal was (in 1604 werd Stevin officieel
tot kwartiermeester in het Staatse leger benoemd). Maurits was bijzonder
geïnteresseerd in de toegepaste wiskunde en trok op een gegeven
moment Stevin als privé-docent aan. In het omvangrijke werk dat Stevin
in 1605-1608 uitgaf als de Wisconstighe Ghedachtenissen vatte hij de
inhoud van dat onderricht samen. Het is geen origineel wetenschappelijk
werk, maar een didactisch verantwoorde samenvatting van de bestaande
kennis op velerlei terrein. Stevin overleed in 1620.
Stevin was het tegendeel van een in de theorie verdiepte kamergeleerde. Zijn
ingenieursactiviteiten, zijn wil om theorie en praktijk met elkaar te verbinden en zijn
publikaties - in de volkstaal - over bij voorbeeld krijgswetenschap maakten dat hij
midden in het maatschappelijke leven stond. Hij heeft zitting gehad in tal van
commissies die zich bezig moesten houden met de vele octrooien die in de eerste
jaren van Republiek door uitvinders en ontdekkers werden aangevraagd voor de
meest onwaarschijnlijke vindingen. Verder stond hij aan de wieg - we vermeldden
het al - van de ingenieursschool die in Leiden toekomstige ingenieurs moest opleiden.
Door de kwaliteit en de veelzijdigheid van zijn werk is Stevin in de Republiek in
die tijd een uitzonderlijk figuur, maar gezien in een internationale context is hij
‘slechts’ de Nederlandse vertegenwoordiger van een brede Europese beweging,
de opkomst van de ingenieurswetenschap.
In de klassieke Oudheid had de ingenieurswetenschap haar eerste bloeitijd
doorgemaakt toen in het hellenistische Alexandrië en de Griekse steden in Zuid-Italië
ingenieurs als Hero, Ctesibius en Archimedes leefden en werkten. Voor de tweede
keer kwam de ingenieurswetenschap tot bloei in de vijftiende eeuw in Noord-Italië,
als één van de onderdelen van de algemene culturele beweging die wij de
Renaissance noemen. Er ontstond toen een klasse van technici, ‘vernuftelingen’
zou Hooft later zeggen, die, zonder zich altijd zelf met natuurwetenschappelijke
vraag-
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stukken bezig te houden, door de aard van hun werk anderen aan de bestudering
van zulke problemen hebben gezet. We moeten dan denken aan schilders,
beeldhouwers, architecten, mensen die tevens kanalen aanlegden, sluizen bouwden
en vestingwerken ontwierpen en die daartoe soms nieuwe werktuigen uitvonden.
Voor al deze werkzaamheden vormde hun kennis van de wiskunde, de geometrie
in het bijzonder, de wetenschappelijke grondslag. Door deze wiskundige inslag van
hun werk onderscheidden de vernuftelingen zich van de uitsluitend praktisch
gevormde handwerkslieden, een klasse waaruit ze wel voortgekomen waren.
Bekende vertegenwoordigers van het nieuwe ingenieurstype waren Brunelleschi,
Alberti en Leonardo da Vinci in Italië en Albrecht Dürer in Duitsland.
Bij hen sloot zich de klasse der instrumentmakers aan, mensen die voor de
zeevaart, landmeetkunde, astronomie en muziek instrumenten maakten; voorts
klokkenmakers, cartografen en militaire technici. Met de ingenieurs vormden de
instrumentmakers een nieuwe sociale categorie tussen de academische geleerden
enerzijds en de ‘ongeletterde’ handwerkslieden anderzijds. Voor de ontwikkeling
van de natuurwetenschap is deze nieuwe categorie niet zonder betekenis geweest.
Ze droeg aan wat in de academische wereld nog wel eens werd verwaarloosd,
namelijk een uitgebreide empirische kennis, een omvangrijk technisch
instrumentarium en een heldere kijk op het belang van de wiskunde. In dat laatste
opzicht stonden ze op één lijn met de rekenmeesters, die het handelsrekenen
onderwezen en in het verlengde daarvan de aanzet gaven tot de ontwikkeling van
de moderne algebra.
Het spreekt bijna vanzelf dat de ingenieurs en instrumentmakers in verschillende
landen op verschillende terreinen werkzaam waren, al naar gelang de situatie waarin
zij zich bevonden. In Noord-Italië, waar de Po-vlakte verder in cultuur werd gebracht
en voortdurend oorlog tussen de staatjes werd gevoerd, waren militaire en
waterstaatkundige projecten van primair belang; in Zuid-Duitsland, met zijn
omvangrijke mijnbouw, vroegen mijnbouwkundige problemen de aandacht; en in
zeevarende landen als Portugal en Engeland namen nautische problemen een
centrale plaats in. De jonge Republiek kende weer een andere, typisch Nederlandse
combinatie van interessegebieden. De oorlog tegen Spanje stimuleerde de
vestingbouwkunde, de handel prikkelde de zeevaartkunde en de cartografie en de
fysische gesteldheid van het land maakte waterstaatkundige werken van het
allergrootste belang. Stevin heeft zich op al deze terreinen bewogen en zijn
ingenieurswetenschap kan gelden als een typisch voorbeeld van de
Renaissance-wetenschap.
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4. Het praktische wetenschapsideaal
Stevin en de andere vernuftelingen die in zijn tijd in de Republiek werkzaam waren
- in een volgende paragraaf zullen wij een aantal typen de revue laten passeren waren zich zeer wel bewust van de aard en de waardigheid van hun werk. Ze waren
lang niet altijd tevreden met een plaatsje in de schaduw van de
universiteitsgeleerden, maar pretendeerden dat hun wetenschap de ware wetenschap
was.
Als een rode draad loopt door Stevins werk de overtuiging dat wetenschap alleen
zin heeft als er op één of andere wijze een band met de praktijk valt aan te wijzen.
De theorie was er volgens hem om wille van de praktijk, de ‘spiegheling’, zoals hij
zei, om wille van de ‘daet’. Zuivere theorievorming had voor hem geen betekenis,
al was hij niet zo bekrompen dat hij alleen maar onderzoek wilde doen als bij voorbaat
de betekenis voor de praktijk duidelijk was. Zuiver theoretische wetenschap kan
immers later vruchten afwerpen: ‘Eens Spieghelaers Spieghelingen, die ander
Doenders te sta commen, en sijn niet onnut al en is hij selfgheen Doender’. Van het
werk van de ‘spieghelaers’ Euclides en Ptolemaeus maakte hij dan ook dankbaar
gebruik. Zelf wilde hij echter duidelijker op het praktisch nut letten en aan het
theoretische Beghinselen der Weeghcoust voegde hij dan ook een boekje toe, De
Weeghdaet, waarin de praktische toepassing van de theorie van de statica behandeld
werd.
Op tal van punten is merkbaar hoe Stevin bij het schrijven van zijn werken de
praktijk in het oog hield. De definitie van de theoretische termen in zijn Beghinselen
des Waterwichts zijn afgestemd op de praktische toepassing, ‘naer welck de
Spiegheling altijt opsicht behoort te nemen’. Zijn argumentatiewijze is zo gekozen,
dat een zo breed mogelijk publiek, ook het wiskundig ongeschoolde, zijn betoog
kan volgen. Een fraai voorbeeld is wel het beroemde ‘clootcrans-bewijs’ (zie afb.
2). Als het er om ging een didactisch verantwoorde behandeling van een probleem
te geven, was Stevin onovertroffen. Hoewel veel van zijn werk in strikt
wetenschappelijke zin niet origineel was, heeft het zijn waarde tot op de dag van
vandaag behouden als de in die tijd beste uitleg van bepaalde denkbeelden en
theorieën.
In het voorwoord van De thiende specificeerde Stevin het publiek dat hij in
gedachten had. Hij droeg het boekje op aan ‘Sterrekyckers, Landtmeters,
Tapijtmeters, Wijnmeters, Lichaemmeters int ghemeene, Muntmeesters, ende alle
Cooplieden’, allemaal mensen dus die voordeel konden trekken uit het rekenen met
decimale breuken. Om zijn werk voor die mensen toegankelijk te maken, moest
Stevin natuurlijk wel in de landstaal
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Afbeelding 2. Het ‘clootcrans-bewijs’ van Simon Stevin
Als vignet op de titelpagina's van zijn boeken en als eigendomsmerk op zijn technische
uitvindingen gebruikte Stevin de figuur die hoort bij zijn afleiding van de stelling van het
hellend vlak (1586). Die stelling luidt dat de kracht K, die een lichaam van gewicht G, gelegen
op een hellend vlak, naar beneden trekt, zich tot G verhoudt als de hoogte h van het hellend
vlak tot zijn lengte l. De afleiding is, in de woorden van Dijksterhuis, als volgt:
‘Op de zijden AB en BC van de verticaal geplaatste driehoek ABC liggen de stoffelijke punten
D en E van gelijk gewicht G, verbonden door een koord, dat bij T over een katrol geslagen
is. Hoe verhouden zich de krachten, waardoor D en E langs de zijden AB en BC omlaag
worden getrokken? Wij denken ons D en E deel uitmakend van een snoer, waaraan op
onderling gelijke afstanden stoffelijke punten van gewicht G geregen zijn en vragen, wat dit
snoer zal gaan doen. Wanneer het in beweging komt, zal het, na een verplaatsing te hebben
ondergaan, er weer juist zo uitzien als aanvankelijk, zodat de beweging voort zal duren. Er
ontstaat dan dus een eeuwigdurende beweging, wat als ongerijmd beschouwd moet worden.
Het snoer zal dus in rust blijven; deze rust zal niet worden verstoord, wanneer men bij A en
C het afhangende stuk wegneemt. Hieruit volgt, dat het snoergedeelte op AB dan dat op
BC in evenwicht houdt. Daar nu de aantallen punten langs beide zijden zich als de lengten
dier zijden verhouden, zullen de krachten op een dier punten langs elk der beide zijden met
de lengte dier zijden omgekeerd evenredig zijn. Denkt men zich ten slotte BC verticaal, dan
volgt de stelling in den vorm waarin zij tegenwoordig pleegt te worden uitgedrukt’.
Het bijzondere van deze argumentatie ligt niet zozeer in het mathematisch vernuft alswel in
de omstandigheid dat voor het goede begrip geen voorafgaande wiskundige kennis nodig
is. Stevins streven om zoveel mogelijk mensen bij de wetenschap te betrekken komt daarom
nergens beter tot uitdrukking dan hier.
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en niet in het Latijn der geleerden schrijven. Vanaf 1586 heeft Stevin dit ook
consequent gedaan en hij heeft niet geschroomd nieuwe Nederlandse woorden te
bedenken als een technische term vertaald moest worden.
Behalve dit praktisch argument om in het Nederlands te schrijven had Stevin ook
nog theoretische argumenten. Het Nederlands was naar zijn overtuiging van alle
talen het meest geschikt om als voertaal van de wetenschap te dienen, een argument
dat begrijpelijkerwijs in andere landen weer voor andere talen werd gebruikt. Vooral
de wijze waarop het Nederlands woorden en samenstellingen vormt, vormde voor
Stevin een bewijs voor de geschiktheid van het Nederlands. Een minder
wereldvreemd argument om in het Nederlands te gaan schrijven was dat op deze
wijze de empirische basis van de wetenschap verbreed kon worden. Om bij voorbeeld
de werking van het magnetisme op het spoor te komen, waren veel meer
waarnemingen over de gedragingen van de kompasnaald nodig dan op dat moment
beschikbaar waren. Overal ter wereld moesten ‘gaslaghers’ waarnemingen
verzamelen en deze naar de Republiek zenden. Om de ongeletterde, dat wil zeggen
niet in het Latijn geschoolde zeelieden en kooplieden enige basiskennis mee te
kunnen geven, moesten de werken van de geleerden in de landstaal gesteld zijn.
Stevin was niet de enige die zijn werk in dienst wilde stellen van mensen uit de
praktijk van het leven, de zeelieden, landmeters en kaartenmakers. Iemand die zich
geheel toelegde op de toepassing van astronomische en wiskundige kennis in de
scheepvaart was de Amsterdamse predikant Petrus Plancius. Plancius is jarenlang
op zoek geweest naar een methode om met behulp van de afwijkingen die de
magneetnaald op verschillende plaatsen op aarde van het noorden vertoonde op
zee en uit zicht van het land een lengtebepaling te kunnen uitvoeren. Daarnaast
besteedde Plancius tussen 1590 en 1595 veel tijd aan het vervaardigen van
wereldkaarten voor de scheepvaart, was hij een van de grote animatoren van de
ontdekkingsreizen van Willem Barentsz (die in 1596 op Nova Zembla strandde) en
van de gebroeders De Houtman (die in 1595-1597 om Kaap de Goede Hoop naar
Indië voeren), en zette hij in de Oudezijdskapel te Amsterdam zelf zeevaartkundige
lessen op voor geïnteresseerde stuurlieden en scheepskapiteins. Zelfs zondags op
de kansel wilde hij nog wel eens van Gods genade afdwalen naar de sterrenhemel
op het zuidelijk halfrond. Overigens werd Plancius' enthousiasme niet door iedereen
gewaardeerd. Sommige schippers noemden hem een ‘waencosmographist’ en
vonden zijn methode voor de lengtebepaling op zee ‘onperfekt ende gansch frivoel’.
Met dat laatste was Stevin het volkomen eens; zijn boekje De Havenvindingh (1599)
is een weerlegging van Plancius' ideeën.
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Afbeelding 3. Gerard Mercator, Wereldkaart uit 1569, blad 10: Europa
De wereldkaart van Mercator toont op een aanschouwelijke wijze hoe in de zestiende eeuw
wetenschap werd bedreven met het oog op het praktisch gebruik van de kennis.
Mercator (Rupelmonde 1512 - Duisburg 1594) studeerde wiskunde in Leuven bij Gemma
Frisius. Hij maakte er astronomische instrumenten (zoals globes en astrolabia), graveerde
kaarten voor Frisius en begon in 1537 ook zelf kaarten uit te geven. Na onaangename
ervaringen met de Inquisitie verhuisde hij in 1554 naar Duisburg, waar in 1569 zijn wereldkaart
het licht zag.
De kaart droeg als titel Nova et aucta Orbis Terrae descriptio ad usum navigantium en was
dus uitdrukkelijk vervaardigd ten gebruike van zeevaarders. Het bijzondere van de kaart is
namelijk de projectiemethode. Bij de oplossing van een theoretisch probleem - hoe een
boloppervlak op het platte vlak af te beelden - koos Mercator voor de oplossing waar mensen
uit de praktijk het meest bij gebaat waren. In verband met de toegenomen scheepvaart op
lange afstanden was het nodig dat stuurlieden de loxodroom (de kortste afstand tussen twee
punten) als een rechte lijn konden uitzetten en dat zij die met eenvoudige middelen (passer)
konden meten. Daartoe projecteerde Mercator het boloppervlak op een omgetrokken cilinder,
zodat de breedtegraden groter werden naarmate men zich van de evenaar verwijderde. De
schaal werd daarmee steeds groter (vgl. b.v. de omvang van Spanje en Scandinavië), maar
de vorm van de landen en de onderlinge ligging van de plaatsen bleef gelijk. Voor de bepaling
van de werkelijke afstanden leverde Mercator een omrekentabel bij. De wiskundige theorie
achter de Mercatorprojectie (tot op heden bij zeekaarten gebruikt) werd in 1599 gepubliceerd
door de Engelsman Edward Wright.
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5. Typen van praktische natuuronderzoekers
Wezenlijk voor het geschetste praktische wetenschapsideaal was dat er geen scherp
onderscheid werd gevoeld tussen wetenschap, toegepaste wetenschap en techniek.
Bezigheden als cartografie, landmeetkunde en zeevaartkunde, die wij tegenwoordig
niet meer tot de natuurwetenschappen rekenen, werden daar in de zestiende en
zeventiende eeuw wel toe gerekend. Het zou dan ook een anachronisme zijn de
cartografen, landmeters, rekenmeesters en navigatie-instructeurs buiten beschouwing
te laten. Zij waren het namelijk die in de late zestiende eeuw hier te lande het
natuurwetenschappelijk leven droegen. Van enkele typen praktische
natuuronderzoekers geven wij wat voorbeelden.
Het type van de wetenschappelijk actieve cartograaf zien we behalve door Gerard
Mercator (zie afb. 3) ook vertegenwoordigd door de Amsterdammer Willem Jansz.
Blaeu. Hij was niet de eerste of de enige Noordnederlandse cartograaf van formaat;
minstens zo bekend was de
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Enkhuizer stuurman Lucas Waghenaer, die in 1584 zijn Spiegel der Zeevaert uitgaf,
de eerste volwaardige zee-atlas. Maar Blaeu was wel de meest wetenschappelijke.
Na eerst als timmerman en kantoorklerk te hebben gewerkt, was hij in 1595 voor
een jaar in de leer gegaan bij de befaamde Deense astronoom Tycho Brahe, die
op het eilandje Hven in de Sont een groot observatorium had waarin hij systematisch
de sterrenhemel in kaart bracht. Daar leerde Blaeu het handwerk van de astronomie:
hij vervaardigde er onder andere een hemelglobe met de duizend belangrijkste
sterren. Terug in Amsterdam vestigde hij zich als kaart- en globemaker, maar zijn
toelichtingen bij de globes konden uitgroeien tot wetenschappelijke verhandelingen.
Verder fungeerde Blaeus winkel als informatiecentrum voor binnenkomende
schippers, die daar hun ervaringen konden doorgeven aan wetenschappelijk
geïnteresseerden. Als erkenning van zijn wetenschappelijke verdiensten werd Blaeu
nog in 1636 opgenomen in een commissie die voor de Staten-Generaal moest
nagaan of een voorstel van Galilei om aan de hand van de stand van de maantjes
van Jupiter de lengte op zee te bepalen deugdelijk en uitvoerbaar was.
Navigatie-instructeurs vond men in bijna elke havenstad van de Republiek. De
meesten zullen niet veel meer dan kundige docenten in een praktisch vak zijn
geweest, maar een enkeling ging op voet van gelijkheid om met erkende geleerden.
Zo iemand was Robert Robertsz. le Canu, die een navigatieschool in Amsterdam
en later in Hoorn had en ook verscheidene malen zitting had in commissies die de
Staten-Generaal instelden om octrooien te beoordelen. In zulke commissies zaten
behalve de al genoemde Blaeu ook mensen als Stevin en de Leidse hoogleraren
Snellius en Scaliger.
Een nog veelvuldiger verschijning in de Nederlandse steden was de rekenmeester,
die aan geïnteresseerden, meestal mensen uit de handel, rekenonderricht op
uiteenlopend niveau gaf. De Amsterdamse schoolmeester Willem Bartjens heeft
met zijn boekje Cijfferinghe uit 1608 spreekwoordelijke faam verworven, maar
interessanter was het boekje dat zijn stadgenoot Nicolaus Petri in 1583 uitgaf:
Practicque, om te leren rekenen, cypheren ende boeckhouden met die Regel Coss,
ende Geometrie. In dat boekje geeft hij een verhandeling over de betrekkelijk nieuwe
algebra (‘regel Coss’ als leer van de vergelijkingen is afgeleid van het Italiaanse
woord ‘cosa’ (ding) voor de onbekende in de vergelijking, x). Deze twee Amsterdamse
voorbeelden zijn overigens niet representatief voor de verspreiding van de in de
zestiende eeuw uitgekomen rekenboekjes. Van de ruim 80 bekende edities uit die
eeuw kwamen er al 40 uit Antwerpen, het economische centrum van de Nederlanden
voor 1585.
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Afbeelding 4. David Vinckboons, ‘Onderwijs in de stuurmanskunst’, pentekening ca. 1620
(Rijksmuseum Amsterdam)

Een type dat zeker ter sprake moet komen is dat van de landmeterkaartenmaker.
Elke stad, elk gewest, elk hoogheemraadschap had wel zo'n figuur in dienst. Jan
Pietersz. Dou is een goed voorbeeld. Als kaartenmaker en wijnroeier (dat is iemand
die de inhoud van wijn- en biervaten bepaalt) was hij in dienst van de stad Leiden
en het Hoogheemraadschap Rijnland. Maar hij deed meer dan dat. Samen met de
Friese landmeter Johan Sems publiceerde hij in 1600 het leerboek Practijck des
landmetens. Verder gaf hij in 1606 de eerste Nederlandse vertaling van Euclides'
Elementen uit. Omdat hij het Latijn niet machtig was, moest Dou deze vertaling
maken uit het Frans en het Duits.
Dou koesterde openlijke sympathie voor de remonstranten, de kerkelijke richting
die door de Synode van Dordrecht in 1618 officieel uit de
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gereformeerde kerk werd gezet. In Leiden, waar het stadsbestuur op de hand van
de contra-remonstranten was, bezorgde zijn overtuiging hem de nodige problemen,
maar men liet in 1619 een aanklacht tegen hem vallen wegens, zoals het heette,
‘Dou's kennisse in de meet- en telkonst en 's prinsen [Maurits'] liefde tot die edle
wetenschappen’. We zagen al dat de stadhouder uit liefde tot de wiskunde Stevin
tot privé-onderwijzer had genomen; we zien nu dat hij in zijn liefde zo ver ging dat
hij ondanks zijn verbondenheid met de partij van de contra-remonstranten mensen
als Dou de hand boven het hoofd wilde houden.
Het geval Dou vestigt er tevens de aandacht op dat de wetenschap in de late
zestiende eeuw in de Republiek vaak werd beoefend door mensen met een
afwijkende kerkelijke of godsdienstige opvatting. Het aandeel van de remonstranten,
doopsgezinden en andere sekten is groter dan men op grond van hun aandeel in
de bevolking zou mogen verwachten. Het zijn vooral de doopsgezinden in noordelijk
Holland geweest die actief aan de wetenschap hebben deelgenomen: de al
genoemde Blaeu en Le Canu waren doopsgezind, de nog te noemen Drebbel,
Schagen en Jacob Metius waren het ook.
Dat de wetenschap in deze tijd sterk op de praktijk was georiënteerd betekent
ook dat we niet alleen acht moeten slaan op die onderzoekers die zich in geschrifte
hebben geuit, maar ook op diegenen die we alleen maar uit hun instrumenten en
technische vindingen kennen. Naast het boek was namelijk het octrooi een
betrekkelijk nieuw middel geworden om erkenning te vinden. Soms hebben
octrooi-aanvragers ook boeken geschreven (zoals Stevin), maar dat was niet de
regel. Er zijn uitvinders die alleen hun uitvindingen hebben nagelaten. Sommige
daarvan waren voor de voortgang van de wetenschap van het uiterste belang;
zonder de thermometer, de telescoop en de microscoop was later de opkomst van
de experimentele natuurwetenschap niet mogelijk geweest.
Aan de ontdekking van de verrekijker zijn de namen verbonden van twee
Middelburgse brilleslijpers, Hans Lipperhey en Sacharias Janssen. Hoewel rond
1590 al een verrekijker schijnt te zijn gemaakt door een Italiaan, raakte het instrument
pas bekend toen Lipperhey in 1608 een octrooi aanvroeg voor ‘seecker instrument
om verre te sien’ dat hij ontleend had aan een soortgelijke constructie van Janssen.
Het instrument werd in Den Haag gedemonstreerd aan Maurits, zijn broer Frederik
Hendrik en de Spaanse generaal Spinola, die in Den Haag was om over een bestand
te onderhandelen. Terzelfder tijd werd echter bekend dat ook anderen, zoals Janssen
en de in Alkmaar in stilte werkzame Jacob Metius, op hetzelfde spoor waren. De
octrooiaanvraag werd derhalve afgewezen.
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Wel raakte het nieuws snel overal bekend en zo hoorde ook Galilei ervan. Op grond
van wat hij hoorde, bouwde hij de verrekijker na en richtte hij deze op de hemel.
Daar zag hij talrijke nieuwe verschijnselen, zoals de pokdaligheid van de maan en
de maantjes van Jupiter. Zijn Sidereus nuncius (Sterreboodschapper) uit 1610 is
de eerste vrucht van wetenschappelijk onderzoek met de telescoop. (Het is mogelijk
dat Jacob Metius dezelfde verschijnselen reeds in 1608 had waargenomen.)
In verband met de ontwikkeling van de thermometer wordt vaak de naam genoemd
van Cornelis Drebbel; in het begin van de zeventiende eeuw heette de thermometer
(beter gezegd een voorloper daarvan) ook wel het ‘instrumentum Drebbelianum’.
Drebbel heeft evenwel de wetenschappelijke betekenis van het instrument niet
ingezien, als hij al als de uitvinder zou kunnen gelden, wat twijfelachtig is. Drebbel
vertegenwoordigt niet het type van de instrumentmaker, maar dat van de ‘vernufteling’
die apparaten ontwerpt ter illustratie van een magisch gekleurd wereldbeeld.
CORNELIS DREBBEL, in 1572 in Alkmaar geboren, had bij de graveur
Hendrik Goltzius in Haarlem zowel het graveren als de alchemie van nabij
leren kennen. Hij was enige tijd werkzaam als kaartmaker en als
werktuigkundige, maar in 1604 stak hij over naar Engeland, waar hij op
grond van zijn technisch vernuft een plaatsje aan het hof van Jacobus I
kreeg. Na 1610 bracht hij enige jaren door aan het hof van de Duitse
keizer, Rudolf II, in Praag, een plaats waar al wat magisch dacht in Europa
in die tijd samenkwam. Zijn laatste jaren bracht Drebbel evenwel weer
door in Engeland, waar hij zich bezighield met zulke uiteenlopende zaken
als de constructie van wonderwerktuigen, verftechnieken, droogmakerijen
en de exploitatie van een bierhuis. Hij overleed in 1633.
Drebbels faam berust op zijn mechanische constructies voor het Engelse en Praagse
hof: een zichzelf gelijkzettende klok, een schip waarmee men onder water kan varen,
optische instrumenten (zoals een samengestelde microscoop) en vooral een
perpetuum mobile. Daaronder verstond men indertijd een apparaat dat, eenmaal
in beweging gebracht, zonder toevoeging van nieuwe kracht, eeuwig in beweging
zou blijven. Bij Drebbel ging het om een halfgesloten, spiraalvormige en met kwik
gevulde glazen buis. Door de schommelingen van de luchttemperatuur en de
uitzetting en inkrimping van het kwik ging het kwikniveau voortdurend op en neer.
Sommige tijdgenoten doorzagen dat dit niet meer was dan een stuk speelgoed,
vergelijkbaar met de automaten die in de Oudheid door iemand als Hero van
Alexandrië gemaakt waren. Drebbel pretendeerde

K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940

28
evenwel dat zijn instrument een weergave of symbool was van de zichzelf
bewegende, magisch bezielde kosmos. Zijn instrument werkte, zo verklaarde hij,
op grond van de universele ‘sympathie’ tussen de kwikvloeistof en de
getijdenbeweging.
Drebbels faam werd in de Republiek uitgedragen door zijn stadgenoot Cornelis
Pietersz. Schagen. Deze autodidact in de theologie én de werktuigkunde gaf in
1607 een opmerkelijk boekje uit: Wondervondt van de eeuwighe bewegingh die den
Alckmaersche Philosooph Cornelis Drebbel door een eeuwigh bewegende gheest
in een Cloot besloten te weghe gebrocht heeft. De hoofdinhoud van dit boekje
bestaat echter uit ‘een Boeck Pymander, beschreven van Mercurius driemael de
grootste’. Het was dus een Nederlandse vertaling, de eerste die verscheen, van het
belangrijke, neo-platoonse, magisch-occulte Corpus Hermeticum (vaak Poimander
genoemd naar het bekendste tractaat uit het Corpus). De hermetische geschriften
werden toegeschreven aan de legendarische Hermes Trismegistus, die vóór Mozes
en Plato geleefd zou hebben en voor beiden de voornaamste inspiratiebron zou zijn
geweest. Het Corpus Hermeticum nam in de filosofie van de Renaissance een
belangrijke plaats in, maar in de Republiek schijnt die magische filosofie slechts van
marginale betekenis te zijn geweest. Hier beheersten nuchtere ingenieurs het terrein.

6. De universitaire wetenschap
In het natuurwetenschappelijke leven dat zich in de late zestiende eeuw in de
Republiek ontplooide, speelde de universitaire wetenschap nog een ondergeschikte
rol. Op Noordnederlandse bodem waren sinds het begin van de Opstand twee
universiteiten gesticht, in 1575 in Leiden en in 1585 in Franeker. Beide instellingen
waren in de eerste plaats opgezet voor de opleiding van het ambtelijke en kerkelijke
kader van de nieuwe staat, terwijl van meet af aan de opleiding van medici ook een
belangrijke plaats innam. Voor de wiskunde en de natuurwetenschappen was in het
begin nauwelijks aandacht.
Het is ook niet makkelijk om de plaats te schetsen die de natuurwetenschap in
het universitaire bestel had. Hoewel ze zeer jong waren, sloten de universiteiten in
hun opbouw en leerplan nauw aan bij de middeleeuwse traditie. Naast de drie hogere
faculteiten (rechten, theologie en geneeskunde) was er een vierde, propaedeutische
faculteit, de filosofische of artes-faculteit. In die faculteit hoorden om te beginnen
de filosofische vakken thuis: dialectica oflogica, retorica, ethica, metafysica en
natuurfilosofie of physica. Verder werd in de filosofische faculteit wiskunde en
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oude talen, in het bijzonder Grieks en Hebreeuws, onderwezen. Wat wij tegenwoordig
natuurwetenschappen noemen, viel in deze constructie gedeeltelijk onder wiskunde
(namelijk als het om toegepaste wiskunde ging, zoals in de optica en de astronomie)
en gedeeltelijk onder filosofie (namelijk natuurfilosofie). Een deel van het
natuurwetenschappelijk onderwijs viel echter buiten de filosofische faculteit, omdat
ook in de medische opleiding een behoorlijke natuurwetenschappelijke component
was opgenomen. Eigenlijk bood alleen de medische studie een afgeronde
natuurwetenschappelijke vorming, zodat vele natuuronderzoekers, ook wiskundigen,
doctor in de medicijnen zijn geweest.
Aan de Leidse universiteit waren al in de eerste jaren mensen verbonden die op
het terrein van de natuurwetenschap een naam hadden. Kruidkundigen als Carolus
Clusius en Rembertus Dodonaeus waren echter allen op het moment van hun
benoeming reeds op gevorderde leeftijd en hebben aan de opbouw van een
natuurwetenschappelijke traditie weinig kunnen doen. Hun collega's in de filosofie
hielden het, voor zover ze al aandacht besteedden aan de natuurfilosofie, meestal
op het lezen en becommentariëren van de klassieke werken van Aristoteles.
Wiskundigen werden aanvankelijk in het geheel niet benoemd. De eerste hoogleraar
in de wiskunde, Rudolf Snellius, werd in 1579 niet aangesteld op verzoek van de
curatoren van de Leidse universiteit, maar op aandrang van de studenten!
RUDOLF SNEL VAN ROYEN (in het Latijn SNELLIUS) was in 1546 in Oudewater
geboren, had onderwijs genoten in Utrecht en was gaan studeren in
Duitsland (wiskunde, Hebreeuws en filosofie). In Marburg was hij in de
ban gekomen van de filosofie van de Franse onderwijshervormer, filosoof
en wiskundige Pierre de la Ramée (Petrus Ramus, 1515-1572). Snellius
doceerde in Marburg filosofie, behaalde in Italië een doctorsgraad in de
geneeskunde en vestigde zich in 1575 als arts in zijn geboortestad. Daar
bereikte hem in 1579 het verzoek van studenten uit Leiden om colleges
in de wiskunde te geven, wat hij graag deed. In 1580 kreeg hij een tijdelijke
aanstelling, op proef, in 1581 werd hij benoemd tot buitengewoon
hoogleraar. Pas in 1601 zou hij gewoon hoogleraar worden. Hij overleed
in 1613.
Eén van de redenen dat Snellius zich maar met moeite in het Leidse universitaire
milieu kon inwerken was zijn overtuigd ramisme. Petrus Ramus was in het midden
van de zestiende eeuw het ‘enfant terrible’ van de academische wereld. Hij had een
grote afkeer van de abstracte, bespiegelende wetenschap. In plaats daarvan streefde
hij een grote vereenvoudiging van het universitaire onderwijs na, opdat de stof
bevattelijker en
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Afbeelding 5. Belegeringswerktuig der Romeinen; uit: J. Lipsius, De militia romana (1595)

De praktische wetenschap werd hoofdzakelijk buiten de universiteiten beoefend, maar dat
wil niet zeggen dat de universiteitsgeleerden helemaal geen rol van betekenis speelden.
Voorbeelden uit de krijgswetenschap (buiten de universiteit o.a. beoefend door Stevin) zijn
er om het tegendeel aan te tonen.
Onder de Oranjes (Jan de Oude, Willem Lodewijk, Maurits) werd een militaire hervorming
doorgevoerd waarin de verwetenschappelijking van de krijgskunde centraal stond.
Academische filologen konden daarbij vaak niet gemist worden. Lipsius, de grote humanist,
was op dit terrein een grote vraagbaak. In 1590 werd hem bij voorbeeld gevraagd of de
Romeinen graafwerkzaamheden door de soldaten of door apart daarvoor aangestelden
lieten uitvoeren. Toen Lipsius uit auteurs als Vegetius, Caesar en Plutarchus kon aantonen
dat in de Oudheid soldaten niet groeven, gebeurde dat in de Staatse legers sindsdien
evenmin. In 1595 gaf Lipsius een aparte verhandeling uit over Romeinse krijgskunde, zijn
De militia romana. Lipsius was toen al weer naar Leuven vertrokken, maar de Staten-Generaal
zorgden er onmiddellijk voor dat Maurits ook een exemplaar kreeg.
Een ander voorbeeld. De exercitiebevelen van de Staatse legers (ingevoerd door Maurits)
werden rechtstreeks ontleend aan Byzantijnse werken. Dat was mogelijk door de nieuwe
edities die universiteitsgeleerden van die werken maakten. De Franeker hoogleraar in het
Grieks, Sixtus Arcerius, die voordien legerarts was geweest, publiceerde bij voorbeeld in
1613 nieuwe edities van de boeken van Aelianus en keizer Leo VI over krijgstactiek.
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aanschouwelijker werd. Mede daarom legde hij alle nadruk op de praktische
toepassingen van de stof. Zelf heeft Ramus, die ondanks alles een echte
kamergeleerde was, zich veel met de logica beziggehouden, maar ook in de
wiskunde heeft hij veel voorstellen voor een andere opbouw van de leerstof gedaan.
Alleen die stellingen die een aanwijsbaar nut hadden, waren naar zijn oordeel
legitieme onderdelen van de meet- en rekenkunde. Sommige delen van Euclides'
Elementen voldeden niet aan dat criterium en zouden dan ook geschrapt moeten
worden.
Snellius was het in grote lijnen met Ramus eens: ook bij hem waren doel en
oorsprong van de wetenschap gelegen in het praktisch gebruik ervan. Daarmee
verdedigde hij binnen de muren van de academie in feite dezelfde opvattingen die
daarbuiten door iemand als Stevin werden verkondigd. Voor dit doel heeft Snellius
een grote werkzaamheid ontplooid. Vooral in de jaren 1590 heeft hij een groot aantal
boeken uitgegeven waarin bepaalde werken van Ramus werden becommentarieerd
of waarin bepaalde vakgebieden in ramistische zin werden behandeld. De meeste
van zijn boeken, die zowel de dialectica als de ethica, zowel de geometrie als de
psychologie bestreken, verschenen in Duitsland, waar hij als één van de
leidinggevende ramisten werd beschouwd. Zijn colleges in Leiden gingen alleen
over de wiskunde en haar toepassingen. Dat hij daarin beslist niet achterliep, kan
men opmaken uit het feit dat hij naast de klassieke auteurs ook modernen als Ramus
en Maestlin (de leermeester van Kepler) behandelde en dat hij al in 1609 bij zijn
colleges optica aan belangstellenden de bouw van een telescoop uitlegde. Buiten
het universitaire verband had hij zitting in octrooi-commissies van de
Staten-Generaal. Ondanks deze manifeste verdiensten duurde het toch tot 1601
voordat hij gewoon hoogleraar werd.
Rudolf Snellius werd in 1613 opgevolgd door zijn zoon Willebrord.
WILLEBRORD SNELLIUS werd in 1580 in Leiden geboren en al in 1590 werd
hij daar als student ingeschreven. Aanvankelijk studeerde hij rechten,
maar spoedig werd hij gewonnen voor de wiskunde. Reeds in 1600 werd
hem toestemming gegeven enige colleges over de Almagest van
Ptolemaeus te geven. Tussen 1600 en 1604 maakte hij een studiereis
door Europa, die hem in Würzburg, Praag, Altorf, Tübingen, Parijs, Kassel
en Zwitserland bracht. Na terugkeer wijdde hij zich aan wiskundige studiën.
Vanaf 1609 gaf hij op vrije dagen colleges wiskunde en in 1613 nam hij
de plaats in van zijn overleden vader. In 1615 werd hij benoemd tot
gewoon hoogleraar. Willebrord Snellius overleed in 1626.
De jonge Snellius was evenals zijn vader een aanhanger van het ramisme
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en in die zin zette hij de traditie van zijn vader voort. Maar meer dan deze heeft
Willebrord Snellius bekendheid verworven als zelfstandig en bijzonder produktief
wiskundige.
Snellius is vooral bekend geworden als een van de ontdekkers van de brekingswet
(‘de wet van Snellius’), al is het manuscript over de optica waarin hij deze
experimenteel gevonden wet formuleerde ongepubliceerd gebleven en ten slotte
verloren gegaan. Het vele wat hij wel gepubliceerd heeft betreft hoofdzakelijk de
zuivere wiskunde en de landmeetkunde in al haar vertakkingen. Zijn wiskundige
publikaties omvatten een studie van de meetkunde van de Griekse wiskundige
Apollonius (Apollonius batavus uit 1608), een Latijnse vertaling van de Wisconstighe
Ghedachtenissen van Stevin en een commentaar op Ramus' Arithmetica. Zijn
landmeetkundig hoofdwerk was het in 1617 verschenen Eratosthenes batavus,
waarin hij met behulp van de driehoeksmeting van Gemma Frisius een nauwkeurige
opmeting van Holland en een deel van Brabant presenteerde. Een van zijn
bedoelingen daarmee was te komen tot een betere bepaling van de aardomtrek,
en de titel van zijn boek verwees daarom ook naar de landmeetkundige uit de
Oudheid die hem op die weg was voorgegaan. Hoezeer praktische wetenschap en
universitaire wetenschap nog samengingen wordt ten slotte nog geïllustreerd door
een van Snellius' laatste werken, Tiphys batavus uit 1624. Daarin behandelde hij
de zeevaartkunde en gaf hij een wiskundige behandeling van de ‘rhumbus’ of
loxodroom, de kortste verbinding tussen twee punten op aarde die op de projectie
van Mercator als een rechte verschijnt (zie afb. 3).
Toen Willebrord Snellius in 1613 zijn vader opvolgde, was hij niet de enige die in
Leiden van overheidswege wiskunde doceerde. Op initiatief van Maurits was in
1600 een aparte, maar wel met de universiteit verbonden ingenieursschool opgericht,
waarin in het Nederlands onderwijs werd gegeven in de wiskundige vakken die voor
toekomstige ingenieurs en landmeters, vooral de militairen onder hen, van nut waren.
De reglementen voor deze hogere beroepsopleiding waren opgesteld door Stevin.
De eerste docenten waren Simon Fransz. van der Merwen en de veel bekendere
rekenmeester Ludolf van Ceulen. De uit Duitsland afkomstige Van Ceulen doceerde
tot zijn dood in 1610 rekenkunde, landmeetkunde en vestingbouwkunde. Zijn faam
dankte hij aan het feit dat hij in zijn boek Van den circkel, in 1595 in Delft verschenen,
het getal ‘pi’ tot 20 decimalen achter de komma had berekend. (Willebrord Snellius,
die nog lessen van Van Ceulen had gevolgd, wist later te melden dat zijn leermeester
naderhand nog tot 35 decimalen was gekomen.)
Officieel was de ingenieursopleiding, die bekend stond als de ‘Duyt-
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sche Mathematique’, geen onderdeel van de universiteit. De leslokalen waren echter
wel ondergebracht in een universiteitsgebouw (de Faliede Bagijnenkerk) en de
docenten, die later de titel van hoogleraar gingen voeren, kregen na verloop van
tijd ook een benoeming in de universiteit (zie afb. 7). Ondanks het feit dat de
docenten door sommige hoogleraren met de nek werden aangekeken, is er van de
praktijkopleiding die de ingenieursschool was belangrijke invloed uitgegaan op de
beoefening van de wiskunde in de universiteit. Rudolf Snellius had in 1601 zijn
bevordering tot gewoon hoogleraar waarschijnlijk te danken aan het feit dat in dat
jaar in Leiden een tweede instelling was opgericht waar wiskunde gedoceerd werd.
Later zou de bekendste docent van de Duytsche Mathematique, Frans van Schooten
jr., zijn belangrijkste leerlingen hebben onder de academische studenten.
Aandacht voor praktisch onderwijs aan ingenieurs en landmeters was er ook in
Franeker, maar anders dan in Leiden was dat onderwijs daar meer in het universitaire
onderwijs geïntegreerd. Kort nadat daar Adriaan Metius in 1598 tot buitengewoon
hoogleraar in de wiskunde was benoemd, kreeg hij verlof tevens in het Nederlands
zeevaartkunde, landmeetkunde en vestingbouwkunde te doceren. Metius was van
huis uit met deze vakken vertrouwd. Hij was namelijk een zoon van een vermaard
vestingbouwkundige, de Alkmaarse burgemeester Adriaan Anthonisz. Deze was
een leeftijdgenoot van Stevin en samen met Stevin was Anthonisz. verantwoordelijk
geweest voor de invoering van het nieuwe zogenaamde oudnederlandse
fortificatiestelsel, waarin meer dan voorheen uitgegaan werd van wiskundige
grondbeginsels.
In Groningen, waar in 1614 een universiteit werd opgericht, werd als eerste
hoogleraar in de wiskunde de Zuidnederlander Nicolaas Mulerius aangesteld, die
tot op dat moment verbonden was aan de Latijnse school van Leeuwarden. Mulerius
werd ook hoogleraar in de geneeskunde, maar publiceerde uitsluitend op
astronomisch en wiskundig gebied. In 1616 gaf hij in Alkmaar een leerboek in de
astronomie en de geografie uit ‘ter vergemakkelijking van de zeevaart’ en in het jaar
daarop liet hij bij Jansonius in Amsterdam een nieuwe editie van Copernicus' De
revolutionibus orbium coelestium verschijnen. Deze in vergelijking met de twee
voorafgaande edities sterk verbeterde uitgave bleef tot in de negentiende eeuw de
standaardtekst.
Dat Mulerius deze Nicolai Copernici astronomia instaurata uitgaf en het
copernicaanse stelsel op zijn colleges behandelde, betekende niet dat hij een
aanhanger van Copernicus was. Copernicus had de zon in het centrum van de
wereld geplaatst en de planeten, inclusief de aarde, daaromheen
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laten draaien. Bovendien had hij de aarde om zijn eigen as laten draaien. Van deze
gevaarlijke nieuwigheden moest Mulerius niets hebben, hij hield het op het oude
systeem van Ptolemaeus waarin de aarde onbewegelijk in het centrum van de
wereld stond en waarin de zon en de planeten om de aarde draaiden. Dat hoeft op
zichzelf niet merkwaardig te zijn. Het copernicaanse wereldstelsel was in Mulerius'
tijd nog een zuiver theoretische constructie; doorslaggevende empirische bewijzen
waren er nog niet en alle berekeningen, bij voorbeeld voor de zeevaart, konden
even goed met het oude systeem uitgevoerd worden. Copernicus' nieuwe
astronomische observatiegegevens konden evenwel los van zijn theoretisch systeem
goed gebruikt worden en vanwege die feitelijke gegevens hadden mensen als
Mulerius veel waardering voor het werk van Copernicus.
Om dezelfde reden (gebrek aan interesse in theoretische wetenschap en grote
aandacht voor de praktische bruikbaarheid van de wetenschap) is ondanks alle
belangstelling voor astronomische vraagstukken en ondanks een goede bekendheid
met Copernicus' hypothese in de Republiek vóór 1620 nauwelijks iets van
copernicanen te merken. Alleen Stevin sprak zich in zijn Wisconstighe
Ghedachtenissen in 1608 onomwonden uit ten gunste van Copernicus, maar zijn
argumenten waren hoofdzakelijk een voudsargumenten en niet gebaseerd op
astronomisch onderzoek. Een tweede zuivere copernicaan was de Zeeuwse
predikant-astronoom Philips Lansbergen. Hij publiceerde in 1619 een werkje over
de beweging van de aarde (Progymnasmatum astronomiae restitutae liber I), in
1629 gevolgd door zijn Bedenckingen op den dagelijckschen ende jaerlijckschen
loop van den aerdtcloot. Pas toen dit werkje in het Latijn werd vertaald, kwam er
enige discussie los! Vóór die tijd ontbraken in de Republiek werkelijk fundamentele
discussies over zulke theoretische kwesties, zoals gezegd voornamelijk ten gevolge
van de praktische gerichtheid van de meeste onderzoekers.
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II Academici en aristocraten (1620-1700)
I. Inleiding
In de eerste helft van de zeventiende eeuw valt in de Republiek een duidelijke
aristocratisering van het cultuurleven waar te nemen. In de letterkunde moesten de
‘volkse’ rederijkers wijken voor de geleerde dichter, die voor een klein en select
publiek poëzie naar klassiek model schreef; in de architectuur maakte de burgerlijke
stijl van bouwmeesters als Lieven de Key en Hendrick de Keyser plaats voor het
strakke en deftige classicisme van Jacob van Campen en Pieter Post.
In de natuurwetenschappen en de wiskunde was het niet anders; ook daar was
sprake van een zekere elitevorming: in toenemende mate werd de wetenschap
beoefend door en voor een bovenlaag van academici en aristocraten. In de tijd van
Stevin was er nog nauwelijks verschil tussen vernuftelingen met en zonder
academische opleiding, in de tijd van Descartes en Huygens was de wetenschap
bijna uitsluitend een aangelegenheid van een universitair geschoolde elite.
Ook het soort wetenschap dat men beoefende veranderde en daar kunnen we
dan in overdrachtelijke zin van aristocratisering spreken. Een uiterlijk teken daarvan
was dat het gebruik van de landstaal, nog door Stevin zo nadrukkelijk gepropageerd,
bijna geruisloos verdween; het Latijn, de taal van de academici, en het Frans, de
taal van de aristocraten, werden de nieuwe voertalen van de wetenschap.
Inhoudelijker van aard was dat de pragmatische houding van de vernuftelingen werd
vervangen door een meer theoretisch gefundeerde behandeling van de
natuurverschijnselen, al blijft een pragmatisch element zelfs bij iemand als Huygens
wel te herkennen. In concreto betekende dit dat de natuurwetenschap een
theoretischer gedaante kreeg door de invoering van een mechanistisch wereldbeeld
en wiskundig-mechanische modellen. Zeker in de meer mathematische
natuurwetenschap van Huygens was de wens die Stevin nog bezielde om de
‘ongeletterden’ bij de wetenschap te betrekken (zie afb. 2) geheel uit het zicht
verdwenen.

K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940

36

2. De opkomst van een mechanistisch wereldbeeld
De overgang van een praktische naar een meer theoretische natuurwetenschap is
geleidelijk gegaan en nog tot ver in de zeventiende eeuw nemen landmeters,
ingenieurs en rekenmeesters deel aan het wetenschappelijke leven, zij het meer
en meer in de marge. Een natuuronderzoeker in wiens leven en werk de geschetste
overgang als het ware verpersoonlijkt wordt, is de Zeeuwse theoloog, kaarsenmaker,
medicus en schoolmeester Isaac Beeckman.
ISAAC BEECKMAN werd in 1588 in Middelburg geboren als oudste zoon
van een kaarsenmaker van Zuidnederlandse origine. Hij studeerde
theologie en wiskunde in Leiden (het laatste bij Rudolf Snellius), maar
vestigde zich na zijn studie en een korte leertijd als kaarsenmaker in
Zierikzee (1611). In 1616 deed hij zijn bedrijf van de hand en nam hij de
studie weer op. In het Franse Caen promoveerde hij in 1618 tot doctor in
de medicijnen. Na terugkeer in de Republiek ontmoette hij in Breda de
jonge Franse militair en wiskundige René Descartes, met wie hij
vriendschap sloot. In 1619 werd Beeckman conrector in Utrecht, in 1620
vertrok hij naar Rotterdam, waar hij eveneens aan de Latijnse school
verbonden was, eerst als onbezoldigd docent, na 1624 als conrector. In
1627 verhuisde hij naar Dordrecht, waar hij rector van de Latijnse school
was geworden. Hij vervulde deze functie tot zijn dood in 1637.
Beeckman heeft gedurende zijn leven behalve zijn dissertatie niets gepubliceerd,
maar hij heeft een dagboek nagelaten waarin hij naast persoonlijke aantekeningen
ook vele wetenschappelijke notities van zeer diverse aard heeft gemaakt. Uit dit
Journael, dat zowel in het Nederlands als in het Latijn gesteld is, blijkt dat Beeckman
op vele manieren verbonden is geweest met de wereld van de praktische
wetenschap. Hij werd bij voorbeeld herhaaldelijk door officiële instanties en
particuliere personen geraadpleegd bij de beoordeling van technische innovaties
en in zijn Rotterdamse tijd behoorde hij tot de oprichters van een zogeheten
Collegium mechanicum, een kring van vrienden uit de wereld van handel en ambacht
waarin technische vraagstukken besproken werden, zoals de vermeende voordelen
van een horizontaal draaiende molen.
Beeckmans belangstelling ging echter evenzeer uit naar problemen van een
zuiver theoretisch gehalte. Een verschijnsel als het magnetisme interesseerde hem,
anders dan Stevin, niet zozeer omdat hij daarmee een methode voor de
lengtebepaling op zee dacht te kunnen vinden, maar
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meer omdat hij naar een verklaring zocht van een zijns inziens fundamenteel
natuurverschijnsel. Zo was het ook met zijn belangstelling voor
bewegingsverschijnselen. Toen hij in zijn Middelburgse en Zierikzeese tijd wel eens
waterleidingen in bierbrouwerijen aanlegde en repareerde, kreeg hij meer dan eens
te maken met water dat horizontaal uit een lekke waterleiding wegspoot. Zijn
beschouwingen daarover in zijn Journael zijn echter niet ingegeven door praktische
interesses (het repareren en verstevigen van de waterleiding), maar door het
theoretische probleem welke baan de wegspuitende straal volgt. Hij ontleedde de
beweging van het water in een horizontale en een verticale component en beide
probeerde hij te beschrijven met behulp van zijn kort tevoren geformuleerde
traagheidsbeginsel (waarover straks meer).
De oplossing van al dit soort problemen zocht Beeckman in de richting van wat
wij een mechanistische natuurwetenschap zouden noemen. Anders dan de
volgelingen van Aristoteles wilde Beeckman bij de verklaring van natuurverschijnselen
niet zijn toevlucht nemen tot verborgen kwaliteiten, ingeschapen vermogens of
gepostuleerde doeloorzaken. Beeckman dacht de stoffelijke wereld opgebouwd uit
kleine materiedeeltjes (corpuskels) die in een vacuüm bewogen en elkaar door druk
en stoot beïnvloedden. Alle zichtbare verschijnselen konden in beginsel verklaard
worden uit de bewegingen van onzichtbare corpusculaire mechanismen, waarin
alleen de regels van de mechanica golden en het aannemen van werking op afstand
overbodig was.
In Beeckmans mechanistische natuurfilosofie herkennen wij duidelijk de mentaliteit
van een ambachtsman. Zo iemand zou het ook niet in zijn hoofd halen om het
functioneren van een werktuig te verklaren met occulte kwaliteiten en werkingen op
afstand. Voor een handwerksman diende de verklaring te berusten op een
aanschouwelijke voorstelling van de structuur en de onderlinge afstelling van de
samenstellende delen van het mechanisme. Gesterkt door de ramistische ideeën
die Beeckman bij Snellius had opgedaan paste Beeckman deze grondidee van het
ambachtelijk denken zonder bezwaren toe op natuurfilosofische problemen.
Voor het eerst trad iets van deze nieuwe visie op de natuur naar buiten in de
stellingen die Beeckman bij zijn dissertatie uit 1618 gevoegd had. In een van die
stellingen verdedigde hij dat het opzuigen van water (bij voorbeeld in een zuigpomp)
niet geschiedde ten gevolge van een angst voor het vacuüm die de natuur
ingeschapen zou zijn, maar ten gevolge van de luchtdruk. In een andere stelling
verdedigde hij het bestaan van een vacuüm tussen de materie en in de volgende
stelling poneerde hij dat licht uit zeer kleine materiedeeltjes zou bestaan. Misschien
wel de belangrijkste
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stelling was die waarin Beeckman zijn traagheidsbeginsel formuleerde: een
weggeworpen voorwerp behoudt zijn beweging niet omdat de hand er een vermogen
tot bewegen in heeft gedrukt (impetus), maar omdat het voorwerp, eenmaal in
beweging, geen enkele reden heeft om niet voort te bewegen. Hoewel Beeckman
het behoud van eenmaal verkregen beweging ook voor cirkelvormige beweging van
toepassing verklaarde, was zijn stelling ‘Dat eens roert, roert altyt, soot niet belet
en wort’ de eerste moderne formulering van het traagheidsbeginsel.
Behalve zijn dissertatie, die in een zeer kleine oplage werd gedrukt, heeft
Beeckman zoals gezegd zelf niets gepubliceerd, maar zijn denkbeelden hebben
desondanks een niet geringe invloed uitgeoefend op de verdere ontwikkeling van
de natuurwetenschap. Dat is vooral te danken geweest aan zijn vriendschap met
de bekende Franse filosoof, wiskundige en natuuronderzoeker René Descartes. Al
meteen toen Beeckman en Descartes elkaar in 1618 in Breda ontmoetten, beseften
zij hoe goed hun beider interesses op elkaar aansloten.
RENÉ DESCARTES was de zoon van een lid van het Parlement van
Bretagne. Hij werd in 1596 in La Haye, even ten zuiden van Tours
geboren, kreeg een opleiding van de jezuïeten aan het College Henri IV
in La Flèche en sloot zijn opleiding in 1616 af aan de universiteit van
Poitiers. Een bescheiden erfenis stelde hem in staat zijn verdere leven
als ambteloos burger aan de studie van de wiskunde, de filosofie en de
natuurwetenschap te wijden. In 1618 begon hij aan een reis van enkele
jaren die hem voerde door de Noordelijke Nederlanden, Denemarken,
Duitsland en Italië. In de Republiek en Duitsland legde hij de grondslag
voor zijn latere filosofische systeem. Na weer enige jaren in Frankrijk te
hebben gewoond, vertrok Descartes in 1628 andermaal naar de Republiek,
waar hij zich in 1629 definitief vestigde. Hier kreeg hij de eerste
aanhangers van zijn filosofie, hier publiceerde hij vele van zijn boeken.
Hij ondervond echter ook tegenstand en ging mede daarom in 1649 naar
Zweden. (De Zweedse koningin had hem daartoe uitgenodigd.) Descartes
overleed in februari 1650 in Stockholm.
De ontmoeting die Descartes in november 1618 met Beeckman had, is voor beide
onderzoekers van groot belang geweest, voor Descartes misschien nog wel meer
dan voor Beeckman. Zij ontdekten dat ze niet alleen gemeenschappelijke interesses
hadden, maar ook dat ze natuurwetenschappelijke vraagstukken op een soortgelijke
wijze meenden te kunnen oplossen. Beeckman duidt die methode in zijn Journael
aan als de fysischmathematische wijsbegeerte, waaronder hij verstond de verklaring
van natuurverschijnselen met behulp van enkele eenvoudige fysische (mecha-

K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940

39
nische) en wiskundige (geometrische) eigenschappen van natuurlijke lichamen.
Voor de uitwerking van deze filosofie ontbrak het Beeckman echter aan twee
eigenschappen die Descartes nu juist wel in meer dan voldoende mate had,
systematiek en wiskundige begaafdheid. Mede geënspireerd door enkele
denkbeelden van Beeckman ontwierp Descartes in de loop der jaren een
natuurfilosofisch systeem dat voor het eerst in staat was een alternatief te bieden
voor het nog steeds binnen en buiten de universiteiten gangbare aristotelische. De
uitwerking van Descartes' systeem heeft vele jaren gevergd en zijn eerste boek
publiceerde hij pas in 1637. Anoniem verscheen toen bij een uitgever in Leiden het
Discours de la methode, met een drietal aanhangsels (Essais) die een proeve van
de door Descartes gepropageerde methode zouden moeten zijn. In die Essais
behandelde hij onder andere de brekingswet, die hij al in 1626 in Parijs gevonden
had, en één van de Essais, getiteld ‘La Géométrie’, bevatte Descartes nieuwe
analytische meetkunde. Na dit late debuut verschenen de andere publikaties
betrekkelijk kort na elkaar. Belangrijk zijn de Meditationes de prima philosophia uit
1641, waarin Descartes de metafysische grondslagen van zijn denken uitwerkte,
en zijn Principia philosophiae uit 1644, dat zijn natuurfilosofische systeem bevatte.
Dit laatste werk kan met recht de locus classicus van de mechanistische
natuurfilosofie genoemd worden.
Tussen het fragmentarisch gebleven wereldbeeld van Beeckman en de uitgewerkte
opvattingen van Descartes kunnen opvallende overeenkomsten worden
geconstateerd. Beiden hebben een duidelijke voorkeur om natuurverschijnselen te
verklaren uit de effecten van deeltjesmechanismen. Zowel Beeckman als Descartes
dacht de wereld opgebouwd uit uiterst kleine materiedeeltjes van verschillende vorm
en grootte, die door hun beweging allerlei verschijnselen veroorzaakten. Andere
verklaringsgronden dan deeltjes in beweging waren niet nodig. Werking op afstand
bestond volgens beiden dan ook niet; alleen druk en stoot, contactwerking dus, kon
verklaren waarom een bepaald verschijnsel optrad. Ook een mysterieus verschijnsel
als het magnetisme werd toegeschreven aan de werking van een mechanisme van
aparte materiedeeltjes (afb. 6).
Tegenover deze overeenkomsten staan ook duidelijke verschillen. Om te beginnen
was Descartes geen atomist, terwijl Beeckman dat lange tijd wel is geweest.
Descartes achtte, voor een deel op metafysische overwegingen (de gelijkstelling
van stoffelijke materie en uitgebreidheid), de materiedeeltjes of corpuskels in principe
steeds weer deelbaar. De wereldruimte was volgens Descartes daarom ook geheel
gevuld: tussen de grovere deeltjes bevonden zich andere, kleinere en fijnere deeltjes
enzo-
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Afbeelding 6a

Afbeelding 6b
Descartes' verklaring van het magnetisme is een kenmerkend voorbeeld van de wijze waarop
in de mechanistische natuurwetenschap op het eerste gezicht occulte verschijnselen door
middel van een deeltjesmechanisme ‘verklaard’ worden. Descartes poneerde het bestaan
van aparte materiedeeltjes van een zodanige vorm dat alleen zij door de poriën in de
magneten kunnen stromen (en dan nog maar in één richting). Omdat deze deeltjes na de
magneet verlaten te hebben weer opzijgeduwd worden door de luchtdruk, ontstaan de voor
de cartesiaanse fysica zo karakteristieke wervels (vortices). Op afbeelding 6a is de aarde
(ACBD) voorgesteld als een grote magneet; de uit de aarde stromende magneetdeeltjes
stromen door de losse magneten I, K, L, M en N en dwingen deze een bepaalde stand aan
te nemen.
De wederzijdse aantrekking van twee magneten verklaart Descartes als volgt (zie afb. 6b).
Elke magneet heeft zijn eigen wervel, maar als twee magneten bij elkaar in de buurt komen,
schuiven hun wervels in elkaar. Deeltjes die magneet P bij a verlaten, keren niet via S naar
de magneet terug, maar schieten door naar V en gaan bij B de tweede magneet O binnen.
Door O heen keren ze uiteindelijk weer terug naar P. Door de voortdurende stroom van
deeltjes tussen A en b wordt bij S de gewone lucht weggeduwd en ontstaat daar onderdruk.
De gewone luchtdruk bij T en R duwt dan beide magneten O en P naar elkaar toe.
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voorts. Een vacuüm, dat door Beeckman zonder problemen werd geaccepteerd,
was in de ogen van Descartes derhalve onmogelijk. Uit het ontkennen van de
mogelijkheid van een lege ruimte volgde dat Descartes voor de verklaring van
bepaalde verschijnselen andere mechanismen moest bedenken dan Beeckman.
Deze kon toe met verschillende emissietheorieën, bij voorbeeld voor licht en geluid,
waarbij licht- en geluidsdeeltjes van de bron van het licht en het geluid naar het oog
en het oor van de ontvanger stromen. In een volle ruimte is dit minder gemakkelijk
voor te stellen en vandaar ook dat Descartes in die gevallen meer voelde voor een
stoottheorie: de oorspronkelijke beweging in de bron wordt instantaan door de
deeltjes van het medium doorgegeven aan de ontvangende instantie. De deeltjes
van het medium geven de druk wel door, maar bewegen zelf niet. Ook een
mechanisme dat bij uitstek in een volle wereld past, de materiewerveling, komt wel
bij Descartes, maar niet bij Beeckman voor. Die turbulenties maakten overigens
een waarlijk mathematische natuurwetenschap, die Descartes zei na te streven, in
de praktijk onmogelijk: de afwijkingen van de ideale situatie waren daarvoor te groot.

3. De natuurfilosofie aan de universiteiten
De denkbeelden van Descartes vonden in de Republiek al snel een goed onthaal,
zowel binnen als buiten de universiteiten. Constantijn Huygens, de dichter die als
diplomaat en secretaris in dienst was van stadhouder Frederik Hendrik, trad min of
meer als zijn beschermheer op, zonder overigens een aanhanger van zijn ideeën
te kunnen worden genoemd. De eerste echte aanhang verwierf Descartes zich op
de universiteiten, waar hoogleraren als Renerius, Regius en Heereboord ieder op
hun eigen wijze de denkbeelden van de Franse wiskundige en filosoof onder de
aandacht van de studenten brachten.
Dat de universiteiten daarmee voorop liepen in de ontwikkeling van het
natuurwetenschappelijk denken is waard om met enige nadruk vermeld te worden.
Meestal wordt - en ogenschijnlijk niet zonder reden - de rol van de universiteiten in
de Wetenschappelijke Revolutie klein en onbeduidend geacht. Zo waren veel
vooraanstaande onderzoekers niet als hoogleraar aan een universiteit verbonden:
Kepler was hofastronoom in Praag, Bacon was kanselier aan het Engelse hof,
Harvey was hofarts. Zij die wel hoogleraar waren, zoals Newton in Cambridge en
Galilei in Padua, waren bepaald niet representatief voor het universitaire klimaat.
In de Republiek was de situatie hetzelfde. Grote onderzoekers als Stevin, Huygens
en
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Afbeelding 7. De Leidse universiteit anno 1675; fragment van de kaart van Leiden door
Christiaan Hagen
Zichtbaar zijn de twee belangrijkste gebouwen van de Leidse universiteit in de zeventiende
eeuw. Bij no. 10 is het Academiegebouw weergegeven, sinds 1581 de zetel der universiteit.
Achter het gebouw ligt de carrévormige Hortus Botanicus. In 1587 had men besloten tot de
oprichting van zo'n hortus, maar de feitelijke aanleg geschiedde pas in 1594. Op het linkerdak
van het Academiegebouw ziet men de opbouw van de sterrenwacht, die in 1633 ten behoeve
van Golius was opgericht.
Aan de andere kant van het Rapenburg, bij no. 16, staat de Faliede Bagijnenkerk. Van 1577
tot 1581 fungeerde deze kerk als academiegebouw. Daarna bleef zij voor speciale doeleinden
in gebruik van de academie, maar na een grondige verbouwing tussen 1591 en 1595 werden
er de bibliotheek en het theatrum anatomicum in ondergebracht: het theater in de voormalige
absis, de bibliotheek op de eerste verdieping. Op de begane grond werden vanaf 1594
schermlessen gegeven door Ludolf van Ceulen en na de oprichting van de ingenieursschool
in 1600 werden in die ruimte (die geheel van het theater was afgeschut) de colleges in de
wiskunde gegeven.
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Leeuwenhoek hebben geen van allen een positie aan de universiteit bekleed.
Hier staat echter tegenover dat vrijwel alle bekende natuuronderzoekers wel
degelijk een universitaire opleiding hebben gehad, hetgeen ze een training in
wetenschappelijk denken gaf die autodidacten deerlijk misten. Bovendien zorgde
het universitaire onderwijs ervoor dat nieuwe inzichten in zo'n vorm gegoten werden
dat ze doceerbaar en dus overdraagbaar werden. Veel van de systematiek in de
nieuwe natuurwetenschap is te danken aan de bijdrage van universiteitsgeleerden.
In het verlengde daarvan ligt dat dank zij het universitaire onderwijs duurzaamheid
en continuïteit aan de ontwikkeling van de wetenschap verleend werd. De
wetenschappelijke vernieuwing was als zodanig niet afhankelijk van het bestaan
van de universiteit, maar de nieuwe ideeën hadden minder gemakkelijk kunnen
beklijven als ze niet door de universitaire docenten waren overgenomen,
gesystematiseerd en doorgegeven. Andere instituties vervulden in zekere zin een
soortgelijke functie (het boek- en tijdschriftwezen, de geleerde genootschappen),
maar de duurzaamheid was het best gewaarborgd in het onderwijs. Een laatste
bijdrage van de universiteit was natuurlijk dat zij geleerden in staat stelde een
aanzienlijk deel van hun tijd aan wetenschappelijk onderzoek te besteden. Zeker
in de Republiek, waar bij ontstentenis van een echt hofleven zulke functies als
hofastronoom en hofmathematicus ontbraken, was dit van groot belang.
De Republiek beschikte rond 1650, toen de opbouw van een netwerk van
instellingen voor hoger onderwijs vrijwel afgerond was, over een groot aantal
universiteiten en aanverwante scholen. Na de oprichting van Leiden, Franeker en
Groningen waren er in 1636 in Utrecht en in 1648 in Harderwijk nog universiteiten
bijgekomen. Beide waren voortgekomen uit een oudere onderwijsinstelling; de
Harderwijkse universiteit uit een gymnasium (een Latijnse school met een
semi-academische bovenbouw), de Utrechtse uit een in 1634 opgerichte
zogenaamde ‘illustre’ school.
Dit laatste schooltype was nog niet zo oud, maar had in de Republiek al snel een
ruime verspreiding gevonden. Het recht om een universiteit te stichten was
voorbehouden aan de soeverein en dat waren in de Republiek de gewestelijke
staten. Deze stonden niet toe dat er in hun gewest meer dan één universiteit werd
opgericht. Leiden kreeg zo het monopolie voor Holland (en Zeeland), Franeker voor
Friesland, Groningen voor Stad en Ommelanden. Wilden andere steden ook een
vorm van hoger onderwijs binnen hun muren halen, dan konden zij wel overgaan
tot het stichten van een illustre school. Zo'n school kende net als de universiteit
hoogleraren
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voor het onderwijs in de vier faculteiten, maar wat ontbrak was het promotierecht.
Een student kon er wel de voorbereidende studie doen, maar moest voor het
promoveren naar een ‘echte’ universiteit. Een illustre school was doorgaans ook
kleiner en goedkoper dan een universiteit en dat was een tweede reden waarom
stadsbesturen soms overgingen tot het stichten van zo'n school. In Utrecht, waar
nog geen universiteit was, begon men uit voorzichtigheid toch eerst met een illustre
school.
Vooral in de jaren dertig van de zeventiende eeuw werden vele illustre scholen
opgericht: in Deventer kwam in 1630 zo'n instelling van de grond, in Amsterdam in
1632 en in Utrecht in 1634. Twee jaar later volgden nog de illustre scholen in
Dordrecht en 's Hertogenbosch. Veel later kwamen zulke scholen in Breda,
Middelburg, Zutphen en Maastricht. Een geval apart was de universiteit die in 1655
in Nijmegen door het gelijknamige kwartier werd gesticht (Gelderland bestond uit
drie kwartieren, die elk op hun zelfstandigheid stonden). Zonder tot bloei te zijn
gekomen werd deze instelling in 1679 weer opgeheven. Van al deze scholen was
alleen het Amsterdamse Athenaeum illustre voor de wetenschap van enige betekenis.
In Amsterdam was men af en toe zelfs in staat hoogleraren uit Leiden aan te trekken,
hoewel doorgaans de Leidse universiteit de bovenste plaats in de universitaire
rangorde werd toegedacht.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd het filosofische leven op de
universiteiten nog vrijwel volkomen beheerst door het aristotelisme. Op zichzelf was
dat geen teken van traditionalisme of conservatisme: ook het aristotelisme had de
gunstige invloed ondergaan van het humanisme. Dank zij een kritische lezing van
de oude teksten was het werk van de Griekse wijsgeer gezuiverd van latere
aankleefsels en overbodige commentaren. Het was allerminst het afgeleefde en
versteende systeem dat men er wel eens van gemaakt heeft; rond 1600 maakte
het opgefriste aristotelisme zelfs een nieuwe bloeiperiode door.
In de Republiek werd het nieuwe elan van het aristotelisme uitgedragen door de
Leidse hoogleraar Franco Burgersdijck, die in 1620 hoogleraar in de logica en de
ethica werd en die in 1628 de leerstoel voor ethica inwisselde voor physica of
natuurfilosofie. In die laatste positie, die hij zou bekleden tot zijn dood in 1635, volgde
Burgersdijck zijn leermeester Jacchaeus op, die een dogmatisch aristotelicus was
geweest. Burgersdijck liet evenwel een ander geluid horen. Hij was een voorstander
van een ‘open’ aristotelisme, dat de scholastieke ballast van zich had afgeworpen
en dat bereid was de resultaten van nieuw natuurwetenschappelijk onderzoek
serieus te overwegen en eventueel binnen het algemene aristotelische kader op te
nemen. Veel daarvan is in zijn gepubliceerde werken nog niet
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te merken. Zowel zijn Idea philosophiae naturalis uit 1622 als zijn Collegium physicum
uit 1637, twee boeken die tot in de achttiende eeuw in het universitaire onderwijs
werden gebruikt, bevatten uitsluitend het traditionele aristotelische gedachtengoed.
Daarbij moet echter worden aangetekend dat de colleges van hoogleraren vaak
moderner waren dan de gepubliceerde werken. De universiteit was in de eerste
plaats een onderwijsinstelling en die taakstelling bracht, in de zeventiende eeuw,
altijd een zeker conservatisme met zich mee. Wetenschappelijke vernieuwingen
werden steeds met een zekere argwaan bekeken, omdat ze in eerste instantie alleen
maar een ontwrichting van het oude brachten zonder dat er een volwaardig alternatief
voor in de plaats kwam. Een hoogleraar moest dus wel zeker van zijn zaak zijn wilde
hij vernieuwingen ook in zijn publikaties laten doordringen.
Even voorzichtig als Burgersdijck was zijn leerling Henricus Renerius, hoogleraar
te Deventer en na 1634 hoogleraar in de wijsbegeerte te Utrecht. Renerius was in
Deventer korte tijd de gastheer van Descartes geweest en besprak al onmiddellijk
na het verschijnen van het Discours de bijbehorende Essais op college. Hoewel hij
zich ook in brieven zeer lovend over Descartes uitliet, is in zijn oraties en publikaties
niets van het cartesianisme terug te vinden; daarin is hij nog steeds een aristotelicus.
Maar het een hoeft niet in strijd te zijn met het andere: Renerius waardeerde
Descartes in de eerste plaats als een vernieuwer van de positieve natuurwetenschap
en als iemand die het volgen van het eigen inzicht stelde boven het slaafs navolgen
van overgeleverde wijsheid. In dat opzicht was hij in de ogen van Renerius slechts
een van velen; Francis Bacon deed hetzelfde. Daarom kon Renerius zeer veel
belangstelling hebben voor de optica van Descartes en voor zijn algemene,
onafhankelijke wetenschappelijke houding, zonder Descartes' denkbeelden over
de methodische twijfel en zijn ontologisch dualisme tussen denkende en uitgebreide
substantie over te nemen. Daarom ook behandelde hij wel Descartes'
natuurwetenschappelijke Essais, maar niet het Discours zelf.
In dit opzicht week Renerius niet af van wat onder Nederlandse cartesianen de
regel zou worden: instemmende overname van Descartes' opvattingen inzake de
verklaring van natuurverschijnselen en de opbouw van de materie, maar
terughoudendheid inzake zijn metafysische fundering van die denkbeelden. Gezien
ook het feit dat zogenaamde cartesianen veel denkbeelden van andere
natuurfilosofen in hun systemen opnamen, is wel eens voorgesteld een aparte
richting in de Nederlandse filosofie te onderscheiden, de philosophia novantiqua.
Sommige filosofen zouden daar goed in passen. Bij voorbeeld de Franeker
hoogleraar in de logica en
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de astronomie Holwerda, die een boek schreef onder de titel Philosophia naturalis
seu physica vetus-nova (1651) waarin hij binnen een algemeen aristotelisch kader
een atomisme verdedigde dat hij niet aan Descartes, maar aan diens landgenoot
Gassendi had ontleend. Anderen, zoals de nog te noemen Leidse hoogleraren
Heereboord en De Raey, vermengden ook oude en nieuwe denkbeelden, maar het
waren in die gevallen wel de aan Descartes ontleende denkbeelden die de meeste
beroering verwekten.
Dat het denken van Descartes in de universiteiten tot heftige conflicten kon leiden,
werd kort na de dood van Renerius in 1639 duidelijk. In dat jaar hield de Utrechtse
hoogleraar in de theologie Gisbertus Voetius een aantal disputaties De atheismo,
die zonder dat het met zoveel woorden vermeld werd, gericht waren tegen de
geloofsondermijnende methodische twijfel van Descartes. In datzelfde jaar opende
de licht ontvlambare hoogleraar in de geneeskunde in Utrecht, Henricus Regius,
de aanval op de aristotelische natuurfilosofie. Eerst interrumpeerde hij op heftige
wijze tijdens een promotie van een leerling van de aristotelicus Senguerdius, een
jaar later kwam hij openlijk uit voor de nieuwe theorie van Harvey over de
bloedsomloop en in 1641 publiceerde hij ook enkele disputaties met een duidelijk
cartesiaanse inslag. Voetius reageerde door via een leerling in december van dat
jaar nog in een aantal stellingen de nieuwe, met Descartes geassocieerde
natuurfilosofie in de meest strenge bewoordingen te veroordelen. Het heliocentrische
wereldbeeld van Copernicus en Kepler werd in strijd verklaard met de Heilige Schrift
en de natuurwetenschap, de vervanging van de aristotelische ‘substantiële vormen’
en ‘actieve hoedanigheden’ door atomistische begrippen werd veroordeeld als een
ondermijning van het christelijke geloof en de opvatting dat de mechanica het
fundament van de natuurfilosofie zou moeten zijn werd van de hand gewezen omdat
Gods werken zo beoordeeld zouden worden naar de maatstaven van menselijke
kunde of een boek van Archimedes en Vitruvius.
De strijd was hiermee pas goed ontbrand en leidde in 1642 tot een veroordeling
van Regius. Toen ging Descartes, die daarvóór al achter de schermen als raadgever
van Regius was opgetreden, zich openlijk met het conflict bemoeien. Eerst nam hij
in een appendix bij de tweede editie van zijn Meditationes een brief op waarin hij
over Voetius een vernietigend oordeel uitsprak. Toen deze reageerde door
zogenaamd een leerling een fel boek tegen Descartes en zijn methode te laten
schrijven (in werkelijkheid had Voetius zelf de pen gevoerd), haalde Descartes
andermaal uit door nu in een open Brief aan Voetius de hoogleraar-theoloog af te
schilderen als een waanwijze pedant, die het volk opstookte tegen liefhebbers van
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de waarheid en goedwillende regenten en die daarom afgezet hoorde te worden.
Hiermee ging Descartes te ver en in de zomer van 1643 werd ook hij door de
vroedschap van Utrecht, die het bestuur over de universiteit voerde, in het ongelijk
gesteld en veroordeeld. Weliswaar was men later, toen Descartes wist aan te tonen
dat Voetius de vroedschap op een aantal punten had misleid, gedwongen het vonnis
enigszins te herzien, maar Descartes heeft tot aan zijn vertrek naar Zweden in 1649
tevergeefs gestreden voor een volledig eerherstel.
De uitkomst van het Utrechtse conflict had belangrijke consequenties voor de
verdere ontwikkeling van het cartesianisme in de Republiek. In Utrecht bleef het
aristotelisme de heersende stroming. Omdat daar niet de Staten van het gewest,
maar het stadsbestuur over de universiteit het bewind voerde, konden de
gereformeerden, die in de stad sterker vertegenwoordigd waren dan daarbuiten, op
de gang van zaken in de academie een grotere invloed uitoefenen dan bijvoorbeeld
in Leiden mogelijk was. In 1643 had Voetius bij voorbeeld gedaan gekregen dat in
nieuwe universiteitsstatuten het aristotelisme dwingend voorgeschreven werd.
Weliswaar drong in het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672), toen de positie
van de gereformeerden zwakker was geworden, ook in Utrecht het cartesianisme
door, maar na de Franse bezetting en het herstel van het stadhouderschap in 1673
was de aristotelische reactie des te sterker. Tot in de achttiende eeuw bleef Utrecht
een bolwerk van aristotelisme.
De grote verliezer was Regius. Het conflict had namelijk een polarisatie in de
natuurfilosofische standpunten teweeggebracht: men was of voor Descartes, of voor
Voetius. Voor onafhankelijke denkers bleef nauwelijks ruimte, hetgeen tragisch was
voor Regius omdat deze op sommige punten duidelijk afweek van Descartes. Zijn
natuurfilosofie was bijna integraal aan Descartes ontleend, maar in plaats van een
metafysische fundering gaf hij een empiristische en psychologische fundering,
waardoor zijn denken naar materialisme zweemde. Omdat Descartes na zijn botsing
met Voetius elke verdenking van atheïsme wilde vermijden, drong hij bij Regius aan
op bijstelling van zijn systeem en toen Regius dit weigerde en zijn systeem in 1646
publiceerde als zijn Fundamenta physices, distantieerde Descartes zich openlijk
van zijn voormalige medestander. Sindsdien was Regius zowel bij de aristotelici als
bij de cartesianen uit de gratie en raakte zijn eigen, voor een deel onafhankelijk van
Descartes ontwikkelde variant van de mechanistische natuurfilosofie bijna geheel
in de vergetelheid.
Het waren uiteindelijk de cartesianen in Leiden die van de Utrechtse beroerten
het meeste profijt trokken. In Leiden brachten ze in praktijk wat
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ze in Utrecht geleerd hadden. Die les hield in dat ze zich steeds nadrukkelijk moesten
distantiëren van interpretaties van Descartes die naar atheïsme zweemden en dat
ze geen openlijke confrontatie met de oude partij moesten aangaan. Door aanpassing
aan de politieke realiteiten en voorzichtige penetratie zouden ze moeten proberen
het cartesianisme ingevoerd te krijgen. Een voorbeeld: in Utrecht en later in Leiden
werd om de gemoederen tot bedaren te brengen wel eens verordonneerd dat de
naam van Descartes niet meer ter sprake mocht worden gebracht. De cartesianen
hielden zich hieraan, maar gingen ondertussen door met het doceren van
cartesiaanse denkbeelden. Als de aristotelici dan protesteerden dat zo de filosofie
van Descartes werd onderwezen, waren zij het die de naam van de filosoof in de
discussie brachten en waren zij het die veroordeeld werden. De Leidse aristotelicus
Stuart had daarom niet helemaal ongelijk toen hij eens uitriep dat het besluit dat
noch voor, noch tegen Descartes mocht worden gepleit in feite neerkwam op een
verbod om de denkbeelden van Descartes te weerleggen.
De eerste die in Leiden de denkbeelden van Descartes in zijn colleges verwerkte
was Adriaan Heereboord, een leerling van Burgersdijck. Vanaf het moment dat hij
in 1640 hoogleraar was geworden, pleitte Heereboord voor zelfstandig
natuuronderzoek in de geest van Bacon en Descartes. Een cartesiaan mogen we
hem evenwel niet noemen: het open aristotelisme van Burgersdijck was bij zijn
leerling een breed uitgewaaierd eclecticisme geworden, waarin naast de opvattingen
van Descartes ook die van anderen, zoals die van Gassendi, opgenomen waren.
Speciaal de denkbeelden van Gassendi waren van betekenis omdat deze Franse
kanunnik een veel scherpere scheiding tussen geloof en natuurwetenschap aanbracht
dan Descartes. Dat was voor vernieuwingsgezinden, die in de Republiek vooral van
theologische zijde oppositie kregen, bijzonder aantrekkelijk. Het waren overigens
wel weer de cartesiaanse elementen in het onderwijs van Heereboord die de meeste
opschudding veroorzaakten. In 1647 kwam het naar aanleiding daarvan tot een
eerste verbod op het disputeren voor of tegen Descartes.
Uit het feit dat dat verbod in 1656 herhaald moest worden, mag wel afgeleid
worden dat het niet effectief geweest is. Maar in 1656 was het verbod niet alleen
meer gericht tegen Heereboord; sinds 1653 had hij in Johannes de Raey, een
leerling van Regius, een medestander. De Raey was meer dan Heereboord een
cartesiaan; het eclectische in zijn filosofie is minder geprononceerd. Wel schilderde
De Raey in 1654 in zijn Clavis philosophiae naturalis Aristoteles nog
voorzichtigheidshalve af als een voorloper van Descartes en Descartes als degene
die het werk van Aristoteles had voltooid!

K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940

49
De cartesiaanse filosofie had zich ondertussen niet alleen in de filosofische faculteit
breed weten te maken; ook in andere faculteiten waren aanhangers van Descartes
aan het woord gekomen. Van het cartesianisme van een theoloog als Heidanus en
een medicus als Craanen moet men zich overigens geen al te wijdse voorstelling
maken. De theologen ontleenden aan Descartes vooral de deductieve methode, de
medici met name het corpusculaire, mechanistische wereldbeeld. De eclectische
inslag die de Nederlandse filosofie tot die tijd had gekenmerkt, bleef ook bij de
cartesianen aanwezig. Hun opvatting over de fundering van de natuurwetenschap
was doorgaans empirischer dan die van Descartes; diens metafysica drong bij de
meesten nauwelijks door.
Dat valt gedeeltelijk te verklaren uit het feit dat buiten de universiteit zich veel
radicalere vormen van cartesianisme ontwikkelden. De opvattingen van Spinoza
en diens aanhangers zorgden met name voor de nodige opschudding. In zijn
Philosophia Sacrae Scripturae interpres (1666) maakte bijvoorbeeld Lodewijk Meyer
de rationalistische filosofie tot uitlegster van de goddelijke openbaringen, een
omkering van de verhouding tussen geloof en rede die velen schokte. Heidanus
hield liever beide domeinen strikt gescheiden. Hij moest zich dus, met de andere
gematigde cartesianen, naar twee zijden indekken: tegen de behoudende aristotelici
en tegen de al te radicale cartesianen buiten de universiteit.
Heidanus slaagde daarin uiteindelijk niet. Na de val van Johan de Witt, die als
raadpensionaris met sympathieën voor het cartesianisme de universitaire cartesianen
regelmatig de hand boven het hoofd had gehouden, stonden de laatsten veel meer
bloot aan de aanvallen van de orthodoxe gereformeerden en de aristotelici. In 1676
moest de al bejaarde Heidanus ten slotte het veld ruimen; tegen andere openlijk
cartesiaans denkende hoogleraren werd niet opgetreden.
Een van hen was Burchardus de Volder, die in 1670 De Raey was opgevolgd
toen deze naar het Amsterdamse Athenaeum was gegaan. Deze De Volder bracht
in 1674 een belangrijk bezoek aan Engeland, waar hij de Royal Society bezocht en
Isaac Newton leerde kennen. Wat De Volder in Engeland van de experimentele
natuurwetenschap zag, maakte kennelijk zo'n grote indruk op hem dat hij bij
terugkomst in Leiden bij de curatoren een verzoek indiende om instrumenten te
mogen kopen voor het verrichten van proeven ter illustratie van zijn natuurfilosofische
colleges. Het verzoek werd ingewilligd en vanaf 1675 werd in het nieuwe Theatrum
Physicum proefondervindelijke wijsbegeerte gedoceerd. Daarmee was De Volder
de eerste die het voorheen zuiver verbale onderwijs met proefnemingen illustreerde,
wat in 1697 pas door Groningen
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werd overgenomen. Het aristotelische bolwerk Utrecht volgde als laatste universiteit
in 1705.
De proefnemingen van De Volder (die in 1675 een collega had gekregen die nog
handiger was in het doen van proeven, Wolferd Senguerdius) dienden uitsluitend
ter illustratie van het onderwijs; zij waren niet bedoeld voor onderzoek. Toch was
het onvermijdelijk dat de hoogleraren ook proeven deden die meer het karakter van
wetenschappelijk onderzoek hadden. Zo publiceerde De Volder in 1681 enige
proefnemingen over de effecten van de luchtdruk, gedaan met een nieuw ontworpen
luchtpomp. Op zichzelf stelden de proeven weinig voor en de cartesiaan die De
Volder was had er bovendien enige moeite mee om het experiment een plaats te
geven in het rationalistische, deductieve stelsel van Descartes. Toch zijn die proeven
van groot belang, omdat zij de overgang van een speculatieve, verbale natuurfilosofie
naar een proefondervindelijke natuurwetenschap markeren. Dat zijn collega
Senguerdius er hetzelfde over dacht blijkt al uit de titel van een boekje dat hij in
1715 publiceerde, Rationis atque experientiae connubium (Het huwelijk tussen de
rede en de ervaring).
Ook op een ander terrein was De Volder vernieuwend. Behalve meer ruimte voor
het experiment bepleitte hij ook een nauwere aansluiting van de natuurfilosofie bij
de wiskunde. In 1682 was hij ook hoogleraar in de wiskunde geworden en hij was
zijn onderwijs toen begonnen met een Oratio de conjungendis philosophicis et
mathematicis disciplinis (Over het verbinden van de filosofische en mathematische
vakken). De Volder zag kort na het verschijnen van Newtons Principia in 1687 het
belang in van de daarin gepresenteerde mathematische natuurwetenschap en
introduceerde het boek in de Republiek. Dat de Leidse hoogleraar alom gewaardeerd
werd, blijkt wel uit het feit dat Huygens, zelf een wiskundig genie, hem om
opheldering over sommige passages in de Principia kwam vragen. In Duitsland
kende men hem ook en de uit Bazel afkomstige wiskundige Johann I Bernoulli, die
in 1695 hoogleraar in Groningen werd, probeerde hem te winnen voor de filosofie
van zijn leermeester Leibniz.
De briefwisseling tussen Leibniz en De Volder die toen volgde leverde niets op,
maar toont wel aan hoezeer De Volder in het buitenland gerespecteerd werd. Het
is mede aan zijn inspanningen ten behoeve van een meer proefondervindelijke en
wiskundige natuurfilosofie te danken geweest dat de Nederlandse universiteiten en
met name Leiden in het begin van de achttiende eeuw in het geestelijk verkeer in
Europa zo'n belangrijke rol konden spelen.
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4. De bloei van de wiskundige wetenschappen
Dat de universiteiten een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de mechanistische
natuurfilosofie hebben gespeeld, ligt voor de hand: alleen daar was men
beroepshalve met het vak bezig. Veel minder vanzelfsprekend is het dat ook de
ontplooiing van de wiskundige wetenschappen zich voor een groot deel in het
universitaire milieu heeft afgespeeld.
In het vorige hoofdstuk is Willebrord Snellius ter sprake gekomen, een van de
eerste Nederlandse wiskundigen met meer dan nationale faam. Kepler noemt hem
in een van zijn werken ‘het sieraad van de wiskunde van onze tijd’. Na zijn overlijden
in 1626 bleef zijn leerstoel enige tijd vacant, maar in 1629 werd hij toch opgevolgd
door Jacob Golius, een arabist weliswaar, maar dan ook een groot kenner van
arabische mathematische handschriften. Golius heeft gedurende 38 jaar elke ochtend
een onderdeel van de wiskunde, de sterrenkunde of de optica gedoceerd en in 1633
werd op zijn verzoek op het dak van het Leidse academiegebouw een klein
sterrenkundig observatorium ingericht. Dit observatorium, dat werd uitgerust met
een groot kwadrant dat nog door Snellius was gebruikt, was het eerste universitaire
observatorium in Europa (particuliere sterrenwachten bestonden al veel langer).
In dezelfde tijd ontwikkelde de Leidse ingenieursschool zich ook tot een belangrijk
wiskundig instituut. Van Ceulen was in 1611 opgevolgd door zijn leerling Frans van
Schooten sr., die in 1612 nog als ‘Lector Matheseos Teutonicae Linguae’ werd
aangeduid, maar drie jaar later de titel van professor mocht voeren. De veelal
eenvoudige sociale en intellectuele status van zijn studenten blijkt wel uit de
ondertekeningen van een verzoekschrift aan de curatoren dat zijn sollicitatie in 1611
vergezelde: het verzoek om Van Schooten in de vacante plaats te benoemen werd
ondertekend door een metselaar, enkele timmergezellen, steenhouwers, landmeters,
een schoolmeester en twee studenten.
Van Schooten sr. werd in 1646 opgevolgd door zijn zoon, eveneens Frans van
Schooten geheten.
FRANS VAN SCHOOTEN JR. was in 1615 in Leiden geboren. Zijn vader was
nog geheel een man van de praktijk: als 's zomers het leger te velde was,
werkte hij daar als ingenieur en vestingbouwkundige. Zijn zoon volgde
een meer theoretische opleiding. In 1631 schreef hij zich in als student
te Leiden, waar hij het onderwijs van Golius volgde. Door toedoen van
Golius leerde Van Schooten Descartes kennen en hij was de Fransman
behulpzaam bij het persklaar maken van diens Essais. In 1643 begon
Van Schooten zijn vader bij
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diens onderwijs te helpen, in 1646 volgde hij hem als hoogleraar op. Hij
overleed in 1660 en werd opgevolgd door zijn broer Pieter.
Als zelfstandig wiskundige had Van Schooten jr. zeker zijn verdiensten, maar zijn
roem berust er toch op dat hij het werk van andere wiskundigen bijeengebracht,
vertaald, gesystematiseerd en zo toegankelijk gemaakt heeft. Al in 1646 publiceerde
hij de Opera mathematica van de Franse wiskundige Viète, de grondlegger van de
moderne algebra die pas door toedoen van Van Schooten grote invloed is gaan
uitoefenen, onder andere op Newton. Iets soortgelijks geldt voor zijn bewerking en
vertaling van Descartes' Géométrie. In 1649 publiceerde Van Schooten een eerste
Latijnse vertaling, in 1659 begon hij aan de uitgave van een tweede, sterk
vermeerderde editie, waarvan het tweede deel pas na zijn dood verscheen. Het zijn
deze Latijnse vertalingen, en niet het Franse origineel, die in de tweede helft van
de zeventiende eeuw door de wiskundigen in Europa werden geraadpleegd. Ook
Newton leerde Descartes' wiskunde kennen in de vorm die Van Schooten eraan
had gegeven.
Behalve als uitgever, vertaler en bewerker van andere wiskundigen, trad Van
Schooten ook op als makelaar voor jonge studenten die bij hem in de leer waren.
Zowel in zijn eigen Exercitationes mathematicae uit 1657 als in zijn tweede editie
van de Geometria nam hij bijdragen op van zijn leerlingen. Tot die leerlingen
behoorde een viertal welgestelde studenten, Hendrick van Heuraet uit Haarlem,
Johannes Hudde uit Amsterdam, Christiaan Huygens, de zoon van Constantijn
Huygens, en Johan de Witt uit Dordrecht. De eerste heeft alleen twee kleine bijdragen
aan de editie van de Geometria geleverd, de tweede heeft na zijn studietijd geen
wiskundige activiteiten meer ontplooid en De Witt heeft tijdens zijn politieke loopbaan
(hij werd raadpensionaris van Holland) alleen nog een studie over lijfrenten
gepubliceerd, wat hem overigens wel de titel van de vader van de
verzekeringswiskunde heeft opgeleverd.
De enige die na zijn studie wetenschappelijk volop actief is gebleven, is Christiaan
Huygens.
CHRISTIAAN HUYGENS werd in 1629 geboren als zoon van de
dichter-diplomaat Constantijn Huygens, die in het culturele leven van de
Republiek een centrale plaats innam. Na thuis het eerste onderwijs te
hebben genoten, ging Christiaan in 1645 rechten en wiskunde studeren
in Leiden, waar hij kennis maakte met Van Schooten en de cartesiaanse
wiskunde. Na twee jaar vertrok hij naar de pas door Frederik Hendrik in
Breda opgerichte illustre school en in het Franse Angers sloot hij zijn
opleiding af met het behalen van een academische graad (1655).
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Afbeelding 8. Johannes Hudde (1628-1704), burgemeester van Amsterdam
Johannes Hudde was de zoon van een Amsterdamse koopman en behoorde tot de sociale
elite van de Republiek. Samen met Johan de Witt en Christiaan Huygens gaf hij de beoefening
van de wiskunde in de vriendenkring van Frans van Schooten jr. een aristocratisch tintje.
Hoewel Van Schooten hem zijn talentvolste leerling noemde, werd Hudde vanaf 1663 steeds
meer in beslag genomen door bestuurlijke bezigheden in zijn geboortestad Amsterdam. In
1667 kwam hij in de Raad en tussen 1672 en 1704 was hij 18 maal een van de vier
burgemeesters van Amsterdam.
Door zijn drukke besognes kon er van wetenschappelijk werk niet veel komen en zijn interesse
verschoof naar nuttige bezigheden. Al in 1657 schreef hij niet te houden van ‘vruchteloose
questien, die niet een olijkoeck waart zijn’ en na zijn intrede in de politiek wilde hij zich vooral
met die zaken inlaten ‘daar het gemeen aan gelegen is’. Rond 1670 werd hij bij voorbeeld
sterk in beslag genomen door waterstaatkundige werken (de sluizen van Amsterdam).
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Tot 1666 bleef Huygens in het ouderlijk huis in Den Haag wonen, waar
hij zich geheel kon wijden aan zijn wiskundig en natuurwetenschappelijk
werk. In binnen- en buitenland drong zijn roem door en in 1666 viel hem
de eer te beurt aangetrokken te worden als lid van de nieuwe, door de
Franse eerste minister Colbert opgerichte Académie des sciences in
Parijs. Hij kreeg een jaargeld van de koning en allerlei faciliteiten voor
het verrichten van onderzoek. Hij hield zich bezig met microscopie,
astronomie en optica, maar vooral met de mechanica van de slinger. Over
dat onderwerp publiceerde hij in 1673 zijn hoofdwerk, Horologium
oscillatorum, sive de motu pendulorum ad horologia aptato
demonstrationes geometricae.
Wegens ziekte keerde Huygens in 1681 naar Den Haag terug, tijdelijk
naar hij meende. Het politieke klimaat in Frankrijk was in die tijd echter
aanmerkelijk minder ontspannen geworden en de maatregelen tegen de
protestantse hugenoten werden talrijker. Op Huygens' terugkeer werd
daarom geen prijs meer gesteld en hij bracht de rest van zijn leven verder
hoofdzakelijk door in de Republiek. In 1690 publiceerde hij zijn tweede
belangrijke werk, een Traité de la lumière, dat was voorzien van een
appendix over de zwaarte, Discours de la cause de la pesanteur. Huygens
overleed in 1695.
Evenals Hudde en De Witt behoorde Huygens tot de sociale elite in de Republiek.
Zijn vader en grootvader waren omhoog gekomen in dienst van de Oranjes en
hadden zich aristocratische allures aangemeten. Boven de vernuftelingen die in de
tijd van Stevin nog de wetenschap hadden gedomineerd voelden zij zich ver
verheven. Toen een Frans minister Christiaan Huygens eens een brief schreef en
deze adresseerde aan ‘de heer Huygens, mathematicus’, voelde zijn vader zich
diep beledigd: ‘Ik dacht niet, dat ik ambachtslieden onder mijn kinderen had; hij
schijnt hem voor een van zijn vestingbouwingenieurs te houden’. Zelfs een
gesalarieerde positie als hoogleraar aan een universiteit zou voor Christiaan Huygens
beneden zijn stand zijn geweest.
De jaren tussen 1650 en 1666, toen Huygens hoofdzakelijk in het ouderlijk huis
in Den Haag woonde, zijn de meest vruchtbare van zijn leven geweest. Hij legde
zich in eerste instantie toe op de wiskunde, maar al spoedig hield hij zich ook met
de mechanica en de optica bezig. Hij vervaardigde de beste telescopen van zijn tijd
en ontdekte daarmee in 1655 dat de planeet Saturnus een satelliet had (nu Titan
genoemd). Nog geen jaar later slaagde hij erin een probleem op te lossen dat de
astronomen sinds Galilei bezig had gehouden, te weten dat van de mysterieuze
‘handvaten’ of ‘aanhangsels’ van Saturnus. Huygens bewees dat alle verschijnselen
konden worden verklaard door aan te nemen dat Saturnus omgeven was door een
dunne platte ring, die het oppervlak van de planeet nergens
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raakte. Zijn technisch vernuft bleek nog uit zijn constructie van het slingeruurwerk
in 1657, waarmee hij de nauwkeurigheid van het uurwerk op circa 10 seconden per
etmaal bracht. Later verbeterde hij het instrument nog door de slinger niet volgens
een cirkel, maar volgens een cycloïde te laten bewegen (zie afb. 9). In dezelfde tijd
werkt Huygens ook nog aan een onderzoek over botsingsregels. Hij wist aan te
tonen dat de botsingswetten van Descartes op één na alle onjuist waren.
Die weerlegging van een onderdeel van Descartes' natuurwetenschap roept het
probleem op welke de verhouding tussen Huygens en Descartes is geweest. Het
is bekend dat Huygens zich soms nogal negatief over de Franse filosoof heeft
uitgelaten. In 1690 schreef hij aan de Engelse chemicus Boyle:
‘De heer Descartes heeft een manier gevonden om zijn gissingen en
hypothesen voor de waarheid te laten doorgaan. Degenen die zijn
Beginselen der Wijsbegeerte lazen overkwam iets soortgelijks als wat
diegenen overkomt die romans lezen die boeien en dezelfde indruk maken
als ware vertellingen. De nieuwheid van de figuren van zijn kleine deeltjes
en van de wervels maakten een aangename indruk. Het scheen mij, toen
ik het boek voor de eerste keer las, dat alles in de wereld mij veel
helderder was geworden en ik geloofde dat als ik op een probleem stuitte,
het mijn fout was dat ik zijn gedachten niet goed begreep. Ik was toen
nog maar 15 of 16jaar. Maar nu ik er sindsdien meer en meer evident
onjuiste dingen in heb gevonden, naast andere die zeer onwaarschijnlijk
zijn, ben ik teruggekomen op mijn oordeel, en op dit moment vind ik in
heel zijn natuurfilosofie, zijn metafysica of zijn theorie over de
hemelverschijnselen vrijwel niets dat ik als waar kan goedkeuren’.
Ook zijn stijl van werken doet vaak meer denken aan de zuiver
mathematisch-beschrijvende stijl van iemand als Galilei dan aan de veel filosofischer
manier van werken van Descartes. In Huygens' studies op het gebied van de statica
en hydrostatica is niets van de corpusculaire materieopvatting terug te vinden
waarvan het hele werk van Descartes is doortrokken. Desondanks is Huygens wel
eens ‘de volmaakte cartesiaan’ genoemd. Hoe valt dit te rijmen?
Voorop moet dan staan dat bij voorbeeld het weerleggen van Descartes'
botsingswetten geen grote gevolgen hoefde te hebben voor zijn overige
natuurwetenschap en voor met name de corpusculaire uitgangspunten daarvan.
Dat Huygens in zijn werken over de mechanica de cartesiaanse natuurfilosofie niet
noemt, betekent bovendien nog niet dat hij haar ontrouw is geworden; de
corpusculaire materieopvatting vervult de rol van het stilzwijgend aanvaarde kader
voor de meer toegespitste
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onderzoekingen waarvoor Huygens zich interesseerde. Dat laat zich illustreren aan
zijn lichttheorie (zie afb. 10). Huygens ging bij zijn redeneringen uit van het
deeltjesmechanisme dat Descartes had gepostuleerd, maar door het aanbrengen
van enkele veranderingen en het invoeren van een meetkundige hulpconstructie
(het golffront) slaagde hij erin de optica op te zetten als een zuiver wiskundige
bewegingsleer van golffronten en dus als een onderdeel van de mechanica. Met
behulp van die theorie wist hij een bevredigende verklaring te geven van zulke
optische verschijnselen als breking en weerkaatsing en bovendien kon hij er een
verklaring mee geven voor het pas in 1669 ontdekte verschijnsel van de dubbele
breking van IJslands kristal. Vooral dat laatste moet hem het vertrouwen hebben
gegeven de optica van Descartes tot een volmaakte vorm te hebben gebracht.
Behalve in systematisch perspectief, kan men het probleem van de verhouding
tussen Huygens en Descartes ook meer in het perspectief van de tijd zien. Het is
opvallend dat het mechanistische denken bij Huygens aanvankelijk, dat wil zeggen
in de jaren vijftig, geen nadruk kreeg; de mathematische hypothesen waarop hij zijn
studie van de mechanica baseerde werden door hem niet mechanistisch
verantwoord. Een dergelijke natuurfilosofie werd alleen als stilzwijgend aanvaarde
achtergrond verondersteld. In Huygens' Horologium oscillatorum zal men dan ook
vergeefs naar mechanistische verklaringen speuren. Pas na zijn vertrek naar Parijs
ging Huygens nadruk leggen op het belang van zulke verkla-
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Afbeelding 9. ‘Vader Tijd’
Dit schilderij van een onbekend kunstenaar dateert uit 1735 en sierde oorspronkelijk de
schoorsteen van het Natuurkundig Kabinet van de Leidse universiteit. Het is een gedeeltelijk
allegorische verheerlijking van de wetenschappelijke prestaties van Christiaan Huygens.
Links boven is de planeet Saturnus te zien, met de in 1655. door Huygens ontdekte ring (de
satelliet die Huygens in hetzelfde jaar ontdekte is ook afgebeeld, maar hier nauwelijks te
zien). Vader Tijd houdt in zijn rechterhand de cycloïdale slinger, die Huygens in 1659
ontwikkelde en die een verbetering bracht in zijn slingeruurwerken.
Huygens beschouwde zelf zijn slingertheorie als zijn belangrijkste bijdrage aan de
wetenschap. Het was hem bekend dat een vrij bewegende slinger niet tautochroon was; bij
grotere amplitudes is de slingertijd niet meer gelijk. Als de slinger echter bij de beweging
tegen een bepaald vlak aanslingerde (de wangetjes), werd de tautochronie hersteld. De
vorm van die wangetjes bleek een cycloïde te zijn, een kromme die beschreven wordt door
een punt van een voortrollende cirkel.
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Afbeelding 10a. Bolvormige uitzending van licht, volgens Huygens
Afbeelding 10b. Breking van licht bij de overgang naar een dichter medium, volgens Huygens

In meer wetenschappelijke zin kunnen we onder ‘mechanisering van het wereldbeeld’
verstaan: (1) het postuleren van deeltjesmechanismen ter verklaring van bepaalde
verschijnselen; (2) het beschrijven en verklaren van de natuur met behulp van de
mathematische begrippen van de klassieke mechanica. Tussen de beide betekenissen
bestaan geleidelijke overgangen. Bij de overgang van (1) naar (2) verschuift het accent van
de materiedeeltjes zelf naar de relaties tussen die deeltjes. Het doet er dan niet zoveel toe
of het relaties tussen twee atomen of tussen twee rotsblokken zijn, de bewegingsleer
(mechanica) is voor beide gelijk. Die relaties kunnen wiskundig geformuleerd worden en die
formules zijn dan toepasbaar op elk systeem van bewegende lichamen.
Een voorbeeld hoe die mathematisering eruit kan zien, levert de wijze waarop Huygens de
lichttheorie van Descartes uitwerkt. Huygens ontleent aan Descartes het idee dat licht bestaat
uit het doorgeven van een stoot via etherdeeltjes. Die stoot wordt in alle richtingen
doorgegeven, zodat vanuit elk punt in een lichtbron de stoot (of golf) zich bolvormig verspreidt.
Bollen van verschillende punten gaan al gauw samenvloeien en de bolvormige begrenzing
van de afzonderlijke bollen heet een golffront. In de lichttheorie van Huygens nemen die
golffronten (die eigenlijk slechts mathematische hulpconstructies zijn) de centrale plaats
over van de materiële etherdeeltjes; over etherdeeltjes wordt niet meer gesproken. Bij de
verklaring van de lichtbreking (zie afb. 10b) is in plaats van een mechanisme van etherdeeltjes
die een stoot doorgeven een stelsel van bewegende golffronten gekomen. De optica bij
Huygens is de bewegingsleer (mechanica) van golffronten geworden.
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ringen, waarschijnlijk om zich te distantiëren van de a-mechanistische, soms zelfs
occulte verklaringen die nog in de Académie des sciences opgeld deden.
Na de publikatie van Newtons Principia in 1687 ging Huygens zijn mechanicisme
nog meer beklemtonen. Newton had in zijn werk de gravitatie als een niet nader
gedefinieerd begrip geïntroduceerd; hij ging er op basis van de waarneming van uit
dat er zoiets als wederzijdse gravitatie bestond, zonder in staat te zijn er een
verklaring voor te geven. Voor kritische cartesianen op het vasteland smaakte dit
gravitatiebegrip echter te veel naar de occulte ‘sympathie’ en ‘antipathie’ uit
aristotelische en magische natuurfilosofieën die men overwonnen achtte. Daarom
publiceerde Huygens in 1690 zijn Traité de la lumière en zijn Discours de la cause
de la pesanteur. De inhoud van beide werken had hij al voor 1680 aan de Académie
meegedeeld, maar hij publiceerde het tractaat nu (met enkele wijzigingen die de
teneur nog cartesiaanser en mechanistischer maakten) om te laten zien dat de
cartesiaanse, op zuiver mechanistische vooronderstellingen gebaseerde
natuurwetenschap in geen enkel opzicht onder hoefde te doen voor de op
onbegrijpelijke grondbegrippen gefundeerde wetenschap van Newton. Huygens'
Traité en zijn Discours vormen met elkaar een duidelijk anti-newtoniaans manifest
en in het voorwoord tot het Discours stelt Huygens zich dan ook geheel achter
Descartes op:
‘De heer Descartes heeft beter dan iemand die hem voorgegaan is
begrepen dat men nooit meer in de natuurwetenschap kan begrijpen dan
wat men in relatie kan brengen tot principes die de reikwijdte van ons
verstand niet te boven gaan, zoals die welke betrekking hebben op
materiële lichamen, los van hun kwaliteiten, en hun bewegingen. Maar
omdat de grootste moeilijkheid erin bestond te doen zien hoe zoveel
uiteenlopende dingen het resultaat zijn van die beginselen alleen, is het
te begrijpen dat hij niet geslaagd is in verscheidene bijzondere
onderzoekingen die hij ondernomen heeft, zoals, naar mijn mening, die
over de zwaarte. En toch erken ik dat zijn pogingen en zijn inzichten, hoe
onjuist ook, mij de weg hebben geopend tot datgene wat ik over ditzelfde
onderwerp gevonden heb’.
Huygens deelt dus de mechanistische uitgangspunten van Descartes, zonder hem
in alle details van zijn natuurfilosofie en zijn natuurwetenschap te volgen.
Eigen filosofische noties heeft Huygens daar niet naast geplaatst en door die
duidelijke a-filosofische inslag van zijn werk onderscheidt hij zich van tijdgenoten
als Descartes, Pascal en Newton. Ondanks het vele dat hij heeft bereikt, hebben
historici zich met zijn werk dan ook betrekkelijk weinig beziggehouden. De
wetenschapshistoricus Hooykaas heeft de
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diepere achtergrond daarvoor eens treffend onder woorden gebracht:
‘Men kan met Huygens' geschriften niet in aanraking komen zonder grote
bewondering te gevoelen voor zijn veelzijdigheid. Staande in de traditie
van Galilei tot Newton, verenigt hij rede en ervaring, wiskunde en
experiment op zeldzaam gelukkige wijze. Hij bezit ongetwijfeld
wetenschappelijke verbeeldingskracht, fantasie zonder in het fantastische
te vervallen. Hij is gevoelig voor de schoonheid der natuur en hij wordt
gedreven door een grenzeloze toewijding aan de natuurwetenschap.
Ondanks dat alles vraag ik me af: wat mis ik toch in Huygens? Waarom
laat hij ons als persoon onberoerd? Het is of er in hem, als in het land dat
hem voortbracht, een dimensie ontbreekt: open en wijd maar zonder
hoogten en diepten. Aan Descartes kan men zich ergeren als hij in
Gallische hoogmoed zich op de borst slaat. Kepler bekoort ons door de
naïeve geestdrift waarmee hij ons deelgenoot maakt van zijn ontdekkingen
en fantasieën; hij vertedert ons door zijn warme menselijkheid. (...) Pascal
heeft tallozen, gelovigen en ongelovigen, getroffen door zijn doordringende
analyse van het menselijk leven en de menselijke kennis en door zijn de
menselijke rede beurtelings verheffende en vernederende dialectiek. Bij
Huygens niets van dat alles. Onze rede bewondert dan ook zijn
wetenschappelijke betogen, zijn technisch vernuft en zijn experimentele
bekwaamheid, maar zijn rim pelloze volmaaktheid raakt ons gevoel niet.
Wat we in zijn brieven en persoonlijke aantekeningen missen is iets dat
boven verstandelijk inzicht uit gaat’.

5. Mechaniseringstendensen in de levenswetenschappen
Descartes' werk heeft niet alleen de natuurfilosofie en de wiskundige wetenschappen
in de Republiek gedomineerd, zijn invloed is ook merkbaar geweest in het losse
conglomeraat van levenswetenschappen, waaronder wij zowel onderdelen van de
huidige biologie als de geneeskundige basisvakken anatomie en fysiologie zullen
verstaan. In het vijfde gedeelte van zijn Discours had Descartes zich een aanhanger
getoond van de door de Engelse arts Harvey ontdekte en in 1628 in zijn De motu
cordis et sanguinis gepubliceerde theorie van de bloedsomloop en hij schroomde
niet die theorie in een aangepaste versie te presenteren als een schoolvoorbeeld
van een mechanistische natuurverklaring. Aanhangers in de Republiek deelden die
mening en hebben op uiteenlopende terreinen geprobeerd de levenswetenschappen
te ‘verwetenschappelijken’ door het opsporen van andere levensmechanismen.
De theorie van de bloedsomloop introduceerde in de levenswetenschappen een
theoretisch element dat daarvoor vrijwel ontbroken had. Vakken als botanie en
zoölogie waren vrijwel uitsluitend beschrijvend
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van aard. Ze hadden als ‘natuurlijke historie’ vooral als taak een systematische
inventarisatie te geven van de rijkdom aan verschijningsvormen in de levende natuur.
De botanie was dan bovendien, net als de farmacie en de chemie, in het universitaire
leerplan opgenomen als een hulpwetenschap van de geneeskunde, met een
dienstverlenende taak die de verzelfstandiging van het onderzoek niet bevorderde.
Wat er vóór de ontdekking van de bloedsomloop in de Republiek aan
belangwekkends gebeurde lag vooral op het organisatorische vlak. De kruidkundige
Clusius, die van 1593 tot 1609 hoogleraar aan de universiteit van Leiden was,
maakte een begin met de aanleg van een botanische tuin en zijn collega in de
geneeskunde, Pieter Paaw, legde in 1597 een anatomisch theater aan, waarin hij
van het daaropvolgende jaar af openbare anatomische demonstratie gaf (zie afb.
7).
Door de ontdekking van de bloedsomloop en de daarmee ingezette omwenteling
in de fysiologie veranderde dat. Men ging zich niet alleen maar afvragen wat de
bouw van het menselijk lichaam was, maar ook hoe het functioneerde, welke
processen zich in het lichaam afspeelden, hetgeen meer aanleiding gaf tot
theoretische overwegingen. Al vóór de publikatie van Descartes' Discours in 1637
werd er hier te lande druk over de waarde van de ontdekking van Harvey
gedebatteerd. In Dordrecht raakte Beeckman in 1634 al overtuigd van de juistheid
van de theorie en hij maakte zijn stadgenoot, de arts Johan van Beverwijck, tot
medestander. In een boekje over de niersteen (De calculo reno) probeerde deze
de steenvorming te verklaren met behulp van Harvey's theorie.
De beslissende discussies vonden echter plaats op de universiteit. De eerste
docent die in Leiden de theorie op zijn colleges behandelde was de privaatdocent
Franciscus dele Boë, Sylvius.
FRANCISCUS DELE BOË, SYLVIUS stamde uit een Zuidnederlands geslacht
dat naar het Duitse Hanau was gevlucht. Daar werd hij in 1614 geboren.
Hij studeerde in het Franse Sedan, in Leiden en in Bazel, waar hij ook
promoveerde (1637). In het jaar na zijn promotie verkreeg hij toestemming
om in Leiden als privaatdocent anatomische demonstraties te verrichten.
Door zijn verdediging van de theorie van de bloedsomloop trokken zijn
demonstraties veel toehoorders en ook Descartes schijnt hem opgezocht
te hebben. In 1641 vestigde Sylvius zich als arts in Amsterdam, waar hij
een grote reputatie opbouwde. Tegen een uitzonderlijk hoog salaris ging
hij in 1658 weer als hoogleraar terug naar Leiden. Hij bewoog zich zowel
op het terrein van de anatomie als op dat van de scheikunde en leverde
een groot aantal belangrijke onderzoekers af. Hij overleed in 1672.
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Dank zij zijn inspanningen werden in Leiden vele critici van de leer van de
bloedsomloop tot overtuigde voorstanders van de nieuwe leer gemaakt, en met
name één van hen, Johannes de Wale (Walaeus) zou later, toen hij ook hoogleraar
in Leiden werd, door zijn experimentele onderzoek veel bijdragen aan de verspreiding
van Harvey's inzichten. Een soortgelijke ontwikkeling die in Utrecht op gang gebracht
leek te worden door Regius werd door diens veroordeling in 1642 vroegtijdig
afgebroken.
Sylvius is niet alleen belangrijk geweest als aanhanger van de theorie van Harvey.
Wellicht nog belangrijker is hij als protagonist van een geneeskundige richting die
de iatrochemie werd genoemd en die het functioneren van het menselijk lichaam
wilde verklaren uit de chemische processen die zich in het lichaam afspelen. In de
zestiende eeuw was deze benadering geïntroduceerd door Paracelsus en in het
begin van de zeventiende eeuw was in de Zuidelijke Nederlanden Joan Baptista
van Helmont in die traditie werkzaam, maar de mystieke speculaties waarmee deze
onderzoekers hun inzichten omgaven ontbraken bij Sylvius geheel en al. In zuur en
alkali zag hij de twee grondstoffen van de natuur en alle processen die zich in de
levende natuur afspeelden bracht hij terug tot fermentatie, effervescentie en
putrefactie. Aangezien hij zo de levensprocessen trachtte te verklaren naar analogie
van de chemische processen die in een chemisch laboratorium konden worden
geproduceerd, is het mogelijk ook hier van de mechanisering van het wereldbeeld
te spreken.
Ogenschijnlijk bestaat er een tegenstelling tussen de wijze waarop Descartes het
wereldbeeld mechaniseren wilde en de wijze waarop Sylvius dit wilde doen. Wilde
de eerste alles terugbrengen tot de bewegingen van op zichzelf kwaliteitsloze
materiedeeltjes, Sylvius' grondbeginselen van de natuur waren van kwalitatieve
aard. Toch is de tegenstelling voor het grootste gedeelte slechts schijn. Ook
Descartes gebruikte wel eens op het eerste gezicht kwalitatieve verklaringen voor
natuurverschijnselen. De beweging van het bloed schreef hij bij voorbeeld niet zoals
Harvey voor hem en de meeste artsen na hem toe aan de pompwerking van het
hart, maar aan de opbruising van het bloed ten gevolge van de ingeschapen warmte
van het hart. Van de andere kant was Sylvius van mening dat zijn kwalitatieve
begrippenapparaat nog verder terug te brengen was tot de zuiver mechanisch op
te vatten beweging van kleine vuurdeeltjes. Dat zuur en alkali samen een neutraal
zout opleveren schreef hij toe aan het feit dat de scherpe puntjes van de zure deeltjes
onschadelijk werden gemaakt als zij gestoken werden in de poriën van de
alkalideeltjes.
Zo valt het te begrijpen dat Sylvius leerlingen had die volbloed cartesiaan waren.
Eén van hen was Florentius Schuyl, die in 1662 Descartes'
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ongepubliceerd gebleven verhandeling over de mens in een Latijnse vertaling onder
de titel De homine op de markt bracht. Schuyl was toen nog hoogleraar in de filosofie
in zijn geboorteplaats 's Hertogenbosch, maar in 1664 werd hij hoogleraar in de
geneeskunde in Leiden. Voor de vorm moest hij toen bij Sylvius in de geneeskunde
promoveren - in zijn tijd stond hij ook bekend als een aanhanger van Sylvius. Een
andere cartesiaanse leerling van Sylvius was zijn opvolger Theodorus Craanen, die
vooral bekend is geworden vanwege zijn speculaties over de vormen van de deeltjes
van de afzonderlijke chemische stoffen. Op een meer populariserende manier
werden de mechanistische chemische theorieën van Descartes en Sylvius
uitgedragen door veelschrijvende artsen als Bontekoe en Blankaart.
Zoals Sylvius de grondlegger was van een iatrochemische school, was zijn collega
Johannes van Horne, die van 1651 tot 1670 in Leiden doceerde, de grondlegger
van een Nederlandse anatomische school. Vooral drie van zijn leerlingen hebben
als anatoom naam gemaakt: Frederik Ruysch, die excelleerde in het opspuiten van
bloed- en lymphevaten, Reinier de Graaf, onderzoeker van de vrouwelijke
geslachtsorganen, en Jan Swammerdam, kenner van de bouw van de insecten.
Van hen heeft Swammerdam, niet zonder recht, de meeste belangstelling gekregen,
al was het alleen maar vanwege zijn intrigerende levensloop.
JAN SWAMMERDAM zag het levenslicht in 1637 in Amsterdam, waar zijn
vader apotheker was. Boven zijn apotheek had zijn vader echter een
naturaliënkabinet dat al vroeg zijn aandacht trok, en toen de keuze moest
worden gemaakt voor een academische studie koos Swammerdam tegen
de zin van zijn vader, die hem liever theologie zag studeren, voor de
geneeskunde. Van 1661 tot 1663 studeerde hij bij Van Horne, waarna hij
nog een studiereis door Frankrijk maakte. In 1667 promoveerde hij bij
Van Horne op een dissertatie over het mechanisme van de ademhaling
(De respiratione usuque pulmonum). Na zijn promotie concentreerde
Swammerdam, die nog altijd leefde van een jaargeld van zijn vader, zich
meer op de studie van de insecten en hij schreef daar ook een boek over,
de in 1669 verschenen Historia insectorum generalis ofte Algemeene
verhandeling van de bloedeloose dierkens. Na de publikatie van dit werk
raakte Swammerdam in een geestelijke crisis, waarvan de achtergrond
zowel zijn religieuze onzekerheid als een conflict met zijn vader was, die
niet langer bereid was hem financieel te steunen. In 1673 bezweek
Swammerdam; hij raakte in de ban van de Franse mystica Antoinette
Bourignon en verzaakte alle wetenschap. Alleen een met stichtelijk proza
en bevindelijke poëzie overladen verhandeling over het haft (een
eendagsvlieg) mocht hij in 1675 nog uitgeven. Bourignon wist
Swammerdam echter niet blijvend te binden en hoewel zijn onderzoek
voortaan doortrokken bleef van stichtelijke bedoelin-
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gen, vatte hij de natuurstudie weer op. Zijn gezondheid ging even wel
achteruit en in 1680 overleed hij. Het manuscript van een Nederlands
verzamelwerk werd in 1737-1738 door de Leidse hoogleraar Boerhaave
gepubliceerd onder de door deze bedachte titel Bybel der Natuure.
Het is vooral aan Swammerdam te danken geweest dat de studie der insecten - de
bloedeloose dierkens - een serieuze bezigheid werd. In zijn tijd nog werden insecten
op gezag van Aristoteles beschouwd als onvolmaakte en daarom minderwaardige
dieren. Men dacht dat ze ontstonden door spontane generatie, dat wil zeggen niet
door voortplanting uit andere dieren, maar door gisting uit broeiend afval of rottend
vlees. Zowel in zijn Historia insectorum generalis als in zijn Bybel der Natuure
weerlegde Swammerdam deze theorie overtuigend: insecten kwamen voort uit
eieren die door vrouwelijke insecten waren gelegd. Een andere gangbare notie over
insecten was dat zij zich vanaf de geboorte niet ontwikkelen door een langzame
groei, maar door plotselinge gedaantewisselingen (metamorfoseleer). In zijn Historia
wist Swammerdam aan de hand van een studie van vlinders aan te tonen dat die
abrupte gedaantewisselingen slechts schijn waren: in de pop wordt de volwassen
vlinder geleidelijk voorbereid (zie afb. 11). Tenslotte liet Swammerdam met zijn
verfijnde anatomische techniek en zijn onna volgbare preparatievaardigheid zien
dat in tegenstelling tot de heersende opinie insecten wel degelijk over een zeer
complexe inwendige structuur beschikten en dat het volkomen onjuist was ze als
minderwaardige schepselen af te doen. Een van zijn wensen was dan ook om in
zijn studie de wonderbare werken Gods juist in het kleine helder aan het licht te
brengen.
Swammerdam maakte bij zijn onderzoek in de tijd na zijn breuk met Antoinette
Bourignon meer en meer gebruik van een nieuw wetenschappelijk instrument, de
microscoop. Hij zag daarmee in 1677 de bloedlichaampjes en in 1678 de mannelijke
zaadcellen, twee voorbeelden van spectaculaire ontdekkingen die in die tijd met de
microscoop zijn gedaan. Zo nieuw was de microscoop overigens ook weer niet:
enkelvoudige microscopen waren als ‘vloglazen’ al eeuwen oud en een
samengestelde microscoop is in principe niets anders dan het omgekeerde van een
telescoop, die al sinds het begin van de zeventiende eeuw bekend was. Reeds in
1625 publiceerde de Italiaan Stelluti een studie over de honing bij waarin hij
microscopisch onderzoek had verwerkt. De kwaliteit van die eerste microscopen
was echter nog slecht, de vergroting gering (15 tot 30 maal).
Pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw zou het microscopisch
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Afbeelding 11. De pop van een bij, afgebeeld met behulp van een vergrootglas, door Jan
Swammerdam
Een groot deel van zijn onderzoek heeft Swammerdam besteed aan de bestudering van de
ontogenese van insekten. Anders dan bij de andere dieren meende men dat er bij de
ontwikkeling van ei tot volwassen insekt sprake is van één of meer metamorfosen:
sprongsgewijze gedaanteveranderingen die te vergelijken zijn met alchemistische
transformaties van het ene element in het andere. Het bekendste voorbeeld is hoe de rups
een pop wordt en hoe uit de pop plotseling de volwassen vlinder te voorschijn komt.
Swammerdam wist met behulp van nieuwe preparatietechnieken, vergrootglazen en
microscopen aan te tonen dat in werkelijkheid geen wezenlijke veranderingen optreden: in
de pop is het volwassen dier reeds geheel aanwezig en zelfs in de rups waren delen van
de latere vlinder al aanwijsbaar. Swammerdam stelde zich ook voor dat het volwassen
organisme op een of andere wijze al gepreformeerd in de kiemcel aan wezig is en dat het
gepreformeerde wezen al in het begin der tijden geschapen is. In het eerstgeschapen individu
van elke soort heeft al het volledige nageslacht besloten gelegen (‘emboîtement’).
De preformatietheorie (die ook verdedigd werd door Leeuwenhoek) is een goede illustratie
van het mechanistisch denken in de levenswetenschappen: kwalitatieve veranderingen
worden van de hand gewezen, groei is niets anders dan het vergroten en het herschikken
van reeds bestaande structuren.
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onderzoek een grote vlucht nemen, niet zozeer door een verbetering van de techniek
als wel door een verandering in het wetenschappelijk klimaat: het doordringen van
de mechanistische denkbeelden bevorderde het zoeken naar structuren op
microscopisch vlak, omdat men dacht door zulk onderzoek de werking van de
levende natuur te kunnen verklaren. De natuur was immers niets anders dan een
ingewikkeld en groot mechanisme? Naast de samengestelde microscopen (de nu
nog gebruikelijke vorm) werden in deze tijd ook de enkelvoudige microscopen in
gebruik genomen, die uit niet veel meer dan een uiterst klein glasbolletje of een
geslepen kristal bestonden, maar door de grote kromming van het oppervlak een
zeer sterke vergroting hadden.
De jaren tussen 1660 en 1685 vormden het hoogtepunt in de geschiedenis van
de vroege microscopie. In het buitenland werkten op dit terrein vooral Robert Hooke,
Nehemiah Grew en Marcello Malpighi, in de Republiek waren actief Jan
Swammerdam, Johannes Hudde, Christiaan Huygens en Nicolaas Hartsoeker. Maar
de bekendste en belangrijkste van hen was toch de Delftse stadhuisbediende Antoni
van Leeuwenhoek.
ANTONI VAN LEEUWENHOEK werd in 1632 in Delft geboren als zoon van
een mandenmaker. Hij genoot alleen lager onderwijs en kreeg een
opleiding in de lakenhandel bij een Schotse handelaar in Amsterdam. In
1653 of 1654 keerde hij terug in Delft, waar hij een eigen handel begon.
Dat duurde niet lang, want in 1660 werd hij benoemd tot ‘Kamerbeheerder
der Heeren Schepenen’, een baan op het stadhuis met een vast inkomen
en veel vrije tijd. Leeuwenhoek kreeg belangstelling voor natuuronderzoek,
ging de anatomische demonstraties van de stadsanatoom Cornelis 's
Gravesande bijwonen en vond rond 1670 een methode om zeer sterk
vergrotende enkelvoudige microscopen te maken. Dank zij bemiddeling
van de Delftse arts Reinier de Graaf kon Leeuwenhoek in 1673 voor het
eerst zijn bevindingen meedelen aan de secretaris van de Londense
Royal Society, die zijn brieven in vertaling afdrukte in de Philosophical
Transactions. Wegens verdiensten werd Leeuwenhoek in 1680 lid van
de Royal Society. Tot zijn dood in 1723 bleef Leeuwenhoek, die al die
tijd in Delft bleef wonen, zijn waarnemingen in briefvorm aan de Royal
Society melden.
Met zijn microscopen, die tot 250 maal vergrootten, deed Leeuwenhoek tal van
ontdekkingen die in zijn tijd veel opzien baarden. In 1674 ontdekte hij de protozoa
(eencelligen), in hetzelfde jaar ook nog de rode bloedlichaampjes en in 1676 de
bacteriën. Met enige schroom meldde hij in 1677 de ontdekking van de mannelijke
zaadcellen. De ontdekking van de haarvaten (de verbindingskanalen tussen het
slagaderlijke en het aderlijke
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bloedvatenstelsel) in 1683 betekende een definitief bewijs voor de juistheid van de
theorie van de bloedsomloop.
De ontdekkingen van Leeuwenhoek baarden niet alleen opzien, zij waren ook
omstreden. Hij beschikte over betere microscopen dan wie ook en voor velen was
het onmogelijk zijn waarnemingen te bevestigen. Daardoor werd het vertrouwen in
de juistheid van Leeuwenhoeks waarnemingen niet vergroot, terwijl hij toch al
bevreemding wekte door de wat ongebruikelijke manier van werken.
Om dat toe te lichten is een vergelijking met de werkwijze van Swammerdam
misschien op zijn plaats. In tegenstelling tot Swammerdam, die de theorie en de
systematiek vooropstelde en zijn waarnemingen in dienst van de theorie stelde,
hechtte Leeuwenhoek meer waarde aan afzonderlijke waarnemingen en
ontdekkingen. Hij gebruikte de microscoop dan ook anders dan Swammerdam.
Swammerdam verrichtte het meeste onderzoek met een vergrootglas en rondde
dat dan af met microscopisch onderzoek, terwijl Leeuwenhoek meteen met de
microscoop begon. Swammerdam beschouwde de microscoop slechts als één van
zijn hulpmiddelen, Leeuwenhoek liet zich er geheel door leiden en is in zekere zin
ook de gevangene geweest van zijn eigen instrument.
Dat bij Leeuwenhoek in de verhouding tussen rede en ervaring de nadruk wel
heel sterk op de ervaring was komen te liggen, was hij zich terdege bewust en hij
was er zelfs enigszins trots op. Hij stelde zijn naïef-empiristische methode, die alleen
in het waarnemen en het nog eens waarnemen een garantie zag voor correct
wetenschappelijk werk, graag tegenover de speculaties van anderen. Zo heeft hij
op alle mogelijke manieren gezocht naar empirisch materiaal om de theorie van de
spontane generatie te weerleggen.
Leeuwenhoek had van zijn kant ook wel degelijk bepaalde denkbeelden waar hij
maar zeer moeilijk van af te brengen was. Zo hardnekkig als zijn strijd tegen de
spontane generatie was, zo stellig hield hij vast aan zijn eigen theorie dat in de
mannelijke zaadcellen het toekomstige individu reeds in aanleg aanwezig is en dat
bij de voortplanting de rol van de vrouwelijke geslachtsorganen van ondergeschikte
betekenis is. Bij zijn bewijsvoeringen legde Leeuwenhoek graag het accent op de
waarnemingen, terwijl de theoretische elementen vaak verborgen bleven. Dit maakte
het voor tegenstanders wel eens moeilijk zijn argumenten op hun waarde te schatten
en meer dan eens is het voorgekomen dat korzelige reacties Leeuwenhoeks deel
werden. Eén van de felste tegenstanders was de in Gouda geboren, maar lange
tijd in Frankrijk werkzame microscopist Nicolaas Hartsoeker, die Leeuwenhoek in
1730 nog omschreef als ‘un
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homme qui avoit des yeux, des verres et beaucoup de patience, mais peu ou point
de bon sens’. Nu zat daar ook veel rivaliteit achter, want Hartsoeker betwistte
Leeuwenhoek de prioriteit van de ontdekking van de zaadcellen. Maar ook
Swammerdam had het niet op Leeuwenhoek begrepen. In 1678 schreef hij een
Franse correspondent dat er eigenlijk geen echte discussie met Leeuwenhoek
mogelijk was, ‘alsoo hy partiaal [= bevooroordeeld] is, en seer barbarisch
reasonneert, synde ongestudeert’.
Swammerdam roerde met dat laatste een teer punt aan: het feit dat Leeuwenhoek
geen academische opleiding had gevolgd. Dit heeft zijn relaties met de geleerde
wereld soms danig vertroebeld. Zijn bekendheid had hij in het begin volledig te
danken aan de academisch geschoolde medici in de stad Delft, die in een stad
zonder hogeschool of universiteit het enige milieu vormden waarin iets aan
wetenschap werd gedaan. Leeuwenhoek kwam er evenwel al gauw achter dat vele
artsen, goede als De Graaf en 's Gravesande niet te na gesproken, hun academische
pretenties vaak niet konden waarmaken en soms verbazend ondeskundig waren.
Die scepsis tegenover de medische geleerdheid breidde hij later, mede onder invloed
van de soms wrevelige en ongelovige reacties die hij kreeg, over alle geleerdheid
uit en af en toe leek hij, de ‘ongeletterde’ maar onnavolgbare microscopist, zelfs
enig genoegen te scheppen in zijn antiacademische en meer in het algemeen
anti-intellectualistische houding. Hij was overigens wel degelijk ingenomen met de
erkenning die hij bij gerenommeerde geleerden als Ruysch en Boerhaave vond.
Zelf dacht hij er echter niet over om leerlingen op te leiden en school te maken.
Leeuwenhoek is in de geschiedenis van de natuurwetenschap in de zeventiende
eeuw een uniek geval, mogelijk gemaakt door de technische perfectie van zijn
microscopen. Als niet-academisch opgeleide onderzoeker van naam was hij de
uitzondering die bevestigde wat in de zeventiende eeuw regel was geworden.
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III Wetenschap in dienst van de Verlichting (1700-1795)
I. Stagnatie of verschuiving?
In een van zijn brieven aan de Royal Society, uit 1703, memoreert Antoni van
Leeuwenhoek een gesprek dat hij een aantal jaren eerder met Christiaan Huygens
had gehad:
‘Weijnig tijd voor de laaste siekte vande Heer Christiaan Huijgens van
Zuijlighem, op sijn studeer kamer sijnde, seijde tot mij, dat men nu soo
verre inde beschouwinge vanden Hemel gekomen was, als men soude
konnen komen, en dus niet verder te sien was. Ik soude mede wel mee
seggen, dat men soo diep inde mannelijke zaaden en zaaden der planten
is in gedrongen, datter niet verder in dat grote geheim en is te ontdekken,
dog ik kan in mijn gevoelen wel komen te dwalen.’
Leeuwenhoek achtte het dus zeer wel mogelijk dat zowel het astronomisch als het
microscopisch onderzoek hun uiterste grens hadden bereikt en dat de wetenschap
dus in zekere zin ‘af’ was. Veel werkelijk nieuwe ontdekkingen waren niet te
verwachten.
Het is doorgaans verstandig niet al te veel waarde aan zulke voorspellingen te
hechten, maar in dit geval had Leeuwenhoek toch wel enigszins gelijk. De achttiende
eeuw, althans de eerste helft van die eeuw, heeft niet die grote vooruitgang in de
wetenschap te zien gegeven die in de zeventiende eeuw had plaatsgevonden. Tot
ver in de achttiende eeuw heerste er een algemeen gevoelen dat de ware
bloeiperiode van de natuurwetenschap voorbij was: na Newtons Principia en zijn
Opticks was er nog slechts werk voor epigonen. Het meest moderne
scientiometrische onderzoek geeft de pessimisten in die tijd gelijk: of men nu naar
het aantal ontdekkingen of naar het aantal originele onderzoekers kijkt, het eerste
decennium van de achttiende eeuw geeft een vertraging in de groei van de kennis
te zien.
Pas in de tweede helft van de eeuw tekenden zich nieuwe ontwikkelingen af,
maar nu niet in de wetenschappelijke disciplines die tot dat moment het beeld hadden
beheerst (astronomie, optica, mechanica), maar in
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disciplines die of nog niet ontwikkeld waren of altijd wat bezijden de hoofdstroom
van de ontwikkeling hadden gelegen. De aandacht verschoof van de klassieke, in
hoge mate gemathematiseerde wetenschappen naar baconiaanse, op het experiment
geconcentreerde wetenschappen als de elektriciteitsleer en de scheikunde. Een
eerste hoogtepunt bereikten deze wetenschappen in 1789 toen de Franse
scheikundige Lavoisier in zijn Traité élémentaire de Chimie een nieuw scheikundig
systeem publiceerde.
De ontwikkeling van de natuurwetenschap in de Republiek lijkt aan dit algemene
beeld te beantwoorden. In de eerste eeuwhelft werd de aandacht vooral getrokken
door geleerden die zich verdienstelijk maakten voor de verspreiding van de
denkbeelden van Newton op het Europese vasteland, terwijl in de tweede eeuwhelft
vooral de ontwikkelingen in de elektriciteitsleer en de scheikunde de aandacht
gevangen hielden. Daarnaast was er sprake van de opkomst van georganiseerde
wetenschapsbeoefening buiten de universiteiten, vooral in de nieuw opgerichte
geleerde genootschappen. De opkomst van dat fenomeen trok aan het eind van de
eeuw zozeer de aandacht dat over de afgesloten eeuw werd gesproken als over
‘de eeuw der genootschappen’. Hoewel die gedachte begrijpelijk is, is ze toch in
haar algemeenheid onjuist. De gedachte gaat voorbij aan de blijvende betekenis
van het universitaire leven en zeker aan het feit dat in de eerste decennia de roem
van de Nederlandse wetenschap werd uitgemaakt door drie hoogleraren: Boerhaave,
's Gravesande en Musschenbroek.

2. De verspreiding van het newtonianisme
Van Burchardus de Volder werd kort na zijn dood in 1709 verteld dat hij tegen het
eind van zijn leven was gaan twijfelen aan de juistheid van de cartesiaanse
wetenschap en dat hij meer was gaan voelen voor de theorieën en de aanpak van
diens grootste bestrijder, Isaac Newton. Of dit juist is of niet, in zijn openbare colleges
of geschriften valt niets te merken van een pleidooi voor onderzoek in de geest van
Newton. De eerste die zich onomwonden vóór Newton en zijn
empirisch-mathematische natuurwetenschap uitsprak, was de medicus Herman
Boerhaave.
HERMAN BOERHAAVE werd in 1668 geboren als zoon van een predikant
uit Voorhout. Hij studeerde theologie en wijsbegeerte in Leiden, maar
later verschoof zijn belangstelling naar de geneeskunde. In 1693
promoveerde hij in Harderwijk tot doctor medicinae. Na enige tijd als arts
gewerkt te hebben, werd hij in 1701 lector in de geneeskunde in Leiden
om de inleiding in de
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geneeskunde te doceren. In 1709 werd hij hoogleraar botanie en
geneeskunde en in 1718 ook nog hoogleraar in de scheikunde. Drie van
de vijf medische leerstoelen werden toen door hem bezet. In 1729 deed
hij echter afstand van het hoogleraarschap in de botanie en de scheikunde
om zich geheel aan het strikt medische onderwijs te kunnen wijden. Hij
overleed in 1738.
Boerhaave, zo blijkt uit zijn oraties, was, na in zijn jeugd eerst nog een aanhanger
te zijn geweest van het cartesianisme dat zijn leermeester De Volder hem bij had
gebracht, een overtuigd empirist geworden, voor wie de Engelsen Francis Bacon
en Robert Boyle de grote voorbeelden waren. In zijn Oratio de usu ratiocinii mechanici
in medicina uit 1703 laat hij zich kennen als een voorstander van een orthodoxe
mechanistische natuurwetenschap van een niet-cartesiaanse snit, iets in de trant
van Boyle's ‘mechanical philosophy’.
De rede die Boerhaave in 1715 uitsprak toen hij aftrad als rector magnificus, de
oratie De comparando certo in physicis, laat echter een heel ander geluid horen.
Hier is niet alleen sprake van een mechanistisch wereldbeeld en een empiristische
wetenschapsopvatting, maar ook van de newtoniaanse overtuiging dat de natuur
in wezen niet te doorgronden is, dat de grondbegrippen van de natuurwetenschap,
zoals de bekende aantrekkingskrachten, alleen a posteriori, uit de ervaring afgeleid
kunnen worden en niet op mechanistische of andere wijze ‘verklaard’ hoeven te
worden. Dit standpunt had Newton impliciet in de eerste editie van zijn Principia
(1687) ingenomen, maar na kritieken van onder anderen Leibniz, bracht Newton
zijn standpunt expliciet onder de aandacht van de geleerden in een Scholium
generale bij de tweede editie van de Principia. Daarin verklaarde hij uitdrukkelijk
geen hypotheses te willen verzinnen (‘Hypotheses non fingo’). Die tweede editie
verscheen in 1713 en de Leidse universiteit kreeg een present-exemplaar. In 1714
verscheen bovendien in Amsterdam een nadruk van de tweede editie, die evenals
de officiële uitgave snel uitverkocht was. Boerhaave sneed dus met zijn oratie een
zeer actueel en, gezien de sterke positie van de cartesianen in Leiden, zelfs ‘pikant’
onderwerp aan.
Boerhaave was echter in 1715 al een man van gezag: niet alleen was hij net
rector magnificus geweest, hij was ook als hoogleraar al een van de beroemdste
geleerden van Europa. Van heinde en verre trokken studenten naar Leiden om bij
hem te studeren. Hoewel het totaal aantal studenten in de geneeskunde aan
Nederlandse universiteiten terugliep, steeg hun aantal in Leiden. Boerhaaves mening
over boeken was gezaghebbend: als hij 's morgens een boek gunstig besprak, was
de prijs dezelfde middag nog
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verdubbeld. Zijn eigen leerboeken waren eveneens zeer populair en leerlingen
hebben zijn inzichten over heel Europa uitgedragen.
Erg vernieuwend waren zijn inzichten evenwel niet. Boerhaave had zich al in zijn
Oratio de usu ratiocinii mechanici in medicina uitgesproken voor het
iatromechanisme, de stroming in de geneeskunde die het menselijk lichaam opvatte
als een ingewikkeld mechanisch systeem. Nieuwere, meer vitalistische opvattingen
kregen in zijn onderwijs minder kans. Het belang van Boerhaave was vooral gelegen
in zijn optreden als docent en systeembouwer.
Het vak waarin hij als onderzoeker wel enige betekenis heeft gekregen is de
scheikunde geweest. Hoewel hij ook op dat terrein niet tot de echte baanbrekers
behoorde (hij vermeldt in zijn boeken bij voorbeeld niet de phlogiston-theorie van
zijn tijdgenoot Stahl, de nieuwe orthodoxie op dat terrein), vormde zijn beklemtoning
van nauwkeurig kwantitatief onderzoek toch een belangrijke bijdrage aan de
verwetenschappelijking van de scheikunde en haar emancipatie van de
geneeskunde. Nadat studenten een niet-geautoriseerde editie van zijn
scheikundecolleges op de markt hadden gebracht, zette Boerhaave zich zelf aan
het schrijven van een leerboek in de scheikunde, zijn in 1732 uitgekomen Elementa
chemiae. Voor dat boek nam hij niet alleen de bestaande kennis door, hij stak er
ook nieuw onderzoek in.
Door zijn nadruk op het redeneren vanuit de feiten heeft Boerhaave wel
bijgedragen aan de aanvaarding en verdere verspreiding van het newtonianisme,
maar zijn bijdrage daaraan zinkt in het niet bij die van zijn collega in de filosofische
faculteit, Willem Jacob 's Gravesande.
WILLEM JACOB 'S GRAVESANDE, in 1688 uit een patriciërsgeslacht in Den
Bosch geboren, was zijn loopbaan als jurist begonnen. In 1704 was hij
in Leiden rechten gaan studeren en in 1709 had hij in Den Haag een
advocatenpraktijk geopend. Zijn belangstelling voor de wiskunde en de
natuurwetenschappen was toen al gewekt en dat maakt begrijpelijk dat
hij als redacteur van het Journal litéraire de la Haye de
natuurwetenschappelijke sectie verzorgde. In 1715 werd hij als secretaris
toegevoegd aan een gezantschap naar de koning van Engeland en de
gezant zorgde er twee jaar later voor dat 's Gravesande tot hoogleraar
in de wiskunde en de astronomie in Leiden werd benoemd. In 1730 werd
hij (tijdelijk) ook nog belast met het onderwijs in de civiele en militaire
bouwkunde (een voortzetting van het onderwijs dat in de zeventiende
eeuw aan de ingenieursschool werd gegeven). Die leeropdracht verruilde
hij in 1734 voor een hoogleraarschap in de logica en de metafysica. 's
Gravesande overleed in 1742.

K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940

73
's Gravesande heeft niet alleen als hoogleraar bijgedragen tot de verspreiding van
de denkbeelden van Newton op het vasteland; ook zijn aandeel in het Journal litéraire
is daarvoor van betekenis geweest. Het tijdschrift was in 1713 door 's Gravesande,
Justus van Effen, Prosper Marchand en enkele anderen opgericht en fungeerde
van meet af aan als een spreekbuis van een groep Franse en Engelse vrijdenkers
die weer nauwe contacten hadden met bepaalde politieke groeperingen in Engeland,
met name de Whigs. Deze Whigs zagen in Newtons natuurfilosofie een geschikt
fundament voor hun tolerante en verlichte denkbeelden op kerkelijk, politiek en
maatschappelijk terrein. Dat verklaart ten dele waarom in het tijdschrift, meer dan
in de andere literaire en semi-wetenschappelijke tijdschriften die de Republiek toen
telde, al vroeg aandacht werd besteed aan Newtons opvattingen. Dat gebeurde in
eerste instantie naar aanleiding van de prioriteitsstrijd die tussen Newton en Leibniz
was losgebarsten over de ontdekking van de differentiaalrekening; later zouden ook
Newtons denkbeelden op natuurfilosofisch terrein meer aandacht krijgen.
Aan zijn redactionele werkzaamheden voor het Journal dankte's Gravesande het
dat hij in 1715 samen met zijn mederedacteur Van Effen aan het gezantschap naar
Engeland werd toegevoegd. In Engeland ontmoette hij vele vooraanstaande
natuuronderzoekers, onder wie Newton zelf, en hem viel de eer te beurt tot lid van
de Royal Society te worden gekozen. Hij bleef twee jaar in Engeland en werd in die
tijd geheel en al voor Newtons empirisch-inductieve en mathematische
natuurwetenschap gewonnen. Toen hij in 1717 op aanbeveling van Newton en de
gezant hoogleraar in Leiden werd, begon hij onmiddellijk in deze newtoniaanse trant
zijn onderwijs op te zetten. Daarmee was hij in de landen op het vasteland van
Europa de eerste. Omdat zijn toehoorders meestal niet over de vereiste
mathematische kennis beschikten, kleedde 's Gravesande zijn colleges vooral
experimenteel in. Hij liet zien hoe Newtons theorieën volgden uit de ervaring en een
wiskundige bewerking daarvan. De demonstratietoestellen die hij voor zijn onderwijs
nodig had kon hij bij de Leidse instrumentmakers bestellen, vaak naar eigen ontwerp.
Sinds De Volder het proefondervindelijk geïllustreerde onderwijs in de natuurfilosofie
had geïntroduceerd, waren er in Leiden instrumentmakers die voor de universiteit
werkten en één van hen, Jan van Musschenbroek, vervaardigde vele toestellen
voor 's Gravesande.
Toch impliceerde 's Gravesandes voortzetting van de proefondervindelijke colleges
van De Volder en Senguerd niet dat hij er dezelfde opvatting over de rol van het
experiment op na hield als zijn voorgangers. Als newtoniaan kende 's Gravesande
het experiment en de ervaring ook in het
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onderzoek een zeer belangrijke plaats toe. Experimenten en waarnemingen dienden
de grondslag van het onderzoek van de natuur te zijn en alle redeneringen behoorden
daarop gebaseerd te zijn. Alleen op die wijze vastgestelde en bewezen feiten hadden
een legitieme plaats in de natuurwetenschap; onzekere hypothesen, zoals die van
Descartes over de wervels van subtiele materie, behoorden er niet toe. Wat langs
empirische weg vastgesteld was, kon vervolgens wiskundig verder onderzocht
worden om te ontdekken of er bepaalde vaste verbanden bestonden.
De neerslag van de colleges van 's Gravesande is te vinden in zijn leerboek uit
1720-1721, Physices elementa mathematica, experimentis confirmata, sive
introductio ad philosophiam newtonianam, in 1743 vertaald als Wiskundige
grondbeginselen der Natuurkunde, door proefondervindingen gestaafd. Ofte inleiding
tot de Newtoniaansche wijsbegeerte. Dit was het eerste leerboek voor de
newtoniaanse natuurwetenschap en hoewel het geen originele bijdrage leverde aan
de ontwikkeling van de natuurwetenschap zelf is de betekenis van het boek niet
gering, omdat pas door dit leerboek de newtoniaanse fysica leerbaar en doceerbaar
werd. Zijn pleidooi voor een newtoniaanse methodologie weerhield 's Gravesande
er overigens niet van om op bepaalde punten in zijn boek van de meester af te
wijken. In de controverse tussen leibnizianen en newtonianen over de vis viva-kwestie
- de vraag of de ‘kracht’ van een bewegend lichaam evenredig is met de hoeveelheid
2

beweging (= mv) of met de bewegende kracht (= mv ) - koos 's Gravesande op
grond van experimenten voor Leibniz, wat hem door sommige newtonianen kwalijk
werd genomen. Waarop hij terecht kon antwoorden dat niet degene die bij de
woorden van de meester zweert, maar degene die zijn methode volgt een ware
aanhanger van de newtoniaanse wetenschap genoemd mag worden.
Door zijn colleges en zijn leerboek was 's Gravesande in heel Europa bekend en
beroemd geworden en van een achteruitgang van de Nederlandse natuurwetenschap
was mede door zijn inspanningen weinig te merken. Zoals Boerhaave de medici
naar Leiden trok, trok 's Gravesande degenen die in de moderne natuurwetenschap
waren geïnteresseerd. Toen Voltaire in 1736 voorbereidingen trof voor een overzicht
van de newtoniaanse denkbeelden voor het brede publiek (in 1738 verschenen als
Eléments de la philosophie de Newton), ging hij naar Leiden om daar 's Gravesandes
colleges bij te wonen. En hij werd niet teleurgesteld, want hij kon Frederik II van
Pruisen over de Leidse hoogleraar schrijven: ‘Il doit posséder la philosophie de
Newton dans la dernière perfection’.
Toen 's Gravesande in 1742 overleed, werd hij als hoogleraar in de wiskunde en
astronomie opgevolgd door zijn leerling Johan Lulofs, maar
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degene die in Leiden in feite de newtoniaanse traditie voortzette was Petrus van
Musschenbroek, een jongere broer van's Gravesandes instrumentmaker en sinds
1740 hoogleraar in de wijsbegeerte en wiskunde.
PETRUS VAN MUSSCHENBROEK, in 1692 in Leiden geboren, was een leerling
van Senguerd en Boerhaave. In 1715 sloot hij zijn medische studie bij de
laatste af met een dissertatie over de opname van lucht door de longen.
Hij vestigde zich als arts in zijn geboortestad en maakte in 1717 een
studiereis naar Engeland, waar hij zich verdiepte in de experimentele
fysica. Waarschijnlijk dank zij een aanbeveling van Boerhaave werd
Musschenbroek in 1719 benoemd tot hoogleraar in de wiskunde en de
wijsbegeerte in het onder Pruisisch bewind staande Duisburg. In 1720
werd die leeropdracht uitgebreid met geneeskunde. Hier begon
Musschenbroek al met het bespreken van de newtoniaanse
natuurwetenschap en dat werk zette hij voort toen hij in 1723 naar de
Republiek terugkeerde om in Utrecht hoogleraar in de wiskunde en de
wijsbegeerte te worden. Bij zijn intrede hield hij een pleidooi voor de
newtoniaanse methode van natuuronderzoek en met steun van de
stedelijke overheid zette hij het onderwijs in de proefondervindelijke fysica
voor het eerst goed op. In Utrecht schreef Musschenbroek zijn
belangrijkste leerboeken. Musschenbroek werd korte tijd een collega
van's Gravesande toen hij in 1740 hoogleraar in de wiskunde en de
wijsbegeerte te Leiden werd en hij nam na de dood van 's Gravesande
diens colleges in de experimentele fysica over. Tot zijn dood in 1761 heeft
Musschenbroek vele lichtingen studenten met de newtoniaanse
natuurwetenschap vertrouwd gemaakt.
Hoewel het juist is zowel 's Gravesande als Musschenbroek als newtoniaan aan te
duiden, zijn er tussen beide hoogleraren wel enkele significante verschillen aan te
wijzen. 's Gravesande legde in zijn colleges en leerboeken vooral de nadruk op de
wiskundige aspecten van de newtoniaanse methode, terwijl Musschenbroek, zonder
het belang van het leggen van wiskundige verbanden tussen waargenomen
verschijnselen te willen ontkennen, zich toch meer uitleefde in de proefondervindelijke
zijde van de newtoniaanse natuurwetenschap. Hij was een ijverig verzamelaar van
experimentele gegevens, die een later geslacht maar zou moeten verwerken tot
een sluitende mathematische theorie. Een van zijn biografen noemt hem dan ook
een ‘newtoniaan met een sterk baconiaanse inslag’ en wellicht mogen wij hierin de
invloed van zijn leermeester Boerhaave zien.
Terzelfder tijd wees het werk van Musschenbroek ook naar de toekomst. De
onderwerpen waarmee hij zich bezighield waren onderwerpen die in de loop van
de achttiende eeuw steeds meer in de belangstelling zouden komen te staan.
Opvallend is bij voorbeeld dat in Musschen-
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Afbeelding 12. Pyrometer van Petrus van Musschenbroek
Pyrometers, instrumenten om de uitzetting van een verhitte metalen staaf te demonstreren
en te meten, werden vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw gemaakt. Aanvankelijk
bestonden zij uit niet veel meer dan een metalen staaf, daaronder enkele oliepitjes voor de
verhitting en een schroef om de uitzetting te constateren. Met dergelijke eenvoudige apparaten
kon alleen gedemonstreerd worden dát metalen bij verhitting uitzetten, niet in welke mate
dat gebeurde. Daarvoor was de warmtetoevoer te onregelmatig (de temperatuur van de
staaf werd gereguleerd door één of meer oliepitjes weg te nemen) en de meting van de
uitzetting te onnauwkeurig. Dat laatste kon worden verholpen door de metalen staaf bij
uitzetting een wijzer in beweging te laten zetten, die op een wijzerplaat met nauwkeurige
onderverdeling rondging; het eerste euvel werd verholpen door de introductie van de
thermometer. In de afgebeelde pyrometer is de metalen staaf omhuld door een metalen
doos, die verhit wordt door oliepitjes. De luchttemperatuur in de doos en dus de temperatuur
van de staaf worden gemeten door een thermometer die ontwikkeld is door Fahrenheit. Het
afgebeelde instrument is gebouwd door de Leidse instrumentmaker Jan Paauw jr.
De pyrometer is een bijna letterlijke illustratie van de door Francis Bacon verwoorde
grondgedachte van de experimentele natuurwetenschap dat de natuur haar geheimen alleen
prijsgeeft als ze op de pijnbank gelegd wordt.
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broeks hoofdwerk, zijn Introductio ad philosophiam naturalem, gepubliceerd in 1762
maar geschreven op basis van een werk uit 1726, de mechanica een minder
belangrijke plaats inneemt dan de behandeling van aantrekkende en afstotende
krachten, zoals bij zwaarte, magnetisme, elektriciteit, capillariteit, scheikundige
affiniteit en cohesie. Verder valt op dat in de opeenvolgende versies van dit leerboek
het hoofdstuk over de (statische) elektriciteit steeds uitgebreider werd. Ten slotte
is het veelzeggend dat, waar 's Gravesande zijn leerboeken besloot met een
hoofdstuk over de astronomie, Musschenbroek zijn Introductio afsloot met een
hoofdstuk over meteorologische verschijnselen. Al met al vormden Musschenbroeks
leerboeken een goede graadmeter van de veranderende natuurwetenschappelijke
belangstelling in de achttiende eeuw.

3. De popularisering van de natuurwetenschap
Petrus van Musschenbroek was niet alleen de schrijver van academische leerboeken,
‘in usus academicos’, maar ook van Beginselen der Natuurkunde, beschreven ten
dienste der Landgenooten (1736). In de eerste helft van de achttiende eeuw was
in brede lagen van de burgerij belangstelling ontstaan voor de beoefening van de
natuurwetenschap en Musschenbroek speelde daar op in met de publikatie van dit
Nederlandstalige leerboek. Die nieuwe belangstelling voor natuuronderzoek is één
aspect van wat wij gewoonlijk de Verlichting noemen.
Die belangstelling was voor een groot deel godsdienstig geïnspireerd. Dat hoeft
niet in strijd te zijn met het verlichte karakter van die belangstelling, want de
Nederlandse Verlichting was in hoge mate een christelijke Verlichting. Onder invloed
van de newtoniaanse fysica en de empiristische kennisleer van John Locke werden
steeds meer filosofen en theologen in de Republiek gewonnen voor een natuurlijke
theologie, een vorm van godgeleerdheid die zich niet baseert op Gods rechtstreekse
openbaring, maar die met redelijke middelen in Gods geheimenissen tracht door te
dringen, onder andere door bestudering van de natuur, Gods werken. De
belangrijkste bijdrage tot deze beweging leverde de al als opvolger van 's Gravesande
genoemde Johan Lulofs met zijn boek Primae linae theologiae naturalis theoreticae
(1756), maar in de oratie die deze newtoniaan in 1744 had gehouden bij het
aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de metafysica had hij reeds betoogd
dat het mogelijk moest zijn de natuurlijke godsleer te mathematiseren en tot een
graad van zekerheid te brengen die gelijk is aan die van de wiskunde.
Vanzelfsprekend twijfelde Lulofs niet aan de harmonie tussen rede en openbaring;
hij aarzelde ook niet het
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christendom de meest redelijke van alle godsdiensten te noemen.
Deze optimistische en blijmoedige filosofen gaven natuurlijk hoog op van de
bewijskracht van de natuurwetenschappen en natuuronderzoekers hebben niet
nagelaten in hun geschriften te wijzen op de godsdienstige dimensie van hun werk.
Dat de studie van de natuur inzicht verschaft in het bestaan van een goddelijk
Opperwezen is een zeer oude gedachte, en bekend is hoe in de zeventiende eeuw
iemand als Swammerdam bij herhaling zijn natuuronderzoek aanwendde voor
theologische bespiegelingen. In een brief aan zijn vriend Thevenot schreef hij eens:
‘Ik presenteer U Ed. alhier den Almaghtigen Vinger Gods, in de Anatomie van een
Luys; waar in Gy wonderen op wonderen op een gestapelt sult vinden...’. De titel
die Boerhaave aan Swammerdams nagelaten geschriften gaf - Bybel der Natuure
- spreekt trouwens al boekdelen. Maar bij Swammerdam en andere
zeventiende-eeuwers was deze theologische toepassing van hun werk nog
onsystematisch; zij deed zich spontaan voor naar aanleiding van bepaalde
onderzoeksresultaten. Tegen het eind van de zeventiende eeuw begon men de
zaak systematischer op te zetten en natuurwetenschappelijke verhandelingen te
schrijven met de vooropgezette bedoeling er religieuze conclusies uit te trekken.
De eerste grote bijdrage tot deze fysico-theologie (zo kwam deze richting in de
achttiende eeuw te heten) was van de ook als zoöloog bekende Engelsman John
Ray, die in 1691 zijn The wisdom of God manifested in the works of creation
publiceerde. De eerste Nederlander die een dergelijk werk schreef, was de
Purmerendse arts en burgemeester Bernard Nieuwentijt. Diens Het regt gebruik der
wereltbeschouwingen ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen verscheen
in 1715 en vormde zowel het begin als het hoogtepunt van een tot ver in de
negentiende eeuw voortdurende stroom van Nederlandse fysico-theologische
publikaties (zie afb. 13):
BERNARD NIEUWENTIJT werd in 1654 in Purmerend geboren en studeerde
geneeskunde in Leiden en Utrecht, waar hij in 1676 promoveerde. Hij
vestigde zich als arts in zijn geboorteplaats en werd in 1684 voor het eerst
opgenomen in het stadsbestuur. Van 1701 tot 1718, het jaar van zijn
dood, was hij met tussenpozen burgemeester van Purmerend.
Nieuwentijt is enigszins ten onrechte alleen bekend geworden door zijn Regt gebruik.
Ook als wiskundige had hij verdiensten. In de jaren 1694-1695 publiceerde hij enkele
kritieken op de integraal- en differentiaalrekening van Leibniz die vooruitliepen op
de fundamentele kritiek die later de Britse filosoof Berkeley uitte. De grondslagen
van de wiskunde stelde hij
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andermaal aan de orde in zijn postuum uitgekomen Gronden van zekerheid, of de
regte betoogwyse der wiskundigen (1720). Daarin betoogde Nieuwentijt dat er een
wezenlijk verschil bestaat tussen de zekerheid die de zuivere wiskunde verschaft
en de zekerheid die de toegepaste wiskunde kent, en op grond daarvan bestreed
hij Spinoza's wiskundige betoogwijze.
De bestrijding van Spinoza neemt ook een groot deel van Nieuwentijts Regt
gebruik in beslag, aangezien de aanhangers van Spinoza in die tijd als de
belangrijkste godloochenaars werden beschouwd. Nieuwentijt voert in zijn boek een
onoverzienbare hoeveelheid natuurwetenschappelijke gegevens aan om Gods
bestaan te bewijzen. Hij hoefde daarbij niet alleen te putten uit de werken van andere
natuuronderzoekers, want zelf had hij al voor het verschijnen van zijn boek in een
privé-laboratorium proeven verricht en in de besloten kring van een ‘college’ van
mede-notabelen had hij reeds jaren natuurkundige proeven vertoond ‘tot staving
van Newtons theorieën’. Nieuwentijt baseert zich in zijn boek overigens niet
uitsluitend op de resultaten van de experimentele natuurwetenschap. Met veel
geduld en vindingrijkheid legt hij uit dat talloze bijbelpassages al aanduidingen
bevatten voor natuurwetenschappelijke kennis die pas in zijn tijd ‘ontdekt’ is.
Of veel tijdgenoten door dit soort redeneringen overtuigd zijn, is de vraag, maar
een feit is dat Nieuwentijts boek bijzonder populair werd. Hoewel het een duur boek
was, beleefde het tot 1759 al zeven drukken en het werd vertaald in het Frans, het
Duits en het Engels. In Duitsland voorzag de filosoof Christian Wolff de vertaling
van een voorwoord, in Engeland gaf de bekende newtoniaan Desaguliers de vertaling
een brief van aanbeveling mee en van Nieuwentijts bekendheid in Frankrijk getuigt
de opmerking van Diderot dat alleen bij Newton, Musschenbroek, Hartsoeker en
Nieuwentijt bevredigende bewijzen te vinden zijn voor het bestaan van een alwetend
Opperwezen. Door naast de grote Newton drie Nederlandse onderzoekers te noemen
gaf Diderot tegelijk een idee van de reputatie van de Nederlandse natuurwetenschap
in het buitenland.
In de Republiek was men in de achttiende eeuw algemeen van mening dat het
verschijnen van Nieuwentijts Regt gebruik een keerpunt in de natuurstudie had
betekend. Musschenbroek schrijftin de Voorreden van zijn Beginsels der Natuurkunde
de liefde van zijn landgenoten voor de ‘proefelyke Natuurkunde’ toe aan het lezen
van Nieuwentijts beschouwingen en een recensent in het toonaangevende blad
Boekzaal van de Geleerde Waerelt schreef in 1740:
‘Sedert de geleerde Heer Nieuwentijdt door het uitgeven van zijne wereldt-
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beschouwing, de nieuwsgierigheit tot het onderzoeken van de wonderen
der nature, in onze Landtgenoten heeft ontstoken en gaande gemaakt,
zag men van tijdt tot tijdt deze Studie veldt winnen, en het vooroordeel,
tegen dezelfde van sommigen opgevat, verminderen’.
Aanvankelijk was er in de Republiek naast het werk van Nieuwentijt en de vertalingen
van Franse en Engelse fysico-theologische werken nauwelijks plaats voor nieuwe
produkten van eigen bodem, en wat er verscheen was dan nog grotendeels een
bewerking of verdieping van Nieuwentijts boek. De Haarlemse arts Jan Engelman
bij voorbeeld (die ook 's Gravesandes Physices elementa mathematica vertaalde)
liet in 1747 een ‘sneeuwtheologie’ verschijnen, Het regt gebruik der
natuurbeschouwingen, geschetst in eene Verhandeling over de Sneeuwfiguren.
Toch wijkt dit boek al op een belangrijk punt van Nieuwentijt af. Engelman
combineert (als Nieuwentijt) exacte natuurwetenschappelijke waarneming van de
fraaie sneeuwkristallen met bespiegelingen over ‘een oneindig Wys, Magtig en
Goedertieren Wezen’ dat de bron van alle natuurverschijnselen is, maar hij voegt
er ook zedekundige vermaningen aan toe en is in die zin meer kind van de Verlichting
dan Nieuwentijt. Die moraliserende, stichtelijke ‘toepassingen’ namen steeds meer
de overhand en de natuurwetenschap zelf ging in de latere fysico-theologische
literatuur een secundaire rol spelen. Het hoogtepunt van dit stichtelijke genre vormt
de Katechismus der natuur van de Zutphense predikant en volksopvoeder J.F.
Martinet, in vier delen tussen de jaren 1777 en 1779 verschenen. Martinet was als
natuuronderzoeker zeker wel onderlegd: in Leiden had hij behalve theologie ook
fysica bij Musschenbroek gestudeerd en hij was zelfs bij hem gepromoveerd op de
ademhaling van insecten. Maar in de Katechismus is de natuurstudie slechts
aanleiding tot moraliserende en godvruchtige betogen. Het boek raakte daarmee
een gevoelige snaar in het Nederlandse volk en bleef tot ver in de negentiende
eeuw uitermate populair.
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Afbeelding 13. Titelprent van B. Nieuwentijt, Het regt gebruik der wereltbeschouwingen
(1715)
Titelprenten met allegorische voorstellingen waren in de achttiende eeuw zeer populair. Hier
ontdoet de door het goddelijke licht bestraalde Wetenschap de oude filosofen van hun
blinddoeken en toont zij hun de lichtende Waarheid. Het oude wereldbeeld (linksonder)
verkruimelt, de moderne wetenschap levert de middelen tot waarachtig inzicht (rechtsonder).
Deze titelprent is een fraaie allegorie op de christelijke Verlichting waar Nieuwentijt voor
ijverde.
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Wie zich in deze tijd interesseerde voor natuuronderzoek had niet alleen de keus
tussen de moeilijke, Latijnse boeken van de universiteitsgeleerden en de bevattelijke
geschriften van de fysico-theologen; er verschenen ook boeken van een even
bevattelijk, maar minder stichtelijk gehalte. De ontwikkelde leek kon bij voorbeeld
grijpen naar een werk van de Franse abt Nollet, Leçous de physique expérimentale
(1743), dat geschreven was, zo heette het in de Nederlandse vertaling, ‘voor
jongelieden beiderlei kunne, die de eerste jaren van hun leven in pensionaten
doorbrengen’. Speciaal voor de vrouw had de Italiaan Algarotti in 1737 zijn Il
Newtonianismo per le Dame geschreven, dat na enige tijd in Franse en Nederlandse
vertaling ook op de Nederlandse markt doordrong.
In de opkomende behoefte aan natuurwetenschappelijke verlichting werd behalve
door al dan niet populariserende boeken ook voorzien door geleerden en
half-geleerden die hun broodwinning zochten in het houden van lezingen en
cursussen voor liefhebbers van de nieuwe wetenschap. Zij hielden soms openbare
lezingen, die tegen betaling toegankelijk waren, of ze lieten zich uitnodigen door
een aantal welgestelden, kooplieden vaak, om in besloten kring één of meer
voordrachten te houden. Vaak nodigden die liefhebbers daarvoor wetenschappelijk
geschoolde instrumentmakers uit, die dan van de gelegenheid gebruik maakten de
heren (en soms dames) hun eigen instrumenten ten verkoop aan te bieden.
Dat de activiteiten van die lectoren stimulerend zijn geweest voor de verdere
ontwikkeling van de belangstelling voor natuurstudie wordt bevestigd door Petrus
van Musschenbroek. In zijn Beginselen der Natuurkunde schrijft hij die belangstelling
behalve aan het boek van Nieuwentijt ook toe aan het feit dat rond 1730 de
‘wydvermaarde wysgeer Desaguliers’ uit Engeland naar de Republiek was gekomen,
waar hij, zijn ‘uitmuntende handigheid in het doen van proeven, met eene
weergalooze welspreekentheid paarende, op verscheide plaatsen een groot getal
Liefhebbers heeft aangequeekt’. Desaguliers had in 1729 in Middelburg en in 1730
in Den Haag en Rotterdam voordrachten gehouden.
Een veel uitgebreider programma bood Benjamin Bosma in Amsterdam. Zijn
programma van 1765-66 vermeldt een twee jaar durend ‘Wis-Natuurkundig collegie
voor Heeren, die der Geometrie magtig zijn’, een wiskundig collegie, een geografisch
collegie en voor drie groepen een ‘proefneemend Natuurkundig Collegie’, waarbij
zijn eigen leerboek Gronden der Natuurkunde als leidraad diende. Dat boek, voor
het eerst verschenen in 1764, steunde in hoofdzaak op de werken van Nollet,
Desaguliers en Musschenbroek.
Het bekendste voorbeeld van een instrumentmaker die ook als privé-
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lector optrad, was de uit Danzig afkomstige Daniel Gabriel Fahrenheit.
Wetenschappelijke faam verwierf deze zich door de constructie van betrouwbare
kwikthermometers, maar hij voorzag in zijn levensonderhoud ook door vanaf 1718,
toen hij zich in Amsterdam vestigde, lezingen en ‘proefkundige demonstraties’ te
geven, daartoe ‘door eenige genegene Vrienden, wier affaires het niet toelaten om
zig op bizondere tijden en in geslotene bijeenkomsten te verbinden, aangezegt’.
Vanzelfsprekend demonstreerde hij daar zijn barometers en thermometers, die de
heren voor hun eigen fysische kabinetten konden kopen.
Fahrenheit gaf zijn eerste voordrachten voor heren die zich niet konden verbinden
tot een vaste tijd of een vast gezelschap en ook het gehoor van Desaguliers zal
alleen voor die gelegenheid bij elkaar zijn gekomen. Spoedig deden zich evenwel
de eerste institutionaliseringsverschijnselen voor. Fahrenheit begon bij voorbeeld
al in 1720 op verzoek van ‘eenige Menoniste Liefhebbers’ met een geregeld
‘Collegium Opticum experimentale’ en Musschenbroek maakt in zijn Beginselen
melding van de publieke lessen die een van zijn leerlingen, de arts Leonard Stocke,
vanaf 1733 in Middelburg gaf. Tot 1746 gaf hij onderricht in de natuurkunde op basis
van de werken van Musschenbroek, Desaguliers en Boerhaave voor een door
hemzelf opgericht Genootschap van Natuurkunde en Bespiegelende Ontleedkunde.
De privé-lectoren en hun gezelschappen ontleenden niet alleen hun kennis en
leerboeken aan de universitaire geleerden, zij voorzagen die geleerden op hun beurt
van belangwekkende gegevens. Musschenbroek prijst in zijn Beginselen bij voorbeeld
‘eenige wakkere Wijsgeeren, een genoodschap tot Haarlem uitmaakende, welke
mij hunne waarneemingen [nl. luchtdrukmetingen] eenige jaaren agter een hebben
meêgedeeld’. Verder noemt hij met name een medisch hoogleraar in Harderwijk,
een predikant in Zevenbergen en drie artsen in Leiden, Dordrecht en Middelburg
(onder anderen de al genoemde Stocke).
Die symbiose tussen universitair en buiten-universitair onderzoek zien wij ook bij
Musschenbroeks leermeester Boerhaave. Boerhaave ontfermde zich over de
schriftelijke nalatenschap van Swammerdam en zorgde voor een passende publikatie
van de Bybel der Natuure. Fahrenheit zette hij aan tot het doen van gerichte
chemische proefnemingen met behulp van diens kwikthermometers. In zijn Elementa
chemiae van 1732 nam hij verschillende van Fahrenheits ontdekkingen op, zoals
de ontdekking dat kookpunten afhankelijk zijn van barometerdruk (alleen Fahrenheits
ontdekking van het verschijnsel onderkoeling liet hij merkwaardigerwijze onvermeld).
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In het licht van deze voorbeelden is het duidelijk dat de popularisering van de
natuurwetenschap in de eerste helft van de achttiende eeuw niet ten koste ging van
de betekenis van de universitaire wetenschap. In ieder geval tot het midden van de
eeuw vormde de universiteit het levende centrum van de Nederlandse
wetenschapsbeoefening.

4. De geleerde genootschappen
In de tweede helft van de achttiende eeuw veranderde dat echter: het evenwicht
tussen universitaire en buiten-universitaire wetenschapsbeoefening verschoof ten
nadele van de universitaire wetenschap. Dit had verschillende oorzaken. Eén is het
feit dat er na 's Gravesande en Musschenbroek geen natuuronderzoekers van gelijk
formaat meer te vinden waren. Petrus Camper, hoogleraar in de geneeskunde in
Amsterdam, Groningen en Franeker, kunnen verdiensten op het terrein van de
vergelijkende anatomie en de zoölogie niet ontzegd worden, en het onderzoek dat
Jan Hendrik van Swinden, die van 1767 tot 1785 hoogleraar in Franeker was,
verrichtte naar de mogelijke analogie tussen magnetisme en elektriciteit leverde
hem wel een gouden medaille op van de Beierse Akademie van Wetenschappen
(zoals hij ook eens een prijsvraag van de Académie des Sciences had gewonnen),
maar zijn werkelijke verdiensten lagen, zoals we nog zullen zien, op een ander
terrein.
Een tweede oorzaak voor de verminderde betekenis van de universiteit in het
wetenschappelijke leven was de opkomst van de geoctrooieerde geleerde
genootschappen. In het buitenland bestonden zulke instellingen al veel langer. De
Royal Society was in 1662 opgericht, de Académie des Sciences in 1666, terwijl in
Italië al in de vijftiende en zestiende eeuw academies in het leven geroepen waren.
In de meeste gevallen waren het belangrijke centra van wetenschap geworden, die
internationaal groot aanzien genoten en de universiteiten op de achtergrond hadden
gedrongen. In de Republiek deed zich de academievorming later voor: het eerste
genootschap met een meer dan lokale invloed werd pas in 1752 opgericht.
De vraag doet zich voor wat daarvan de oorzaken kunnen zijn geweest.
Vanzelfsprekend heeft het ontbreken van een effectief centraal gezag een rol van
betekenis gespeeld. In de omringende landen was het initiatief tot het oprichten van
academies vrijwel steeds uitgegaan van de vorst of diens ministers en waar een
academie voortkwam uit een bestaand particulier gezelschap legde de vorst door
middel van zijn octrooi, patent of charter het genootschap, soms ongevraagd, een
nieuw karakter op. De onderscheiden academies zouden door het bevorderen van
de nuttige weten-

K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940

85
schappen een instrument moeten zijn in dienst van de absolutistische staat. In de
Republiek ontbrak een centraal gezag dat tot een dergelijk initiatief in staat was.
Hier lag de politieke macht in laatste instantie bij de steden en de plaatselijke
regenten waren begrijpelijk genoeg niet genegen fondsen bijeen te brengen voor
de oprichting van een landelijk genootschap dat naar aard en functie te vergelijken
zou zijn met de Parijse Académie of de Russische Keizerlijke Academie in St.
Petersburg.
Zelfs is het zo geweest dat de steun voor het oprichten van plaatselijke
genootschappen beperkt is geweest. Ondanks de grote populariteit van de
natuurwetenschappen in de eerste helft van de achttiende eeuw was een groot deel
van het establishment nog altijd huiverig voor de effecten van de natuurwetenschap
en met name bij gereformeerde predikanten, wier invloed in de bovenlaag van de
samenleving niet onderschat mag worden, bleven lange tijd bedenkingen bestaan
tegen de rationalistische kanten van de natuurlijke theologie en de daardoor
geïnspireerde natuurwetenschap. Ook hun zal het niet ontgaan zijn dat de
belangstelling voor de natuurwetenschap in die periode vooral leefde bij groepen
die buiten de gereformeerde kerk stonden, dissenters zoals doopsgezinden, luthersen
en remonstranten. Op het in 1735 opgerichte doopsgezinde seminarie in Amsterdam
werd bij voorbeeld van het begin af aan ook de natuurkunde onderwezen.
Rond het midden van de eeuw veranderde dat en werden ook vertegenwoordigers
van het kerkelijke en politieke establishment voor de fysicotheologie gewonnen.
Eerst langzaam, later sneller zien we dan ook in Holland en vervolgens in de andere
gewesten geleerde genootschappen van de grond komen. Het eerste gebeurde dat
in Haarlem, waar in 1752 de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen werd
opgericht. Volgens de voorrede van het eerste deel van de Verhandelingen die de
nieuwe Maatschappij uitgaf was het genootschap ontstaan doordat enkele personen
die hun ‘uitspanning’ gezocht hadden in het doen, nadoen en bespreken van
natuurkundige proeven op de gedachte waren gekomen of zij niet, zij het van verre,
de ‘loffelyken yver van andere Koningrijken en Republycken’ zouden kunnen
navolgen ‘in het ondersteunen en aanmoedigen van Weetenschappen en Konsten,
in Nederland’. Zeven leden van de Haarlemse vroedschap vormden toen de Directie
van de Maatschappij en benoemden de lutherse predikant Van der Aa tot lid en
secretaris. In feite was de Maatschappij echter voortgekomen uit een klein
natuurkundig ‘collegie’ waarin Van der Aa (een dissenter) een vooraanstaande rol
speelde; het optreden van de Haarlemse vroedschapsleden was nodig geweest om
dat gezelschap een officiële status te verlenen.
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Zoals uit het bovenstaande blijkt stond bij de oprichting van de Hollandsche
Maatschappij het buitenlandse voorbeeld de oprichters helder voor ogen, maar het
zou niet juist zijn daarbij alleen of in hoofdzaak te denken aan de Royal Society of
een andere nationale academie. Wat doelstelling en structuur betreft valt de
Hollandsche Maatschappij beter te vergelijken met de provinciale academies die
met name in Frankrijk waren opgericht door plaatselijke notabelen. Evenals bij deze
academies, maar anders dan bij de vaak veel duidelijker op de natuurwetenschappen
geconcentreerde nationale academies, was het cultuurideaal van de Hollandsche
Maatschappij breed van karakter: naast de natuurwetenschappen wilde men ook
de schone letteren en de fraaie kunsten bevorderen. In dit opzicht was de
Hollandsche Maatschappij een voorbeeld voor later op te richten genootschappen.
Ook de organisatorische structuur van de Hollandsche Maatschappij werd typerend
voor de Nederlandse geleerde genootschappen. Men onderscheidde duidelijk twee
soorten leden: de Directeuren en de gewone leden. De Directeuren waren doorgaans
plaatselijke notabelen die geen natuurwetenschappelijke of artistieke pretenties
hadden, maar door hun financiële bijdrage het genootschap droegen en er ook het
bestuur over voerden. De gewone leden waren de wetenschapsbeoefenaren, die
de prijsvragen opstelden en de ingezonden antwoorden beoordeelden. Eén van
hen was secretaris van het genootschap en als hij een man met visie en
doorzettingsvermogen was, kon hij, zoals later Van Marum, grote invloed uitoefenen
op de wetenschappelijke activiteiten van het genootschap. Die activiteiten bestonden
voornamelijk uit het uitschrijven en beoordelen van prijsvragen, het publiceren van
Verhandelingen, het opzetten van natuurwetenschappelijke (fysische, geologische,
natuurhistorische) verzamelingen en het aantrekken van een lector om voor het
genootschap wetenschappelijke voordrachten te houden.
De oprichting van de Hollandsche Maatschappij werd niet direct gevolgd door
andere en daarom begon men zich in Haarlem gaandeweg als de ‘nationale’
academie van wetenschappen te beschouwen. Tegen het eind van de jaren vijftig
probeerde men deze positie, althans in Holland, officieel door een octrooi van de
gewestelijke staten te laten vastleggen, maar het verzet van andere Hollandse
steden voorkwam dat. Ook de Leidse universiteit had bezwaren, aangezien men
daar goed begreep dat een bloeiend genootschapsleven een bedreiging kon vormen
voor de faam van de universiteit als internationaal centrum van wetenschap. In het
octrooi dat de Maatschappij eindelijk in 1761 werd verleend, kwam dan ook de
bepaling te staan
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‘dat het Octroy aan de Societeit der Wetenschappen te Haarlem by haar
Ed. Gr. Mog. hiervoren verleend geensints prejudicieeren sal aan
diergelyke Etablissementen die in ander Steeden deezer Provincie zouden
mogen worden opgerecht; dat al verder het voorsz. Octroy tot geen gevolg
sal mogen hebben dat door dezelve Maatschappij publicquelyk sal worden
gedoceert’.
Het soort wetenschap dat de Maatschappij wilde bevorderen was vooral de praktische
wetenschap. Al de eerste prijsvraag, uitgeschreven in 1753, was van
waterstaatkundige aard: ‘In welke hoeveelheid zijn de Nederlandsche Rivieren
sedert den aanvang deezer Eeuw verzand? Wat is het Middel, om de Zanden en
Slikken, die zig op derzelver bodem gezet hebben, van daar te verdrijven; en
derzelver meerder verzanding voor te komen?’. Op de formulering van deze vraag
was grote invloed uitgeoefend door de Leidse hoogleraar Lulofs, die tevens
hoofdinspecteur van de rivieren in Holland was. Later werd voor dit soort prijsvragen,
die vooral de economische welvaart van het land wilde bevorderen, een aparte
dochtermaatschappij opgericht, de Oeconomische Tak (1777). De Maatschappij
kreeg nadien een duidelijker natuurwetenschappelijk karakter.
Het tweede genootschap dat in de Republiek werd opgericht, het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, was van meet af aan breder opgezet; het legde
in ieder geval minder de nadruk op de natuurwetenschappen. Dit genootschap was
in 1768 voortgekomen uit een leesgezelschap in Vlissingen dat voor bijna de helft
uit predikanten bestond en dat zich tot doel had gesteld maandelijks Franse
tijdschriften en geleerde werken te bespreken. Het genootschap werd opgebouwd
volgens het stramien van de Hollandsche Maatschappij, maar omdat het zo breed
georiënteerd was, bleef er ruimte voor de oprichting - in 1780 - van een apart
Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. De dragende figuur in dit Gezelschap, de
invloedrijke Johan Adriaen van de Perre, representant van de Eerste Edele (de
stadhouder) in de Staten, richtte overigens in 1785 ook nog een Natuurkundig
Gezelschap der Dames op (alleen toegankelijk voor dames uit het patriciaat).
Na de oprichting van het Zeeuwsch Genootschap kwam het proces van
genootschapsvorming in een stroomversnelling. In 1769 werd octrooi verleend aan
een in Rotterdam door een bemiddelde uurwerkmaker opgericht Bataafsch
Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte en in 1777 zag men in Utrecht
de oprichting van een Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen. Het jaar daarop formeerde men in Indië het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Van een geheel eigen aard was het
genootschap dat in
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Afbeelding 14. De natuurkundezaal van Felix Meritis; gravure van R. Vinkelens, naar
tekening van P. Barbiers, ca. 1795
De zaal ‘der Phijsische vergaderingen’ in het gebouw van Felix Meritis aan de Keizersgracht
(gebouwd in 1788) mat 13 x 15 meter. Naast deze halfronde zaal bevond zich een kleiner
vertrek, waar proefopstellingen voor de vergaderingen konden worden voorbereid en waar
leden ook buiten de vergaderingen om proeven konden doen. Achter de natuurkundezaal
bevond zich een kleine gaanderij in de open lucht voor het doen van hydrostatische
experimenten en proeven over elektriciteit in de dampkring. In een museum of ‘Kunstkabinet
der natuurkunde’ van 7 x 9 meter waren allerlei instrumenten opgesteld, zoals een
planetarium, enkele luchtpompen, een zonnemicroscoop en een verkleinde copie van de
elektriseermachine van Teyler. Op de tweede verdieping bevond zich een scheikundig
laboratorium en op het dak een observatorium. Van de nok tot in de kelder was een gat (34
meter lang) aangebracht voor het doen van valproeven. Het gebouw was dus speciaal met
het oog op natuurwetenschappelijk gebruik geconstrueerd en was beter uitgerust dan de
meeste universiteiten. Toch werd de natuurwetenschap er uitsluitend passief beoefend: de
leden luisterden naar voordrachten die deskundige medeleden hielden over de vorderingen
der wetenschap. Op de gravure zien we de Amsterdamse hoogleraar J.H. van Swinden een
demonstratie met de elektriseermachine geven.
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1778, wederom in Haarlem, opgericht werd krachtens testamentaire beschikking
van de doopsgezinde zijdekoopman Pieter Teyler van der Hulst. Al in de jaren dertig
had Teyler geprobeerd een wetenschappelijk genootschap van de grond te krijgen,
maar waarschijnlijk wegens gebrek aan steun bij regenten en predikanten had hij
dat plan moeten laten schieten. Door bij zijn testament grote fondsen voor zo'n
instituut na te laten, kon hij zijn oude plan alsnog verwezenlijken. Teylers
Genootschap werd geen semi-officieel genootschap omdat het geen octrooi
aanvroeg, maar de opbouw (met directeuren en leden) was wel die van de andere
genootschappen. Het genootschap bestond uit een Eerste of theologisch en een
Tweede of wetenschappelijk Genootschap en werd gehuisvest in een apart daarvoor
ingericht gebouw aan het Spaarne, waar ook de bibliotheek en de verzamelingen
werden ondergebracht.
Naast deze ‘grote’ genootschappen werden ook kleinere opgericht, waarvan een
enkele meer dan lokale betekenis had. Zo de Maatschappij ‘Felix Meritis’ in
Amsterdam, opgericht in 1777. Felix Meritis had afdelingen voor koophandel,
natuurkunde en tekenkunde en liet in 1788 een eigen gebouw neerzetten, dat een
observatorium, een muziekzaal en een amphitheater bevatte (zie afb. 15). Meestal
waren de jongere genootschappen echter beperkter van opzet en betekenis. Men
richtte zich niet meer op het hele vlak van de hogere cultuur, de band met de overheid
werd steeds minder (een enkel gezelschap is in de patriottentijd zelfs een politieke
debatingclub geworden) en de onderlinge stichting werd belangrijker dan het
bevorderen van kunst en wetenschap in het algemeen. Tot ver in de negentiende
eeuw bleef men evenwel overgaan tot het oprichten van genootschappen.

5. De opkomst van de baconiaanse wetenschappen
Niet elk aspect van de natuurwetenschap laat zich even gemakkelijk populariseren.
De abstracte wiskunde van de mechanica van Newton, de gebroeders Bernoulli en
Euler laat zich minder makkelijk aan een lekenpubliek uitleggen dan de
aanschouwelijke en bevattelijke proefnemingen op optisch, elektrisch en magnetisch
gebied en men kan dan ook volhouden dat de sterke nadruk die in de
genootschapswetenschap op de experimentele zijde van de natuurwetenschap
gelegd werd voorbijging aan wat misschien wel de kern van de newtoniaanse
methode is, de mathematische beschrijving van natuurverschijnselen. Ook kan men
schamper doen over de verzamelwoede van de regenten met hun natuurhistorische
kabinetten en fraaie, maar onbruikbare microscopen. Toch was die experi-
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mentele, verzamelende wetenschap niet uit de tijd: hoewel de ontwikkeling van de
genootschapswetenschap door andere factoren werd bepaald (gebrek aan
wiskundige kennis, zucht naar het wonderbaarlijke en fysico-theologie) vertoont zij
opmerkelijke parallellen met de ontwikkeling van de internationale wetenschap. Om
die reden valt een behandeling van de ‘populaire’ wetenschap in de achttiende eeuw
bepaald niet uit de toon.
In wat wij tegenwoordig de biomedische wetenschappen noemen (botanie,
zoölogie, anatomie, fysiologie) valt namelijk precies dezelfde drang tot verzamelen,
inventariseren en systematiseren waar te nemen. Het laatste kwart van de
zeventiende eeuw gaf dank zij het gebruik van de microscoop grote ontdekkingen
te zien, maar al voor het einde van die eeuw kon allerwege een verslapping in de
interesse voor de microscopie geconstateerd worden. Juist de onnavolgbaarheid
van de waarnemingen van Leeuwenhoek frustreerde de verdere ontwikkeling van
het microscopisch onderzoek. Er werden wel grotere en fraaiere microscopen
gebouwd, maar deze waren meer voor de sier dan voor wetenschappelijk gebruik.
Er werd nog wel met de microscoop gewerkt. Zo publiceerde de uit Danzig afkomstige
Gottfried Sellius in 1733 nog een knappe studie over de paalworm, een schelpdier
dat juist in die tijd in de Nederlandse zeeweringen grote verwoestingen had
aangericht. Maar de grote nadruk lag in die tijd op het inventariseren en
systematiseren.
Daaraan was ook grote behoefte, want door de Europese expansie in Amerika,
Afrika en Azië was het aantal plant- en diersoorten onoverzichtelijk groot geworden.
Wie de opkomende chaos door een helder systeem wilde bedwingen, kon dat het
beste doen in een land dat door zijn uitgebreide scheepvaart en overal verspreide
koloniën een natuurlijk verzamelpunt van exotische planten en dieren was. De
Republiek was zo'n land en daarom trok de Zweed Linnaeus, die in Zweden al een
voorlopig classificatiesysteem had ontwikkeld, in 1735 juist naar de Noordelijke
Nederlanden om zijn kennis van exotische planten te vergroten en zijn systeem te
toetsen aan de bijzondere collecties die door Nederlandse verzamelaars bijeen
waren gebracht.
CARL (CAROLUS) LINNAEUS, in 1707 in Zweden geboren, studeerde
geneeskunde in Lund en Uppsala. In 1735 ging hij naar de Nederlanden,
waar hij in Harderwijk promoveerde en in Holland onder andere bij
Boerhaave zijn botanische kennis vergrootte. In de Republiek gaf hij ook
zijn eerste boeken uit, waaronder zijn Systema naturae (1735). In 1738
keerde Linnaeus terug naar zijn vaderland en na er korte tijd als arts
gewerkt te hebben, werd hij in 1741 hoogleraar te Uppsala. Hij voerde
een uitgebreide correspondentie met collega's en leerlingen over de hele
wereld. Op grond van de vergaarde kennis
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publiceerde hij in 1753 zijn hoofdwerk, de Species Plantarum. Hij overleed
in 1778.
In zijn Systema naturae introduceerde Linnaeus voor het eerst zijn grondgedachte
om de planten te classificeren naar hun voortplantingsorganen, de meeldraden en
de stampers. Op grond van het aantal meeldraden en hun verdeling in de bloem
deelde hij de planten in in 24 klassen; deze werden weer verder verdeeld op grond
van de kenmerken van de stampers. De gelegenheid voor een omvangrijke toetsing
van dit systeem deed zich voor toen hij door bemiddeling van Nederlandse vrienden
de opdracht kreeg de planten in de tuin van de Amsterdamse bankier George Clifford
te beschrijven. Clifford kweekte op zijn buitenplaats ‘De Hartecamp’ bij Haarlem
bijzondere, vaak exotische planten en Linnaeus beschreef deze tuin in 1737 in zijn
Hortus Cliffortianus. Mede dank zij deze activiteiten van Linnaeus is in de tweede
helft van de achttiende eeuw het beschrijven van de Nederlandse flora en fauna op
wetenschappelijk niveau gebracht. In 1781 voltooide David de Gorter de eerste
vrijwel volledige flora van Nederland, nadat de Leidse plantkundige Gronovius al in
1754 een werk over de Nederlandse vissen had geschreven.
In de anorganische natuurwetenschappen laat de achttiende eeuw een
verschuiving van het accent zien van klassieke, mathematische wetenschappen als
de astronomie, de mechanica en de muziekleer, naar experimentele, baconiaanse
wetenschappen als de elektriciteitsleer, het magnetisme, de scheikunde en de
warmteleer. Anders dan in de gemathematiseerde wetenschappen, die meestal met
de Wetenschappelijke Revolutie van de zeventiende eeuw worden geassocieerd,
speelde het experiment in de nieuwere wetenschappen een beslissende rol. Soms
was het experiment nodig om het verschijnsel dat men wilde bestuderen te
produceren - zoals bij de elektriciteitsleer - soms kon een verschijnsel pas bestudeerd
worden nadat het experiment er ordelijke vorm aan had gegeven - zoals bij het
magnetisme. Men kon niet volstaan met enkele oppervlakkige waarnemingen en
veel gedachtenexperimenten, maar men moest met een uitgebreid instrumentarium
geduldig experimenteel materiaal verzamelen voordat er aan een theorie gedacht
kon worden.
De eerste natuuronderzoeker in Nederland die zich uitgebreid met deze
baconiaanse wetenschappen heeft beziggehouden was Petrus van Musschenbroek.
Hij verrichtte baanbrekend werk op het terrein van de meteorologie, deed uitgebreide
onderzoekingen naar het verband tussen de afstotende krachten van magneten en
hun afstanden en ontwikkelde de eerste nauwkeurige pyrometer, waarmee hij de
uitzetting die metalen bij
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Afbeelding 15. De Leidse natuur- en plantkundige Laurens Theodorus Gronovius met zijn
kinderen in zijn kabinet annex studeerkamer
Gronovius (1730-1777) was de zoon van de Leidse regent Johannes Fredericus Gronovius,
die als plantkundige in de traditie van Linnaeus enige naam had gemaakt. De jonge Gronovius
studeerde rechten, promoveerde daarin en werd later lid van de Raad (vroedschap) van
Leiden. Hij bezat een uitgebreid kabinet op het gebied van de natuurlijke historie en was lid
van onder andere de Hollandsche Maatschappij en de Royal Society.
De aquarel van I.L. la Fargue geeft een goed beeld van een welvoorzien particulier kabinet,
zoals er in de achttiende eeuw vele waren. Op de schoorsteenmantel zien we een sidderaal
en een samengestelde microscoop (meer voor de sier dan voor het gebruik). Op tafel staan
behalve een wereldbol ook een kleine Leidse fles en een draagbare elektriseermachine (van
het ‘koffiemolenmodel’). Gronovius is bezig zijn collectie zeedieren (schelpen, zeesterren
e.d.) te inventariseren en heeft daartoe enkele laden op de grond gelegd. Daarbovenop
liggen enkele boeken. Opengeslagen ligt zijn Bibliotheca Regni Animalis atque Lapidei, sive
recensio auctorum et librorum qui de regno animali et lapideo tractant (Leiden 1760), een
bibliografisch werk.
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verhitting ondervinden kon relateren aan de toegevoegde warmte (zie afb. 12). Voor
de geschiedenis van de elektriciteitsleer was zijn ontdekking van de Leidse fles van
belang. Hij ontdekte deze primitieve condensator in januari 1746, vrijwel tegelijk met
de Duitser Kleist, maar omdat de bekende Nollet het apparaat de ‘Leidse fles’
noemde, werd dit de gebruikelijke naam.
Na Musschenbroek werd in Franeker door Van Swinden internationaal
gewaardeerd onderzoek gedaan naar het magnetisme en de mogelijke identiteit
van elektriciteit en magnetisme, maar degene die in de tweede helft van de achttiende
eeuw de centrale plaats in de baconiaanse wetenschappen innam was Martinus
van Marum.
MARTINUS VAN MARUM werd in 1750 in Delft geboren en studeerde in
Groningen geneeskunde, onder andere bij de anatoom en zoöloog
Camper. Aanvankelijk ging de belangstelling van Van Marum ook uit naar
medischbiologische onderwerpen, maar toen in 1773 zijn verwachte
opvolging van Camper niet doorging, veranderde hij van richting: hij ging
zich verdiepen in de elektriciteitsleer. In 1776 werd hij arts in Haarlem.
Nog in hetzelfde jaar werd hij door het stadsbestuur aangezocht als
(onbezoldigd) lector in de wijsbegeerte en de wiskunde. Het jaar daarop
(1777) werd hij directeur van het Kabinet van natuurlijke zeldzaamheden
van de Hollandsche Maatschappij. Een soortgelijke positie kreeg hij in
1784 bij het Physisch en Naturaliënkabinet van Teylers Genootschap.
Ten slotte werd hij in 1794 secretaris van de Hollandsche Maatschappij,
welke functie hij bleef vervullen tot zijn dood
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in 1837. Door zijn cumulatie van functies werd hij de centrale figuur in
natuurwetenschappelijk Nederland.
In de eerste jaren van zijn verblijf in Haarlem concentreerde Van Marum zich op de
elektriciteitsleer. Voor elektrisch onderzoek was een elektriseermachine onontbeerlijk
en toen Van Marum in 1784 directeur werd van het in dat jaar geopende Physisch
Kabinet van Teylers Genootschap liet hij onmiddellijk door de Amsterdamse
instrumentmaker Cuthberson een machine bouwen die alle bestaande machines
in grootte en vermogen overtrof. Met behulp van dat apparaat wilde Van Marum
onder andere onderzoeken of het toedienen van elektrische schokken bij bepaalde
ziekten een genezende werking had.
Het was evenwel niet de geneeskunde, maar de scheikunde die het meest profijt
trok van de experimenteerlust van Van Marum. Van Marum was de eerste die bij
de ontladingen van de machine (waarbij vonken van een halve meter ‘getrokken’
konden worden) de prikkelende lucht waarnam die wij nu als ozon kennen.
Belangrijker was dat de elektriseer-machines van Van Marum en van anderen het
debat konden helpen beslechten dat in die jaren tussen twee chemische theorieën
woedde, de phlogiston-theorie en de zuurstoftheorie.
Het ging daarbij om de vraag wat er bij verbranding en verhitting gebeurde. De
phlogiston-theorie stelde dat er een onzichtbare subtiele materie was, phlogiston,
die bij verbranding ontsnapte. Volgens deze theorie was verbranding van een metaal
de ontbinding van dit metaal in ‘metaalkalk’ en ontwijkend phlogiston (metaal →
metaalkalk + phlogiston). Een probleem was evenwel dat bij verbranding meestal
een gewichtsvermeerdering optrad in plaats van een gewichtsvermindering, wat te
verwachten was bij het ontsnappen van een stof. Bovendien werd door de Fransman
Lavoisier ontdekt dat bij verbranding bestanddelen van de lucht geabsorbeerd
werden. Hij nam aan dat dit luchtbestanddeel hetzelfde gas was dat eerder ontdekt
was als een gas dat verbranding sterk stimuleerde en daarom gedephlogisteerde
lucht werd genoemd (omdat het zelf geen phogiston bevatte, zou het veel phlogiston
opnemen uit het verbrande materiaal en zo de verbranding bevorderen). Op grond
van de zuurvormende werking van dit gas noemde Lavoisier de stof ‘oxyde’ en de
verbranding van een metaal formuleerde hij als de verbinding van het metaal met
zuurstof tot metaaloxyde (metaal + oxyde → metaaloxyde). Lavoisier publiceerde
zijn nieuwe zuurstofchemie voor het eerst in zijn Traité élémentaire de Chimie uit
1789, maar al in de jaren daarvoor deed zijn theorie de ronde door de wereld van
de scheikundigen.
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Zoals de meeste scheikundigen was ook Van Marum een aanhanger van de
phlogiston-theorie en hij nam aan dat elektriciteit hetzelfde was als zuiver phlogiston.
Toen hij echter in 1785 een reis naar Parijs maakte, hoorde hij daar over de theorie
van Lavoisier en hij werd onmiddellijk een aanhanger van de nieuwe zuurstofchemie.
Bij terugkomst in Haarlem voerde hij met zijn elektriseermachine een groot aantal
proeven uit om Lavoisiers theorie te staven en in 1787 deed hij de eerste publieke
verdediging van de nieuwe theorie het licht zien, in de vorm van een Schets der
leere van M. Lavoisier omtrent de zuivere lucht van den dampkring en de vereeniging
van derzelver grondbeginsel met verschillende zelfstandigheden.
Van Marum werd spoedig door anderen gevolgd. In het begin van 1787 spraken
de Utrechtse hoogleraar in de geneeskunde en chemie Nahuys en de Rotterdamse
arts Bicker (die tevens secretaris en lector van het Bataafsch Genootschap was)
zich voor de zuurstofchemie uit. Maar voor velen doorslaggevend was het werk van
de Amsterdamse onderzoekers Deiman en Paets van Troostwijk uit 1789.
De koopman Adriaan Paets van Troostwijk en de arts en filosoof Joan Rudolph
Deiman werkten al sinds 1778 samen aan chemische onderzoekingen, wat in 1790
uitmondde in het bijeenkomen van het zogenaamde Gezelschap van Hollandsche.
Scheikundigen, een informeel gezelschap dat actief was tot ongeveer 1802 en dat
belangwekkende scheikundige onderzoekingen heeft verricht en gepubliceerd. Met
een in 1788 door Cuthberson voor Felix Meritis vervaardigde elektriseermachine
begonnen beide onderzoekers in 1789 chemische proeven te doen. Eerst
bestudeerden zij de oxydatie en reductie van metalen, maar belangrijker nog waren
in 1789 hun proefnemingen over de ontleding en synthese van water. Veel
scheikundigen hadden er moeite mee aan te nemen dat het lang als elementair
beschouwde water in werkelijkheid opgebouwd was uit waterstof en zuurstof. De
gelijktijdige ontleding van water in waterstof en zuurstof en synthese van die stof
tot opnieuw water gaf evenwel voor velen de doorslag (zie afb. 16). Samen met de
publikatie van Lavoisiers Traité vormde het artikel van Paets van Troostwijk en
Deiman in het tijdschrift Observations sur la physique in 1789 de definitieve doorbraak
van de nieuwe zuurstofchemie.
Pacts van Troostwijk en Deiman hebben zich met hun ingenieuze proef in de
geschiedenis van de natuurwetenschap een eervolle vermelding verworven, maar
toch kan niet ontkend worden dat de vaderlandse wetenschap in de achttiende eeuw
van een ander kaliber was dan de wetenschap in de zeventiende eeuw. Wat
Beeckman, Huygens, Swam-
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Afbeelding 16a. De elektriseermachine van Paets van Troostwijk en Deiman, vervaardigd
door John Cuthberson (1788)
Met dit instrument leverden de beide chemici in 1789 het doorslaggevende bewijs voor de
juistheid van de oxydatietheorie van Lavoisier. Dat water samengesteld was uit waterstof
en zuurstof was voor de aanhangers van de phlogistontheorie moeilijk te aanvaarden. Zo
was ontleding van water in waterstof en zuurstof, bij voorbeeld door stoom door een verhitte
geweerloop te leiden, niet afdoende, omdat de waterstof uit de geweerloop afkomstig kon
zijn.
De proef van de Hollandse scheikundigen was wel beslissend (zie afb. 16b). Een langgerekte
reageerbuis werd omgekeerd in een bak water gezet. Van boven stak een gouddraad vier
centimeter de buis in, van onderen een tweede draad, tot op 1,7 cm van de eerste.
Aangesloten op een elektriseermachine gingen bij ontlading vonken over door het water en
trad er gasontwikkeling op. Het gas verzamelde zich bovenin en na verloop van tijd kwam
de bovenste draad boven het water te hangen. De vonk ging dan over door het gas, waarbij
er nieuw water gemaakt werd, dat bij de volgende ontlading weer ontleed werd enzovoort.
Zo werd in één proef water zowel ontleed als aangemaakt.

Afbeelding 16b. Gelijktijdige analyse en synthese van water door Paets van Troostwijk en
Deiman
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merdam en Leeuwenhoek deden was in hoge mate origineel, terwijl 's Gravesande,
Musschenbroek, Van Marum, Paets van Troostwijk en Deiman hun faam vooral
verwierven door de intelligente en vernuftige wijze waarop zij de grondgedachten
van anderen overnamen, bewerkten en weer doorgaven. Is het geoorloofd om hier
te spreken van stagnatie, achteruitgang, verval?
Historici nemen tegenwoordig het woord verval niet graag meer in de mond. Terwijl
op het ene terrein van verval sprake kan zijn, is op een ander misschien wel
vooruitgang te constateren en wat vanuit het ene perspectief verval is, is dat vanuit
een ander allerminst. De Nederlandse cultuur van de zeventiende eeuw heeft zich
voor een deel door bijzondere en tijdelijke omstandigheden boven het gemiddelde
Europese niveau kunnen verheffen en was daarom eerder uitzondering dan regel.
Als we de achttiende-eeuwse beschaving afmeten naar haar eigen maatstaven en
naar de mogelijkheden die de Republiek uit zichzelf had, misschien valt het dan
nog wel mee met dat verval.
Desalniettemin doet zich de vraag voor of de Nederlandse natuurwetenschap van
de achttiende eeuw wellicht niet te lijden had onder een aantal structurele gebreken.
Het individuele, zelfs individualistische onderzoek dat in de zeventiende eeuw de
toon aangaf, waarbij de onderzoekers of genoeg hadden aan gedachtenexperimenten
of zelf hun instrumenten maakten, werd in de achttiende en nog meer in de
negentiende eeuw achterhaald door de ontwikkeling van de wetenschap zelf. De
noodzakelijke institutionele ondersteuning van de onderzoekers liet in de Republiek
echter te wensen over. In de universiteiten moest gewerkt worden in een verouderde
organisatiestructuur en met geringe financiële mogelijkheden, terwijl de door
plaatselijke notabelen in het leven geroepen genootschappen daarvoor niet
voldoende compensatie konden bieden. Zolang natuurwetenschap werd gezien als
een aardig tijdverdrijf van vermogende heren of als bijprodukt van wetenschappelijk
onderwijs, kon de wetenschap niet opnieuw tot bloei komen.
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IV Reorganisatie en beginnend herstel (1795-1870)
1. Wetenschapsbeleid in de Franse tijd
Toen Pichegru in december 1794 aan het hoofd van de Franse troepen de grote
rivieren overtrok en binnen een maand een einde maakte aan de Republiek der
Verenigde Nederlanden, veranderde er voor de natuurwetenschappen hier te lande
natuurlijk niet veel. Nadat het stof was neergedaald, werd de wetenschap weer op
de oude vertrouwde achttiendeeeuwse wijze beoefend. Het peil van wetenschap
ging eerder omlaag dan omhoog; niet zonder reden ziet men de eerste decennia
van de negentiende eeuw als het dieptepunt van de Nederlandse
wetenschapsgeschiedenis. Toch is de zogenaamde Franse tijd niet zonder betekenis
voor de wetenschap geweest, want onder invloed van de Franse ideeën werden
enkele institutionele wijzigingen tot stand gebracht die weliswaar niet onmiddellijk
tot spectaculaire resultaten leidden, maar die op den duur toch een stap in de goede
richting bleken te zijn geweest.
Na de Bataafse Omwenteling van 1795 was men vast besloten een einde te
maken aan het vermolmde, particularistische bestel van de Republiek. Onder invloed
van de uit het zuiden meegewaaide wind van verlichting en rationalisme werden
allerwege plannen gesmeed om het maatschappelijk leven redelijker, uniformer en
vooral centralistischer te maken. Ook wetenschappelijke onderzoekers hadden daar
een aandeel in. Al op 20 december 1795 kon Van Marum aan lngenhousz, een in
Engeland werkzame Nederlandse scheikundige en botanicus, schrijven:
‘Presque point de personnes s'occupoit ici des sciences, depuis l'invasion
des Français. Tous les Physiciens à peu près sont engagés dans les
affaires du gouvernement actuel’.
Van Marum, die vóór de omwenteling prinsgezinde sympathieën had gehad, was
niet van plan hetzelfde te doen.
Zijn sympathieën weerhielden hem evenwel niet om in de functies die hij op dat
moment bekleedde in dezelfde geest te werken als de onderzoe-
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kers die in staatsdienst waren getreden. Regelmatig drong hij bij de Directeuren
van Teylers Genootschap aan op meer aandacht voor het onmiddellijk
maatschappelijk nut dat de wetenschap zou kunnen hebben. Graag zou hij de
lezingen die hij voor het genootschap verzorgde voor een breder publiek toegankelijk
maken en het liefst zou hij het genootschap omvormen tot een onderwijsinstelling
met speciale aandacht voor de nuttige toepassingen van wetenschappelijke kennis.
De Directeuren, afkomstig uit het oude kooplieden-patriciaat, voelden daar niets
voor. Hun wetenschaps- en cultuurideaal stond diametraal tegenover de idealen
van Van Marum, die zich vooral door de Franse wetenschap liet inspireren.
Concentreerde Van Marum zich nogal eenzijdig op de natuurwetenschappen, de
Directeuren wensten het breder te zien en behalve allerlei wetenschappen vooral
ook de kunsten in hun programma op te nemen. Was het Van Marum vooral te doen
om het maatschappelijk nut van toegepaste wetenschap, de Directeuren verwachtten
van de natuurwetenschap in de eerste plaats een bijdrage tot het inzicht in de
almacht van de Schepper, het oude fysico-theologische ideaal. De natuurwetenschap
had echter bij de Directeuren geen hoge prioriteit en toen de gelden voor het Museum
terugliepen, werd vooral bezuinigd op de voordrachten en de
natuurwetenschappelijke instrumenten, en niet op de kunstcollectie. De eerste
plannen van Van Marum liepen dus op een mislukking uit, zoals zovele andere
hervormingsvoorstellen in die tijd afstuitten op de onwil van degenen die het geld
hadden om de hervormingen te bekostigen. Bij de Bataafse omwenteling was wel
de politieke macht anders verdeeld, maar niet de economische.
Onder Lodewijk Napoleon, die van 1806 tot 1810 over het Koninkrijk Holland
regeerde, probeerde Van Marum het opnieuw en na de inlijving bij Frankrijk (1810)
werd Van Marum zelfs door Napoleon persoonlijk gevraagd een plan in te dienen
voor de omvorming van Teylers Genootschap tot een instelling van technisch
onderwijs. Het plan dat Van Marum daarop indiende voorzag in de aanstelling van
lectoren voor wiskunde, experimentele natuurkunde, scheikunde en biologie, die
onder toezicht van Van Marum en met behulp van het instrumentarium van het
Museum toegepast wetenschappelijk en technisch onderwijs zouden moeten geven.
Dit onderwijs, dat geen academische status nastreefde, zou vrijwel gratis zijn. Maar
ook dit plan, dat zeer modern was en in zekere zin preludeerde op de in 1863 door
Thorbecke opgerichte Polytechnische school in Delft, kwam niet tot verwezenlijking.
Andere plannen kwamen wel tot uitvoering. Zo kreeg de arts en
vestingbouwkundige Krayenhoffin 1798 opdracht nieuwe driehoeksme-
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tingen van heel Nederland te maken. Sinds de triangulaties van Willebrord Snellius
in het begin van de zeventiende eeuw waren in Nederland geen systematische
opmetingen verricht, zodat er geen betrouwbare, uniforme kaart van Nederland
beschikbaar was. De kaart die Krayenhoff met deskundige hulp van anderen
afleverde, voldeed aan alle in die tijd gestelde eisen.
Het plan dat de meeste bekendheid heeft gekregen en dat ook wel karakteristiek
mag heten voor de rationalisering en uniformering die naar Frans voorbeeld tot
stand werd gebracht, was de invoering van het Metrieke Stelsel. Vóór 1795 had elk
gewest zijn eigen maten en gewichten gehad en binnen het gewest konden de
eenheden nog aanzienlijk verschillen. Dat was niet alleen onhandig, maar kon door
misleiding gemakkelijk in het nadeel van de armen uitvallen. In Frankrijk pakte men
het probleem van de standaardisering van de maten en gewichten het eerst aan en
ten tijde van de Revolutie werd de lengte van de basiseenheid, de meter, bepaald
op het 1/40.000.000ste deel van de aardmeridiaan die over Parijs liep. Twee
sterrenkundigen, Delambre en Méchain, bepaalden de lengte van die meridiaan en
daarmee de lengte van de meter. In 1798 was het intensieve meetwerk voltooid en
werden uit andere landen vertegenwoordigers naar Frankrijk genodigd om het werk
van Delambre en Méchain te controleren en uit te werken. Uit de Bataafse Republiek
werden afgevaardigd de directeur van de Marine, Aeneae, en de Amsterdamse
hoogleraar Van Swinden. Bij het werk is vooral de laatste op de voorgrond getreden.
JOHANNES HENRICUS VAN SWINDEN, in 1746 in Den Haag geboren, had in
Leiden rechten, filosofie en wiskunde gestudeerd. In 1766 was hij
gepromoveerd op een dissertatie De attractione, geheel in newtoniaanse
geest. In 1767 werd hij hoogleraar in de wijsbegeerte in Franeker, waar
hij zich vooral met meteorologische, magnetische en elektrische
onderzoekingen bezighield. Met zijn Mémoires sur l'analogie de l'électricité
et du magnétisme verwierf hij in 1784 een medaille van de Beierse
Akademie van Wetenschappen. In 1785 werd Van Swinden benoemd tot
hoogleraar in de wiskunde en de wijsbegeerte aan het Athenaeum illustre
te Amsterdam, een taak die hij aanvaardde met het uitspreken van een
Oratio de hypothesibus physicis, quomodo sint e mente Newtoni
intelligendae. In Amsterdam nam hij actief deel aan het openbare leven
en voor Felix Meritis verzorgde hij tal van voordrachten. Ook in de Franse
tijd zette hij zich op velerlei wijze in voor de publieke zaak. Van 1800 tot
1801 was hij lid van het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek,
maar meer bevrediging gaven hem zijn werkzaamheden voor de invoering
van het Metrieke Stelsel, het behoud van de Nederlandse universiteiten
en de

K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940

101
oprichting van een Koninklijk Instituut. Tot zijn dood in 1823 bleef hij actief
als hoogleraar.
Van Swinden was de aangewezen man voor het werk rond de invoering van het
Metrieke Stelsel. Hij was een geduldig en nauwgezet onderzoeker en hij bezat het
vermogen gedegen en heldere rapporten te schrijven. Als geen ander kon hij ook
in zijn voordrachten de nieuwste ontwikkelingen in de wetenschap voor een
niet-specialistisch publiek uiteenzetten. Hij was dus de ideale rapporteur.
Behalve het narekenen van het werk van de Franse sterrenkundigen behoorde
ook het opstellen van een eindverslag tot de taak van Van Swinden. Dit verslag
kwam in juni 1799 gereed en eind juli bracht hij de standaardmeter naar de
Republiek. Hij zette zich toen ook aan het schrijven van een Verhandeling over
volmaakte Maaten en Gewichten, een boek dat in 1802 gereed kwam. In dat jaar
werd het door hem gepropageerde Metrieke Stelsel officieel ingevoerd, maar de
invoering verliep zo traag dat Lodewijk Napoleon het stelsel in 1809 andermaal
bindend voor moest schrijven. In 1812 werden naast de nieuwe maten de oude
weer toegelaten en pas in 1816 werd definitief bepaald dat met ingang van 1 januari
1820 overal de nieuwe maten moesten zijn ingevoerd. Het tekent overigens de
halfslachtigheid van de moderniseringspogingen onder koning Willem I dat
oudvaderlandse benamingen als ‘el’ en ‘voet’ toen nog in ere gehouden werden.
Niet alleen het maatschappelijk leven, ook het universitaire bestel werd grondig
hervormd. Van de Republiek der Verenigde Nederlanden had men een conglomeraat
van universiteiten, illustre scholen en genootschappen geërfd dat dringend aan
stroomlijning en vernieuwing toe was. Ten tijde van de Bataafse Republiek kwam
men nog niet veel verder dan het formuleren van wat vage plannen, maar onder
Lodewijk Napoleon werd voor het eerst geprobeerd die plannen in realiteit om te
zetten. De koning had echter alleen succes, en dan nog maar gedeeltelijk, met de
oprichting van een centraal wetenschappelijk instituut, het in 1808 gestichte Koninklijk
Instituut te Amsterdam.
Het was voor de wetenschapsbeoefening in de oude Republiek altijd al een nadeel
geweest dat er geen echt nationaal wetenschappelijk genootschap bestond. De
Leidse universiteit had rond 1760 weten te verhinderen dat de nog jonge Hollandsche
Maatschappij tot zo'n nationale instelling kon uitgroeien. Zelfs een gewestelijk
monopolie had men de Maatschappij niet gegund. Op instigatie van Van Marum,
sinds 1794 secretaris van
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de Maatschappij, deed Lodewijk Napoleon in 1807 een poging om de Hollandsche
Maatschappij alsnog uit te bouwen tot een nationale Akademie van Wetenschappen.
Door tegenwerking van de zittende Directeuren en door de weigering van de andere
genootschappen zich bij het nieuwe centrale instituut aan te sluiten kon het plan
van Van Marum niet uitgevoerd worden. Daarop stelde de koning een commissie
in (met onder anderen Van Marum en Van Swinden als leden) die een concept
moest maken voor een geheel nieuw instituut in Amsterdam, dat naast de bestaande
genootschappen zou moeten gaan opereren. Al op 4 mei 1808 werd bij decreet het
Koninklijk Instituut opgericht, dat als doel kreeg ‘dat het zich bezig houde met het
volmaken der wetenschappen en kunsten, om derzelver vorderingen in het Rijk bij
buitenlanders bekend te doen worden, en uitvindingen of vorderingen, elders
gemaakt, hier te lande in te voeren’. Het Instituut was verdeeld in vier Klassen, die
van wetenschappen, van Hollandsche letterkunde en geschiedenis, van geschiedenis
en oudheden van andere landen, en van schone kunsten. Hoezeer in het ontwerp
het ideaal van zuivere kennis met het nuttigheidsstreven vermengd was, blijkt uit
het feit dat in de eerste Afdeling van de Eerste Klasse zowel wis- en sterrenkunde
als landmeetkunde, aardrijkskunde en zeevaartkunde opgenomen waren.
Het Instituut had vooralsnog weinig te betekenen; tijdens de inlijving bij Frankrijk
werd het bovendien verlaagd tot een lokaal Institut d'Amsterdam. Van meer betekenis
waren de pogingen van Lodewijk Napoleon om een herziening van het academisch
onderwijs tot stand te brengen. Al in 1807 benoemde hij een Commissie tot de
Formatie der Openbare en Koninklijke Hooge Schoolen, waarin wederom Van
Marum zitting had en die in 1809 onder voorzitterschap van Van Swinden kwam te
staan. In deze commissie stelde Van Marum voor om, in navolging van het Franse
voorbeeld, de wiskunde en natuurwetenschappen af te splitsen van de artes-faculteit
en in een aparte faculteit onder te brengen.
Door de inlijving bij Frankrijk was het Lodewijk Napoleon niet meer gegeven om
uitvoering te geven aan de adviezen van de commissie-Van Swinden. Napoleon
had namelijk ondertussen in Frankrijk een nieuw, zeer centralistisch en strikt utilitair
universitair bestel ingevoerd. Alle universiteiten in het rijk waren samengebracht in
één overkoepelende Keizerlijke universiteit, met een hoofdvestiging in Parijs. Toen
het Koninkrijk Holland in 1810 bij Frankrijk werd getrokken, moest ook hier het geheel
der universiteiten in het nieuwe systeem opgenomen worden. Bij decreet van 22
oktober 1812 werd daartoe een drastische reorganisatie van de universiteiten
afgekondigd. In de nieuwe hoedanigheid van ‘acadé-
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mies’ bleven de universiteiten van Leiden en Groningen gehandhaafd; Franeker en
Harderwijk werden opgeheven; Utrecht werd verlaagd tot de rang van ‘école
secundaire’, een rang die ook werd ingenomen door de oude athenaea van
Amsterdam en Deventer. De ‘académies’ kregen de taak hoger onderwijs te
verzorgen en toezicht te houden op al het onderwijs in de omliggende departementen.
Academische privileges, bestuurslichamen als senaat en college van curatoren en
tal van oude gebruiken werden afgeschaft. Veel bevoegdheden werden in handen
gelegd van de rector, die werd bijgestaan door twee inspecteurs. De uiteindelijke
beslissing over tal van zaken lag echter bij de Grootmeester van de Keizerlijke
universiteit in Parijs.
De uitvoering van het decreet liet veel te wensen over. Tegen de wens van de
lokale Franse overheden bleef bij voorbeeld in Amsterdam, dat zijn onderwijs eigenlijk
had moeten inkrimpen, alles bij het oude, zij het dat Van Swinden al zijn connecties
in Parijs heeft moeten aanspreken om te voorkomen dat zijn Athenaeum ernstig
aangetast werd. Ook in Utrecht ging men op de oude voet voort; het enige dat er
veranderde was dat men geen academische titels meer verleende. Met de herindeling
van de faculteiten en met name de splitsing van de artes-faculteit in een faculteit
voor wiskunde en natuurwetenschappen en een faculteit voor bespiegelende
wijsbegeerte en letteren maakte men ook geen haast. Het systeem draaide derhalve
nog niet naar behoren toen het vertrek van de Fransen, het binnentrekken van de
kozakken en de landing van de prins van Oranje bij Scheveningen in november
1813 een eind maakten aan het Franse bewind. Maar zou alles ook weer naar het
oude terugkeren?
Uit de opdracht van de Commissie tot ontwerp van een organisatie van het hoger
onderwijs, geïnstalleerd al op 18 januari 1814, bleek dat dit niet de bedoeling was.
De commissie diende bij de beraadslagingen in het oog te houden ‘eensdeels wat
de geest van den Nederlandschen landaard en deszelfs gehechtheid aan alle oude
instellingen vorderden, maar ook ten anderen, welk voordeel in de gedeeltelijke
navolging der maatregelen van lateren tijd zoude gelegen zijn’. Het was dus
uitdrukkelijk de bedoeling om het goede uit het straffe Franse systeem te bewaren.
Het ‘schokeffect’ van de Franse maatregel had dus zijn positieve uitwerking niet
gemist. In het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1815, dat het Hoger Onderwijs
regelde en dat bekend staat als het ‘Organiek Besluit’, kwam deze mengeling van
oud en nieuw op vele plaatsen tot uiting.
Leiden, Groningen en Utrecht werden weer universiteiten, maar anders dan vóór
1812 hadden zij een uniforme structuur en een vrijwel gelijke status als instelling
van het rijk (Leiden kreeg alleen iets meer
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hoogleraren toegewezen, die bovendien iets meer verdienden dan hun collega's
elders). Franeker en Harderwijk werden weer tot leven geroepen, maar nu als
rijksathenea, terwijl in Amsterdam en Deventer de athenea onder het bestuur van
de stad bleven staan. De afsplitsing van een natuurwetenschappelijke faculteit werd
uit het Franse systeem overgenomen, al bleef deze nieuwe faculteit evenals de
geamputeerde faculteit van letteren en wijsbegeerte uitsluitend propaedeutische
taken vervullen. De colleges werden verplicht en de toelating aan bepaalde eisen
gebonden. Toegang tot de universiteit had men als men een diploma van een
Latijnse school kon overleggen of als men een toelatingsexamen had afgelegd.
Tegenover deze vernieuwingen stond ook veel dat bij het oude bleef. In het Franse
systeem was alle nadruk gelegd op de zogenaamde nuttige vakken, zoals wiskunde
en burgerlijk recht, terwijl filosofie en geschiedenis als mogelijk ‘accusatrices
incommodes’ uit het curriculum geschrapt waren. In de regeling van 1815 nam men
afstand van dit benepen utilitarisme en greep men terug op het oude denkbeeld dat
de universiteit een brede wetenschappelijke vorming moest bieden. Onder hoger
onderwijs werd dan ook verstaan ‘zoodanig onderwijs, als ten doel heeft, den leerling,
na afloop van het lager en middelbaar onderwijs, tot eenen geleerden stand in de
maatschappij voor te bereiden’ (art. I). Om die reden werd dan ook bepaald dat
aankomende medische studenten een examen moesten doen over wis-, natuur- en
kruidkunde alsmede de gronden der algemene scheikunde, en een testimonium
moesten kunnen overleggen voor Latijnse en Griekse letterkunde en voor
redeneerkunde. Een testimonium voor wiskunde was verder verplicht voor studenten
in de theologie en de rechten. Hoogleraren werden niet in één vak benoemd, maar
in een faculteit en zij werden geacht in meer dan één vak college te kunnen geven.
De nadelen van dit systeem voor een moderne beoefening van de wetenschap
werden nog eens versterkt door het feit dat men in tegenstelling tot wat elders
gebruikelijk was geworden het Latijn weer als academische taal invoerde, zij het
met de mogelijkheid tot het verlenen van vrijstellingen. Huizinga noemde deze
handhaving van het Latijns een ‘kapitale fout’, die ‘op ons hoogeschoolwezen na
1815 een nog ouderwetscher stempel [heeft] gedrukt dan toch al in menig opzicht
onze nationale beschaving van dien tijd kenmerkte’.
Dit bij invoering dus al verouderde stelsel werd in 1816, na de vereniging met de
Zuidelijke Nederlanden en het voormalige Prinsbisdom Luik ook in het zuiden van
kracht (K.B. van 27 september 1816). De oude universiteit van Leuven, in 1797 op
last van de Fransen gesloten, herleefde, maar kreeg nu twee nieuwe universiteiten
naast zich, in Gent en Luik.
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Voor de Noordnederlandse wetenschapsbeoefening heeft de vereniging met het
zuiden overigens nauwelijks enige betekenis gehad. Slechts een enkele
Noordnederlander vond emplooi aan een zuidelijke universiteit; voor het overige
vormden de Noord- en de Zuidnederlandse universiteiten gescheiden werelden.
Ondertussen was in 1816 nog een derde erfenis uit de Franse tijd gereorganiseerd:
het Institut d'Amsterdam, het oude Koninklijk Instituut, werd bij K.B. van 6 april 1816
weer opgericht als het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen,
Letterkunde en Schoone Kunsten. Het speelde in de wetenschappelijke wereld
vooralsnog een ondergeschikte rol.

2. De nabloei der genootschappen
Ondanks de verfrissende invloed die de Franse tijd op sommige terreinen heeft
gehad, vormde deze tijd voor de wetenschapsbeoefening zelf geen nieuw begin.
Na het wegtrekken van de Fransen kwam er geen nieuwe generatie met een nieuw
elan aan bod; het waren denkers en dichters die al voor 1795 bekend waren
geworden die na 1813 weer de meest vooraanstaande posities innamen. De toon
van het geestelijk leven werd niet wezenlijk anders. In de natuurwetenschappen
bleef het denken doortrokken van een brave, moraliserende natuurbeschouwing en
een naïef optimisme over de nuttige resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
Hoezeer de achttiende eeuw voortleefde in de eerste helft van de negentiende
eeuw wordt duidelijk gemaakt door de voortgaande bloei van de geleerde
genootschappen. Ook na 1813 werden er met grote regelmaat nieuwe
genootschappen in het leven geroepen, vrijwel uitsluitend van lokale aard. Een
voorlopige telling heeft uitgewezen dat tussen 1795 en 1830 in totaal 26 lokale
genootschappen gesticht zijn, de meeste in Holland, Gelderland en Friesland. Een
typisch voorbeeld is het Natuur- en Letterkundig Genootschap ‘Prodesse conamur’
uit Arnhem, dat tussen 1820 en 1830 een bloeitijd beleefde. Het gezelschap trad,
anders dan de grote genootschappen, niet naar buiten door het uitschrijven van
prijsvragen of het publiceren van verhandelingen. Het doel was de ‘bevordering van
de kennisse in de proefondervindelijke wijsbegeerte en andere wetenschappen’, in
de eerste plaats onder de eigen leden. Verder beoogde men ‘de aankweking eener
nuttige en aangename samenleving’. Door het houden van wekelijkse voordrachten
raakten de leden bekend met de vorderingen van de beschaving, konden zij ‘de
wijsheid en almagt des Scheppers meer van nabij en in bijzonderheden bewonderen’
en raakten
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zij vertrouwd met de uitwerkingen van het galvanisme, het elektromagnetisme of
de toepassing van de daguerreotypie. Veel kleiner dan dit Arnhemse gezelschap
was het Delftse Kunst en Wetenschaps Minnend Genootschap onder de Spreuk
‘Aan Wetenschap gewijd, volmaakter door den tijd’, opgericht in 1798. Het ledental
van dit gezelschap schommelde rond de tien. De leden hielden voordrachten voor
elkaar, lieten elektrische vliegers op en maakten in 1800 een excursie naar de grote
elektriseermachine in Teylers Museum te Haarlem.
Van iets hoger gehalte was het genootschapsleven als in de stad ook een
academie of athenaeum gevestigd was. De stimulerende werking van een universiteit
op het genootschapsleven is bij voorbeeld te merken geweest in Groningen. Daar
hadden in 1801 de studenten Stratingh en Van Swinderen het Natuur- en Scheikundig
Gezelschap opgericht, dat na een fusie met twee andere genootschappen in 1830
het Genootschap ter bevordering der Natuurkundige Wetenschappen ging vormen.
Vooral Stratingh, die in 1824 hoogleraar in de scheikunde werd, was een actieflid.
Hij liet de leden van het gezelschap kennis maken met de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van de scheikunde en het elektromagnetisme. Het meer dan 400
leden tellende genootschap, dat de gehele negentiende eeuw bleef bestaan, waagde
het zelfs om in 1832 een prijsvraag uit te schrijven over een landbouwkundig
onderwerp. Er kwam echter, ook nadat de prijsvraag in 1833 herhaald was, geen
enkel antwoord binnen.
Voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen in Nederland zijn deze lokale
gezelschappen betrekkelijk onbelangrijk. Ze leren ons meer over de geschiedenis
van de sociabiliteit dan over het peil van de Nederlandse wetenschap. Daarvoor
zijn de grotere genootschappen interessanter en van die grotere genootschappen
weer vooral de Hollandsche Maatschappij, al kon Teylers Genootschap bogen op
een groter natuurkundig en palaeontologisch kabinet. Overigens waren in de eerste
helft van de negentiende eeuw de posities van secretaris der Maatschappij en
directeur van Teylers Museum steeds in één hand verenigd. Tot zijn dood in 1837
bekleedde Van Marum beide functies, na hem werd dit gedaan door de botanicus,
geoloog en fysicus Van Breda.
JACOB GIJSBERTUS SAMUËL VAN BREDA was in 1788 in Delft geboren als
zoon van de medicus, raadsheer en amateur-natuurkundige Jacob van
Breda. Hij studeerde geneeskunde in Leiden, waar hij in 1811 zowel in
de geneeskunde als in de filosofie promoveerde. Na een reis naar Parijs
werd hij in 1816 hoogleraar in de botanie, farmacie en chemie in Franeker.
Zes jaar later werd hij benoemd tot hoogleraar in de botanie, zoölogie en
vergelijkende anatomie
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in Gent. Na de omwenteling in Brussel en de afscheiding van België moest
hij uitwijken naar Leiden, waar hij eerst buitengewoon en in 1835 gewoon
hoogleraar in de zoölogie en de geologie werd. In 1839 werd hij, met
behoud van zijn rang, secretaris van de Hollandsche Maatschappij en
directeur van Teylers Museum. Buitendien heeft hij de hand gehad in de
vervaardiging van een geologische kaart van Nederland. In 1852 werd
hij voorzitter van een commissie die daarmee belast was. In 1864 legde
Van Breda zijn functies in de beide Haarlemse genootschappen neer. Hij
overleed in 1867.
In een tijd waarin onderzoekers zich meer en meer op één vakgebied
concentreerden, was Van Breda één van de weinigen die nog een zekere
universaliteit bezaten, een van de weinigen die nog ‘polyhistor’ konden worden
genoemd. Hij heeft zich bewogen op zulke uiteenlopende terreinen als de botanie,
de palaeontologie, de geologie en de fysica. Hij benaderde daarmee een ideaal dat
in Nederland nog steeds opgeld deed, maar of het de kwaliteit van zijn werk ten
goede is gekomen valt te betwijfelen.
De botanie heeft Van Breda alleen actief beoefend in zijn Gentse tijd, toen hij het
beheer had over een hortus. Hij begon toen met de publikatie van een taxonomisch
werk, de Genera et Species Orchidearum et Asclepiadearum. In 1825 was uit Batavia
een groot aantal planten naar Nederland gestuurd om beschreven en uitgetekend
te worden en met dat werk was Van Breda belast. Door de Belgische Opstand kon
hij dit werk, dat 15 banden had moeten omvatten, niet voltooien.
Na 1830 verlegde Van Breda zijn werkterrein naar de geologie, een nog jonge
wetenschap die zich ontwikkeld had uit de natuurlijke historie en de mineralogie en
die vooral buiten ons land grote opgang had gemaakt. Al in 1826 was Van Breda
betrokken geweest bij het opstellen van een geologische kaart van Zuid-Nederland,
maar zijn Leidse tijd is in dit opzicht belangrijker. Uit de voordrachten die Van Breda
in deze tijd hield, bleek hij goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het buitenland.
Hij nam afstand van degenen die de ontwikkeling van de aardkorst bepaald zagen
door grote catastrofes, bij voorbeeld de zondvloed. In plaats daarvan opteerde hij
voor een geleidelijke progressie. De zogenaamde schokken losten zich naar zijn
mening bij nadere studie steeds op in geleidelijke overgangen:
‘(D)e naauwkeurige Natuuronderzoeker vindt ... met weinig moeite elders
de hier en daar ontbrekende leden der regelmatige hervorming, en de
trapsgewijze ontwikkeling van de verschillende Geologische formatien,
met al de wezens, die in haar te huis behooren’.
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Zijn Utrechtse collega De Fremery was in die tijd wel een aanhanger van de door
Van Breda bestreden catastrofe-theorie (zie afb. 17).
Na zijn verhuizing naar Haarlem, waar hij zich ook als fysicus ontwikkelde en veel
experimenteerde op het terrein van het elektromagnetisme, bleef Van Breda actief
als geoloog. Voor het Museum moest hij allerlei aankopen verrichten en in 1852
werd hij benoemd tot voorzitter van een commissie ter vervaardiging van een
geologische kaart van Nederland. Die opdracht heeft Van Breda echter weinig plezier
geschonken. Al spoedig deden zich problemen voor met de secretaris van de
commissie, W.C.H. Staring, die het meeste werk moest doen maar daar naar zijn
oordeel niet genoeg erkenning voor kreeg.
WINAND CAREL HUGO STARING, een zoon van de bekende dichter A.C.W.
Staring, werd in 1808 op het landgoed De Wildenborch bij Lochem
geboren. Hij studeerde rechten en zoölogie in Leiden en promoveerde in
1833 bij Van Breda op een geologisch onderwerp. Hij vestigde zich na
zijn studie op het ouderlijk landgoed en bekleedde enkele rechterlijke
functies. In 1846 vestigde hij zich op het landgoed De Boekhorst bij Laren
(G.). In deze tijd was hij al zeer actief als landbouwkundige: hij was
medeoprichter van de Geldersche Maatschappij van Landbouw. In 1852
werd hij lid van de Commissie voor het maken van een geologische kaart
van Nederland, waartoe hij naar Haarlem verhuisde. Na in het cursusjaar
1862-63 tijdelijk belast te zijn met het onderwijs in de geologie en de
mineralogie aan de Koninklijke Akademie tot opleiding van burgerlijke
ingenieurs te Delft, werd hij in 1863 inspecteur voor het middelbaar
onderwijs in de vier noordelijke provincies. In 1872 ging hij met
ziekteverlof, in 1873 kreeg hij ontslag met behoud van wachtgeld. Hij
overleed in 1877.
Staring was bij Van Breda gepromoveerd op een dissertatie met de titel Specimen
de geologia patriae, waarin hij een overzicht gaf van alles wat over de geologie van
Nederland geschreven was. Aan het slot van de dissertatie had hij een twaalftal
punten opgesomd waarop het geologisch onderzoek zich naar zijn mening in
Nederland moest richten, en het eerste punt was de samenstelling van een
geologische kaart van Nederland. Staring was dus bij uitstek de man om mee te
werken aan de vervaardiging van die kaart.
Door de moeilijkheden die zich in de commissie voordeden, kwam het werk al
spoedig stil te liggen en in 1855 werd de commissie ontbonden. Omdat zijn salaris
niet meer werd uitbetaald en zijn vermogen niet voldoende was om van te leven,
zette Staring zich toen aan het schrijven van een overzichtswerk, De bodem van
Nederland, waarvan het eerste deel
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Afbeelding 17. De schedel van een oeros, in 1825 gevonden te Eembrugge
In de laatste tien jaar van zijn langdurige hoogleraarschap in Utrecht heeft Nicolaas Cornelis
de Fremery zich voornamelijk met de geologie en de palaeontologie (studie der fossielen)
beziggehouden. Dat waren jonge vakken, die vooral in Engeland sterk in de belangstelling
stonden, maar in Nederland nog maar weinig beoefenaren hadden.
In 1831, dus op eenenzestigjarige leeftijd, publiceerde De Fremery in de Nieuwe
Verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut zijn eerste
palaeontologische studie, ‘Over eenen Hoorn en Gedeelte des Bekkendeels van Bos
primigenius, in Februarij 1825 bij de Eembrugge gevonden’. In de inleiding merkt De Fremery
reeds op: ‘Het is deze Hoorn, welke ons ten bewijs zal strekken, dat er ook hier te lande
voorheen zeer groote, tot de vorige huishouding onzer aarde behoorende, soort van Runderen
bestaan heeft, waarop ik de aandacht van de Klasse thans wil vestigen’. De Fremery
identificeert de hoorn als die van een oeros en betoogt, tegen het gezag van de bekende
Franse geoloog-palaeontoloog Cuvier in, dat deze soort uitgestorven is tijdens de laatste
catastrofe die de aarde geteisterd heeft. De Fremery was, zo blijkt uit het artikel, een
aanhanger van het catastrofisme, de theorie die inhield dat de geologische ontwikkeling van
de aarde bepaald is door af en toe optredende wereldwijde catastrofen, waarvan de zondvloed
de laatste geweest is. Tijdens zo'n catastrofe wordt de gehele flora en fauna vernietigd en
vervangen door een nieuwe ‘huishouding onzer aarde’. Het artikel levert een originele bijdrage
aan de catastrofetheorie omdat De Fremery een scherp onderscheid maakt tussen alluviale
en diluviale afzettingen (respectievelijk afgezet na en tijdens de zondvloed of catastrofe) en
omdat hij beide niet onderscheidt op grond van de kenmerken van de afzettingen zelf, maar
op grond van de gereconstrueerde fauna's.
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in 1856, het tweede in 1860 verscheen. Tot in het begin van deze eeuw is dit boek
het standaardwerk over de geologie van Nederland gebleven. Ondertussen had
Staring in 1857 alléén de opdracht gekregen de geologische kaart te voltooien en
in 1863 kon hij van zijn opdracht ontheven worden. In 1867 verscheen de laatste
van de 28 bladen (schaal 1:200.000) bij het Topografisch Bureau van het Ministerie
van Oorlog. De kaart oogstte internationale erkenning en was onder andere vanwege
de behandeling van de kwartaire afzettingen die Nederland grotendeels bedekken
een baanbrekend werk.
Van Breda had zich ondertussen geheel op zijn werkzaamheden in Haarlem
geconcentreerd. Als secretaris van de Hollandsche Maatschappij drukte hij zijn
stempel op de vele prijsvragen die in deze tijd werden uitgeschreven, ja, onder het
beleid van Van Breda beleefde het prijsvrageninstituut zelfs zijn grootste bloei. In
de tijd dat hij secretaris was werden in totaal 400 prijsvragen uitgeschreven, dat wil
zeggen 33% van alle ooit door de Maatschappij gepubliceerde prijsvragen. Van die
400 handelden er 113 over zoölogische, 88 over fysische en 79 over geologische
onderwerpen. Van de geologische prijsvragen stelde Van Breda er zelf 69 op, terwijl
hij ‘slechts’ 44 van de fysische en 46 van de zoölogische prijsvragen had bedacht.
Hoewel zijn publikaties een terrein bestreken dat zich uitstrekte van orchideeën tot
elektromagneten en van zonsverduisteringen tot fossiele sauriërs, legde hij een
duidelijk accent bij de geologie.
Er waren echter tekenen dat het prijsvrageninstituut niet meer functioneerde zoals
het hoorde. Van de 400 prijsvragen leidden er maar 27 tot een bekroond antwoord,
ofwel nog geen 7%! Daar kwam bij dat het buitenlandse aandeel onder de
bekroningen duidelijk toenam. In de achttiende eeuw was dat nog maar 24%
geweest, onder Van Marum liep dat op tot 40% en onder Van Breda steeg het zelfs
tot 74%. Hoewel het nooit de bedoeling is geweest met prijsvragen alleen
Nederlanders tot onderzoek aan te zetten, moest er iets mis zijn als de stimulansen
alleen de buitenlanders ten goede kwamen.
Er kwam in deze tijd dan ook meer en meer kritiek op het uitschrijven van
prijsvragen. De Utrechtse hoogleraar Moll had al in 1828 aan Van Marum geschreven
dat het sterk utilitaire karakter van de prijsvragen hem niet aanstond:
‘Die zoogenoemde nuttige strekking die men aan de vragen, door de
Maatschappij uitteschrijven, tracht te geven, maakt dezelve dikwijls geheel
onbeduidend, en somtijds belagchelijk. Het wetenschappelijke der zaken
raakt op deze wijze geheel aan de eene zijde, en wel verre van voor de
kunsten en
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fabryken nuttig te zijn, worden de wetenschappen vernederd tot enkele
middelen waardoor eenige Duitsche schrijvers zich eenige Hollandsche
Dukaten weten te verschaffen. (...) Laat men eerst de wetenschap pogen
uittebreiden en de praktische toepassing volgt vanzelf’.
Hoewel Moll zoals we zullen zien zich in zijn eigen werk ook speciaal op de praktische
uitwerking van wetenschap heeft toegelegd, geeft zijn opmerking een rake schets
van de mistroostige situatie op wetenschappelijk gebied. Dertig jaar later sloeg de
Utrechtse meteoroloog Buys Ballot de spijker helemaal op zijn kop toen hij naar
aanleiding van de prijsvragen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap opmerkte:
‘Men wil zich niet door een ander laten brengen tot een onderzoek, waarmee men
niet bezig is’. De wetenschap veranderde van karakter en ook de Nederlandse
onderzoeker - Buys Ballot is daar een van de eerste voorbeelden van - ging zich
een professioneler houding aanmeten. De onderzoekers zagen in dat hun plaats
niet meer in de eerste plaats het spreekgestoelte van een natuurminnend
genootschap was, maar het laboratorium. Tegen het midden van de eeuw was het
met de bloei van de genootschappen dan ook gedaan. Na 1830 werden er nauwelijks
nieuwe opgericht en bij alle liep het ledental terug. Slechts enkele overleefden de
overgang naar een nieuwe tijd.

3. De universiteiten ten tijde van Willem I
Zoals de genootschappen het peil van hun werkzaamheden soms wisten te verhogen
door het inschakelen van studenten en hoogleraren van de plaatselijke universiteit,
konden de universiteiten op hun beurt ook wel eens gebruik maken van de diensten
van de genootschappen. Veel meer dan in de achttiende eeuw geeft de eerste helft
van de negentiende eeuw een symbiose van universitair onderzoek en
genootschapsleven te zien.
Een fraai voorbeeld is de overeenkomst die de universiteit van Utrecht in 1818
met het plaatselijke Natuurkundig Gezelschap sloot. Op kosten van universiteit en
gezelschap werd een nieuw natuurkundig laboratorium ingericht. De studenten
kregen er onderwijs en het gezelschap mocht er zijn bijeenkomsten houden. Het
instrumentenbezit van het gezelschap, dat groter was dan dat van de universiteit,
werd mede ter beschikking van de universiteit gesteld.
De band tussen universiteit en gezelschap was ook zo innig omdat in beide een
vooraanstaande rol werd gespeeld door de hoogleraar in de fysica, Gerrit Moll.
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Afbeelding 18a. Schetskaartje van het gebied ten oosten van Utrecht, waar Moll en Van
Beek de snelheid van het geluid bepaalden

Afbeelding 18b. Een der gebruikte chronometers
In 1822 had in Frankrijk een commissie gepoogd de snelheid van geluid in lucht nauwkeurig
te bepalen. De proefnemingen leidden niet tot bevredigende resultaten.
Een jaar later probeerde Gerrit Moll in samenwerking met de amateurfysicus Van Beek met
behulp van dezelfde methode wel tot een aanvaardbaar resultaat te komen. Op twee heuvels
ten noorden en ten oosten van Utrecht (de Kooltjesberg of Tafelberg bij Naarden en de
Zevenbomen op de Amersfoortse berg) werden kanonnen opgesteld. Uit het verschil tussen
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de waarneming van een schot en de waarneming van het bijbehorende geluid hoopte men
de geluidssnelheid te kunnen afleiden. Om invloeden van de wind uit te sluiten vuurde men
zowel op de Kooltjesberg als op de Zevenbomen schoten af en op beide heuvels waren
waarnemers opgesteld.
Met behulp van een thermometer, een hygrometer en een barometer werden
luchttemperatuur, vochtigheidsgraad en luchtdruk bijgehouden. Verder waren de onderzoekers
uitgerust met een kijker en een chronometer. Van de twee gebruikte chronometers was er
één door het Rijk, één door het Natuurkundig Gezelschap betaald, een goed voorbeeld van
de samenwerking tussen universiteit en genootschap.
De bepaling werd uitgevoerd op 27 en 28 juni 1823. De uitkomst was een snelheid van 340
o

m/sec., hetgeen omgerekend naar droge lucht bij o C een snelheid van 332 m/sec. opleverde.
Deze uitkomst was zeer bevredigend te noemen.
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GERRIT MOLL, in 1785 geboren als zoon van een Amsterdamse koopman,
was aanvankelijk voorbestemd om ook in de handel te gaan, maar op
aandrang van Van Swinden stond men hem toe aan het Amsterdamse
Athenaeum te studeren. Na in 1809 in Leiden zijn laatste examens te
hebben gehaald, zette hij zijn studie voort te Parijs. In 1812 werd hij
benoemd tot directeur van het observatorium van de Utrechtse ‘école
secondaire’ en hoogleraar in de wiskunde en sterrenkunde. Bij de
reorganisatie van de universiteit in 1815 werd hij (na eerst tot doctor h.
c. te zijn gepromoveerd) tevens hoogleraar in de natuurkunde. Hij overleed
in 1838.
Moll, die behalve hoogleraar ook bestuurslid van het Gezelschap was, betrok
regelmatig het Gezelschap bij zijn universitaire onderwijs en onderzoek. Zo bepaalde
hij in 1823 samen met studenten en de thesaurier van het Gezelschap, de
amateur-natuurkundige Van Beek, de snelheid van het geluid (zie afb. 18). Dezelfde
Van Beek assisteerde ook bij de proeven die Moll deed op het terrein van het
elektromagnetisme.
Het elektromagnetisme was het wetenschappelijke specialisme van Moll, maar
hij was niet zozeer geïnteresseerd in de theoretische verklaringen van de invloed
van elektriciteit op magnetisme. Hem ging het om het maken van steeds sterkere
elektromagneten (zie afb. 19). In zijn Electromagnetische proeven, in 1830
uitgegeven door het Koninklijk Instituut, verklaarde hij duidelijk, verwijzend naar
allerlei theorieën die het magnetisme als een subtiele vloeistof opvatten:
‘Ik geloof ook niet mij in het smeden van hypothesen te hebben
toegegeven. Ik heb eigenlijk in het geheel geene hypothese voorgesteld,
ik heb alleen willen doen zien, dat er eene kracht bestaat, die tusschen
zeer verschillende verschijnselen [galvanische stroom en magnetisme]
een merkwaardig verband aantoont. Maar wanneer men der natuur allerlei
vloeistoffen toedicht, die men niet zien, niet wegen, niet voelen, en niet
hooren kan, wanneer men die vloeistoffen scheidt en verbindt, evenals
de scheikundige door zijn reagentia, ja dan smeedt men hypothesen,
waarvoor het zeggen van Cicero geldt: Opinionum commenta delet dies
[De tijd wist hersenschimmen uit]’.
Moll had kennelijk van zijn leermeester Van Swinden de newtoniaanse afkeer van
het verzinnen van verklarende hypothesen geleerd. De afilosofische en
anti-metafysische houding van onderzoekers als Stevin en Huygens vóór hem zien
we ook weer bij een minder prominent fysicus als Moll.
Moll had zijn liefde voor de elektromagneet opgedaan toen hij in 1828 een bezoek
aan Engeland had gebracht. Moll was in het algemeen sterk Engels georiënteerd.
Hij bezocht meer dan eens de bijeenkomsten van de
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British Association for the Advancement of Science (opgericht in 1831), hij was een
persoonlijk vriend van Faraday en hij ontving eredoctoraten in Edinburg en Dublin.
Als buitenlander mengde hij zich zelfs in het debat dat in die tijd plaatsvond over de
vermeende achteruitgang van de Engelse wetenschap. In 1830 publiceerde hij
anoniem een pamflet On the alleged decline of science in England. By a foreigner.
Het zou aardig zijn geweest als Moll zich niet alleen met het veronderstelde verval
van de Engelse wetenschap had beziggehouden, maar ook met het veel reëlere
verval van de Nederlandse wetenschap. Het is in het geheel niet moeilijk de
beoefening van de natuurwetenschappen in Nederland ten tijde van koning Willem
I te ridiculiseren. Erg schrijnend is bij voorbeeld het geval van de spiegelkijker van
Roelofs en Rienks. In 1817 wilde men de sterrenwachten van Leiden en Utrecht
uitrusten met een moderne spiegeltelescoop. Op voordracht van de hoogleraar
sterrenkunde, Ekama, werd de opdracht voor de vervaardiging van deze telescoop
gegeven aan twee amateur-sterrenkundigen uit Friesland, de ‘boerenprofessor’
Arjen Roelofs uit Hijum en zijn leerling Sieds Johannes Rienks. Zij moesten een
kijker maken die het vermogen van de grootste kijker van de belangrijkste astronoom
van dat moment, William Herschel, zou evenaren. Willem I, altijd bereid iets tegen
de heersende Jan Salie-geest te doen, stelde ƒ 15.000,-beschikbaar. Het hele project
liep op een compleet fiasco uit. Een begeleidingscommissie, met daarin onder
anderen Ekama en Van Swinden, verwaarloosde haar taak en toen de eerste
telescoop gereed was, bleek zijn vermogen gelijk te zijn aan dat van een overal
voor ƒ 500,- te koop aangeboden Fraunhofer-refractor. Roelofs en Rienks waren
aan een taak gezet die hun krachten duidelijk te boven was gegaan. Een vernietigend
rapport van Moll (indertijd zelf lid van de begeleidingscommissie) bracht in 1828 de
omvang van het debâcle aan het licht. Jarenlang stond de kijker ongebruikt op de
sterrenwacht. Omdat men dacht dat de koning de kijker uit eigen zak bekostigd had
(wat naderhand niet het geval bleek te zijn) dorst men het instrument pas in 1846
te verwijderen.
Toch moet men daar niet al te lang bij stil blijven staan; missers als deze vindt
men in de wetenschap van alle tijden. De gebrekkige kwaliteit van het
wetenschappelijk werk in Nederland in deze tijd had meer structurele oorzaken. Zo
wordt er wel eens op gewezen dat juist in deze tijd nogal wat hoogleraren lang tot
zeer lang in functie zijn gebleven, hetgeen in een situatie waarin er maar weinig
posten te vergeven waren voor de wetenschappelijke vernieuwing niet bevorderlijk
moet zijn geweest. Dit verschijnsel heet wel het Fremery-effect, naar de Utrechtse
hoogleraar Nicolaas Cornelis de Fremery, die van 1795 tot 1840, dus maar liefst 45
jaar,
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Afbeelding 19. Elektromagneten van Sturgeon, één met een ronde doorsnee, een tweede
met een vierkante doorsnee
Het elektromagnetisme was in de eerste helft van de negentiende eeuw een bijzonder
populair onderdeel van de natuurwetenschap. De stoot daartoe gaf de Deense onderzoeker
Oersted, die in 1820 het effect van een elektrische stroom op de stand van een magneetnaald
ontdekte. Oersted publiceerde zijn bevindingen op 21 juli 1820 en op 17 november
daaropvolgend verscheen er een Nederlandse vertaling van zijn artikel in de Algemeene
Konst- en Letter Bode. Spoedig volgden ook de berichten van de fundamentele ontdekkingen
van Arago en Ampère in Frankrijk en Faraday in Engeland.
In Nederland werden de proeven van de buitenlandse ontdekkers nauwlettend gevolgd en
veelvuldig herhaald en gevarieerd. Degene die zich het meest intensief met het
elektromagnetisme heeft beziggehouden was de Utrechtse hoogleraar Moll.
Moll was in 1828 in Engeland geweest en had in Londen enkele elektromagneten gezien
die gemaakt waren volgens het model van William Sturgeon, een leraar aan het East India
Company Royal Military College in Addiscompe. Rondom een weekijzeren hoefijzer had hij
koperdraad gewikkeld en indien daar stroom door liep, kon de magneet een gewicht van
4,5 kg opheffen, dat is 20 maal het eigen gewicht. Moll trachtte nu, zonder zich echt te
verdiepen in de verklaring van het verschijnsel, nog sterkere elektromagneten te maken. In
zijn Electro-magnetische proeven (Amsterdam 1831) beschreef hij proeven met magneten
die een gewicht van 38 kg konden opheffen. Dat was even wel nog altijd minder dan het
vermogen van de sterkste natuurlijke magneet die bekend was, de magneet in Teylers
Museum te Haarlem. Daarom zette Moll zijn proefnemingen voort en hij wist ten slotte
elektromagneten te maken die 147 kg konden tillen en wel sterker waren dan alle bekende
natuurlijke magneten.
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scheikunde, farmacie, geneeskunde en natuurlijke historie doceerde. In Leiden deed
zijn collega A.H. van der Boon Mesch, die van 1836 tot 1874 scheikunde doceerde,
nauwelijks voor hem onder.
Hoewel de doorstroming hierdoor niet gestimuleerd zal zijn, is het lang in functie
blijven niet de belangrijkste oorzaak. Dat De Fremery zich in de jaren 1830 nog wist
te ontwikkelen tot een van de meest vooraanstaande palaeontologen in Nederland
wijst wel uit dat leeftijd niet altijd nadelig hoeft te zijn voor wetenschappelijke
vernieuwing. Belangrijker was dat de hoogleraren een overladen takenpakket hadden.
De Fremery doceerde maar liefst vier vakken en bovendien hield hij er een drukke
artsenpraktijk op na. Dat kwam in die tijd wel meer voor en had bij De Fremery nog
een bijzondere reden. Eén van de argumenten om hem in 1795 te benoemen was
namelijk zijn bereidheid geweest om uit eigen middelen een kabinet van natuurlijke
historie bijeen te brengen. Tijdens zijn hoogleraarschap heeft hij inderdaad een
aanzienlijke collectie zoölogische en anatomische preparaten bijeen gebracht, maar
door de zware financiële lasten was hij wel genoodzaakt zijn inkomen als hoogleraar
aan te vullen met de opbrengst van zijn medische praktijk. Het was dan begrijpelijk
dat hij zijn onderwijs moest verwaarlozen. De weinige ‘eigen’ studenten die de wisen natuurkundige faculteit trok, kozen vrijwel zonder uitzondering voor zijn collega
Moll. Van de 15 promoties die er tussen 1815 en 1840 in de natuurwetenschappelijke
faculteit plaatsvonden betrof er geen enkele een onderdeel van de scheikunde of
een ander vak dat door De Fremery werd gedoceerd.
Dat men zoveel taken aan een en dezelfde hoogleraar opdroeg, kwam voort uit
de zeer beperkte financiële middelen van de universiteiten en uit de dienende functie
die men de natuurwetenschappen in het universitaire bestel nog altijd toedacht.
Natuurwetenschappelijke kennis werd nog steeds beschouwd als een propaedeuse
voor de studie in de geneeskunde. Ondanks de verzelfstandiging van de
natuurwetenschappelijke faculteit wenste men de natuurwetenschappelijke opleiding
geen enkele zelfstandige betekenis toe te kennen; zonder de bekroning met een
medische studie had de student in de natuurwetenschappen ook nauwelijks een
beroepsperspectief. De universiteit kon maar een enkeling opnemen, op de Latijnse
scholen en gymnasia werd nog nauwelijks iets gedaan aan natuurwetenschappelijk
onderwijs en enige industrie van betekenis was er nog nauwelijks.
De geest van de Romantiek en de ‘Naturphilosophie’, die met name in Duitsland
een zo bevruchtende werking op de natuurwetenschappen heeft gehad, had in
Nederland nauwelijks iets te betekenen. Romantische
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natuuronderzoekers zijn op de vingers van een hand te tellen. Een van de weinigen
was de student H.C. van der Boon Mesch, de latere hoogleraar in de scheikunde
in Amsterdam, die in 1817 een prijs van de Leidse universiteit won met een
verhandeling over de vraag ‘Op welke wijze handhaaft de natuur de verhouding
tussen de dichtstbij zijnde elementaire bestanddelen van de atmosfeer?’. In zijn
verhandeling ging Van der Boon Mesch uit van het ‘naturphilosophische’ beginsel
dat in de natuur harmonie en evenwicht tot stand komen door de schijnbare strijd
tussen tegengestelde krachten. Van Breda, toen nog hoogleraar in Franeker,
waarschuwde de laureaat echter met klem voor de ‘wartaal der Duitsche
Naturphilosophie’ en toen hij in Amsterdam hoogleraar werd heeft Van der Boon
Mesch zich nooit meer als ‘Naturphilosoph’ laten kennen. Voor echt romantisch en
‘naturphilosophisch’ denken moeten we bij medici zijn, zoals de Haagse arts Conrad
Ontijd, of bij wijsgerig ingestelde levensonderzoekers, zoals de materialist J.E.
Doornik. Deze ontvouwde in 1808 in zijn Wijsgeerig-natuurkundig onderzoek
aangaande de oorspronglijke mensch, en de oorspronglijke stammen van deszelfs
geslacht de hypothese dat de verschillende vormen waarin het leven op aarde zich
in opvolgende tijden gemanifesteerd heeft beschouwd moeten worden als
afstammingen van elkaar. Langs zuiver speculatieve weg kwam Doornik zo tot
theorieën die preludeerden op de evolutietheorie van Darwin.
Het merendeel der onderzoekers stond echter afwijzend tegenover dergelijke
speculaties. Voor zover er sprake was van romantische stemmingen uitten deze
zich in de fysico-theologie, die een voortgezette bloei te zien gaf. Er was in 1815
aan de universiteiten zelfs een vak ingesteld dat zich bij uitstek leende voor de
fysico-theologie, namelijk het vak landhuishoudkunde. Docenten in dat vak, dat een
onderdeel was van de wis- en natuurkundige faculteit, leerden de studenten het
een en ander over het boerenbedrijf en probeerden de boerenstand te verheffen
door het uitdenken van praktische landbouwhervormingen. In Groningen werd dit
vak gedoceerd door de predikant J.A. Uilkens, die voornamelijk theologiestudenten
onder zijn gehoor had (die konden later als dorpspredikant nuttig werk doen onder
de boeren). Bij hem is goed te merken hoe, zoals Huizinga schreef, ‘de huiverende
natuurvereering van den stillen wandelaar en de praktische zin van den
dorpsdominee’ elkaar ontmoetten in de landhuishoudkunde. Hij kwam met allerlei
hervormingsvoorstellen, gaf een bewerking uit van Martinets Katechismus der natuur
en publiceerde in dezelfde trant zijn hoofdwerk, De volmaaktheden van den Schepper
in zijne schepselen beschouwd, tot verheerlijking van God en tot bevordering van
nuttige natuurkennis, in redevoeringen (1801-1822).
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Het naïeve optimisme ten aanzien van de nuttige toepassing van wetenschappelijke
kennis treffen we ook buiten de landhuishoudkunde en de fysico-theologie aan. Zo
werd bij Koninklijk Besluit in 1825 bepaald dat er op de universiteiten ook technisch
onderwijs gegeven moest worden. De hoogleraren moesten ‘de toepassing van de
scheikunde en werktuigkunde op de nuttige kunsten’ uitleggen aan niet-studenten
die in nijverheid en ambacht werkzaam waren: leerjongens, fabrikanten, landbouwers,
geschoolde ambachtslieden en anderen. Dit mechanisch en chemisch technologisch
onderwijs betekende evenwel een nieuwe verzwaring van het takenpakket van de
hoogleraren en de invoering van het besluit stuitte derhalve op nogal wat verzet.
De Groningse hoogleraar in de scheikunde Stratingh, die zelf medeoprichter van
een loodwitfabriek was en dus niet beticht kon worden van dédain voor de techniek,
staakte al na een jaar zijn colleges. Zijn collega Verdam, die het mechanisch
technisch onderwijs moest verzorgen, vertrok terzelfder tijd. Het experiment mislukte,
zowel in Groningen als elders, en men leerde eruit dat technisch hoger onderwijs
beter aan een aparte instelling kon worden gedoceerd. Dit leidde in 1842 tot de
oprichting van een Akademie tot opleiding van burgerlijke ingenieurs in Delft, in
1863 omgezet in een Polytechnische School.
Door een combinatie van factoren - langdurige hoogleraarschappen, beperkte
financiële middelen, overladen takenpakketten, een mentaliteit die afkerig was van
theorievorming en speculatie, en goedbedoelde, maar misplaatste en averechts
werkende initiatieven - stelde het wetenschappelijk onderzoek in universitair verband
in deze tijd niet veel voor. Aanvankelijk was men daarover niet zo verontrust, maar
rond 1840 begon men toch meer en meer het onbehaaglijke gevoel te krijgen dat
er iets mis was. Het toonaangevende tijdschrift De Gids schreef in 1842: ‘Er is veel
eigenliefde toe noodig om met onze universiteiten ingenomen te blijven. En wat
men zeggen moge: wij zijn niet au niveau van andere natiën’. Hier en daar werd nu
gesproken over de opheffing van een of meer instellingen van hoger onderwijs.
Harderwijk was al in 1818 op aandrang van de Belgen gesloten en het
rijksathenaeum in Franeker sloot in 1843 zijn poorten. In die jaren deden ook
geruchten de ronde dat Groningen voor opheffing in aanmerking kwam.
De meest radicale oplossing voor het probleem van de Nederlandse achterstand
op wetenschappelijk terrein kwam van de nog jonge fysioloog en filosoof Jacob
Moleschott, een Nederlander van geboorte die in Duitsland en Italië naam zou
maken als een van de grondleggers van het materialisme. In 1848 schreef hij in
een artikel dat een vernietigend
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oordeel gaf over vooral de medische wetenschap in Nederland dat de enige oplossing
lag in aansluiting van Nederland bij Duitsland, waar juist in dat jaar een revolutie de
lang verbeide eenheid leek te brengen. Dit voorstel was niet zo onrealistisch als het
lijkt. In Nederland, dat in de jaren 1840 een nationale identiteitscrisis doormaakte
en twijfelde aan de mogelijkheid om na de afscheiding van België als kleine natie
te overleven, gingen wel meer stemmen op om aansluiting bij Duitsland te zoeken.
Op politiek terrein is daar niets van terecht gekomen, maar we zullen zien dat dit in
zekere zin op wetenschappelijk terrein wel het geval is geweest.

4. Beginnend herstel
Op het moment dat Moleschott zijn vernietigende oordeel over de Nederlandse
wetenschap publiceerde, was dat oordeel eigenlijk al weer achterhaald. Op één
plaats in Nederland was er in die jaren sprake van een voorzichtig en vooralsnog
beperkt herstel van de wetenschap. Aan de universiteit van Utrecht doceerde sinds
1840 de scheikundige Gerrit Jan Mulder, die door zijn eigen werk en door het werk
van zijn leerlingen het onderwijs in de scheikunde in Nederland moderniseerde.
Utrecht was rond 1850 de plaats van waaruit het herstel van de vaderlandse
wetenschap leek te beginnen.
GERRIT JAN MULDER, geboren in 1802, had in Utrecht geneeskunde
gestudeerd en was na zijn promotie in 1825 arts geworden in Amsterdam
en Rotterdam. Hij werd tevens lector bij het Bataafsch Genootschap voor
Proefondervindelijke Wijsbegeerte en docent scheikunde aan de Klinische
School te Rotterdam (in 1828 opgericht voor de opleiding van de tweede
medische stand, de vroedvrouwen, heelmeesters en apothekers). Na een
mentale ineenstorting in 1833 gaf hij zijn medische praktijk op en
concentreerde hij zich op de wetenschap van de scheikunde. In 1840
werd hij de opvolger van De Fremery in Utrecht, waar hij in 1845 de
beschikking kreeg over een nieuw laboratorium. Tussen 1850 en 1857
was Mulder actief in de politiek als voorvechter van de April-beweging en
het conservatisme. Hij ging in 1868 vervroegd met emeritaat en overleed
in 1880.
Toen Mulder in 1840 naar Utrecht kwam, liet hij duidelijk merken iets te willen doen
aan de treurige situatie van de scheikunde in Utrecht en hij was daar ook wel de
man voor om het te doen. In de Klinische School te Rotterdam had hij de beschikking
gehad over een goed uitgerust chemisch laboratorium, waar hij zijn leerlingen zelf
proeven liet doen en waar hij onderzoekingen verrichtte op een niveau dat op de
universiteiten niet
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gehaald werd. Hij kwam rond 1838 tot de ontdekking van de eiwitten, die later door
de bekende Duitse scheikundige Liebig als een aparte categorie van de organische
stoffen naast de vetten en koolhydraten werden erkend.
In Utrecht zette Mulder voort wat hij in Rotterdam begonnen was. In het nieuwe
laboratorium dat hij bij zijn komst bedongen had liet hij de studenten zelf proeven
doen en ging hij verder met zijn organisch-chemisch onderzoek. Op basis daarvan
publiceerde hij een Proeve eener algemeene physiologische scheikunde (1843-1849)
en een landbouwscheikundig standaardwerk, Scheikunde der bebouwbare aarde
(1860). Zijn aanpak trok veel studenten. Stonden er vóór 1840 gemiddeld vier
studenten in de wis- en natuurkundige faculteit ingeschreven, tegen 148 in de
medische, in het cursusjaar 1840-41 steeg het aantal wis- en natuurkundigen
plotseling tot 53 en daalde het aantal medici tot 70. Na 1841 zakte het aantal wisen natuurkundigen weer tot gemiddeld 15, een getal dat pas rond 1865 weer wat
zou stijgen toen de nieuwe opgerichte Hogere Burger Scholen leraren scheikunde
nodig hadden. Ook in het aantal promoties is de komst van Mulder aan te wijzen.
Van de 48 promoties die tussen 1840 en 1869 in de wis- en natuurkundige faculteit
plaatsvonden nam Mulder er 22 voor zijn rekening. Zijn collega in de natuurkunde,
Van Rees, had er 18, maar anders dan Mulder kon Van Rees zijn studenten nog
enige toekomstperspectief bieden. Na 1838 waren enkele Latijnse scholen omgezet
in gymnasia met een zogenaamde tweede afdeling, waar ook natuurkunde werd
onderwezen. De meeste leerlingen van Mulder werden leraar aan een technische
school of gingen naar Indië. Enkelen werden hoogleraar, slechts één leerling koos
een industriële loopbaan. Dat was in 1863, toen de industrialisatie van Nederland
nog maar nauwelijks op gang was gekomen.
Behalve door zijn modernisering van het scheikunde-onderwijs en zijn boeken
heeft Mulder ook veel voor de beoefening van de scheikunde in Nederland gedaan
door het vertalen en laten vertalen van belangrijke buitenlandse werken. In Rotterdam
al liet hij leerlingen de leerboeken vertalen van zijn leermeester, de Zweedse
chemicus Berzelius, en in zijn Utrechtse tijd vertaalden twee leerlingen de werken
van de Schotse landbouwscheikundige Johnston, met wiens opvattingen Mulder
meer ingenomen was dan met die van Liebig. Eén van de vertalers, F.H. Fromberg,
werd assistent van Johnston en vertaalde Mulders Proeve in het Engels.
Mulder was een man die het conflict niet schuwde. Berucht werd de botsing tussen
Mulder en Liebig. In een discussie tussen Liebig en Berzelius over de samenstelling
van gal koos Mulder de zijde van Berzelius en
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daardoor verkoelde zijn relatie met Liebig. Deze begon zich steeds kritischer uit te
laten over de theorie van de Nederlander dat in alle eiwitachtige stoffen een
gemeenschappelijke ‘wortelstof’, proteïne genaamd, aanwezig zou zijn. Toen Liebig
schreef dat het hem niet gelukt was zuivere proteïne te bereiden en dat hij Mulder
uitdaagde duidelijk te maken hoe hij er wel in was geslaagd, reageerde Mulder als
door een wesp gestoken; hij deed een heftige uitval naar Liebig in een pamflet De
vraag van Liebig aan de zedelijkheid en aan de wetenschap getoetst. Het feit echter
dat Mulders proteïnetheorie in 1847 definitief werd weerlegd, deed zijn naam als
onderzoeker geen goed.
Mulders betekenis voor de scheikunde ligt dan ook niet op het terrein van de
scheikundige theorie, maar op dat van het onderwijs. Maar ook daar had hij zijn
beperkingen. De ‘school’ die hij in Utrecht stichtte had teveel het accent van een
onderwijsschool en te weinig dat van een onderzoekstraditie. Aan zijn promovendi
stelde Mulder geen al te hoge eisen; een redelijke literatuurstudie was hem al
voldoende. Maar bovenal heeft zijn afkeer van de wiskunde gemaakt dat zijn
betekenis beperkt is gebleven. Voor Mulder was de scheikunde een zuiver
beschrijvende wetenschap, een wetenschap waarin een beschrijving van organische
en anorganische stoffen werd gegeven op basis van hun chemische eigenschappen.
Theoretische chemie, materietheorie en wiskundige analyses waren daarbij niet
nodig. Zelfs schijnt hij eens iemand als promovendus geweigerd te hebben toen
bleek dat er een algebraïsche formule in het proefschrift voorkwam.
Dat Mulder zo de ontwikkeling van nieuwe en veelbelovende scheikundige
disciplines heeft verhinderd of vertraagd bewijst het geval van zijn wellicht meest
begaafde leerling, Chr. H.D. Buys Ballot.
CHRISTOPHORUS HENRICUS DIEDERICUS BUYS BALLOT, in 1817 in het
Zeeuwse Kloetinge geboren, studeerde natuur- en scheikunde in Utrecht
bij Van Rees en Mulder en promoveerde er in 1844. In 1845 werd hij
lector in de mineralogie en de geologie, waaraan hij in 1846 de
theoretische chemie mocht toevoegen. In 1847 werd hij buitengewoon
hoogleraar in de wiskunde en de sterrenkunde. Hij beijverde zich in die
hoedanigheid voor het bouwen van een nieuwe sterrenwacht en voor de
oprichting van het KNMI. In 1857 werd hij gewoon hoogleraar en in 1867
volgde hij Van Rees op als hoogleraar in de natuurkunde. Hij ging met
emeritaat in 1888, maar bleef tot zijn dood in 1890 directeur van het KNMI.
Buys Ballot had bij Van Rees, die erg geporteerd was voor een mathematische
benadering van de natuurverschijnselen, kennelijk de smaak voor
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de wiskunde te pakken gekregen, want in 1843, nog voor zijn promotie, ontwikkelde
hij een chemische materietheorie met een sterk wiskundig karakter. In deze theorie
bestond alle materie uit kleine deeltjes met afstotende én aantrekkende krachten.
De kleinste materiedeeltjes, de atomen, trokken elkaar aan, maar de etherdeeltjes
waardoor ze waren omringd, stootten elkaar juist af. Door de combinatie van de
afstotende en aantrekkende krachten van de etherdeeltjes en de atomen werd de
resulterende kracht tussen twee materiedeeltjes afwisselend positief en negatief,
met grotere waarden naarmate de deeltjes elkaar dichter naderden.
Buys Ballot was erg ingenomen met zijn theorie en toen hij in 1846 lector in de
theoretische chemie was geworden, behandelde hij haar in zijn colleges. De inhoud
van die colleges verwerkte hij in 1849 in zijn Schets eener physiologie van het
onbewerktuigde rijk der natuur, een boek dat gezien de stand van wetenschap
opmerkelijk genoemd kon worden en een stimulans had kunnen zijn voor de
theoretische chemie in Nederland. Er werd echter nauwelijks nota van genomen.
Zijn leermeester Mulder had hem al kort na 1843 publikatie van de theorie ontraden.
Hij zag er weinig in, de theorie was te wiskundig en te fysisch om als een bijdrage
aan de scheikunde gewaardeerd te kunnen worden. Maar ook volgens Van Rees
was Buys Ballot te ver gegaan en zo kwam een eerste poging om in Nederland
zoiets als fysische chemie tot ontwikkeling te brengen vroegtijdig tot een einde.
De teleurgestelde Buys Ballot schakelde daarop over op een ander
wetenschapsgebied, de meteorologie. De weerkunde kon in die tijd nog nauwelijks
een wetenschappelijke discipline genoemd worden. In de voorafgaande eeuwen
waren door mensen als Beeckman, Musschenbroek, Cruquius en Van Swinden
steeds systematischer metingen verricht, onder andere met het oog op het
veronderstelde verband tussen het weer en de gezondheid van de mens, maar enig
resultaat had dit alles nog niet gehad. Het was Buys Ballot die de weerkunde uittilde
boven het niveau van het zuiver registreren van schommelingen in temperatuur,
hoeveelheden neerslag en wisselende windrichtingen.
Hij deed dit in eerste instantie uitsluitend door zijn organisatietalent. In 1854 wist
hij te bewerken dat de overheid op het bolwerk Sonnenborgh in Utrecht het Koninklijk
Nederlandsch Meteorologisch Instituut stichtte. Door de ontwikkeling van de telegrafie
was het mogelijk geworden weerberichten snel over het land te verspreiden en het
onmiskenbare nut dat men kon trekken van een tijdige waarschuwing van naderend
slecht weer maakte het interessant een centraal en coördinerend instituut op te
richten. Maar de ambitie van Buys Ballot ging verder: hij wilde Utrecht
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Afbeelding 20. Het KNMI op Sonnenborgh; tekening door A.J. Monné uit 1883
In 1848 begonnen Buys Ballot en zijn studievriend F.W.C. Krecke systematisch weerkundige
waarnemingen te doen op het huis van de stadsarchitect, gelegen op het zuidoostelijke
bolwerk van Utrecht, Zonnenburg of Sonnenborgh. In 1854 kreeg Buys Ballot de beschikking
over een eigen instituut: het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Buys Ballot
werd de eerste hoofddirecteur en bleef dat tot zijn dood in 1890. Het instituut werd gehuisvest
op Sonnenborgh, waar sinds 1853 ook het observatorium van de universiteit was
ondergebracht. In 1897 zou het KNMI verhuizen naar De Bilt.
Op het dak van het KNMI zijn enkele weerkundige instrumenten zichtbaar. Uiterst links een
aëroklinoskoop, een in 1867 door Buys Ballot ontwikkelde seinpaal die de grootte en de
richting van het luchtdrukverval aangaf. Verder zijn zichtbaar twee windsnelheidsmeters,
een windvaan en een regenmeter.
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het centrum laten worden van een wereldwijd stelsel van weerkundige stations en
hij heeft zich op internationaal vlak tot aan zijn dood ingespannen voor de
ontwikkeling van de meteorologische wetenschap. De oprichting van het KNMI was
zo een van de duidelijkste aanwijzingen voor de modernisering en het beginnend
herstel van de Nederlandse wetenschap.
Het internationale gezag van Buys Ballot berustte echter behalve op zijn
organisatietalent ook op zijn wetenschappelijke verdiensten. De meeste bekendheid
verwierf hij door de ontdekking van de zogenaamde ‘Wet van Buys Ballot’, die een
verband aangeeft tussen de luchtdrukverdeling en de windrichting. Na de regel al
in 1857 in de Verhandelingen van de Koninklijke Akademie te hebben gepubliceerd
bracht hij haar in 1860 in zijn Eenige regelen voor aanstaande weersveranderingen
in Nederland zo onder woorden:
‘De regel voor de windrichting is dus deze: legt men zich in de richting
van den wind met den rug naar de plaats, van waar hij komt, zoo heeft
men de laagste plaats aan de linkerhand, even als bij de orkanen’.
Hoewel deze ‘wet’ naar Buys Ballot is genoemd, was hij niet de eerste ontdekker.
Zijn medeontdekker, de Amerikaan Ferrel, had de wet in 1856 op theoretische
gronden uit de invloed van de aardrotatie op de windrichting afgeleid.
Zoals Mulder de scheikunde en Buys Ballot de meteorologie in Utrecht tot bloei
wisten te brengen, zo werden de levenswetenschappen van een nieuw elan voorzien
door de Utrechtse hoogleraren Donders en Harting. De eerste heeft vooral
bekendheid verworven als oogarts en wij laten hem daarom verder buiten
beschouwing. De betekenis van Harting heeft evenwel geheel gelegen op het terrein
van de natuurlijke historie, de biologie.
PIETER HARTING, in 1812 in Rotterdam geboren, studeerde geneeskunde
in Utrecht en werd arts te Oudewater. In 1841 volgde zijn benoeming tot
hoogleraar in de farmacie en plantkunde in Franeker, maar omdat deze
instelling in 1843 opgeheven werd, moest hij overgeplaatst worden naar
Utrecht, eerst als buitengewoon hoogleraar, later als gewoon hoogleraar.
Hij doceerde er farmacologie, plantenfysiologie, vergelijkende anatomie
en zoölogie en deed bovendien onderzoek op het gebied van de geologie.
In 1852 behoorde hij tot de oprichters van het populair-wetenschappelijke
tijdschrift Album der natuur. Verder was hij een fervent voorstander van
crematie en een even fervent bestrijder van spiritisme en alcoholisme.
Hij ging in 1882 met emeritaat en overleed in 1885 te Rotterdam.
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Toen Harting in 1843 naar Utrecht werd overgeplaatst, moest hij daar een eigen
positie proberen te vinden temidden van de zittende hoogleraren. Harting koos
daarom voor het terrein van de microscopie, een sinds de tijd van Leeuwenhoek in
Nederland (en elders) tamelijk verwaarloosd werkterrein. Harting beklemtoonde
keer op keer het nut van microscopisch onderzoek en lichtte dit toe met zijn studies
van de celwand, de aardappelziekte en de geologische gesteldheid van de
Nederlandse bodem. Mede op basis van zijn colleges schreef hij het standaardwerk
Het mikroskoop, deszelfs gebruik, geschiedenis en tegenwoordige toestand (4 delen,
1848-1854).
Na 1853, toen hij de opdracht aannam om een Duits leerboek over de
vergelijkende anatomie te vertalen, richtte Harting zijn aandacht op de zoölogie. Hij
publiceerde over de paalworm en over morfologische onderwerpen, maar zijn
hoofdwerk was zijn Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde in haren
geheelen omvang (3 delen, 1862-1870). Hij verschafte de beoefening van de zoölogie
ook een steviger fundament door zijn ijveren voor het oprichten van Nederlandse
zoölogische onderzoeksstations in het buitenland. Zijns inziens waren dergelijke
instituten noodzakelijk wilde men de studenten een degelijk overzicht van de
soortenrijkdom in de dierenwereld geven. Hij zag zijn ijveren met succes bekroond
toen in 1874 een Nederlands zoölogisch station in Napels werd opgericht. Twee
jaar later werd daarnaast nog een reizend zoölogisch station opgericht.
Niet alleen heeft Harting veel gedaan voor de organisatie van het zoölogisch
onderwijs en onderzoek, hij is ook van betekenis geweest voor de verspreiding van
nieuwere inzichten op het terrein van de algemene biologie. Vooral de evolutietheorie
vond in hem een toegedaan aanhanger. In deze tijd was de oude gedachte aan een
eenmalige schepping van planten- en dierenrijk door de meeste biologen al verlaten;
de gedachte dat er in het verleden een reeks van afzonderlijke scheppingen had
plaatsgevonden was niet ongewoon. Ook werd door sommigen wel beweerd dat
de soorten zich ook uit elkaar hadden ontwikkeld. In Nederland is de speculatieve
ontwikkelingshypothese van Doornik al genoemd en Donders sprak zich in 1848 in
zijn inaugurele oratie De harmonie van het dierlijk leven ook voor die gedachte uit.
Datzelfde deed Harting in zijn boekje De voorwereldlijke scheppingen, vergeleken
met de tegenwoordige uit 1857. Het specifieke in Darwins evolutietheorie, in 1859
geformuleerd in zijn The origin of species, was echter dat de evolutie plaatsvond
door middel van natuurkeus (‘natural selection’). De meesten die vóór 1859
aanhanger van de ontwikkelingsgedachte waren geweest, accepteerden ook dit
nieuwe
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element, maar de tegenstanders zagen er juist een nieuw argument in tegen elke
gedachte aan een ontwikkeling der soorten. De nestor van de Nederlandse biologen,
de Leidse zoöloog Jan van der Hoeven, een aanhanger van de gedachte van de
afzonderlijke scheppingen, schreef in 1864 in Album der natuur dat gezien de
a-teleologische implicaties van de natuurkeus het voor hem moeilijk was nog gezond
verstand aan te nemen bij de voorstanders van de darwiniaanse evolutietheorie.
Op dat moment had Harting in het eerste deel van zijn Leerboek der dierkunde de
theorie van Darwin al zeer welwillend besproken. De belangrijkste pleitbezorger van
Darwin in Nederland was op dat moment overigens de conservator van het
geologisch-palaeontologisch kabinet van Teylers Genootschap, T.C. Winkler, die
al in 1860 een vertaling van The origin of species gepubliceerd had.
Met Mulder, Buys Ballot, Donders en Harting was Utrecht rond het midden van de
eeuw wat de natuurwetenschappen betreft zonder meer de belangrijkste universiteit
van het land geworden, maar de geest van vernieuwing drong ook elders door. Dat
was in de eerste plaats het werk van de leerlingen van Mulder, die uitzwermden
over de andere universiteiten. Eén van de eersten was Von Baumhauer, die in de
jaren 1843-1845 de eerste officieel aangestelde, maar nog door Mulder zelf betaalde
assistent was geweest. Von Baumhauer was eerst korte tijd hoogleraar aan het
Athenaeum te Maastricht, maar werd in 1848 hoogleraar aan het Athenaeum te
Amsterdam. Hij bracht er de hoogst noodzakelijke verbeteringen aan in het chemisch
laboratorium, maar de situatie van het Athenaeum rond 1860 was te onzeker om
hem in 1864 te weerhouden het secretariaat van de Hollandsche Maatschappij over
te nemen, als opvolger van Van Breda. Daar kon hij beter uit de voeten: hij maakte
een eind aan het prijsvrageninstituut en richtte in plaats daarvan een
wetenschappelijk tijdschrift op, de Archives néerlandaises des sciences exactes et
naturelles. Von Baumhauers plaats in Amsterdam werd ingenomen door een andere
leerling van Mulder, J.W. Gunning.
Ook in Groningen voerde een student en leerling van Mulder de modernisering
van het scheikundig onderwijs door. P.J. van Kerckhoff, die nog in Rotterdam les
van Mulder had gehad, werd er in 1851 de opvolger van Claas Mulder, die van de
scheikunde naar de zoölogie was overgestapt. Onder Mulder had de beoefening
van de scheikunde tien jaar stil gestaan, maar zijn opvolger liet een frisse wind door
het laboratorium waaien. Huizinga schreef over hem:
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‘Het eerste wat Van Kerckhoff te Groningen deed, was het pas een jaar
tevoren ingerichte laboratorium weer geheel te veranderen. De
alchymistenschoorsteen verdween, wellicht tot schade van de
schilderachtigheid. Er kwam een practicum-zaal met trekkasten en rekken
voor reagentia; een droogstoof, zand- en waterbad en distilleertoestel
werd aangevraagd, de collegekamer kreeg een experimenteertafel; er
werden ovens aangebracht in het groflaboratorium. De amanuensis werd
vervangen door J.M. van Bemmelen, spoedig daarop met den nieuwen
rang van assistent. Toen in 1853 de stedelijke gasfabriek geopend werd,
en het gebouw van gasleiding voorzien, mocht het chemisch laboratorium
voor den tijd uitmuntend ingericht heeren. Nu moesten ook de studenten
eraan geloven. Praktische oefeningen werden zoowel voor de
propaedeutici der geneeskunde als voor chemici in engeren zin verplicht
gesteld’.
Hoewel Van Kerckhoff zijn collega's en studenten niet ontzag, werd het als een
verlies voor de universiteit ervaren dat hij in 1868 naar Utrecht geroepen werd om
zijn leermeester Mulder op te volgen.
Ook buiten de scheikunde kwam nu voorzichtig de modernisering van de
wetenschap op gang. Wat Buys Ballot in Utrecht deed voor de meteorologie, wilde
in Leiden F. Kaiser doen voor de sterrenkunde. Kaiser, die geen geregelde
academische opleiding had genoten, wist zich van eenvoudig observator aan het
oude observatorium in 1837 op te werken tot lector in de sterrenkunde en directeur
van de sterrenwacht, en later werd hij nog hoogleraar in de sterrenkunde. Al die
jaren heeft hij gepoogd de astronomie in Leiden meer armslag te geven. Eerst deed
hij dat door het schrijven van een populair handboek, Sterrenhemel (2 delen,
1844-1845), vervolgens door het organiseren van een nationale inzamelactie voor
een nieuwe sterrenwacht. Met steun van de Tweede Kamer wist hij zijn doel te
bereiken en in 1861 kon een geheel nieuwe sterrenwacht op één der bolwerken
van Leiden in gebruik genomen worden. Kaiser werd in staat gesteld nieuwe
instrumenten aan te schaffen en een eigen tijdschrift uit te geven, de Annalen der
Sternwarte in Leiden, waarvan het eerste deel in 1868 verscheen. Dat men hem
internationaal ook waardeerde, bleek uit het feit dat hij in 1867 betrokken werd bij
de nieuwe triangulatie van Midden-Europa. Bij Kaisers dood in 1872 had Leiden in
ieder geval weer een sterrenwacht die internationaal meetelde.

5. Naar een nieuwe hoger-onderwijswet
Het beginnend herstel, dat zich eerst in Utrecht en later elders manifesteerde, maakte
dat de oude wet op het hoger onderwijs uit 1815 steeds
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meer als een knellend keurslijf werd ervaren. Bij die regeling waren het aantal
hoogleraren en de materiële voorzieningen nauwkeurig vastgelegd, terwijl vanuit
de universiteiten het verlangen kwam de verdeling der vakken en het scheppen van
voorzieningen zelf te mogen regelen. Het universitaire bestel was aan hervorming
toe en alle discussie concentreerde zich rond de nieuwe wet op het hoger onderwijs
die bij de grondwetswijziging van 1848 in het vooruitzicht was gesteld.
Een voorproefje van de richting waarin de gedachten van de regering gingen,
kreeg men in 1851 toen de regering-Thorbecke het Koninklijk Instituut van
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone kunsten ophief en in plaats daarvan een
Koninklijke Akademie oprichtte die van het oude Instituut alleen de wis- en
natuurkundige wetenschappen overnam. Voor Thorbecke was deze drastische
reorganisatie geen bezuinigingsmaatregel, maar een principiële kwestie. De
beoefening van de wetenschap diende zijns inziens niet opzettelijk door de overheid
bevorderd te worden; dat kon beter overgelaten worden aan ‘de maatschappelijke
natuurkracht’. De overheid beoefent zelf geen wetenschap en in die zin is
wetenschap, net zomin als kunst, een regeringszaak. Alleen omdat de beoefenaren
van de natuurwetenschappen nuttige adviezen aan de overheid konden geven,
wenste Thorbecke de natuurwetenschappelijke Klasse van het oude Instituut te
handhaven.
Op de achtergrond kan men bij deze reorganisatie de omslag zien van het oude
wetenschapsideaal van de Verlichting, dat wetenschappen en kunsten in onderlinge
samenhang wilde beschouwen, naar een Fransutilitair of Engels-liberaal standpunt,
dat uitsluitend op het nut voor de staat of maatschappij lette. Thorbecke had al in
1828, toen hij nog hoogleraar in Gent was, geschreven:
‘De bestemming der universiteiten is niet om algemeene verlichting te
verspreiden, maar zij hebben het te doen met dat deel der jeugd, hetwelk
geroepen zal zijn om tot de hoogst en meest gewichtige oogmerken der
maatschappij mede te werken’.
Spoedig diende zich echter ook een nieuw wetenschapsideaal aan, het Duitse:
wetenschap niet alleen beschouwd als een middel tot vergroting van de welvaart,
maar ook als een geestelijk goed dat waard is om zichzelfs wille beoefend te worden.
Dit Duitse model vond ingang toen in 1855 besloten werd de Koninklijke Akademie
weer uit te breiden met een Tweede Afdeling, waarin de in 1851 uitgestoten Letteren
ondergebracht werden. De Schone kunsten bleven dus definitief buiten de Akademie.
Ook de doelstelling van de Akademie werd in 1855 ruimer omschreven:
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niet alleen het adviseren van de regering, maar ook het vormen van een middelpunt
van samenwerking tussen geleerden, het versterken van de band met buitenlandse
onderzoekers en het entameren van onderzoek dat slechts door verscheidene
onderzoekers en met steun van de regering verricht kon worden. Dat was precies
wat een centraal wetenschappelijk orgaan in die tijd aankon en in de tweede helft
van de negentiende eeuw heeft de Akademie naar behoren gefunctioneerd.
Het Duitse model stond ook velen voor ogen die een hervorming van het
universitaire bestel wensten. Navolging van dit model vereiste echter ruimere
middelen voor het verrichten van onderzoek en meer en vooral specialistischer
wetenschappelijk personeel. Hier en daar, bij voorbeeld door Mulder in Utrecht en
Van Kerckhoff in Groningen, waren al assistenten in dienst genomen, terwijl
Amsterdam in 1847 al toestemming had gevraagd om privaatdocenten aan te
trekken. In Duitsland waren zulke onbezoldigde hulpkrachten al heel gewoon, niet
alleen om de hoogleraren van een deel van hun onderwijstaak te ontlasten, maar
ook, zoals men het in Amsterdam formuleerde, ‘opdat het aan jeugdige geleerden
eene gewenschte gelegenheid zal geven om zich onder de leiding der hoogleraren
tot aanstaande professoren te vormen’.
Natuurlijk waren er ook tegenstanders van de navolging van het Duitse model.
Merkwaardig genoeg waren dit niet alleen politici die wilden bezuinigen, maar ook
mensen als Mulder en Harting, mensen van de generatie van 1840, die wel wilden
vernieuwen, maar dan met mate. Harting schreef in de brochure Gedachten over
het hooger onderwijs in ons vaderland (1858) dat het goed was om het Latijn af te
schaffen en al op het niveau van het middelbaar onderwijs wat meer aan wis- en
natuurkunde te doen. Maar hij was tegen de ‘zucht tot vroegtijdige specialisering’,
en tegen de aanstelling van privaatdocenten had hij bezwaar omdat er onherroepelijk
wrijvingen met de hoogleraren zouden optreden. Hij was voorstander van een brede,
algemene ontwikkeling, die het best gediend was met relatief kleine instellingen van
hoger onderwijs, waar het contact tussen docent en student hecht is en de student
volop kans krijgt op intensieve begeleiding. Zijn ervaringen als hoogleraar aan de
mini-academie te Franeker speelden hem hierbij kennelijk nog door het hoofd.
In de volksvertegenwoordiging gingen de gedachten echter niet zozeer uit naar
een forse dan wel naar een bescheiden uitbreiding van de universiteiten. Eerder
dacht men aan opheffing van een universiteit en vanwege het feit dat Leiden
traditioneel een streepje voor had en Utrecht bloeide, was het duidelijk dat Groningen
gevaar liep. Maar niet alleen Groningen werd bedreigd, ook het Athenaeum in
Amsterdam keek met spanning en
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Afbeelding 21. De achterzijde van het Leidse Academiegebouw, ca. 1860
De foto is gemaakt door P.J. Kaiser, de zoon van de astronoom en één van de pioniers op
het gebied van de fotografie in Nederland. In het midden is zichtbaar de torenkoepel van de
sterrenwacht, die kort nadat deze foto genomen was in verband met de nieuwbouw elders
afgebroken zou worden. Aan de rechterzijde van de torenkoepel zijn twee schuine
schoorstenen te zien. Deze behoren bij een ruimte die van 1825 tot 1844 in gebruik was als
het chemisch laboratorium van de hoogleraar Rein wardt en die daarna voor het botanisch
onderwijs gebruikt werd. De foto is genomen vanuit de Hortus en rechts op de voorgrond is
de wandelgang zichtbaar waar in de winter de niet-winterharde planten werden geplaatst.
Doordat hier in één complex het Academiegebouw, het sterrenkundig observatorium, een
chemisch laboratorium en de Hortus waren samengebracht, is een goed beeld geschapen
van de kleinschaligheid van de Nederlandse universiteit in de eerste helft van de negentiende
eeuw. In dit opzicht was er sinds het midden van de zeventiende eeuw nog maar weinig
veranderd (zie afb. 7).
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bezorgdheid uit naar de nieuwe wet. Na het midden van de eeuw was het Athenaeum
langzaam en nogal onevenwichtig naar een universitaire status toegegroeid, maar
de vraag was of men in Den Haag bereid was dat te erkennen en het stadsbestuur
van Amsterdam de vrijheid te geven het Athenaeum om te zetten in een universiteit,
met alle rechten van dien. Bij de grondwetswijzing van 1848 was bepaald: ‘Het
geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der Overheid’, maar in de
verschillende wetsvoorstellen die na 1848 uitgewerkt werden, was de academisering
van het Athenaeum nu eens wel, dan weer niet opgenomen.
Het gemeentebestuur was na aanvankelijke aarzeling graag bereid de kosten die
met de omzetting in een universiteit gepaard gingen te dragen. Als het niet op het
reglement was vastgelopen, zou het Athenaeum al in 1858 door uitbreiding en
samenvoeging met de Klinische School in totaal 27 hoogleraren hebben geteld,
twee minder dan in Leiden, maar vier meer dan in Utrecht. Ook het aantal studenten
groeide. Terwijl het Athenaeum in Deventer bij gebrek aan nieuwe studenten in
1874 moest sluiten, nam het aantal studenten in Amsterdam toe, vooral toen in 1865
de Klinische School alsnog opging in het Athenaeum en toen in 1868 de Militair
Geneeskundige School uit Utrecht naar Amsterdam werd overgeplaatst en eveneens
in het Athenaeum opgenomen werd. Had Amsterdam in 1858 nog maar 107
studenten, in 1874 waren dat er 407 geworden, voor het merendeel overigens
aanstaande medici.
Na veel vertragingen bereikte in 1876 eindelijk een wetsontwerp de Tweede
Kamer en toen vonden de voorstanders van het behoud van Groningen en de
pleitbezorgers van het Amsterdamse Athenaeum elkaar in een gelegenheidscoalitie.
In het wetsontwerp was het voortbestaan van Groningen uiterst zwak
beargumenteerd, wat eigenlijk een uitnodiging was om bij amendement deze
universiteit op te heffen. Het liberale blok wist dit echter te voorkomen en diende
juist een voorstel in om Amsterdam toestemming te geven het Athenaeum om te
zetten in een universiteit. Minister Heemskerk verzette zich hiertegen, maar kon
niet voorkomen dat de wet in die zin werd geamendeerd. Toen ook de Eerste Kamer
akkoord ging en de Amsterdamse gemeenteraad in het voorjaar van 1877 een
conceptregeling voor de nieuwe universiteit aanvaardde, zou Nederland met ingang
van 1 oktober 1877 niet meer drie, maar vier universiteiten gaan tellen, en dan
universiteiten die ruime financiële en personele mogelijkheden hadden gekregen
om zich aan te passen aan de ontwikkelingen van de wetenschap.
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V Professionalisering en schaalvergroting (1870-1914)
1. De universiteit nieuwe stijl
De Wet op het Hoger Onderwijs van 1876 heeft tot 1960 het fundament gevormd
van het Nederlandse universitaire bestel. Vrijwel tegelijk met de invoering van de
wet begon ook een periode van nieuwe bloei voor de Nederlandse wetenschap,
een periode die eigenlijk alleen met de zeventiende eeuw te vergelijken is en die
daarom wel de Tweede Gouden Eeuw van de Nederlandse natuurwetenschap wordt
genoemd. Het is ontwijfelbaar dat de vernieuwing die de universiteit in 1876 heeft
ondergaan een belangrijk aandeel in die nieuwe bloei heeft gehad.
Hoewel de wet van 1876 in niet geringe mate het resultaat is geweest van
compromissen tussen verschillende partijen, is duidelijk dat de Duitse universiteit
model heeft gestaan voor de inrichting van de Nederlandse universiteit. Het type
van de Duitse universiteit was gebouwd op twee grondgedachten: de eenheid van
de wetenschappen, overkoepeld door de filosofie, en de eenheid van ‘Forschung
und Lehre’. Onderzoek en onderwijs moesten een plaats krijgen binnen een en
dezelfde instelling en ze zouden elkaar moeten verrijken en stimuleren. Inmenging
van buitenaf werd afgewezen; Wilhelm von Humboldt, de geestelijke vader van het
nieuwe universiteitstype en het neo-humanistische ‘Bildungs’-ideaal dat daarmee
gemoeid was, eiste juist van de staat bescherming van de universiteit tegen
maatschappelijke invloeden. Hij gaf zo een nieuwe inhoud aan de aloude
academische vrijheid.
Van de overkoepelende functie van de filosofie is in Nederland niet veel terecht
gekomen, maar uit de wet van 1876 spreekt wel de erkenning van de zelfstandige
waarde van de afzonderlijke wetenschappen. Om deze erkenning ook in feite tot
uitdrukking te brengen, was een niet geringe investering in mensen en middelen
nodig. Werd een hoogleraar voorheen in een faculteit benoemd voor het geven van
verschillende vakken, nu werden vooral specialisten aangetrokken. Teneinde
onderwijs te kunnen geven in de vele nieuwe vakken die volgens de wet gedoceerd
moesten worden, werden bestaande leerstoelen gesplitst en nieuwe in het leven
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geroepen. Mede dank zij de verheffing van het Amsterdamse Athenaeum tot
universiteit verdubbelde het aantal leerstoelen in de wiskunde en
natuurwetenschappen tussen 1875 en 1880. Daarnaast werd een nieuwe categorie
docenten toegelaten, de (onbezoldigde) privaatdocenten. Omdat onderzoek nu een
belangrijk deel van de taak van de universiteit ging uitmaken, moest vrijwel overal
diep in de buidel getast worden om geschikte onderzoeksfaciliteiten te scheppen,
zoals gloednieuwe laboratoria.
De nieuwe wet was dus duur en daarom alleen al kwam er verzet. De roep om
bezuiniging had vóór 1876 al geklonken en was in de eerste jaren na de invoering
van de wet zeker nog niet verstomd, vooral toen bleek dat het vaak grote moeite
kostte om de nieuwe leerstoelen met bekwame mensen te bezetten. Leiden moest
haast maken met het benoemen van de ook elders gevraagde Lorentz en bood
daarom meteen het maximumsalaris. In andere gevallen moest men zijn toevlucht
nemen tot het aanstellen van buitenlanders. Men zag wel in dat door het lang
ontbreken van opklimmingsmogelijkheden capabele mensen niet onmiddellijk in
voldoende aantal beschikbaar waren, maar om goed vaderlands geld daarom aan
vreemdelingen te geven ging ook wat te ver.
Al spoedig doken er in de kamerverslagen en begrotingsbehandelingen klachten
op over de uitvoering van de wet. Er waren, zo vonden velen, teveel
rijksuniversiteiten. Nederland kon ze niet bemannen, kon ze niet betalen en het land
kon, zo vreesde men, ook de afgestudeerden niet verwerken. Eén van de drie
rijksinstellingen zou moeten verdwijnen en iedereen dacht daarbij nu aan Utrecht.
Het opheffen van Leiden was ondenkbaar en het calvinistische volksdeel dat altijd
een voorkeur voor Utrecht had gehad, kon sinds 1880 bij de Vrije Universiteit in
Amsterdam terecht.
Het katholieke kamerlid Schaepman mocht dan ook op brede steun rekenen in
zijn strijd tegen de ‘verkwistingswet’, zoals hij de wet van 1876 aanduidde. Gesteund
door de antirevolutionairen richtte hij zijn pijlen voortdurend op Utrecht en hij diende
in 1882 een motie in die hij te gelegener tijd behandeld wilde zien en waarin hij
stelde dat ‘ook met het oog op 's lands financiën’ de wet herzien moest worden en
‘dat met name het aantal Rijksuniversiteiten behoort te worden verminderd’. Van
verschillende zijden werd betoogd dat opheffing van Utrecht voor de Domstad geen
nadelige gevolgen hoefde te hebben en een kamerlid uit Drenthe vroeg zich in het
openbaar af waarom er toch drie (met de Vrije Universiteit meegerekend eigenlijk
vier) universiteiten in het westen van het land moesten liggen. Minister van
Binnenlandse Zaken Heemskerk, dezelfde
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die in 1876 de wet verdedigd had, liet zich evenwel niet van zijn stuk brengen en
na er anderhalf jaar mee gedreigd te hebben, trok Schaepman zijn motie in 1884
in. Utrecht haalde opgelucht adem en begon onverwijld aan de vernieuwing die
onder de dreiging van opheffing al zo lang had moeten worden uitgesteld.
Na 1884 is de wet verder niet meer in gevaar geweest. Wel werden er regelmatig
veranderingen in aangebracht. De belangrijkste wijzigingen deden zich in 1905 voor,
toen de Polytechnische School te Delft uit de Wet op het Middelbaar Onderwijs werd
gelicht en tot Technische Hogeschool werd verheven. Verder werden onder bepaalde
voorwaarden de doctoraten aan de Vrije Universiteit behaald gelijk gesteld met
doctoraten elders behaald. Voor de natuurwetenschappen had dit overigens geen
directe gevolgen, omdat de Vrije Universiteit pas later in de twintigste eeuw een
wis- en natuurkundige faculteit ging opbouwen. Ten slotte werd in 1905 het aanstellen
van bijzondere hoogleraren mogelijk gemaakt, naast de gewone en buitengewone
hoogleraren.
Wat niet veranderde was de omschrijving die gegeven werd aan ‘hoger onderwijs’.
‘Hooger onderwijs omvat de vorming en voorbereiding tot zelfstandige beoefening
der wetenschappen en tot het bekleeden van maatschappelijke betrekkingen,
waarvoor eene wetenschappelijke opleiding vereischt wordt’. Voor het eerst werd
daarmee erkend dat de taak van de universiteit ook gelegen is op het terrein van
de zelfstandige wetenschapsbeoefening. Overeenkomstig het Duitse universiteitstype
gingen onderwijs en onderzoek bijeen horen als de schering en de inslag van
hetzelfde weefsel.
Voor de ontwikkeling van de wetenschap in het algemeen en de natuurwetenschap
in het bijzonder heeft die nieuwe taakstelling van de universiteit belangrijke gevolgen
gehad. Binnen korte tijd zou Nederland op natuurwetenschappelijk terrein temidden
van de andere landen een vooraanstaande positie innemen. In 1900 werden
verschillende Nobelprijzen ingesteld; in de jaren daarop vielen de prijzen voor
natuurkunde en voor scheikunde aan opvallend veel Nederlandse onderzoekers
ten deel. In 1901 kreeg J.H. van 't Hoff de Nobelprijs voor scheikunde en in 1902
kregen H.A. Lorentz en P. Zeeman samen de Nobelprijs voor natuurkunde. In 1910
werd de prijs voor natuurkunde uitgereikt aan J.D. van der Waals, in 1913 aan H.
Kamerlingh Onnes. Nu moet men wel enigszins voorzichtig zijn met het hanteren
van Nobelprijzen als criterium voor wetenschappelijke bloei in een bepaald land.
Zeker in de eerste jaren dat de prijs werd uitgereikt was er sprake van een
‘inhaaleffect’: de prijs werd soms uitgereikt voor werk dat tientallen jaren daarvoor
was verricht.
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Maar het feit dat binnen een betrekkelijk kort tijdsbestek vijf Nederlandse hoogleraren
met een Nobelprijs geëerd werden, geeft toch wel aan dat Nederland als land van
natuurwetenschap rond de eeuwwisseling een vooraanstaande plaats innam.
Nu mag die nieuwe bloei van de Nederlandse natuurwetenschap niet alleen of
zelfs maar in de eerste plaats toegeschreven worden aan de herinrichting van de
universiteit na 1876. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat het herstel al
rond het midden van de eeuw vorm begon aan te nemen door het werk van Mulder,
Buys Ballot, Donders, Harting en Kaiser. Bovendien was aan de herinrichting van
de universiteiten een ingrijpende hervorming van het middelbaar onderwijs
voorafgegaan, waardoor technisch en natuurwetenschappelijk talent, dat in het oude
onderwijsbestel niet aangeboord kon worden, ruime ontplooiingsmogelijkheden
kreeg. Hoewel de oprichting van de Hogere Burger School (HBS) in 1863 niet
bedoeld was om een betere vooropleiding voor het wetenschappelijk onderwijs te
creëren, is de HBS wel als zodanig gaan functioneren. Van de vijf zojuist genoemde
Nobelprijswinnaars waren Van 't Hoff, Lorentz, Zeeman en Kamerlingh Onnes
oud-leerling van een HBS, terwijl Van der Waals een tijdlang leraar aan een HBS
is geweest. In het licht hiervan kan men stellen dat de herinrichting van de universiteit
aan processen die al eerder op gang waren gekomen de ruimte gaf om zich verder
te ontwikkelen.
De HBS is het werk geweest van de staatsman Thorbecke. In 1862 was hij
wederom minister van Binnenlandse Zaken geworden en in die hoedanigheid
kondigde hij onmiddellijk een nieuwe regeling van het middelbaar onderwijs aan.
Steeds dringender werd de behoefte gevoeld aan een op de maatschappij ingestelde
school, die het geschoolde technische en leidinggevende kader moest leveren voor
handel en nijverheid. Daarvoor was kennis van de moderne talen en de exacte
vakken nodig, maar de bestaande onderwijstypen voorzagen maar zeer ten dele in
die behoefte. Wel bestonden er sinds 1838 hier en daar gymnasia met een
zogenaamde tweede afdeling, waar enige moderne talen en wat natuurkunde aan
het gymnasiale pakket waren toegevoegd, maar voldoende was dit geenszins. Wilde
men de sluimerende krachten van intellect en inventie in het Nederlandse volk vrij
maken voor de noodzakelijke industrialisatie van het land, dan was een nieuw
schooltype gewenst. Naar het voorbeeld van de Duitse ‘Realschule’ ontwierp
Thorbecke daarom de HBS, die noch een gespecialiseerde beroepsopleiding, noch
een vooropleiding voor een wetenschappelijk studie moest zijn, maar een gedegen,
aan de eisen van de tijd aangepaste algemene opleiding voor diegenen die na hun
schooltijd
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een maatschappelijke betrekking zouden aanvaarden.
In het wetsontwerp dat Thorbecke nog in 1862 indiende, waren verschillende
schooltypes geregeld. De Koninklijke Akademie tot opleiding van burgerlijke
ingenieurs in Delft zou worden omgezet in een Polytechnische School, er zouden
burgerscholen, burgeravondscholen, landbouwscholen en Hogere Burger Scholen
in het leven geroepen worden. Bij de HBS maakte het ontwerp weer onderscheid
tussen scholen met een driejarige en scholen met een vijfjarige cursus, waarbij de
driejarige HBS het meest gebruikelijke type zou moeten worden. Aan die HBS zou
onderwijs gegeven moeten worden in de wiskunde, de natuurkunde, de scheikunde,
de aardrijkskunde, de moderne talen, boekhoudkunde en natuurlijke historie, terwijl
de vijfjarige HBS daarenboven nog aparte lesuren aan mechanica, kosmografie en
delfstofkunde zou moeten besteden.
Onmiddellijk na de aanvaarding van de wet, die op 2 mei 1863 door de koning
bekrachtigd werd, begon men overal in het land plannen te ontwerpen voor het
omvormen van bestaande scholen tot HBS of het oprichten van nieuwe HBS'en. Bij
het begin van de cursus 1864-65 waren er al 11 scholen, in de cursus 1900-01
zouden dat er al 41 zijn. Het merendeel van die scholen bood een vijfjarige opleiding;
de driejarige HBS is in het begin van deze eeuw geruisloos verdwenen.
De HBS was uitdrukkelijk niet bedoeld als voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs, maar in de praktijk bood het onderwijs aan de HBS, waar een zwaar
accent op de wiskunde en natuurwetenschappen werd gelegd, wel de beste opleiding
voor een studie in de natuurwetenschappen of de geneeskunde. Dat was voor een
deel te danken aan de goede docenten die men met een hoog salaris voor de HBS
wist aan te trekken. Bekende geleerden als de natuurkundige Van der Waals en de
scheikundige Van Bemmelen hebben voor zij tot het ambt van hoogleraar werden
geroepen les gegeven aan een HBS. Voor een deel werd de kwaliteit van de HBS
ook bepaald door de voortreffelijke uitrusting waarover men kon beschikken. Dat
was hoofdzakelijk het werk van de fysicus Bosscha.
JOHANNES BOSSCHA, in 1831 te Breda geboren als zoon van een
hoogleraar aan de Militaire Akademie in die stad, studeerde in Amsterdam,
Deventer en Leiden, waar hij in 1854 promoveerde op een proefschrift
over de invloed van warmte op elektrische stroomgeleiding. Na een
voortgezette studie in Berlijn werd hij in 1856 assistent aan het
Natuurkundig Laboratorium van de Leidse universiteit. Hij verrichtte daar
onderzoek naar het behoud van arbeidsvermogen. In 1860 werd Bosscha
hoogleraar wis- en natuurkunde te Breda, maar al in 1863 volgde een
benoeming tot inspecteur van het Middelbaar
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Afbeelding 22. De Rijks HBS te Groningen; foto genomen in februari 1889
De Rijks Hogere Burgerschool in Groningen was de eerste rijksschool van het
nieuwe type. Snel na de bekrachtiging van de Wet op het Middelbaar Onderwijs
door de koning stelde de Groningse gemeenteraad het gebouw dat toen
opgetrokken werd voor het gymnasium beschikbaar voor een HBS. Al in 1864
kon in dat gebouw de HBS worden geopend. Spoedig werd deze behuizing,
gelegen in de Pelsterstraat, te klein en in 1869 werd daarom in het noorden van
de binnenstad, aan de Nieuwe Kijk in 't Jat-straat, het hierboven afgebeelde
gebouw neergezet.
De eerste directeur van de school was de scheikundige J.M. van Bemmelen
(1830-1911). Deze had in Groningen bij Van Kerckhoff scheikunde gestudeerd
en was tevens assistent van hem geweest. Verder had hij les gegeven aan de
Akademie Minerva in Groningen (een industrieschool) en aan de
Landhuishoudkundige School, eveneens te Groningen. Daarnaast hield hij zich
bezig met scheikundig onderzoek, vooral met de landbouwscheikunde. In 1869,
kort voor de gereedkoming van de nieuwe behuizing van de HBS, aanvaardde
Van Bemmelen de leiding van de HBS te Arnhem en in 1874 zou hij nog
hoogleraar anorganische scheikunde te Leiden worden. De Groningse HBS had
dus een uiterst bekwame eerste directeur weten te vinden.
Eén van de bekendste leerlingen van Van Bemmelen in Groningen was Heike
Kamerlingh Onnes, die in 1870 admissie-examen voor de universiteit deed. De
experimentele vaardigheid van Kamerlingh Onnes zal zeker al in zijn HBS-tijd
gestimuleerd zijn.
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onderwijs in Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Tien jaar
later werd hij hoogleraar natuurkunde in Delft, tot hij om
gezondheidsredenen het rustiger ambt van secretaris van de Hollandsche
Maatschappij op zich nam. Hij vervulde die functie van 1885 tot 1909 en
hij overleed in 1911.
Dank zij de inspanningen van Bosscha werd het regel dat de HBS uitgerust werd
met een aparte zaal voor het doen van natuurkundige proeven en een aparte zaal
voor scheikundige proeven. Deze practicum-lokalen waren wel klein, maar zeer
modern en vaak beter toegerust dan de academische laboratoria. In Deventer werd
daartoe bij de oprichting van de HBS in 1864 het instrumentarium van een zieltogend
genootschap in zijn geheel naar de school overgebracht. Dat men als HBS-leraar
de beschikking had over zo'n practicum-lokaal vormde een van de aantrekkelijke
kanten van het leraarschap. Nobelprijs winnaars als Lorentz en Kamerlingh Onnes
hebben in hun schoolpracticum de eerste natuurwetenschappelijke vaardigheden
opgedaan. Bovendien hebben zij hun voordeel kunnen doen met een tweede bijdrage
van Bosscha aan de verhoging van het peil van het natuurkundeonderwijs, zijn in
1865 verschenen Leerboek der natuurkunde.
Gegeven deze omstandigheden was het begrijpelijk dat een groot aantal
HBS-leerlingen na hun examen aan de universiteit verder wilde studeren. Omdat
de HBS formeel geen toegang tot de universiteit verschafte, moesten de HBS'ers
eerst nog staatsexamen gymnasium doen, wat later verzacht werd tot een
staatsexamen Grieks en Latijn (waarmee impliciet overigens de gedachte werd
losgelaten dat een klassieke gymnasiale vorming de enige goede basis voor een
wetenschappelijke studie was). Het aantal studenten in de faculteit van wiskunde
en natuurwetenschappen onderging daarom in de jaren zestig een duidelijke stijging,
een stijging die overigens na 1876 in een daling zou omslaan (zie afb. 30). De
oorzaak voor dat laatste was waarschijnlijk dat het aantal HBS'en niet of nauwelijks
meer toenam en dat de beroepskansen voor de afgestudeerden daardoor minder
florissant waren geworden. Bovendien zal de economische crisis waarin Nederland
verkeerde zijn uitwerking niet gemist hebben. Pas na 1884 zou het aantal studenten
weer gaan stijgen. Het gevolg van dit alles was dat zich rond 1880 voor de
universitaire docenten een wetenschappelijk paradijs voordeed: weinig
collegeverplichtingen, veel tijd voor het doen van eigen onderzoek en het begeleiden
van begaafde leerlingen en ten slotte ruime middelen om het onderzoek uit te voeren.
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2. Kenmerken van het onderzoek
Ten gevolge van de toenemende specialisatie die de natuurwetenschappen in de
negentiende eeuw doormaakten, is het moeilijk de ontwikkeling van de wetenschap
in deze tijd nog in algemene termen en als een samenhangend geheel te beschrijven.
Toch zijn er wel enkele algemene kenmerken van het natuurwetenschappelijk
onderzoek in Nederland aan te wijzen.
In de eerste plaats kan men wijzen op de onmiskenbare professionalisering van
de onderzoekers. Voorheen waren hoogleraren vooral docenten; wat zij aan
onderzoek deden was mooi meegenomen, maar niemand rekende erop. Na de
invoering van de wet van 1876 werd dat anders. Onderwijs en onderzoek gingen
bij elkaar horen, onderzoek werd een integraal onderdeel van de taak van de
hoogleraren (zie afb. 23).
In de tweede plaats valt de schaalvergroting van het onderzoek op. Om hun
onderzoek - samen met assistenten en studenten - naar de eisen van de tijd te
kunnen verrichten, moesten de hoogleraren de beschikking hebben over ruime,
goed geoutilleerde laboratoria. Elke universiteit beschikte wel over een fysisch of
scheikundig kabinet, maar dat waren doorgaans kleine, onbeduidende ruimten,
alleen geschikt voor het uitvoeren van demonstratieproeven in de trant van 's
Gravesande en Musschenbroek. Tot ver in de negentiende eeuw was het ook
tamelijk ongebruikelijk dat studenten actief deel hadden aan het wetenschappelijk
onderzoek. In het laatste kwart van de negentiende eeuw werd dat anders: studenten
en promovendi werden op grote schaal ingeschakeld en dat vereiste ruimte. Zo zien
we na 1880 in verschillende universiteiten grote research-laboratoria ontstaan. Van
der Waals richtte in 1881 in Amsterdam het Natuurkundig Laboratorium in,
Kamerlingh Onnes begon na zijn benoeming tot hoogleraar in Leiden in 1882 met
de opbouw van een laboratorium dat speciaal geschikt was voor het doen van
proeven bij lage temperaturen, en Van 't Hoff nam in 1892 het nieuwe scheikundige
laboratorium in Amsterdam in gebruik (zie afb. 24).
Dergelijke grootschalige laboratoria deden een beroep op een kwaliteit van de
onderzoeker die tevoren minder belangrijk was geweest, namelijk het
organisatietalent. De wetenschap was nu niet alleen in overdrachtelijke zin, maar
ook letterlijk een bedrijf geworden. Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld
is het cryogene laboratorium van Kamerlingh Onnes in Leiden. Zijn pogingen om
steeds lagere temperaturen te bereiken vereisten een zeer veelzijdige organisatie
van zowel wetenschappelijk als technisch personeel en een van de belangrijkste
personen op het
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Afbeelding 23. Het natuurkundig laboratorium van de Rijksuniversiteit Groningen, in 1892
gebouwd ten behoeve van de hoogleraar H. Haga
Dit laboratorium is een goede illustratie van de professionalisering en de differentiatie van
het natuurwetenschappelijk onderzoek na 1870. Bij de bouw is namelijk speciaal rekening
gehouden met het soort onderzoek dat Haga erin wilde uitvoeren. Haga wilde zich
concentreren op fijn aardmagnetisch en galvanometrisch onderzoek en daarvoor was nodig
(a) dat de instrumenten trillingsvrij konden worden opgesteld en (b) dat in het gebouw geen
ijzer was verwerkt. Het eerste werd bereikt door het laboratorium te bouwen op de plek waar
voorheen een bastion in de stadswal had gelegen, dat door zijn last de bodem al stevig had
samengedrukt. In die bodem werden massieve stenen pijlers gebouwd met een doorsnee
ter grootte van de laboratorium ruimtes. Zo nodig kon een deel van de vloer opengemaakt
worden, zodat de instrumenten direct op de pijlers in de grond konden worden opgesteld.
Trillingen door werkzaamheden in het gebouw waren dan niet meer merkbaar. Het ijzervrij
maken van het gebouw maakte het gebruik van andere metalen (met name koper)
noodzakelijk. De horizontale intensiteit van het aardmagnetisme was zo in alle vertrekken
gelijk. Overigens verminderde de waarde van het laboratorium voor het doen van fijne
magnetische en galvanometrische proeven sterk door de aanleg van een elektrische tram
voor het laboratorium langs (rails en bovenleiding zijn op de foto zichtbaar).
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laboratorium was de bedrijfschef(!) Flim. Het technisch bedrijf werd zelfs zo belangrijk
dat Kamerlingh Onnes in 1890 overging tot de oprichting van een aparte
instrumentmakersschool, die aan het laboratorium verbonden was en onder zijn
leiding stond. En wie de lijst van onderzoekingen ziet die in het Leidse laboratorium
zijn verricht, krijgt de indruk dat Kamerlingh Onnes niet alleen als onderzoeker, maar
ook als de organisator van het onderzoek van anderen bijzonder actief is geweest.
Het management had ook in de wetenschap zijn intrede gedaan.
De ‘industrialisering’ van de wetenschap komt onder andere tot uiting in de
toenemende scheiding tussen experimenteel en theoretisch werk, vooral in de
natuurkunde. Rond 1800 waren de klassieke, mathematische natuurwetenschappen
samengevloeid met de meer baconiaanse, experimentele natuurwetenschappen.
Uit die samenvoeging van wiskunde en experiment was toen de moderne
natuurkunde ontstaan. Na korte tijd trad de oude tweedeling echter opnieuw op,
maar nu in de gedaante van een scheiding tussen experimentele en theoretische
natuurkunde. Men kan dit zien als een gevolg van een onoverbrugbare mentale
kloof, maar ook als een zinvolle werkverdeling. Het was niet langer mogelijk de
gehele natuurkunde, zowel in haar theoretische als in haar experimentele gedaante,
actief te bewerken. Naast theoretici als Lorentz en Van der Waals zien we
experimentele natuurkundigen als Zeeman en Kamerlingh Onnes optreden, die het
theoretische werk van de eerstgenoemden experimenteel uitwerkten en toetsten.
De samenwerking tussen de experimentele en de theoretische natuurkundigen
wijst er al op dat de genoemde scheiding van werkzaamheden het onderzoek niet
hoefde te schaden. Er ontstond in Nederland in de tweede helft van de negentiende
eeuw een effectief wetenschappelijk netwerk van onderzoekers, dat het mogelijk
maakte dat de ene onderzoeker de ander op beslissende punten kon helpen en
beïnvloeden, ook al was hij verbonden aan een universiteit in een andere stad.
Kamerlingh Onnes verrichtte in Leiden onderzoek dat in het verlengde lag van het
werk van de Amsterdamse hoogleraar Van der Waals. Verder begeleidde hij in zijn
laboratorium het promotieonderzoek van Pieter Zeeman, een assistent van zijn
Leidse collega Lorentz. Zeemans ontdekking van de magnetische splitsing van de
spectraallijnen kwam in Kamerlingh Onnes' laboratorium tot stand, ook al lag dit
onderzoek geheel buiten het aandachtsveld van de grote experimentator. Minder
bekend, maar niet onbelangrijk is de bemiddelende rol van de Amsterdamse
wiskundige Korteweg geweest, promovendus van Van der Waals en zelf promotor
van de wiskundige Brouwer. Deze en andere voorbeelden tonen aan dat er in
Nederland
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Afbeelding 24. Het oude en het nieuwe chemische laboratorium van de universiteit van
Amsterdam, respectievelijk aan de Groenburgwal en aan de Nieuwe Prinsengracht
De transformatie die de natuurwetenschappen in Nederland in het laatste kwart van de
negentiende eeuw doormaakten is de meest zichtbare van alle veranderingen sinds de
zestiende eeuw geweest. Terwijl voorheen de werkplaatsen der wetenschap ondergebracht
werden in gebouwen die met een andere bestemming gebouwd waren, en terwijl
tegenwoordig nieuwe universiteitscomplexen op afgelegen of geïsoleerde plekken worden
gebouwd (de Uithof in Utrecht, Paddepoel in Groningen), werd de gewone burger in de
laatste jaren der negentiende eeuw door de bouw van imposante laboratoria midden in de
stad aanschouwelijk gemaakt welke schaalvergroting de natuurwetenschap had ondergaan.
Toen Van 't Hoff in Amsterdam zijn werk begon, was zijn laboratorium gevestigd in een oud
en somber huis aan de Groenburgwal, maar in 1892 konden hij en zijn collega Gunning een
ruim opgezet nieuw laboratorium op een markant punt in de stad betrekken (zie ook afb.
23).
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een hechte natuurwetenschappelijke gemeenschap was ontstaan en dat de
onderzoekers niet meer los van elkaar onderzoek verrichtten; voortdurend hielden
zij het oog gericht op elkaars werk. Van groot belang daarbij was de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen in Amsterdam, die nu optrad als een echt
wetenschappelijk forum. In voordrachten voor de Akademie werden nieuwe
onderzoekingen gepresenteerd, die vervolgens in de Verhandelingen konden worden
gepubliceerd.

3. Enige onderzoekslijnen
Als men de Tweede Gouden Eeuw van de Nederlandse natuurwetenschap in één
bepaald jaar zou willen laten beginnen, moet men wel het jaar 1873 nemen. In dat
jaar verscheen namelijk de dissertatie van Van der Waals, Over de continuïteit van
den gas- en vloeistoftoestand, een bijdrage aan de mechanische warmtetheorie of
thermodynamica van internationale allure. Een jaar later, in 1874, brak Nederland
op een geheel ander terrein door toen de jonge scheikundige Van 't Hoff een brochure
liet verschijnen waarin hij de grondslag legde voor de stereochemie. Weer een jaar
later, in 1875, promoveerde in Leiden Lorentz op een proefschrift getiteld Over de
theorie der terugkaatsing en breking van het licht, waarin hij een elektromagnetische
verklaring van bepaalde lichtverschijnselen gaf. Met deze drie publikaties zijn tegelijk
al drie onderzoekslijnen of clusters van onderzoekingen genoemd die het beeld van
de Nederlandse natuurwetenschap in de late negentiende eeuw hebben bepaald.
We zullen ze, aangevuld met enkele andere onderzoekslijnen, stuk voor stuk
behandelen om de in het voorgaande genoemde algemene kenmerken op de
verschillende terreinen van concrete voorbeelden te voorzien.

Van der Waals, Kamerlingh Onnes en het gedrag van gassen - Hoe vruchtbaar de
samenwerking tussen een theoretisch en een experimenteel fysicus kon zijn, wordt
gedemonstreerd door de wijze waarop het theoretische werk van de Amsterdamse
hoogleraar Van der Waals experimenteel werd getoetst en uitgewerkt door zijn
Leidse collega Kamerlingh Onnes.
JOHANNES DIDERIK VAN DER WAALS werd in 1837 in Leiden geboren. Door
de geringe welstand van zijn ouders kon hij slechts de MULO doorlopen,
maar door het behalen van allerlei onderwijsaktes wist hij zich op te
werken tot hoofdonderwijzer en in 1865 tot leraar natuurkunde aan de
HBS in Deventer. In 1866 werd hij in dezelfde functie verbonden aan een
HBS in Den Haag. Omdat hij vanwege een deficiënte vooropleiding
formeel geen academische examens mocht afleggen, kon hij pas wis-en
natuurkunde gaan studeren toen
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hem dispensatie verleend werd. In 1871 legde hij het doctoraal examen
af en in 1873 promoveerde hij. Na de verheffing van het Athenaeum in
Amsterdam tot universiteit werd hij in 1877 hoogleraar natuurkunde. Van
1896 tot 1912 was hij tevens secretaris van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen en hij zorgde er in die functie voor dat de Verhandelingen
voortaan ook in het Engels werden gepubliceerd. Toen hij in 1908 met
emeritaat ging, werd hij opgevolgd door zijn zoon J.D. van der Waals jr.
De Nobelprijs voor natuurkunde werd hem twee jaar later toegekend. Hij
overleed in 1923.
Toen Van der Waals zijn dissertatie (Over de continuïteit van den gas- en
vloeistoftoestand) publiceerde, was hij een volslagen onbekende leraar aan een
HBS, maar zijn proefschrift maakte hem in één klap beroemd. De Britse fysicus
James Clerk Maxwell schreef in 1875 dat het proefschrift van Van der Waals menig
buitenlands onderzoeker zou aansporen Nederlands te leren en de Duitse
natuurkundige Voigt verklaarde later:
‘Der Wendepunkt zu dem Aufsteigen der Niederlände zu einer Grossmacht
im Gebiet der Physik bezeichnet das Jahr 1873 durch das Erscheinen
der genialen Dissertation von Van der Waals’.
In zijn dissertatie leidde Van der Waals de algemene gaswet van Boyle-Gay Lussac,
die zegt dat van een afgesloten hoeveelheid gas het produkt van spanning en
volume, gedeeld door de absolute temperatuur, constant is, af voor verdichte gassen
en vloeistoffen (waartussen volgens Van der Waals in navolging van de Schot
Andrews sprake was van continuïteit). De wet van Boyle-Gay Lussac gold voor
ideale gassen, waarin de gasdeeltjes beschouwd werden als punten zonder volume.
Bij verdichte gassen en vloeistoffen moet echter rekening gehouden worden met
het eigen volume van de gasdeeltjes (die niet alleen tegen de wand van het vat,
maar ook tegen elkaar botsen) en met de onderlinge aantrekkingskracht van de
deeltjes (die alleen op zeer korte afstand merkbaar is). Langs zuiver theoretische
weg slaagde Van der Waals erin de wet van Boyle-Gay Lussac zo om te werken
dat ook met die factoren rekening gehouden werd. Die nieuwe, bijgewerkte formule,
de ‘toestandsvergelijking van Van der Waals’ genoemd, had de vorm:
2

(p + a/v ). (v-b) = R.T,
waarin de constanten a en b afhankelijk zijn van de aantrekkende kracht en het
volume van de gasmoleculen. Deze constanten zijn voor elke stof weer anders.
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Voor waterstof kon Van der Waals met gebruikmaking van enkele experimentele
gegevens zelfs komen tot een ruwe berekening van de grootte van de gasmoleculen,
hetgeen belangrijk was omdat algemeen nog werd getwijfeld aan het bestaan van
atomen en moleculen. Sommige onderzoekers wilden hooguit atomen als nuttige
gedachtenconstructies toelaten, anderen gingen verder en ontzegden het atomisme
elk nut; zij wilden alle verschijnselen in de natuur terugbrengen tot transformaties
van energie. In het laatste decennium van de negentiende eeuw kregen deze
‘energetici’ grote aanhang en de kinetische gastheorie waar Van der Waals aan
werkte leek op losse schroeven te staan. Zowel in zijn oratie in 1877 als in zijn rede
bij de overhandiging van de Nobelprijs verklaarde Van der Waals echter volkomen
overtuigd te zijn van de realiteit van atomen en moleculen.
Een van de conclusies die uit de toestandsvergelijking getrokken kon worden was
dat (zoals anderen reeds geponeerd hadden) elke stof een zogenaamde ‘kritische
temperatuur’ heeft, een temperatuur waarboven zelfs de meest extreme druk nog
niet leidt tot de overgang van de gasfase naar de vloeistoffase. Die kritische
temperatuur speelde een grote rol in het verdere werk van Van der Waals. In een
publikatie uit 1880 gebruikte hij de kritische temperatuur (met de overeenkomstige
begrippen ‘kritische druk’ en ‘kritisch volume’) om uit zijn toestandsvergelijking de
constanten a en b te elimineren en zo voor alle stoffen hetzelfde te maken. Dat
gelukte hem door druk, volume en temperatuur niet in hun gewone absolute maat,
maar in hun kritische maat uit te drukken, dat wil zeggen, zoveel maal hun kritische
druk, volume en temperatuur. Zo rolde er een eenvoudige formule uit, de wet van
de overeenstemmende toestanden, die leerde dat stoffen niet bij dezelfde absolute
temperatuur, druk en volume moesten worden vergeleken, maar bij een gelijk aantal
keren hun kritische temperatuur, druk en volume. Als stoffen vergeleken worden bij
een gelijk aantal keren hun kritische waarden, bevinden ze zich in vergelijkbare,
overeenstemmende toestanden. Zo leert de wet dat alle stoffen een gelijksoortig
gedrag vertonen, zij het op zeer verschillende schalen. Een gevolg van deze wet
was dan ook dat als men het gedrag van een stof kent, men door berekening van
de kritische waarden van andere stoffen ook het gedrag van die stoffen kan
voorspellen. Tien jaar na de publikatie van de wet van de overeenstemmende
toestanden breidde Van der Waals de theorie nog uit tot binaire mengsels, mengsels
van twee stoffen die een zeer ingewikkeld samenstel van fasen kunnen vertonen.
Van der Waals was bij uitstek een theoretisch fysicus. Zelf heeft hij nooit een
experiment uitgevoerd en op zijn colleges werden de proeven
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uitgevoerd door een assistent. Hij had echter wel degelijk grote belangstelling voor
experimenten. In het nieuwe natuurkundig laboratorium waarover hij in 1881 de
beschikking kreeg werd geregeld onder zijn leiding geëxperimenteerd. Bovendien
onderhield hij nauwe contacten met de Leidse fysicus Kamerlingh Onnes, die zijn
veel beter uitgeruste laboratorium dienstbaar maakte aan het experimentele
onderzoek van de verschijnselen die Van der Waals uitsluitend in theoretische zin
had behandeld.
HEIKE KAMERLINGH ONNES, in 1853 te Groningen geboren, was de zoon
van een fabrikant die hem haast uit principe op de HBS in zijn
geboortestad deed. Toch ging hij na het eindexamen gehaald te hebben
en aanvullende examens voor Grieks en Latijn te hebben afgelegd in
Groningen wis- en natuurkunde studeren. Tijdens deze studie bracht hij
ruim twee jaar door aan de universiteit van Heidelberg (1871-1873).
Kamerlingh Onnes studeerde af in 1876 en promoveerde in 1879 op een
proefschrift Nieuwe bewijzen voor de aswenteling der aarde. Hij was
ondertussen in 1878 assistent geworden aan de Polytechnische School
te Delft, waar hij onder andere Bosscha verving toen deze ziek was. In
1882 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de proefondervindelijke
natuurkunde en de meteorologie te Leiden. Het oude Fysische kabinet
daar wist hij in korte tijd om te bouwen tot een modern laboratorium dat
speciaal toegerust was voor het onderzoek bij lage temperaturen. In 1908
slaagde hij erin vloeibaar helium te verkrijgen. Daarvoor werd hem in
1913 de Nobelprijs voor natuurkunde verleend. Kamerlingh Onnes ging
in 1924 met emeritaat en overleed in 1926.
Kamerlingh Onnes had in zijn Delftse tijd voor het eerst kennis gemaakt met het
theoretisch-wiskundige werk van Van der Waals. Geïnspireerd door diens dissertatie
ging hij zelf ook over tot moleculair-theoretische studiën en in 1881, een jaar na Van
der Waals' publikatie van zijn wet van de overeenstemmende toestanden, gaf
Kamerlingh Onnes onafhankelijk van zijn Amsterdamse voorbeeld een alternatieve
afleiding van dezelfde wet. Maar het eigenlijke levensdoel dat Kamerlingh Onnes
zich stelde was niet het overtreffen van het theoretische werk van Van der Waals;
zijn doel was het om die theoretische beschouwingen proefondervindelijk te toetsen
en zo de kennis der moleculaire verschijnselen uit te breiden. In zijn oratie van 1882,
De beteekenis van het quantitatief onderzoek in de natuurkunde, betoogde hij dat
juist in de kleine, experimenteel gevonden afwijkingen van de natuurkundige
theorieën aanwijzingen konden schuilen voor anders onopgemerkte
eigenaardigheden in de bouw en het gedrag van de deeltjes waaruit de materie is
opgebouwd. ‘Door meten tot
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Afbeelding 25. Links: de heliuminstallatie van Kamerlingh Onnes, daags na de succesvolle
vloeibaarmaking van helium, 1908; rechts: schematische voorstelling van het vloeibaar
maken van helium
Hoe ging het vloeibaar maken van helium in zijn werk? Helium kan niet in één keer vloeibaar
gemaakt worden, bij voorbeeld door het opvoeren van de druk tot extreme hoogte. Elk gas
kent namelijk een zogenaamde kritische temperatuur, boven welke zelfs de grootste
samenpersing niet leidt tot de vloeibare toestand. Voor helium is die kritische temperatuur
zeerlaag, 5,2 K (= -268°C). Via andere stappen moet helium eerst onder die temperatuur
gebracht worden.
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Via de cascade-methode van Pictet (een stof die bij kamertemperatuur samengeperst is
laat men onder verlaagde druk koken, waarbij een zodanig temperatuursverlaging optreedt
dat een volgende stof zover afgekoeld kan worden dat deze - onder haar kritische temperatuur
- ook samengeperst kan worden) en de methode van de adiabatische expansie (bij plotselinge
uitzetting van een gas in een vacuümgezogen ruimte treedt temperatuurverlaging op) wist
de Engelsman Dewar in 1898 als eerste waterstof vloeibaar te maken. Kamerlingh Onnes
wist echter als eerste helium vloeibaar te maken (zie schema). Samengeperste helium komt,
nadat het is afgekoeld, in de slang vormige refrigerator A, waaromheen waterstofligt dat
onder lage druk verdampt en een temperatuur van -258°C heeft. Dan doorloopt het helium
de regeneratorspiraal B en ontspant het zich bij het expansieventiel. Daar treedt dan de
gewenste vloeibare toestand op. De vloeistof wordt opgevangen en op temperatuur gehouden
in om elkaar liggende Dewar-glazen (isolerend glaswerk), waarvan de niet-vacuümgezogen
gedeelten gevuld zijn met vloeibare waterstof, vloeibare lucht en alcohol.
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weten - zou ik als zinspreuk boven elk physisch laboratorium willen schrijven.’
De experimentele toetsing en verfijning van de theorieën van Van der Waals
voerden Kamerlingh Onnes als vanzelf tot het onderzoek van gassen bij zeer lage
temperaturen, niet ver boven het absolute nulpunt (-273,2°C). Bij lage temperaturen
hebben de moleculen van een stof een geringe snelheid, waardoor de fijnere
eigenschappen van de stof beter bestudeerd kunnen worden. Bovendien liet de
toestandsvergelijking van Van der Waals zich het duidelijkst toetsen bij gassen
waarvan de moleculen een eenvoudige bouw hebben en uit slechts één, desnoods
twee atomen bestaan. Deze stoffen, zoals zuurstof en waterstof, hebben echter een
zeer lage kritische temperatuur, zodat de overgang naar de vloeistoffase niet bij
normale temperaturen kan plaatsvinden.
Het gas met de laagste kritische temperatuur was helium, en het grootste moment
in zijn carrière was ongetwijfeld de dag dat Kamerlingh Onnes erin slaagde dit gas
bij -269°C vloeibaar te maken. Dat was op 10 juli 1908. Helium was echter pas in
1895 ontdekt, toen de onderzoekingen van Kamerlingh Onnes al vele jaren gaande
waren en speciaal gericht waren op het vloeibaar maken van waterstof. Door
vertragingen bij de noodzakelijke ombouw van zijn laboratorium slaagde hij er niet
in als eerste vloeibaar waterstof te maken. Die eer was voorbehouden aan zijn
Engelse collega en concurrent James Dewar. Maar Kamerlingh Onnes was wel de
eerste die vloeibaar helium wist te maken en tot 1923 bleef hij ook de enige. In die
tijd bouwde het Leidse laboratorium op het gebied van het onderzoek bij lage
temperaturen een grote voorsprong op. Niet zonder reden werd Kamerlingh Onnes,
die behalve de opbouw van zijn cryogene laboratorium ook de oprichting van de
Association Internationale du Froid en de Nederlandse Vereniging voor Koeltechniek
op zijn naam heeft staan, ooit ‘le gentleman du zéro absolu’ genoemd.
Hoewel de jacht op vloeibaar helium en temperaturen zo dicht mogelijk bij het
absolute nulpunt sterk tot de verbeelding sprak, was het werkelijke doel van die
onderzoekingen toch gelegen in de studie van de eigenschappen van stoffen bij
zeer lage temperaturen. De eigenlijke bekroning van het werk van Kamerlingh Onnes
was derhalve de ontdekking van de supergeleiding, in 1911. Van sommige metalen
daalde bij een voor dat metaal karakteristieke temperatuur de elektrische weerstand
plotseling tot nul; hij verdween dus geheel. Een rechtstreeks gevolg daarvan was
het reeds voorspelde verschijnsel van de persisterende stromen: was eenmaal in
een gesloten, supergeleidende kring stroom opgewekt, dan bleef de stroom daarin
rondlopen, zonder aanwezigheid van een stroombron.
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Door het wegvallen van de weerstand verminderde de stroom niet in sterkte. Later
bleek supergeleiding een quantumeffect te zijn en verklaard te moeten worden in
termen van de nieuwe quantumfysica. Het latere onderzoek van Kamerlingh Onnes
richtte zich toen op de toetsing van de quantumhypotheses bij extreem lage
temperaturen.

Lorentz, Zeeman en het elektromagnetisme-Toen Kamerlingh Onnes op een dag
in 1897 een gezelschap leraren in zijn laboratorium ontving, hield hij een inleidende
toespraak over het werk dat in het laboratorium werd verricht. Bij die gelegenheid
verklaarde hij dat hij van begin af aan zijn laboratorium in dienst had gesteld
‘enerzijds van de moleculaire theorie van Van der Waals, anderzijds van de
elektromagnetische theorieën aan wier ontwikkeling door Lorentz zulk een belangrijk
aandeel is genomen’. Met dat laatste doelde hij vooral op de magnetische splitsing
van spectraallijnen die het jaar tevoren in zijn laboratorium tot stand was gebracht
en die verklaard kon worden met behulp van de theorieën van Lorentz, zijn directe
collega.
HENDRIK ANTOON LORENTZ was bijna even oud als Kamerlingh Onnes.
Hij was in 1853 te Arnhem geboren. In 1866 werd hij toegelaten tot de
plaatselijke HBS en in 1870 ging hij in Leiden wis- en natuurkunde
studeren. Na zijn kandidaats in 1871 werd hij leraar aan een avondschool
in Arnhem, maar hij studeerde verder in Leiden. In 1873 legde hij het
doctoraal examen af, in 1875 volgde een promotie op een dissertatie met
de titel Over de theorie der terugkaatsing en breking van het licht. In 1877
werd de leerstoel van de Leidse fysicus Rijke gesplitst in een leerstoel
voor theoretische en een voor experimentele natuurkunde; Rijke
zelfbehield de experimentele natuurkunde, Lorentz werd hoogleraar
theoretische fysica. In de jaren tachtig concentreerde hij zich op de
moleculaire fysica en de thermodynamica, na 1890 richtte hij zich op de
elektromagnetische verschijnselen. Vanaf 1898 was hij een graag geziene
deelnemer aan allerlei congressen, waaraan hij vaak als voorzitter
deelnam (zie afb. 29). In 1902 ontving hij de Nobelprijs voor natuurkunde,
samen met zijn vroegere assistent Zeeman. In 1910 zette hij zijn
ordinariaat om in een buitengewoon hoogleraarschap, om zich als curator
van Teylers Fysische kabinet aan zijn onderzoek te kunnen wijden. Na
een interval van twee jaar werd hij in Leiden opgevolgd door Ehrenfest.
Tot op hoge leeftijd bleef Lorentz actief. In 1918 werd hij nog voorzitter
van een commissie die de gevolgen van een afsluiting van de Zuiderzee
moest berekenen. In 1926 publiceerde hij het eindrapport. Twee jaar later,
in 1928, overleed Lorentz.
In zijn proefschrift had Lorentz zich ten doel gesteld enkele toen nog niet begrepen
optische verschijnselen te verklaren met behulp van de elektro-

K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940

150
magnetische lichttheorie. Hij baseerde zich op de door de Duitse fysicus Helmholtz
geherformuleerde theorie van Maxwell, waarin een elektromagnetische werking
zich voortplant via een tussenstof met mechanische eigenschappen, de
elektromagnetische ether. Lorentz wist zijn doel te bereiken en concludeerde dan
ook dat ‘aan Maxwells hypothese de voorrang boven de vroegere undulatietheorie
moet worden toegekend’.
Aan het slot van zijn dissertatie noemde Lorentz nog enige verschijnselen die
nadere bestudering verdienden. Daarmee schetste hij voor zichzelf een
werkprogramma, dat hij tijdens zijn hoogleraarsschap zou afwerken. De
onderzoekingen die hij in dat kader verrichtte, laten een geleidelijke ontwikkeling
van zijn opvattingen over de verhoudingen tussen materie en ether zien.
In 1878 maakte Lorentz een scherpe scheiding tussen materie en ether.
Elektromagnetische verschijnselen spelen zich af in de ether, die de vrije ruimte en
de ruimte tussen de moleculen vult. De moleculen spelen alleen een rol in zijn theorie
voor zover zij een lading dragen en daarmee de toestand van de ether beïnvloeden.
Anders dan Maxwell nam hij aan dat elektromagnetische werkingen werkingen op
afstand zijn.
Na enige jaren aan de thermodynamica gewerkt te hebben, keerde Lorentz rond
1890 terug tot het elektromagnetisme. Aannemende dat de ether volkomen in rust
is en dat materiële lichamen zich vrij door de ether kunnen bewegen, ontwikkelde
hij een theorie over elektromagnetische verschijnselen in bewegende lichamen (bij
voorbeeld de aarde). Omdat naar zijn mening Heinrich Hertz in 1888 overtuigend
het bestaan van elektromagnetische golven had aangetoond, verwierp Lorentz nu
de werking op afstand, maar hij gaf tegelijkertijd het streven op om een mechanisch
model van de ether te ontwerpen. Hij had genoeg aan het mathematische formalisme
van de theorieën van Maxwell en achtte een mechanische interpretatie niet langer
noodzakelijk. Daarmee was in feite de ether van materiële eigenschappen ontdaan.
In 1892 publiceerde Lorentz in een artikel in de Archives néerlandaises, ‘La théorie
electromagnétique de Maxwell et son application aux corps mouvants’, voor het
eerst de theorie die later als de ‘electronentheorie’ bekend zou staan. Lorentz
preciseerde zijn denkbeelden over de wisselwerking tussen ether en elektrische
ladingen door deze laatste toe te schrijven aan kleine en snel rondlopende deeltjes
in de moleculen. In het artikel hadden deze geladen deeltjes nog geen naam, later
zou hij ze eerst ‘ionen’ en vervolgens ‘electronen’ noemen. Die deeltjes vormen
kleine kringstroompjes en wanneer verstoringen in die stroompjes worden
doorgegeven door de ether ontstaan er elektrische stromen, magnetische wer-
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kingen en zelfs cohesie tussen materiedeeltjes. Omdat Lorentz ervan af zag zijn
elektronentheorie een mechanische interpretatie te geven, was deze theorie een
fundamentele aantasting van het nog steeds heersende mechanistische fysische
wereldbeeld.
De theorie van Lorentz was evenwel al bij verschijnen geconfronteerd met een
groot probleem. Door de Amerikaanse fysici Michelson en Morley was in 1887 een
uitvoerig experiment opgesteld om de invloed van de aardbeweging op de
lichtsnelheid aan te tonen. Doordat zowel het licht als de aarde bewegen ten opzichte
van de onbeweeglijke ether, zou de op aarde gemeten lichtsnelheid in de
bewegingsrichting van de aarde een andere grootte moeten hebben dan loodrecht
daarop. Omdat er geen verschil kon worden gevonden, leek het experiment te
bewijzen dat de ether met de aarde meebeweegt. Lorentz kon deze weerlegging
van zijn theorie alleen verklaren door de nogal verrassende hypothese in te voeren
dat lichamen die zich ten opzichte van de echter bewegen een verkorting in de
bewegingsrichting ondergaan, waarvan de grootte afhankelijk is van hun snelheid.
Door deze ‘Lorentz-contractie’ (die al eerder gesuggereerd was door de Ier
FitzGerald) werd een verandering in de lichtsnelheid exact gecompenseerd door
een evenredige verkorting van de grootte van de lichtweg in het meetapparaat. In
zijn monografie Versuch einer Theorie der Electrischen und Optischen Erscheinungen
in Bewegten Körpern uit 1895 werkte Lorentz deze gedachte verder uit, maar hij
kon de indruk niet wegnemen dat het toch om een ad hoc-hypothese ging. Het leek
iemand als Einstein eenvoudiger aan te nemen dat de ether helemaal niet bestond.
Een jaar later ontving Lorentz' elektronentheorie evenwel weer een belangrijke
bevestiging doordat Lorentz in staat was met zijn theorie een bevredigende verklaring
te geven van de magnetische splitsing van spectraallijnen, een optisch verschijnsel
dat in het laboratorium van Kamerlingh Onnes ontdekt was door de jonge
privaatdocent in de natuurkunde, Pieter Zeeman.
PIETER ZEEMAN was in 1865 in Zonnemaire bij Zierikzee geboren en had
in deze laatste plaats de HBS doorlopen. Na het aanvullingsexamen voor
Grieks en Latijn ging hij in 1885 in Leiden wis- en natuurkunde studeren.
In 1890 werd hij assistent van Lorentz en in 1893 promoveerde hij op het
verschijnsel van Kerr. Na een studieverblijf in Straatsburg werd hij in 1894
toegelaten als privaatdocent te Leiden. In 1896 ontdekte hij daar dat
magnetische splitsing van spectraallijnen mogelijk was. Op voorspraak
van Van der Waals werd Zeeman in 1897 benoemd tot lector in
Amsterdam, in 1900 tot buitengewoon en in 1908, toen Van der Waals
met emeritaat ging, tot gewoon hoogleraar en directeur van het
Natuurkundig laboratorium. Ondertussen had hij in 1902

K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940

152
samen met Lorentz de Nobelprijs voor natuurkunde ontvangen. Zeeman
trad in 1935 af als hoogleraar en overleed in 1943.
Het proefschrift van Zeeman handelde over een verschijnsel, ontdekt door de Engelse
fysicus Kerr, dat betrekking heeft op de terugkaatsing van gepolariseerd licht tegen
een ijzeren gepolijst vlak dat magnetisch gemaakt kan worden. Na zijn terugkeer
uit Straatsburg heeft Zeeman steeds verder gewerkt op het grensgebied van
magnetisme en lichttheorie dat hij in zijn dissertatie beroerd had.
Faraday had al in 1862 het vermoeden uitgesproken dat een magneet invloed
heeft op de wijze waarop licht wordt uitgezonden en in de elektromagnetische
lichttheorie van Maxwell, uitgewerkt door onder anderen Lorentz, lag dat nog meer
voor de hand. Zeeman kreeg zijn kans toen in 1896 Kamerlingh Onnes het werk
dat in zijn laboratorium werd verricht om waterstof vloeibaar te maken op last van
de overheid moest stilleggen. Men vreesde ontploffingsgevaar en wilde de risico's
van het onderzoek eerst tot een aanvaardbaar minimum terugbrengen. In de twee
jaren die met het veiligheidsonderzoek gemoeid waren, werden in het laboratorium
noodgedwongen vooral elektromagnetische proeven genomen. Bij een van die
proeven slaagde Zeeman erin de spectraallijnen van een natriumvlam die tussen
een elektromagneet was geplaatst eerst te verbreden en vervolgens zelfs te splitsen.
Daarmee was het bewijs geleverd dat er een directe invloed is van de magneetkracht
op de deeltjes die het licht uitzenden.
Kamerlingh Onnes deelde op zaterdag 31 oktober 1896 de ontdekking van Zeeman
mee in een vergadering van de Koninklijke Akademie en al de maandag daarop
wist Lorentz, die niet eerder van de ontdekking gehoord had, met een verklaring
van het verschijnsel in termen van zijn elektronentheorie te komen. Bovendien
voorspelde hij dat de randen van de spectraallijnen gepolariseerd licht zouden
uitstralen, hetgeen inderdaad het geval bleek te zijn. Dat was echter slechts het
begin van de samenwerking tussen de theoreticus Lorentz en de experimentator
Zeeman. Uit de waargenomen polarisatieverschijnselen wist Zeeman af te leiden
dat de trillende elektrische deeltjes die het licht uitzonden negatief geladen moesten
zijn. Voorts kon Zeeman met behulp van de theorie van Lorentz uit de verbreding
van de spectraallijnen de verhouding van de lading van het elektrische deeltje tot
zijn massa bepalen. Gekoppeld aan gegevens over het verschijnsel van de
elektrolyse leverde dit een eerste bepaling op van de massa van de elektronen.
Daarmee was aangetoond dat de spectroscopie van Zeeman een belangrijk
instrument was om door te dringen in de bouw der atomen.
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Later heeft de samenwerking tussen Lorentz en Zeeman zich op andere terreinen
afgespeeld. Tussen 1913 en 1923 heeft Zeeman in het Amsterdamse laboratorium
metingen verricht ter bepaling van de lichtsnelheid in bewegende voorwerpen. Het
Natuurkundig laboratorium bleek voor deze proeven, evenals voor de
spectroscopische metingen, eigenlijk ongeschikt omdat het gebouw vanwege de
slappe veenbodem waarop het gebouwd was niet trillingsvrij was. Daarom werd in
1923 een nieuw laboratorium gebouwd, waarin naar het voorbeeld van het Groningse
laboratorium van Haga (zie afb. 23) de instrumenten direct op de zeer massieve
pijlers geplaatst konden worden.
De spectroscopische onderzoekingen die Lorentz en Zeeman verrichtten waren
aanvankelijk een ondersteuning van de elektronentheorie van Lorentz, maar later
keerde dit onderzoek zich juist tegen die theorie. De spectraallijnen van steeds meer
stoffen werden in steeds meer lijnen gesplitst en het werd voor de theorie van Lorentz
vrijwel onmogelijk daar bevredigende verklaringen voor te geven. Het atoommodel
van de Deense fysicus Niels Bohr bleek tegen 1920 de waargenomen verschijnselen
beter te kunnen verklaren.
In de eerste decennia van de twintigste eeuw heeft de elektronentheorie van
Lorentz het zowel tegen de relativiteitstheorie van Einstein als de atoomtheorie van
Bohr en anderen moeten afleggen. Lorentz heeft zich nooit werkelijk tegen de
nieuwe, radicalere opvattingen van met name Einstein uitgesproken en zijn
contractietheorie anticipeert in zekere zin ook op de relativiteitstheorie. Eén stap
heeft Lorentz nooit kunnen doen: het denkbeeld dat er zoiets als een ether bestaat
heeft hij nooit willen opgeven. Hij kon zich een fysische theorie waarin trillingen en
krachten werden doorgegeven zonder dat er sprake was van een dragend medium
niet goed voorstellen. Een minimale aanschouwelijkheid moest naar zijn idee een
fysische theorie toch hebben, ook al was de mathematische vorm datgene waar de
fysicus mee werkte.
Hier dringt zich onweerstaanbaar de vergelijking op met Lorentz' evenknie uit de
zeventiende eeuw, Christiaan Huygens. Tussen beiden bestaan vele
overeenkomsten: de rimpelloze volmaaktheid die Hooykaas bij Huygens herkende,
komen we ook tegen bij Lorentz, en het ontbreken van filosofische uitspraken is bij
Huygens is niet minder opvallend dan bij Lorentz, van wie het aantal bespiegelende
opmerkingen op de vingers van een hand te tellen is. Welnu, zoals Lorentz het
denkbeeld van de ether niet wilde loslaten, kon Huygens, ondanks zijn bewondering
voor het mathematisch genie van Newton, niet met hem meegaan in de introductie
van een begrip (universele gravitatie) dat geen mechanistische verklaring
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kreeg. Is het deze weigering om werkelijk met de vertrouwde kaders van een
mechanistische natuurwetenschap te breken, die Huygens en Lorentz verhinderd
heeft een Newton en een Einstein te worden?

Van 't Hoff, Bakhuis Roozeboom en de fysische chemie - Een arbeidsverdeling
zoals die zich in de natuurkunde voordeed tussen de theoretische en de
experimentele natuurkunde heeft zich in de tweede helft van de negentiende eeuw
in de scheikunde niet voorgedaan. Toch won een theoretische en in het bijzonder
wiskundige benadering van chemische verschijnselen in de loop der jaren steeds
meer aan belang. Een zeer duidelijke aanwijzing daarvoor is het ontstaan en de
opbloei van de fysische chemie, een tak van de scheikunde die grenst aan de
natuurkunde en een tak ook waarin de natuurkundige beschouwingswijze voor een
sterk theoretisch accent zorgde. Eén van de grondleggers van deze subdiscipline
van de scheikunde was J.H. van 't Hoff.
JACOBUS HENRICUS VAN 'T HOFF, in 1852 in Rotterdam geboren, doorliep
in zijn geboortestad de HBS. Na zijn eindexamen ging hij in 1869 studeren
aan de Polytechnische School te Delft, hoewel hij meer in de theoretische
dan in de technische kant van de scheikunde was geïnteresseerd. Na
een vrijstelling voor Grieks en Latijn ging Van 't Hoff in 1871 dan ook
scheikunde studeren ín Leiden. Hij bezocht het beroemde chemisch
laboratorium van Kekulé in Bonn en legde na terugkomst in 1873 in Utrecht
het doctoraal examen af. Wederom trok hij naar het buitenland, nu naar
Wurtz in Parijs. Terug in Nederland publiceerde hij een brochure over het
asymmetrische koolstofatoom, waarmee hij de basis legde voor de
ontwikkeling van de stereochemie, en nog in hetzelfde jaar, 1874,
promoveerde hij in Utrecht. Hij had moeite een betrekking te vinden, maar
werd uiteindelijk leraar aan de Veeartsenijschool in Utrecht. Zijn
academische loopbaan begon toen hij in 1877 tot lector in de chemie te
Amsterdam werd benoemd. In 1878 volgde zijn benoeming tot gewoon
hoogleraar in de chemie, de mineralogie en de geologie. In 1896
aanvaardde hij een benoeming als lid van de Pruisische Akademie van
Wetenschappen te Berlijn, waar hij zich geheel aan het onderzoek kon
wijden. De eerste Nobelprijs voor scheikunde werd in 1901 aan Van 't
Hoff toegekend. Hij overleed in Berlijn in 1911.
De publikatie waarmee Van 't Hoff zijn naam als scheikundige vestigde was een
slechts 12 bladzijden tellende brochure met de lange titel Voorstel tot uitbreiding
der tegenwoordig in de scheikunde gebruikte structuurformules in de ruimte;
benevens een daarmee samenhangende opmerking omtrent het verband tussen
optisch actief vermogen en chemische constitutie van organische verbindingen. Hij
verklaart daarin hoe organische verbindingen die een zelfde

K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940

155
chemische samenstelling hebben en door één en dezelfde structuurformule kunnen
worden voorgesteld toch verschillende eigenschappen kunnen hebben. Zijn verklaring
berust op de aanname dat de atomen niet in een plat vlak, maar in de ruimte liggen
en verschillende ruimtelijke structuren kunnen vormen (zie afb. 26).
Het kleine boekje van Van 't Hoff was het begin van de stereochemie, maar
aanvankelijk bleef het onopgemerkt. Buys Ballot was een van de weinigen die er
wat in zag; hij bezorgde de jonge chemicus een aanstelling aan de Veeartsenijschool
te Utrecht. Ook een Franse vertaling wekte geen belangstelling. Pas na het uitkomen
van een Duitse vertaling kwam het boekje onder de aandacht van de internationale
geleerde wereld, voornamelijk door een vernietigende kritiek van de vooraanstaande
scheikundige Kolbe. Deze schreef:
‘Een zekere dr. J.H. van 't Hoff, aan de Veeartsenijschool te Utrecht
aangesteld, heeft naar het schijnt in exact chemisch onderzoek niet veel
zin. Hij heeft het gemakkelijker gevonden Pegasus te bestijgen (zeker uit
de Veeartsenijschool gehaald) en in zijn Chimie dans l'espace [de titel
van de Franse vertaling] te verkondigen, hoe hem op zijn met een koene
vlucht beklommen Parnassus de atomen in de wereldruimte
opeengestapeld verschenen zijn. (...) Dit geschrift ook maar ten dele te
bespreken is niet mogelijk, daar de uitingen der fantasie daarin elke grond
ontberen en de nuchtere onderzoeker volkomen onbegrijpelijk zijn’.
De uitwerking van Kolbes ‘bespreking’ was evenwel geheel anders dan hij verwacht
had. Iedereen wilde dit wel zeer onnette boekje nu wel eens zien en binnen korte
tijd was duidelijk dat hier een geniale gedachte was verwoord, die tal van problemen
kon oplossen. De ster van Van 't Hoff rees snel en toen hij tot hoogleraar te
Amsterdam was aangesteld greep hij de gelegenheid aan Kolbe in zijn oratie
Verbeeldingskracht in de wetenschap van repliek te dienen. Hij liet daarin zien hoe
in het verleden van de wetenschap de fantasie en de verbeeldingskracht soms een
beslissende rol hadden gespeeld in de ontwikkeling van nieuwe denkbeelden. Zonder
verbeeldingskracht geen wetenschap.
Hoe juist dit ook is, helemaal ongelijk had Kolbe nu ook weer niet. Van 't Hoff had
in zijn brochure namelijk geen enkel experimenteel bewijs voor zijn nieuwe theorie
geleverd. De experimentele bevestigingen zijn door andere onderzoekers
aangedragen, onder anderen door de Franse chemicus Le Bel, die Van't Hoff ontmoet
had in het Parijse laboratorium van Wurtz en die kort na Van 't Hoff met dezelfde
theorie kwam. Ook na zijn benoeming in Amsterdam heeft Van't Hoff geen poging
meer gedaan
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Afbeelding 26. Structuurformules van melkzuur volgens Van 't Hoff
Het was in het midden van de negentiende eeuw bekend dat stoffen die uit dezelfde
bestanddelen (atomen) waren opgebouwd, verschillende eigenschappen konden hebben.
Men schreef dit toe aan een andere ordening en rangschikking van de samenstellende
atomen. Zo kende men voor butaan (C4H10) twee zogenaamde structuurformules:
H
|
H

-

C

-

H

-

H

-

H

-

H

|
H

-

C
|

H

-

C
|

H

-

C
|
H
H
|

H

-

C

-

H

|

H

H

-

-

|

H

|

|

C

-

-

C

|

|

|

H

C

-

-

H

H

|
H
De eerste stof wordt normaal butaan genoemd, de tweede isobutaan; andere mogelijke
structuurformules voor butaan zijn er niet. Voor dit verschijnsel dat twee stoffen met dezelfde
chemische formule verschillende structuurformules hebben voerde de Zweedse scheikundige
Berzelius in 1831 de term ‘isomerie’ in.
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Er bleken echter ook stoffen met slechts één structuurformule te bestaan die toch
verschillende fysische eigenschappen hadden. Zo kende men van het melkzuur (C3H6O3)
uitsluitend de volgende structuurformule:
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Toch was er één soort die het polarisatievlak van doorvallend licht naar rechts en één die
het polarisatievlak naar links liet draaien (in het laboratorium bereid melkzuur bestond uit
een mengsel van de beide soorten en was daardoor optisch niet actief).
Van 't Hoff vond de oplossing voor dit probleem. Hij stelde het centrale koolstofatoom (het
atoom dat met vier verschillende atoomgroepen is verbonden) niet zoals gebruikelijk voor
als een bolletje met de vier atoomgroepen in hetzelfde platte vlak haaks op elkaar, maar als
een ruimtelijk viervlak, een tetraëder met haakjes aan de hoekpunten waaraan de vier
atoomgroepen bevestigd konden worden. Uitgaande van dit ruimtelijke model is het mogelijk
(zie afb.) twee configuraties te bedenken die elkaars spiegelbeeld zijn en die dus alleen
verschillen zoals de linker- en rechterhand van elkaar verschillen. Omdat door de
aanwezigheid van een zogenaamd asymmetrisch koolstofatoom beide spiegelbeelden niet
tot dekking gebracht kunnen worden, kunnen ze in fysisch opzicht verschillen. Van 't Hoff
publiceerde deze gedachte (met meer gecompliceerde toepassingen dan hier genoemd) in
zijn brochure Voorstel tot uitbreiding uit 1874. Het door hem gesuggereerde fenomeen werd
naar analogie van de isomerie al spoedig ‘stereoisomerie’ genoemd.
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zijn theorie proefondervindelijk te staven.
In Amsterdam had Van 't Hoff zijn aandacht verlegd naar een ander terrein. Al in
zijn Utrechtse tijd had hij zich de opgave gesteld zo algemeen mogelijk de vraag te
beantwoorden: wat zal er onder bepaalde omstandigheden, na een bepaalde tijd,
gebeurd zijn, als men verschillende chemische stoffen bij elkaar brengt? Daarbij
probeerde hij als een van de eersten chemische verschijnselen te verklaren door
meting en interpretatie van natuurkundige verschijnselen en hij werd zodoende een
van de grondleggers van de fysische chemie.
De eerste resultaten van zijn nieuwe onderzoek publiceerde hij in 1884 in zijn
Études de dynamique chimique (Studies over de leer der chemische
bewegingsverschijnselen). Eén van de onderwerpen daarin is de snelheid van de
chemische reactie en Van 't Hoff wist een wiskundige formule af te leiden die een
verband aangaf tussen temperatuur en reactiesnelheid. Hij onderzocht ook de
chemische evenwichten, bij voorbeeld bij de reactie:
amylacetaat + water ⇄ amylalcohol + azijnzuur
waarbij de reactie zich in beide richtingen afspeelt. Van 't Hoff stelde een wiskundige
betrekking op tussen de plaats van het evenwicht (de verhouding van de
hoeveelheden van de betrokken stoffen als het evenwicht is bereikt) en de
temperatuur. Hij leidde daarbij tevens af wat het principe van Van 't Hoff genoemd
zou worden: ieder evenwicht tussen twee
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verschillende toestanden van de materie wordt bij constant volume door een
temperatuursverlaging naar de kant van die toestand verschoven, welks vorming
warmte voortbrengt. Ten slotte besprak Van 't Hoff nog de zogenaamde
gecondenseerde systemen (een chemisch systeem is een evenwicht tussen
verschillende toestanden van een stof en een gecondenseerd systeem is een
systeem waarin de verschillende toestanden een constante samenstelling hebben).
Hij kon bewijzen dat net zoals ijs onder bepaalde druk smelt bij één zeer bepaalde
temperatuur ook andere gecondenseerde systemen (bij voorbeeld zwavel in twee
verschillende kristalvormen) onder bepaalde druk een zeer bepaalde temperatuur
kennen, de overgangstemperatuur, waarbij de ene toestand zich in de andere omzet.
In tegenstelling tot zijn Voorstel tot uitbreiding was Van 't Hoffs Études de
dynamique chimique van zeer veel experimentele bewijsvoeringen voorzien. Het
verhaal dat Van 't Hoff de eerste chemicus is geweest die beroemd is geworden
zonder een experimentator te zijn is dus niet veel meer dan een legende. Weliswaar
ontbrak hem het geduld om een menigte van stoffen te analyseren of om talloze
oplosbaarheidsbepalingen te doen en was het vaak de student en de leerling die
de proeven uitvoerde om een theorie te toetsen, maar dan was het toch het idee
van Van 't Hoff dat het experiment stuurde. Hij bedacht de proeven en hij bedacht
ook vaak de instrumenten, daarbij steeds de graad van nauwkeurigheid in het oog
houdend die voor het onderzoek in kwestie vereist was.
Dat talent om zonder zelf altijd het experiment uit te voeren het onderzoek van
anderen te leiden kwam Van 't Hoff uitstekend te stade na zijn vertrek naar Duitsland.
Hoewel de Amsterdamse gemeenteraad Van 't Hoff in 1892 nog de beschikking
had gegeven over een geheel nieuw chemisch laboratorium (zie afb. 24), nam hij
in 1895 de uitnodiging van de Berlijnse Akademie van Wetenschappen aan om in
Berlijn zijn onderzoekingen voort te zetten. De onderwijslast was hem geleidelijk te
zwaar geworden en in Berlijn kon hij zich met een schare van medewerkers
ongestoord aan onderzoek wijden. In Duitsland lagen ook Van 't Hoffs belangrijkste
wetenschappelijke contacten. De Duitse chemicus Ostwald publiceerde in 1887 een
Lehrbuch der allgemeinen Chemie waarin hij Van 't Hoffs theorieën uitgebreid
besprak en met dezelfde Ostwald redigeerde Van 't Hoff sinds datzelfde jaar ook
het Zeitschrift für physikalische Chemie.
In een rede voor de Berlijnse Akademie, gehouden in juli 1896, zette Van 't Hoff
zijn onderzoeksprogramma uiteen. Zijn streven was er, zo betoogde hij, altijd op
gericht de scheikunde met de wiskunde te verbinden en voor dat deel van de
wetenschap dat de invloed van de warmte op de scheikundige verschijnselen
bestudeert, was hem dat naar zijn mening
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ook gelukt. Nu wilde hij verder werken aan het onderzoek van gecondenseerde
systemen en de daarbij behorende overgangstemperaturen. Hij wilde zich in concreto
richten op zoutafzettingen bij het in Midden-Duitsland gelegen Strassfurt, een
onderzoek dat mogelijk van belang was voor de Duitse kali-industrie. Hij wilde
onderzoeken hoe die zoutafzettingen uit het zeewater tot stand waren gekomen.
Het werd een van de beste voorbeelden van het grootschalige, door de overheid
gefinancierde onderzoek dat in die tijd op gang kwam. Van 't Hoff en zijn 30
medewerkers publiceerden in twaalf jaar 55 verhandelingen over de zoutafzettingen;
deze werden in 1905 en 1909 gebundeld in een tweedelig werk getiteld Zur Bildung
der ozeanischen Salzablagerungen.
De fysisch-chemische traditie werd na het vertrek van Van 't Hoff voortgezet door
zijn opvolger als hoogleraar in de scheikunde, Bakhuis Roozeboom.
HENDRIK WILLEM BAKHUIS ROOZEBOOM, in 1854 geboren te Alkmaar,
doorliep in zijn geboorteplaats de HBS. Hij deed eindexamen in 1872 en
werd assistent van J.M. van Bemmelen, directeur van de HBS in Arnhem
en belast met een onderzoek naar de gronden van de IJpolders. Hoewel
hij slaagde voor het aanvullend examen, had Bakhuis Roozeboom niet
de middelen om te gaan studeren. Hij trad daarom in 1874 in dienst van
een particulier chemisch onderzoeksbureau. In 1878 werd hij opnieuw
assistent van Van Bemmelen, die nu sinds 1874 hoogleraar in de
scheikunde te Leiden was. Bakhuis Roozeboom ging scheikunde studeren,
werd daarnaast leraar aan een meisjes-HBS te Leiden en promoveerde
in 1884 bij Van Bemmelen. Hij bleef assistent en werd in 1890 lector in
de fysische chemie te Leiden. In 1896 volgde hij Van 't Hoff te Amsterdam
op als hoogleraar scheikunde. Hij overleed in 1907.
Bakhuis Roozebooms dissertatie (Over de hydraten van zwaveligzuur, chloor, broom
en chloorwaterstof) lag nog geheel in de lijn van het werk van zijn leermeester Van
Bemmelen, die een van de grondleggers is van de colloïdchemie. Na zijn promotie
richtte Bakhuis Roozeboom zich echter op de studie van de heterogene evenwichten
ofwel de fasenleer. (Stoffen kennen verschillende aggregaatstoestanden of fasen,
die door fysische vlakken van elkaar gescheiden zijn en de fasenleer is de leer van
het evenwicht tussen die fasen.) In een vergadering van de Akademie van eind
1884 deelde Van Bemmelen iets mee over deze onderzoekingen van zijn leerling
en dat was voor Van der Waals aanleiding om langs theoretische weg het een en
ander over chemische evenwichtstoestanden na te gaan. Enige maanden later gaf
hij een theoretische verklaring van sommige van de door Bakhuis Roozeboom
gevonden verschijnselen en hij maakte hem
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tevens attent op het nauwelijks bekende, maar voor de fasenleer zeer fundamentele
werk van de Amerikaanse fysicus Gibbs. Het is een fraai voorbeeld van het
wetenschappelijke netwerk dat in Nederland was ontstaan dat de fysicus Van der
Waals de chemicus Bakhuis Roozeboom inleidde in de fasenleer. Bakhuis
Roozeboom werd al spoedig het terrein van de fasenleer geheel meester, breidde
het sterk uit en publiceerde het standaardwerk voor dat gebied, Die heterogenen
Gleichgewichte vom Standpunkte der Phasenlehre. Bij zijn dood in 1907 was dit
om vangrijke werk nog on voltooid, maar het werd later voltooid door onder anderen
Schreinemakers, die in 1901 Van Bemmelen als hoogleraar in de anorganische en
fysische chemie te Leiden was opgevolgd en die eveneens van de fasenleer zijn
specialisme had gemaakt. In Amsterdam werd de traditie van de fasenleer voortgezet
door Bakhuis Roozebooms opvolger Smits. Het Engelse tijdschrift Nature noemde
later de wetenschap van de heterogene evenwichten niet zonder reden een
Hollandse wetenschap.

De Vries, Beijerinck en de experimentele biologie - Van der Waals, Lorentz en Van
't Hoff dankten hun benoeming tot hoogleraar allen aan de grote uitbreiding die het
aantal leerstoelen in de natuurwetenschappen ten gevolge van de invoering van de
nieuwe wet op het hoger onderwijs onderging. Ook voor de ontwikkeling van de
biologie is die uitbreiding van beslissende betekenis geweest: de moderne,
experimentele biologie kreeg een geweldige impuls toen in 1877 de voorheen
noodgedwongen in het buitenland werkzame Hugo de Vries benoemd werd, eerst
tot lector, later tot hoogleraar in de experimentele plantenfysiologie te Amsterdam.
HUGO DE VRIES, in 1848 te Haarlem geboren, doorliep in Haarlem en Den
Haag het gymnasium. (Hij was een van de zeer weinige grote
onderzoekers zonder HBS-achtergrond.) Vanaf 1866 studeerde hij
‘natuurfilosofie’ en in het bijzonder botanie in Leiden, waar hij in 1870
promoveerde. Hij studeerde verder in Heidelberg en Würzburg en ook
nadat hij in 1871 leraar aan de HBS in Amsterdam was geworden bracht
hij alle vakanties door met studie in Duitsland. In 1875 vestigde hij zich
helemaal in Duitsland om in opdracht van de Pruisische regering
onderzoek te doen over bepaalde landbouwgewassen. In 1877 werd hij
privaatdocent te Halle, maar nog in hetzelfde jaar werd hem een lectoraat
in de experimentele plantenfysiologie in Amsterdam aangeboden. Dit
lectoraat werd al in 1878 omgezet in een extra-ordinariaat in de botanie
en in 1881 in een ordinariaat. De Vries ging in 1918 met emeritaat en
overleed in 1935.
De Vries hield zich in de eerste tien jaar van zijn Amsterdamse professo-
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raat hoofdzakelijk bezig met de experimentele fysiologie van de planten. Dat was
in Nederland een betrekkelijk nieuw terrein. Hij had ten behoeve van zijn dissertatie
over De invloed der temperatuur op de levensverschijnselen der planten al
experimenteel werk naar de levensfuncties van planten verricht, maar dat had hij
voor een deel op de zolder van het ouderlijk huis in Den Haag moeten doen! Het
laboratorium van zijn leermeester Suringar was in het geheel niet ingericht op het
doen van experimenteel onderzoek. Suringar was een goed botanicus, maar zijn
botanische werkzaamheden hadden een sterk beschrijvende en systematische
inslag en zij waren geconcentreerd op de Nederlandse flora, juist in een tijd dat
internationaal gezien de regionale floristiek uit de belangstelling raakte en
overschaduwd werd door de experimentele biologie. Tussen Suringar en De Vries
kwam het ten gevolge van deze verschillende benaderingen van de taak van de
botanicus tot een steeds groter wordende verwijdering en De Vries was min of meer
gedwongen zijn heil buiten Leiden te zoeken.
Zijn grote voorbeeld was de Duitse plantenfysioloog Sachs, die in Würzburg
doceerde. Al tijdens zijn studie had Sachs' Lehrbuch der Botanik (1868) voor de
jonge De Vries nieuwe perspectieven geopend. Het was ook Sachs die ervoor
zorgde dat De Vries zich in opdracht van het Pruisische ministerie van landbouw
volledig aan de studie van de plantencel kon wijden.
In Amsterdam zette De Vries dit onderzoek voort, hetgeen al in 1880 leidde tot
zijn Leerboek der plantenphysiologie. Behalve zuiver biologische onderzoekingen,
zoals over de turgor of zwelkracht van de plantencel en de factoren die van invloed
zijn op de groei van de plant, verrichtte De Vries ook onderzoek op het grensgebied
van biologie en scheikunde. Hij ontwikkelde bij voorbeeld een biologische methode
om van in water opgeloste stoffen het molecuulgewicht te bepalen. Een centrale rol
speelde daarbij het begrip ‘osmotische druk’, dat is het verschil tussen de druk van
een vloeistof en die van een in die vloeistof liggende plantencel, die door de
selectieve doorlaatbaarheid van de celwand delen uit de omringende vloeistof heeft
opgenomen zonder zelf de in de plantencel opgeloste stoffen weer af te scheiden.
De Vries' collega Van 't Hoff maakte van dit onderzoek weer gebruik bij het opstellen
van de chemische wet van de verdunde oplossingen. Deze wet, in 1885 in de
verhandelingen van de Zweedse Akademie gepubliceerd, is een toepassing van de
gaswet van Boyle-Gay Lussac voor verdunde oplossingen. Zij stelt dat de osmotische
druk van een verdunde oplossing even groot is als de druk die een gas bij dezelfde
temperatuur in hetzelfde volume zou bezitten indien dit gas uit evenveel moleculen
bestond als er nu van de vaste stof zijn opgelost.
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Na ruim tien jaar op het gebied van de plantenfysiologie te hebben gewerkt,
verplaatste De Vries rond 1890 zijn aandacht naar de erfelijkheidsleer. Bij zijn
promotie in 1870 had hij zich een voorstander verklaard van de darwinistische
evolutieleer, zeer tot ongenoegen overigens weer van zijn promotor Suringar, die
evenals de hoogleraar in de zoölogie, Van der Hoeven, een verklaard tegenstander
van die nieuwe leer was. De Vries was echter toen al niet tevreden over de
genetische verklaring die Darwin van de evolutie had gegeven. Darwin had gemeend
dat de erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd op kleine deeltjes levende materie,
de pangenen, en hij had verondersteld dat deze pangenen zich uit alle delen van
het lichaam in de geslachtscellen zouden verzamelen om zo, als in een ark van
Noach, aan het nieuwe individu te worden overgedragen. De Vries meende
daarentegen dat de pangenen reeds in de kern van elk cel van het lichaam aanwezig
zijn. (Later bracht hij deze pangenen in verband met de toen ontdekte chromosomen.)
De Vries publiceerde zijn pangenentheorie in 1889 in zijn Intracellulaire pangenesis.
In de loop van zijn onderzoek, waarvoor hij bijzonder veel kruisingsproeven deed,
kwam De Vries tot resultaten die overeenkwamen met die van de Tsjech Mendel.
Deze had rond 1865 bij kruisingsexperimenten met verschillende variëteiten erwten
vastgesteld dat de verdeling van ouderlijke en grootouderlijke eigenschappen over
de nakomelingen beschreven kon worden met de eenvoudige getalsmatige
verhoudingen 1:2:1 of 3:1. Rond 1900 werden deze Mendel-wetten vrijwel tegelijk
door verschillende onderzoekers herontdekt, maar De Vries kon met zijn
pangenen-theorie nu ook een verklaring geven voor de wetten, die door Mendel
zelf nog als uitsluitend beschrijvende wetten waren gepresenteerd.
De herontdekking van de Mendel-wetten gaf aanleiding tot een uitbarsting van
detaillistisch experimenteel onderzoek naar de evolutietheorie. De Vries deed aan
dìt soort experimenteel werk niet mee, omdat hij van mening was dat de
Mendel-wetten alleen de redistributie van bestaande eigenschappen konden
verklaren maar niet het ontstaan van geheel nieuwe eigenschappen. De Vries ging
zich bezighouden met de familie van de teunisbloem, waarin op raadselachtige
wijze steeds weer nieuwe soorten en variëteiten ontstonden. Hij verklaarde dit
genetisch uit veranderingen in het mozaïek van erfelijke eigenschappen die de
pangenen vormen. Dergelijke ‘mutaties’ uiten zich door een plotselinge verandering
in de bouw van de plant. Nieuwe soorten ontstonden dus niet geleidelijk (zoals
Darwin dacht), maar sprongsgewijs. In de jaren 1901-1903 vatte De Vries zijn
experimentele en theoretische werk samen in zijn tweedelige Die Mutationstheorie.
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In diezelfde tijd werd door een vriend van De Vries, M.W. Beijerinck, een geheel
ander terrein van de experimentele biologie in Nederland opengelegd, de
microbiologie. In het buitenland was door het toedoen van onderzoekers als Pasteur
en Koch deze wetenschap al ver ontwikkeld, maar in Nederland was sinds Antoni
van Leeuwenhoek nauwelijks meer iemand op dit terrein actief geweest.
MARTINUS WILLEM BEIJERINCK was in 1851 in Amsterdam geboren en had
in Haarlem de vijfjarige HBS doorlopen. Hij studeerde chemische
technologie aan de Polytechnische School in Delft, waar hij kamers deelde
met J.H. van 't Hoff. In 1872 verkreeg hij zijn diploma en bij wijze van
hoge uitzondering werd hem toen door Thorbecke samen met Van 't Hoff
en de latere zoöloog Hubrecht dispensatie verleend voor het aanvullend
examen Grieks en Latijn. Beijerinck kon in Leiden bij Suringar plantkunde
gaan studeren. Na in 1873 zijn kandidaats te hebben behaald, werd hij
leraar botanie aan de Landbouwschool te Warffum en de HBS in Utrecht.
In 1876 werd hij aangesteld aan de Hogere Landbouwschool te
Wageningen. Een jaar daarop promoveerde hij in Leiden op de morfologie
van plantegallen. In 1885 kwam hij als bacterioloog in dienst van de
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek in Delft. Kort daarop werd hij
privaatdocent aan de Polytechnische School. Deze aanstelling leidde in
1895 tot de benoeming tot hoogleraar in de biologie en bacteriologie aan
de Polytechnische School. Bij aanstelling was hem een nieuw laboratorium
toegezegd dat hij in 1897 kon betrekken. Beijerinck ging met emeritaat
in 1921 en overleed in 1931 (zie afb. 27).
Beijerinck was door Van Marken, de directeur van de Delftse Gistfabriek,
aangetrokken om studie te maken van de bacteriën die schadelijk waren voor de
gistproduktie. Hij ontving een fors salaris en speciaal voor hem werd een nieuw en
goed geoutilleerd laboratorium gebouwd. Bovendien liet men hem de vrije hand in
de keuze van zijn onderzoeksobjecten. Daarmee was de Gist- en Spiritusfabriek
een van de eerste, zo niet de eerste industriële onderneming in Nederland waar
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek werd verricht.
Beijerinck was op het moment van zijn aanstelling nog geen bacterioloog; hij was
een specialist op het gebied van de plantegallen. Na zijn benoeming heeft hij daarom
eerst enkele laboratoria in Duitsland en Denemarken bezocht om zich op de hoogte
te stellen van de stand van zaken op het terrein van de bacteriologie. Hij werkte
zich snel in en kon al spoedig eigen onderzoek verrichten, dat voor zover het voor
het produktieproces van nut was niet in de openbaarheid kwam. Van fundamentele
wetenschappelijke betekenis was dat hij al in 1887 de bacterie wist te isoleren die
verantwoordelijk is voor het ontstaan van de wortelknolletjes
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bij peulachtigen (Leguminosen), die weer van belang waren voor de binding van
stikstof in de bodem. Beijerinck ontkende overigens dat de door hem beschreven
bacillus radicicola zelf voor de stikstofbinding zorgde.
Tegen het eind van zijn diensttijd bij de gistfabriek ontwikkelde Beijerinck nog een
kweekmethode voor bacterie-cultures die hem in zijn tijd als hoogleraar vele
resultaten heeft opgeleverd, de zogenaamde electieve of cumulatieve methode.
Vrijwel alle microben komen, zij het in zeer geringe hoeveelheden, in de meest
gewone milieus voor en door het kweekmateriaal op een voedingsbodem te zetten
die één bepaalde microbe bijzonder begunstigt, kan deze zich het meest ontwikkelen
en zo in een aantal stappen in reincultuur gebracht worden. Daardoor was de
onderzoeker niet meer afhankelijk van toevallig in onderzoeksmateriaal aangetroffen
microben. Hem stond nu een effectievere methode ter beschikking en Beijerinck
zelf heeft ook dank zij deze methode belangrijke ontdekkingen gedaan.
Toen Beijerinck hoogleraar was geworden nam hij ook weer een onderzoek op
dat hem al in zijn Wageningse tijd had beziggehouden en dat hij, bij de gistfabriek
vanwege het wel zeer ver van de gistproduktie verwijderde karakter van de studie
nauwelijks had kunnen voortzetten. Dit onderzoek betrof de oorzaak van een
bepaalde ziekte van de tabaksplant, de zogenaamde mozaïekziekte. Hij ontdekte
dat de ziekteverwekker zelfs nog door filters heen ging die alle met de microscoop
zichtbare deeltjes tegenhielden en hij concludeerde daaruit dat de ziekteverwekker
geen deeltje was, maar een in de vloeistof ontbonden ‘beginsel’. In het eerste artikel
over de mozaïekziekte, in 1898 verschenen in de Verslagen van de Koninklijke
Akademie, gebruikte hij daarvoor de term ‘contagium vivum fluidum’, kortweg ‘virus’.
De Russische onderzoeker Iwanowski had, zonder dat Beijerinck dat wist, al in 1892
ontdekt dat de ziekteverwekker door de fijnste filters heendrong, maar desondanks
had de Rus het erop gehouden dat het om een bacterie moest gaan. Beijerinck was
een andere mening toegedaan: volgens hem ging het om een nog primitievere vorm
van leven. In een rede voor de Koninklijke Akademie, gehouden in 1913, betoogde
hij dat in het licht van zijn ontdekking van niet-bacteriële ‘contagiën’ de gedachte
dat de cel de meest fundamentele bouwsteen van de levende natuur is, opgegeven
moest worden:
‘Het bestaan dezer contagiën bewijst, dat het begrip van het leven, indien
men voeding en geschiktheid tot vermeerdering als kriteriën daarvan
beschouwt, niet onafscheidelijk verbonden is met dat van struktuur, ook
met
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Afbeelding 27. Beijerinck in zijn Delftse laboratorium, kort voorzijn emeritaat in
1921
De universiteit zoals deze door de wet van 1876 werd gecreëerd, wordt wel eens
de professorenuniversiteit genoemd. Anders dan in de universiteiten ten tijde
van het Ancien Régime genoten de professoren volledige leer- en
onderzoeksvrijheid, terwijl zij hun machtspositie nog niet hoefden te delen met
het overige personeel. De professor had de onbetwiste macht in zijn laboratorium
en hij was niet onderworpen aan de wensen en verlangens van welke
buitenuniversitaire groep ook, kerk, staat of politieke stroming. De universitaire
geleerden konden zich ongestoord, in ‘Einsamkeit und Freiheit’ aan hun
zelfgekozen onderwerpen wijden.
Dit type hoogleraar, dat nu in snel tempo aan het verdwijnen is, wordt als het
ware belichaamd door de strenge, gedreven onderzoeker Beijerinck: een
autoritaire persoonlijkheid die desondanks of juist daardoor een belangrijk
onderzoekscentrum van de grond wist te krijgen.
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den vloeibaren toestand zijn de kenmerken van het leven, zooals wij dit
bij deze laagste vormen aantreffen, vereenigbaar... In zijn laagsten vorm
is het leven dus niet meer aan de cel verbonden, de cel, die struktuur
bezit en vergeleken kan worden met een samengesteld raderwerk, met
een horloge, dat ophoudt te bestaan, wanneer het in een vijzel gestampt
wordt. Maar in dien lagen toestand is het leven als het vuur, als een vlam,
die gedragen wordt door levende stof...’

Kapteyn en de moderne sterrenkunde - In het voorgaande is er regelmatig op
gewezen hoe de verruiming van de financiële en personele middelen in Nederland
in de laatste decennia van de negentiende eeuw voor een opmerkelijke bloei van
de natuurwetenschappen heeft gezorgd. Dat wetenschappelijke vooruitgang soms
ook zonder dergelijke impulsen tot stand kan komen, wordt bewezen door de
sterrenkundige J.C. Kapteyn.
JACOBUS CORNELIS KAPTEYN werd in 1851 te Barneveld geboren. Hij
ontving er lager en middelbaar onderwijs in de kostschool van zijn vader
en ging in 1868 wis- en natuurkunde studeren in Utrecht. In 1875
promoveerde hij op een Ouderzoek der trillende platte vliezen, maar in
plaats van een betrekking bij het middelbaar onderwijs te zoeken,
solliciteerde hij naar de post van observator bij de Leidse sterrenwacht.
Onder leiding van H.G. van de Sande Bakhuyzen, de opvolger van Kaiser,
verrichtte Kapteyn veel waarnemingen. In 1877 werd hij benoemd tot
hoogleraar in de astronomie in Groningen. Hij had er geen observatorium,
maar bouwde wel goede relaties op met astronomen in andere landen.
Vanaf 1908 was hij jaarlijks drie maanden als researchassociate
verbonden aan het grootste observatorium ter wereld, het Mount Wilson
Observatorium bij Pasadena in California. In 1921 ging Kapteyn met
emeritaat en hij overleed in 1922.
Toen Kapteyn in Groningen kwam, waren de omstandigheden waarin hij moest
werken voor een astronoom niet bijster goed te noemen. Een sterrenwacht was er
niet en zelfs het verzoek een kijker te mogen aanschaffen werd niet ingewilligd. De
twee sterrenwachten in Leiden en Utrecht achtte men voor Nederland voldoende.
Gezien deze frustrerende situatie is het begrijpelijk dat Kapteyn in 1885 contact
opnam met de Engelse astronoom David Gill die bezig was met een catalogisering
van de zuidelijke sterrenhemel. Hij bood hem aan het op zichzelf niet zo
aantrekkelijke rekenwerk te verrichten.
De negentiende-eeuwse astronomie was hoofdzakelijk observationeel van karakter.
Een mijlpaal was het systematisch in kaart brengen van de sterrenhemel van het
noordelijk halfrond, in de jaren 1850 in Bonn uitgevoerd en daarom bekend als de
‘Bonner Durchmusterung’. Het lag
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voor de hand zoiets ook voor de zuidelijke sterrenhemel te doen, te meer daar het
werk vergemakkelijkt leek te kunnen worden door het gebruik van de fotografie. Het
meten van de posities van de sterren hoefde dan niet meer aan de kijker te gebeuren,
maar kon plaatsvinden aan de hand van de fotografische plaat. Gill was begonnen
in Kaapstad de hemel te fotograferen, maar het rekenwerk viel hem ontzettend
tegen en dankbaar aanvaardde hij dan ook het aanbod van Kapteyn.
De Nederlandse astronoom verrichtte de doormetingen voor de ‘Cape
Photographic Durchmusterung’ in twee kleine kamertjes in het fysiologisch
laboratorium, daarbij aanvankelijk alleen terzijde gestaan door een amanuensis die
hij zo van de ambachtsschool had gehaald, T.W. de Vries. Dit schamele ‘instituut’
zou evenwel uitgroeien tot een astronomisch laboratorium, een instelling die al
spoedig even noodzakelijk bleek als een met telescopen uitgeruste sterrenwacht
(zie afb. 28). Toen Kapteyn in 1896 voor het eerst de beschikking kreeg over een
eigen gebouw (de leegstaande ambtswoning van de commissaris der koningin werd
tijdelijk voor hem ingericht), liep zijn meetwerk voor Gill echter al ten einde. Tussen
1896 en 1899 werden in drie delen de doormetingen gepubliceerd, een naslagwerk
met de posities van in totaal 454.875 sterren.
Hoewel hij aan dit nauwkeurige cijferwerk vele jaren besteed had, pleitte Kapteyn
er allerminst voor de astronomie te beperken tot het louter verzamelen van zoveel
mogelijk gegevens over plaats, beweging en lichtintensiteit van de sterren. In de
gegevens moest een structuur gezocht worden, er moest een theorie komen over
de vorm en de structuur van het heelal en van het Melkwegstelsel in het bijzonder.
Sinds het werk van William Herschel aan het eind van de achttiende eeuw was daar
weinig aan gedaan en Kapteyn was de eerste die zich weer intensief ging
bezighouden met de vraag hoe de sterren over de ruimte verdeeld zijn.
Een eerste resultaat van dit onderzoek was de in 1904 wereldkundig gemaakte
ontdekking dat de sterren zich niet willekeurig bewegen, zoals voordien aangenomen
werd, maar in twee duidelijk onderscheiden richtingen. Er werden twee zogenaamde
sterstromen waargenomen, die beide in het vlak van de Melkweg gelegen waren.
Voor verdergaand onderzoek riep Kapteyn de hulp in van de internationale
astronomische gemeenschap. Hij lanceerde een plan om in internationale
samenwerking bepaalde stukken van de hemel zeer intensief te bestuderen, het
‘Plan of selected areas’. Mede in verband daarmee bracht Kapteyn vanaf 1908
enkele maanden per jaar door op het Mount Wilson Observatory in Californië, dat
opgericht was met geld van de industrieel en filantroop Carnegie.
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Afbeelding 28. Het parallactisch instrument, waarmee Kapteyn tussen 1885 en 1892 de
negatieven die Gill hem vanuit zuidelijk Afrika opstuurde doormat
Het instrument was door Kapteyn ontworpen met behulp van onderdelen van bestaande
apparatuur. Ondanks het feit dat het door improvisatie tot stand was gekomen, voldeed het
zo goed dat het Comité Permanent de la Carte du Ciel, waarvan hij zelflid was, hem in 1890
opdroeg een tweede exemplaar te maken. Het comité zegde hem ook het gebruik van het
instrument toe. Toen hij in 1892 toestemming kreeg ook nog een meettoestel van Repsold
te kopen, was in Groningen een unieke collectie fotografische meetinstrumenten bijeen.
Deze instrumenten konden in 1896 voor het eerst in een eigen, nog zeer bescheiden
werkplaats opgesteld worden. In de openingsrede rechtvaardigde Kapteyn het bestaan van
zijn sterrenkundig laboratorium zonder kijkers: ‘Men telt de photographische sterrewachten
bij dozijnen. Aan elk van die sterrewachten wordt vele malen meer geproduceerd dan verwerkt
kan worden. (...) De vloek der meeste sterrewachten, het meest van die waar het vlijtigst
gewerkt wordt, is de steeds dreigende opeenhoping van achterstallig werk. Wat een aantal
kostbare waarnemingsreeksen liggen nog in hunne archieven, die, omdat ze niet herleid of
in voldoende mate herleid zijn, voor de wetenschap onvruchtbaar zijn gebleven. Is het
wonder, dat de sterrewachten zich daaronder gedrukt beginnen te voelen en wordt het niet
tijd, dat men eens omzie naar middelen om het verbroken evenwicht tusschen het verzamelen
van waarnemingsmateriaal en het bewerken daarvan, tusschen het werk van den
photograafen van den sterrekundige, althans eenigszins te herstellen? Om zich te wijden
aan war Darwin in een zijner brieven zoo karakteristiek noemt ‘The grinding of huge masses
of facts into law’. Ik denk wel dat allen die vraag met mij bevestigend zullen beantwoorden.
Maar daarmee is dan tevens de vraag beantwoord, of een inrichting als deze, waar
desterrekunde alleen aan het woord is, gewettigd is’.
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Hoogtepunt van Kapteyns onderzoek was in mei 1922 de publikatie van zijn nieuwe
model van de Melkweg, het ‘Kapteyn-universe’, in het Astrophysical Journal
bescheiden gepresenteerd als een ‘First attempt at a theory of the arrangement and
motion of the sidereal system’. Kapteyn stelde de Melkweg voor als een tamelijk
platte lens (de verhouding tussen dikte en breedte was 1:5), met een breedte van
17

5.10 km en bestaande uit twee tegen elkaar inlopende sterstromen. De dichtheid
nam naar de rand toe af en anders dan bij Herschel stond de zon niet vlak bij, maar
ver weg van het centrum van het stelsel.
Het model van Kapteyn vormt de afsluiting van de klassieke astronomie, waarin
vooral de afzonderlijke sterren van het Melkwegstelsel en niet bij voorbeeld de
sterhopen buiten dit stelsel centraal stonden.

4. Continuïteit of discontinuïteit?
Als we het werk van de belangrijkste Nederlandse natuuronderzoekers uit de periode
na 1870 overzien, vallen ons twee dingen op. Allereerst is opvallend dat de
geboortejaren van de meeste onderzoekers dicht bij elkaar liggen. Van der Waals
was van 1837 en Zeeman van 1865, maar de andere zeven zijn allen geboren in
het korte tijdsbestek van 1848-1854. De Vries was van 1848, Kapteyn en Beijerinck
van 1851, Van 't Hoff van 1852, Lorentz en Kamerlingh Onnes van 1853 en Bakhuis
Roozeboom van 1854. De doorbraak van de moderne natuurwetenschap was in
hoge mate het werk van één generatie, de generatie van de vijftigers.
In de tweede plaats valt op dat de Utrechtse universiteit niet of nauwelijks in het
verhaal voorkomt. Leiden en Amsterdam zijn de meest vooraanstaande universiteiten
voor de natuurwetenschappen, Groningen komt - op afstand - op de derde plaats.
In het midden van de negentiende eeuw was het precies omgekeerd: met mensen
als Mulder, Buys Ballot en Harting was het Utrecht dat toen de toon aangaf.
Dat doet de vraag rijzen in hoeverre de doorbraak rond 1870 voortgekomen is uit
het beginnend herstel dat zich rond 1850 in Utrecht voordeed. Is er sprake van een
doorlopende opgaande lijn, of markeert 1870 een nieuw begin? Het antwoord lijkt
te moeten zijn dat tussen het herstel rond 1850 en de doorbraak rond 1870 geen
sprake is van continuïteit. Van der Waals was een self-made man, Kamerlingh
Onnes en Van 't Hoff deden hun kennis voor een belangrijk deel in het buitenland
op, Lorentz' promotor Rijke is alleen als promotor van Lorentz bekend geworden,
De Vries moest zich juist tegen de inzichten van zijn leermeester Suringar keren,
Beijerinck werd door een industrieel naar de microbiologie ge-
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trokken en Kapteyn was bij zijn benoeming in Groningen eigenlijk nog een
onbeschreven blad. Er zijn geen lijnen te trekken van Mulder naar Van't Hoff, van
Buys Ballot naar Lorentz of van Harting naar De Vries.
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VI Het interbellum (1914-1940)
1. Voortgezette expansie
Hoewel Nederland buiten de eerste wereldoorlog bleef, bracht het uitbreken van de
oorlog in 1914 op de korte termijn wel enige ongemakken met zich mee. Door de
mobilisatie in het eerste oorlogsjaar moesten veel studenten de universiteiten verlaten
en sommige hoogleraren kwamen zonder medewerkers te zitten, omdat deze als
buitenlanders naar hun land van herkomst waren teruggeroepen. De contacten met
Amerika, die net in die tijd op gang kwamen, werden ten gevolge van de duik
botenoorlog verbroken. De astronoom Kapteyn kon zijn jaarlijkse bezoeken aan de
Mount Wilson-sterrenwacht in Californië niet voortzetten, terwijl omgekeerd zijn
Utrechtse collega Van der Bilt, die in 1916 in de Verenigde Staten was, niet naar
Nederland kon terugkeren. De gedupeerde astronoom gaf daarom maar zolang les
op een meisjesschool.
Veel ernstiger was dat na en door de oorlog het internationale wetenschappelijke
verkeer voor een reeks van jaren ernstig verstoord was (zie afb. 29). Oorlogen waren
aangelegenheden geworden waarbij de hele natie betrokken was en ook de
wetenschap kon zich niet aan nationalistische emoties onttrekken. Van internationale
verbroedering kon daarom na 1918 niet onmiddellijk sprake zijn. Duitse onderzoekers
en onderzoekers uit landen die met Duitsland verbonden waren geweest werden
na de Duitse nederlaag geweerd uit de oude en de nieuwe internationale
wetenschappelijke organisaties. Zo werd in de statuten van de International Research
Council (IRC), een organisatie die in 1919 in Brussel werd opgericht door de
academies van de geallieerde landen, bepaald dat geleerden uit Duitsland,
Oostenrijk, Hongarije en Bulgarije van deelname uitgesloten waren.
Nederlandse geleerden hebben zich bijzonder ingespannen om die verstoorde
relaties weer te herstellen. De astronoom Kapteyn schreef nog voor de oprichting
van de IRC samen met zijn Groningse collega Heymans, hoogleraar in de filosofie,
een open brief aan de leden van de academies van de geallieerde landen met het
verzoek niet tot uitsluiting
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van Duitsland over te gaan. De brief had niet het gehoopte effect. Evenmin kon
Kapteyn verhinderen dat de Koninklijke Nederlandse Akademie wel toetrad tot de
nu voor de centrale landen gesloten IRC. Dat het neutrale Nederland zich zo tegen
Duitsland keerde was voor Heymans reden om zijn lidmaatschap van de Akademie
op te zeggen. Kapteyn ging niet zo ver, maar hij is ook nooit meer op een vergadering
verschenen.
Binnen de IRC heeft met name Lorentz als vertegenwoordiger van Nederland
alles in het werk gesteld om de uitsluiting van Duitsland en Oostenrijk weer ongedaan
te maken. Na een eerdere poging van de Zweden diende Lorentz in 1925 namens
de Nederlandse, Noorse en Deense vertegenwoordigers een voorstel in om de
statuten op het punt van de uitsluiting te wijzigen. Hoewel het voorstel een
meerderheid haalde, werd de vereiste tweederde meerderheid niet gehaald. De
tegenstanders van het voorstel, vooral de Fransen en de Belgen, gaven nu hun
verzet echter op en op een buitengewone vergadering in 1926 werd alsnog besloten
het gewraakte artikel te laten vallen. Het heeft toen beslist niet aan Lorentz gelegen
dat de Duitsers de uitnodiging om lid te worden niet hebben aanvaard.
De uitsluiting van de Duitsers was speciaal voor de Nederlandse geleerden een
pijnlijke zaak, omdat de Nederlandse wetenschap in de eerste decennia van de
twintigste eeuw een steeds duidelijker internationaal karakter had gekregen. Meer
dan in de eeuw ervoor zochten Nederlandse onderzoekers hun collegae in het
buitenland op en meer dan in de negentiende eeuw stelde ook Nederland zijn
grenzen open voor buitenlandse onderzoekers. Van 't Hoffs relaties met Duitsland
en zijn vertrek naar Berlijn vormen een vroeg voorbeeld, maar nog duidelijker is de
nieuwe instelling te zien in de levensloop van Lorentz. In de eerste twintig jaar van
zijn hoogleraarschap in Leiden is hij nauwelijks naar buiten getreden. Zelfs met de
hooggeschatte Hertz, die in 1888 een doorslaggevend experimenteel bewijs voor
de elektromagnetische lichttheorie leverde, is Lorentz nooit in persoonlijk contact
geweest. Tegen de eeuwwisseling veranderde dat: hij bezocht in 1897 voor het
eerst een buitenlands congres (de Naturforscherversammlung in Düsseldorf) en in
1900 maakte hij indruk op het internationaal natuurkundig congres te Parijs. Na de
uitreiking van de Nobelprijs steeg zijn ster snel en spoedig werd hij voor allerlei
congressen en conferenties gevraagd. In 1906 maakte hij zijn eerste reis naar
Amerika en in 1911 vond onder zijn leiding het eerste Solvay-congres plaats, een
door de Belgische industrieel Solvay gefinancierde ontmoeting van de
topnatuurkundigen in die tijd.
Nederlandse natuuronderzoekers gingen niet alleen naar het buiten-
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Afbeelding 29. Groepsfoto van de deelnemers aan het Derde Solvay-congres, Brussel,
1921
Op het Solvay-congres van 1921 ontbraken de Duitse en Oostenrijkse fysici; de verstoring
van de internationale betrekkingen op wetenschappelijk gebied na de eerste wereldoorlog
maakte dat onmogelijk.
De Solvay-congressen waren een initiatief van de Belgische industrieel en sociaal hervormer
Ernest Solvay (1838-1922). Solvay nodigde op zijn kosten in oktober-november 1911 voor
het eerst een select gezelschap uit de natuurkundige wereld naar Brussel uit om over de
actuele ontwikkelingen in het vak te confereren. Dit eerste congres werd geleid door Lorentz.
Het tweede Conseil de Physique werd in 1913 (wederom onder leiding van Lorentz) in
Brussel gehouden, het derde in 1921. Duitse en Oostenrijkse fysici waren toen uitgesloten,
behalve Einstein, wiens pacifistische opvattingen ten tijde van de eerste wereldoorlog
genoegzaam bekend waren geworden. Einstein moest de uitnodiging afslaan omdat hij in
Amerika lezingen hield ten bate van een in Jeruzalem op te richten joodse universiteit. Voor
het beraad van 1924, toen de Duitsers en Oostenrijkers nog steeds niet welkom waren,
bedankte hij ook, vooral om zijn Duitse collega's niet voor het hoofd te stoten. Pas op het
vijfde Solvay-congres van 1927 kon Lorentz, die nog steeds de vergaderingen leidde, weer
Duitse en Oostenrijkse collega's begroeten, onder wie Einstein
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land voor de congressen, ze gingen er ook werken. Dat de fysischchemicus Debije
in Duitsland carrière maakte, is in het licht van zijn Zuidlimburgse achtergrond en
zijn studie in Aken niet zo verwonderlijk. Opvallender is dat zoveel Nederlandse
astronomen in Amerika emplooi vonden en dat ook fysici zo gemakkelijk de weg
naar het buitenland wisten te vinden. De Leidse fysici Goudsmit en Uhlenbeck
vertrokken al kort nadat ze in 1925 het verschijnsel van de elektronspin hadden
ontdekt naar de Verenigde Staten en de belangrijkste Nederlandse fysicus van het
interbellum, Kramers, werkte van 1916 tot 1926 bij Niels Bohr in Kopenhagen. Ook
de later zo bekend geworden Casimir heeft een tijd lang bij Bohr gewerkt.
Omgekeerd waren er ook vele buitenlanders die in Nederland kwamen werken.
In 1912 werd Lorentz als hoogleraar theoretische fysica in Leiden opgevolgd door
de Oostenrijker Paul Ehrenfest, die natuurlijk in het Duits college gaf. Zijn collega
in de experimentele fysica, de Nederlander Keesom, gaf desgewenst college in
zowel het Engels als het Duits: het Kamerlingh Onneslaboratorium waar hij de leiding
van had trok zoveel buitenlandse bezoekers dat college geven in het Nederlands
soms ondoenlijk was. De Deen Hertzsprung, die vanaf 1924 de leiding had van een
van de afdelingen van de Leidse sterrenwacht, zal wel weer uitsluitend Duits
gesproken hebben. Het valt dus te begrijpen dat in een open internationale
wetenschappelijke gemeenschap als de Nederlandse de boycot van de Duitse en
Oostenrijkse geleerden na 1918 betreurd werd.
Ondanks deze verstoring van de internationale verhoudingen ten gevolge van de
eerste wereldoorlog zette de expansie van de Nederlandse natuurwetenschap, die
al in de laatste decennia van de negentiende eeuw was begonnen, zich in versneld
tempo voort. Zo onderging het aantal instellingen van hoger onderwijs waar in
natuurwetenschappelijke vakken werd gedoceerd een belangrijke uitbreiding. Als
uitvloeisel van een wet uit 1917 werd in 1918 de Rijks hoogere land-, tuin- en
boschbouwschool in Wageningen omgezet in de Landbouwhogeschool en in
hetzelfde jaar werd de Utrechtse Rijksveeartsenijschool verheven tot een
veeartsenijkundige hogeschool (in 1925 zou deze hogeschool als aparte faculteit
in de Utrechtse universiteit ondergebracht worden). In Indië werd in 1919 de
Technische Hogeschool van Bandoeng opgericht en de Vrije Universiteit in
Amsterdam werd in 1930 uitgebreid met een nieuwe wis- en natuurkundige faculteit
(met drie hoogleraren). De oprichting, in 1923, van de katholieke Keizer
Karel-universiteit in Nijmegen had voor de natuurwetenschappen vooralsnog geen
gevolgen. Pas in 1957 zou daar een faculteit voor wiskunde en natuurwetenschappen
worden opgericht.
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Met de uitbreiding van het aantal instellingen ging een toename van het
wetenschappelijk personeel gepaard. Was in de dertig jaar tussen 1880 en 1910
het aantal universitaire hoogleraren in de wiskunde en de natuurwetenschappen
toegenomen van 39 tot 57, in de periode van twintig jaar tussen 1910 en 1930 nam
dit aantal toe van 57 naar 79. Die stijging komt echter voor een groot deel op rekening
van de bijzondere en buitengewone hoogleraren. In 1910 was het aantal gewone
hoogleraren 52, in 1930 was dat opgelopen tot slechts 59. In dezelfde tijd was het
aantal hoogleraren in Delft opgelopen tot 66 (waarvan 4 buitengewoon) en in
Wageningen tot 33 (waarvan 3 buitengewoon en 1 bijzonder). Dat aan de
universiteiten het aantal gewone hoogleraren relatief weinig toenam wijst erop dat
de uitbreiding van het personeelsbestand vooral in de lagere echelons plaatsvond.
Dat wordt nog duidelijker als rekening gehouden wordt met de lectoren, de
privaatdocenten en het legertje assistenten en conservatoren dat de laboratoria en
collegezalen was gaan bevolken.
De aanstelling van buitengewone en bijzondere hoogleraren was door een
wetswijziging in 1905 mogelijk geworden. Zo kon men zonder op de geldelijke
middelen van de staat een al te groot beslag te leggen nieuwe vakken en
onderzoeksrichtingen een plaats geven in de universiteit. Aanvankelijk is van die
mogelijkheid weinig gebruik gemaakt. Pas na de eerste wereldoorlog ziet men
buitengewone en bijzondere hoogleraren in een behoorlijk aantal ten tonele
verschijnen. In 1920 bij voorbeeld kreeg het Leidse Universiteitsfonds toestemming
een aantal bijzondere leerstoelen op te richten, waarvan er één - die voor
natuurkunde - bestemd was voor niemand minder dan Albert Einstein. (De enige
verplichting van Einstein was overigens gedurende twee weken per jaar in Leiden
aanwezig te zijn.) Vooral in Delft had men van de mogelijkheid gebruik gemaakt
voor het instellen van een extra-ordinariaat, voornamelijk om zo een verbinding te
leggen tussen technisch hoger onderwijs en industriële praktijk. In 1926 telde Delft
maar liefst 10 buitengewone hoogleraren, een aantal dat het jaar daarop tot 4 werd
teruggebracht doordat enkele buitengewone leerstoelen in gewone werden omgezet.
Sneller nog dan het personeelsbestand breidde het aantal studenten zich in de
eerste decennia van de twintigste eeuw uit (zie afb. 30). Van 1900 tot 1930 liep het
aantal studenten in de faculteiten van wis-en natuurkunde op van 439 tot 1784,
terwijl aan de Technische Hogeschool in Delft in dat laatste jaar nog eens 1734
studenten een opleiding genoten (onder wie 381 voor scheikundig en 64 voor
natuurkundig ingenieur). Het aantal vrouwelijke studenten aan de universiteiten
steeg daarbij van 15 tot 23%.
De snelle stijging van het aantal studenten in de exacte vakken was
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Afbeelding 30. Ontwikkeling van het aantal studenten in de wis-en natuurkundige faculteit
tussen 1830 en 1930, per 5 jaar
----------------- aantal studenten in de wiskunde en natuurwetenschappen aan de drie, na
1876 vier, Nederlandse universiteiten (m+v)
- - - - - - - - - - aantal vrouwelijke studenten aan dezelfde faculteit
................. aantal studenten in de rechtenfaculteit
De ontwikkeling van het aantal studenten in de wiskunde en natuurwetenschappen geeft
na een dieptepunt in de jaren 1845-1860 een eerste stijging te zien. Deze toename had te
maken met de oprichting van de HBS, waar veel leraren natuur- en scheikunde gevraagd
werden. Na 1875 treedt een lichte daling op, die gedeeltelijk aan het vollopen van de HBS'en,
gedeeltelijk aan de heersende economische depressie moet worden toegeschreven. Na
1880 treedt weer een stijging op, maar pas na 1917 wordt deze werkelijk spectaculair na
de aanvaarding van de wet-Limburg, die de academische studie opende voor de leerlingen
van de HBS. De neerwaartse knik in 1915 werd veroorzaakt door de mobilisatie.
Ter vergelijking zijn tevens opgenomen de curves voor het aantal vrouwelijke studenten en
het aantal rechtenstudenten. De rechtenstudie was in het begin van de negentiende eeuw
de populairste studie, maar zoals uit de grafiek valt af te lezen werd de rechtenstudie rond
1920 ingehaald door de studie in één der exacte vakken.
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mogelijk geworden door de aanvaarding in 1917 van een wetsontwerp van het
kamerlid Limburg, waarbij bepaald werd dat een aanvullend examen Grieks en Latijn
niet langer nodig was voor HBS-abituriënten die geneeskunde, wiskunde of
natuurwetenschappen wilden gaan studeren. Al geruime tijd leefde de overtuiging
dat een gymnasiale opleiding niet meer de noodzakelijke voorwaarde was voor een
studie in de exacte vakken, maar de eerste wereldoorlog was uiteindelijk de
aanleiding voor het indienen en aannemen van de wet-Limburg. Men vond het niet
meer aanvaardbaar om een leerling die van de HBS kwam en die toch al minstens
een jaar verspeelde ten gevolge van de mobilisatie ook nog eens te verplichten tot
het afleggen van een aanvullend examen waarvan men het nut niet meer inzag.
Vanzelfsprekend had deze verruiming van de toelating tot de universitaire studie
een grote toename van het aantal studenten in de wiskunde en natuurwetenschappen
tot gevolg. Emplooi was er voor de nieuwe studenten nog volop: werden zij niet
opgenomen door de universiteit zelf, dan waren er nog genoeg mogelijkheden in
de industrie, die steeds meer chemici en natuurkundigen aantrok, of in het onderwijs,
dat na de eerste wereldoorlog door de oprichting van bijzondere, confessionele
scholen een geweldige uitbreiding onderging. Pas in de tijd van de crisis, na 1930,
begon het aanbod van afgestudeerden de maatschappelijke vraag te overtreffen.
Voor de universiteit had de toename van het studentenaantal ondertussen al
belangrijke gevolgen gehad; voor het eerst in haar bestaan begon de universiteit
trekken te vertonen van een onderwijsfabriek. Als men let op het onderzoek dat aan
universiteiten werd verricht, kan men de geboorte van de moderne universiteit
plaatsen in het laatste kwart van de negentiende eeuw; houdt men echter voor ogen
dat de universiteit ook een onderwijsinstelling is, dan is de moderne universiteit pas
ontstaan toen in de eerste jaren na de eerste wereldoorlog de studentenpopulatie
massale vormen aannam. De vraag of het feit dat het aantal studenten sneller
toenam dan het aantal hoogleraren en wetenschappelijke assistenten gevolgen
heeft gehad voor de omvang en de kwaliteit van het onderzoek laat zich nu nog niet
beantwoorden.

2. De ontwikkeling der disciplines
Wat voor de tweede helft van de negentiende eeuw al gold, geldt in versterkte mate
voor de ontwikkeling van de natuurwetenschap in de eerste helft van de twintigste
eeuw: de voortgaande specialisering der disciplines maakt een integrale
geschiedschrijving van ‘de’ natuurweten-
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schap vooralsnog onmogelijk. Gezien ook de schaarste aan secundaire literatuur
moeten wij ons beperken tot een overzicht per vakgebied.

De fysica - Na het emeritaat van Van der Waals in 1908, het vertrek van Lorentz in
1912 en het terugtreden van Kamerlingh Onnes in 1924 kwam een nieuwe generatie
fysici naar voren, leeringen meestal van het illustere drietal dat de moderne
natuurkunde in Nederland had gegrondvest. Van der Waals werd opgevolgd door
Zeeman, die al in het vorige hoofdstuk is behandeld, Lorentz' plaats werd ingenomen
door de Oostenrijker Ehrenfest en Kamerlingh Onnes stond zijn positie af aan zijn
leerlingen Keesom en De Haas. Dat er een nieuwe generatie aan het roer kwam,
hield echter geenszins in dat het roer ook radicaal omgegooid werd. Over het
algemeen is er sprake van een grote mate van continuïteit in het onderzoek. Het
duidelijkst valt dat te zien in Leiden, waar de traditie van Kamerlingh Onnes werd
voortgezet door Keesom en De Haas.
WILHELMUS HENDRIKUS KEESOM, in 1876 op Texel geboren, doorliep de
Franse school in Den Burg en de HBS in Alkmaar. Hij ging in 1894 in
Amsterdam wis- en natuurkunde studeren en promoveerde in 1904 bij
Van der Waals. Hij was ondertussen in 1901 assistent van Kamerlingh
Onnes geworden en na zijn promotie was hij van 1907 tot 1917
conservator van het Natuurkundig laboratorium (daarnaast gaf hij les aan
een middelbare school). In 1917 benoemde men hem tot docent aan de
Veeartsenijschool te Utrecht, zodat hij zich na de omzetting van de school
in een Hogeschool (1918) hoogleraar mocht noemen. In 1923 werd hij in
Leiden de opvolger van de jong gestorven hoogleraar Kuenen. Toen
Kamerlingh Onnes in 1924 zijn ambten neerlegde, kwam Keesom mede
aan het hoofd van het Natuurkundig laboratorium. Hij ging in 1945 met
emeritaat en overleed in 1956.
In Utrecht had Keesom zijn onderzoek geconcentreerd op het structuuronderzoek
van moleculen met behulp van röntgenstraling, maar in Leiden schakelde hij weer
terug naar het koude-onderzoek. In 1926 wist hij helium in vaste toestand te
verkrijgen en het jaar daarop ontdekte hij dat er, afhankelijk van de temperatuur van
de vloeistof, twee soorten vloeibaar helium waren, helium I en II, elk met zeer
verschillende eigenschappen. De resultaten van zijn heliumonderzoek, dat onder
andere leidde tot de ontdekking van de warmte-supergeleiding van helium II (beneden
2, 19 K), vatte Keesom in 1942 samen in zijn boek Helium.
Dat het simpele bestaan van het cryogene laboratorium met al zijn faciliteiten
voor één onderzoeksrichting fysici naar dat gebied toezoog wordt duidelijk
geïllustreerd door de carrière van Keesoms collega De Haas.
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WANDER JOHANNES DE HAAS, in 1878 te Lisse geboren, bezocht in
Middelburg de HBS. Na eerst een opleiding voor het notariaat gevolgd
te hebben, begon hij in 1900 met een studie natuurkunde in Leiden. Van
1905 tot 1911 was hij assistent van Kamerlingh Onnes; daarna werkte
hij tot 1915 in Berlijn. Tussendoor promoveerde hij in 1912 bij Kamerlingh
Onnes op Metingen over de compressibiliteit van waterstof. Door de oorlog
min of meer gedwongen naar Nederland terug te keren, werd De Haas
in 1915 leraar aan de HBS in Deventer en in 1916 conservator van Teylers
Museum te Haarlem. In 1917 benoemde men hem tot hoogleraar
theoretische en toegepaste natuurkunde te Delft. In 1922 volgde een
benoeming in Groningen. In 1924 werd hij ten slotte de opvolger van
Kamerlingh Onnes in Leiden als hoogleraar experimentele natuurkunde
en meteorologie, waarbij hem ook de leiding werd toevertrouwd van de
elektromagnetische afdeling van het laboratorium. Wegens vermeende
collaboratie werd De Haas in 1945 geschorst, maar al spoedig werd hij
in zijn ambt hersteld. Hij ging in 1948 met emeritaat en overleed in 1960.
Na zijn terugkeer uit Duitsland in 1915 had De Haas samen met Einstein onderzoek
verricht naar permanente elektrische stroompjes in moleculen (stroompjes van
Ampère) en over de daarbij optredende permanente moleculaire magneetjes.
Eenmaal hoogleraar in Leiden zette hij zich weer aan de natuurkunde van zeer lage
temperaturen in de traditie van Kamerlingh Onnes. Hij slaagde er in de jaren dertig
in met een geheel nieuwe methode, die van de adiabatische demagnetisatie,
temperaturen te bereiken die zeer dicht bij het absolute nulpunt lagen. Bij de eerste
proefnemingen in 1933 werd een temperatuur van 0,27 K bereikt, in 1935 zelfs
0,005 K, een temperatuur zo laag dat deze zelfs in de wereldruimte niet bereikt
wordt.
Zoals Keesom en De Haas de onderzoekingen van Kamerlingh Onnes voortzetten,
zorgden zij er ook voor dat zij zelf onderzoekers op het terrein van de lage
temperaturen opleidden. Eén van de leerlingen van De Haas, C.J. Gorter, die in
1940 Zeeman in Amsterdam en in 1946 Keesom in Leiden opvolgde, deed al voor
de oorlog samen met de theoretisch fysicus Casimir in Leiden onderzoek naar de
toepassing van thermodynamische principes op de overgang van de normale naar
de supergeleidende fase. Als Leids hoogleraar zou hij tussen 1955 en 1970 de serie
Progress in low temperature physics redigeren, zodat gezegd kan worden dat ook
een derde generatie, de generatie die na 1945 de fakkel overnam, in de lijn van
Kamerlingh Onnes bleef werken.
Men heeft indertijd wel eens de vrees uitgesproken dat de sterke positie die
Nederland op het terrein van de lage temperaturen en meer in het algemeen de
thermodynamica had opgebouwd het gevaar met zich mee-
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bracht dat men achterop raakte op andere, later in ontwikkeling gekomen
onderzoeksterreinen. Daarmee doelde men dan vooral op zulke gebieden als de
atoomfysica, de oude en de nieuwe quantumtheorieën, de quantummechanica en
de kernfysica. Een onderzoeksterrein als dat van de radio-activiteit werd in Nederland
pas in 1930 door de VU-hoogleraar Sizoo betreden (zie afb. 31), maar in het
algemeen werd bij de stormachtige ontwikkelingen in de nieuwere fysica de
Nederlandse bijdrage niet gemist. Leiden bleef ook na het vertrek van Lorentz in
1912 een belangrijk centrum van de theoretische fysica. Dat was voor een belangrijk
deel het werk van degene die Lorentz opvolgde, de Oostenrijker Ehrenfest.
PAUL EHRENFEST werd in 1880 in Wenen geboren. Hij studeerde er aan
de Technische hogeschool, maar volgde ook de colleges van de fysicus
Boltzmann aan de Universiteit van Wenen. In 1901 zette hij zijn studie
voort in Göttingen, een van de centra van de wiskunde in die tijd. Ehrenfest
promoveerde in 1904 in Wenen en verhuisde in 1907 naar St. Petersburg;
eigen kapitaal stelde hem in staat zich daar te wijden aan zijn specialisme,
de statistische mechanica. In 1912 werd hij aangezocht als opvolger van
Lorentz in Leiden. De machtsovername van de nazi's in Duitsland en tal
van persoonlijke problemen brachten Ehrenfest ertoe in 1933 een eind
aan zijn leven te maken.
Ehrenfest moet een inspirerend docent zijn geweest, die hoge eisen aan zijn
studenten stelde. Het internationale karakter van de beoefening van de theoretische
fysica in Leiden beklemtoonde hij door tal van buitenlandse onderzoekers uit te
nodigen voor de colloquia die hij in zijn instituut organiseerde. Twijfelziek als hij was,
kwam hij echter zelf nauwelijks tot baanbrekend werk en hij is er nauwelijks in
geslaagd een hechte onderzoekstraditie op te bouwen of vast te houden. Dat het
hem niet gelukt is de geniale, eenzelvige en vroeggestorven theoretisch fysicus
Hugo Tetrode bij zijn Leidse groep te betrekken lag meer aan het karakter van
Tetrode dan aan Ehrenfest. Maar ook eigen kweek zwermde vroeg of laat uit:
Goudsmit, medeontdekker van de elektronspin, vertrok in 1927 naar Michigan en
Casimir werd aangezogen door het onderzoek van lage temperaturen en zou in de
oorlog in de industrie gaan werken.
Hoe sterk de zuigkracht van de lage temperaturen kon zijn, wordt ook geïllustreerd
door het werk van Ehrenfests leerling H.A. Kramers, rond 1930 de meest
gerenommeerde fysicus in Nederland.
HENDRIK ANTONIE KRAMERS, in 1894 in Rotterdam geboren, doorliep de
HBS in zijn geboortestad en ging in 1912 natuurkunde in Leiden studeren.
In
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Afbeelding 31. Emanatiekamer van het natuurkundig laboratorium van de Vrije
Universiteit, ca. 1931
In 1930 werd de Vrije Universiteit uitgebreid met een vierde faculteit, die van de
wiskunde en natuurwetenschappen. De eerste hoogleraar in de natuurkunde
werd G.J. Sizoo, een leerling van Kamerlingh Onnes, die daarvoor bij Philips in
Eindhoven had gewerkt. Sizoo trof in Amsterdam wel heel andere
omstandigheden aan dan in Eindhoven: het laboratorium en de werkruimte waren
gevestigd op de bovenverdieping en de zolder van een winkelpand aan De Galerij
(het huidige Frederiksplein). Onder primitieve omstandigheden moesten hij en
zijn drie assistenten daar de practicumruimten voor de studenten inrichten.
Daartoe behoorde onder andere de emanatiekamer, waarin niet met radium,
maar met het aanzienlijk goedkopere element thorium werd gewerkt.
Als werkterrein koos Sizoo de radioactiviteit, ten dele omdat dit terrein in
Nederland nog niet bewerkt werd (ook al was de radioactiviteit al in 1896 ontdekt),
ten dele omdat het onderzoek naar radioactiviteit nog goedkoop leek te kunnen
gebeuren (de VU had nog geen rijkssubsidie). Later ontwikkelde dit onderzoek
zich in de richting van de kernfysica. Ten behoeve van het onderzoek liet de VU
in 1940 een door Philips geleverde neutronengenerator installeren.
De foto is gemaakt door één van Sizoos eerste assistenten, C.P. Koene. Na zijn
kandidaats aan de Gemeentelijke Universiteit behaald te hebben, zwaaide hij
om naar de VU, waar hij meteen door Sizoo werd ingeschakeld. Koene werd
later de eerste promovendus van Sizoo; in 1938 verdedigde hij een dissertatie
getiteld Radioactiviteit van bodem en water in Nederland. De primitieve toestanden
die de foto laten zien, behoorden overigens al spoedig tot het verleden: in maart
1933 betrok Sizoo een nieuw laboratorium aan de De Lairessestraat, dat tot 1965
in gebruik bleef.
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1916 werd hij leraar aan een middelbare school in Arnhem, maar nog in
hetzelfde jaar meldde hij zich geheel onaangekondigd bij de Deens
theoretisch fysicus Niels Bohr, die zojuist hoogleraar in Kopenhagen was
geworden. Kramers bleef tot 1926 in de Deense hoofdstad, eerst als
assistent, vanaf 1924 als lector. In 1919 promoveerde hij (in Leiden) op
een mathematische uitwerking van Bohrs nieuwe atoommodel. In 1926
werd Kramers hoogleraar in de theoretische fysica in Utrecht, in 1934
volgde hij Ehrenfest in Leiden op. Bovendien was hij vanaf 1931 ook
bijzonder hoogleraar aan de TH in Delft. Na de oorlog was hij in sterke
mate betrokken bij de organisatie van het natuurwetenschappelijk
onderzoek in Nederland. Hij stond onder andere aan de wieg van de
FOM, de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (later
opgegaan in ZWO). Kramers overleed in 1952.
Kramers werkte in Kopenhagen op verschillende deelgebieden van de theoretische
fysica. Hij werkte - mathematisch meer bekwaam dan Bohr zelf - de ideeën van
Bohr over het gedrag van atomen en elektronen uit, wat resulteerde in zijn dissertatie.
Na zijn promotie ging hij werken aan de verstrooiing van licht door atomen, de
zogenaamde dispersie-theorie. In 1925 werkte hij dit onderzoek uit samen met de
Duitser Heisenberg en het zou mede ten grondslag liggen aan Heisenbergs nieuwe
quantummechanica. Daarnaast publiceerde Kramers over de relativiteitstheorie en
over chemische reactiesnelheden.
Na terugkeer in Nederland ging Kramers met dit soort onderzoekingen door (over
de mathematische techniek van de nieuwe quantummechanica publiceerde hij bij
voorbeeld een gezaghebbend handboek), maar hij kwam ook terecht in de sfeer
van het experimentele onderzoek dat in het Kamerlingh Onneslaboratorium door
De Haas werd verricht. De methode van de adiabatische demagnetisatie, waarmee
reeds sterk afgekoelde en gemagnetiseerde stoffen door plotselinge ontmagnetisering
nog verder afgekoeld konden worden en waarmee De Haas temperaturen wist te
bereiken die zeer dicht bij het absolute nulpunt lagen, was gebaseerd op de
theoretische beschouwingen en berekeningen van Kramers. Ook door het onderzoek
dat één van de buitenlandse gastonderzoekers, de Fransman Becquerel, deed over
magneto-optische verschijnselen bij lage temperaturen was voor Kramers reden
om zijn theoretisch werk te richten op het experimentele onderzoek dat in het
Kamerlingh Onneslaboratorium plaatsvond.
Bij dit al bleef Kramers een theoretisch fysicus. Er is echter ook het voorbeeld
van de Utrechtse hoogleraar Ornstein, die van theoreticus door en door
experimentator werd.
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LEONARD SALOMON ORNSTEIN werd in 1880 in Nijmegen geboren. Hij
studeerde van 1898 tot 1908 theoretische natuurkunde in Leiden en
promoveerde in het laatstgenoemde jaar bij Lorentz op een proefschrift
over de toepassing van de statistische mechanica op molecuultheorieën.
Na zijn promotie werd hij assistent bij Lorentz, maar al in 1909 vertrok hij
als lector voor mathematische fysica naar Groningen. In 1914 werd hij
hoogleraar in de theoretische fysica in Utrecht. Toen in 1920 de directeur
van het Natuurkundig laboratorium, W.H. Julius, ernstig ziek werd, werd
Ornstein waarnemend directeur. Na het overlijden van Julius in 1925 werd
Ornstein zijn opvolger. Ornstein, die actief zionist was, werd in november
1940 de toegang tot zijn laboratorium ontzegd. Zes maanden later, in
1941, overleed hij.
In Groningen was Ornstein nog een pur sang theoreticus. De hoogleraar Haga
trachtte hem daar tevergeefs te interesseren voor experimenteel onderzoek. Behalve
aan de moleculair-theoretische vraagstukken die hem in zijn dissertatie al hadden
beziggehouden, werkte hij samen met zijn opvolger als lector, F. Zernike, aan
zwermvorming van moleculen. Dit laatste onderzoek werd voortgezet in Utrecht,
maar gaandeweg raakte Ornstein daar in de ban van het experimentele onderzoek.
Het Utrechtse laboratorium had een zekere naam op het gebied van de spectroscopie
en de intensiteitsmeting van lichtstraling, maar dit was door Julius vooral een techniek
ter bestudering van de zonnefysica. Ornstein begreep het belang van de metingen
van met name de intensiteit van emissielijnen voor de zich sterk ontwikkelende
atoomtheorie, en vanaf het moment dat hij waarnemend directeur van het
laboratorium was geworden, stelde hij het gehele apparaat in dienst van dat
onderzoek. Het laboratorium werd gereorganiseerd, in 1926 werd een nieuw
laboratorium geopend en een toenemend aantal publikaties en dissertaties vestigde
de naam van het Utrechtse laboratorium als centrum voor spectroscopie en
intensiteitsmetingen. Zijn belangrijkste medewerker daarbij was W.J.H. Moll, sinds
1909 lector in de experimentele fysica in Utrecht, later buitengewoon hoogleraar.
Moll ontwierp een microfotometer waarmee de intensiteit van de spectraallijnen kon
worden gemeten, en rond 1925 slaagde hij erin de nauwkeurigheid van de
meetapparatuur tot de natuurlijke gevoeligheidsgraad op te voeren. Het werk van
Ornstein en Moll vond in 1932 een voorlopige samenvatting in het handboek
Objektive Spektralphotometrie, waaraan ook meegewerkt was door Ornsteins eerste
promovendus, H.C. Burger.
Geen van de genoemde Nederlandse natuurkundigen uit het interbellum heeft in
deze tijd een Nobelprijs gekregen. De enige Nobelprijs die aan een Nederlandse
natuuronderzoeker is uitgereikt, werd toegekend
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aan de theoretisch fysicus P.J.B. Debije, die weliswaar in Nederland geboren was,
maar die vrijwel zijn gehele carrière in Duitsland en de Verenigde Staten heeft
opgebouwd. Debije, in 1884 in Maastricht geboren, kreeg in 1936 de Nobelprijs
(voor scheikunde!) voor de door hem ontwikkelde en toegepaste natuurkundige
methoden voor de bepaling van de structuur van moleculen en met name voor zijn
onderzoek naar de dipoolmomenten van stoffen die in een elektrisch veld zijn
geplaatst. Debije was op dat moment directeur van het Kaiser Wilhelm Institut für
Physik in Berlijn en daarvoor was hij hoogleraar geweest in Zürich, Göttingen en
Leipzig. Slechts anderhalfjaaris Debije aan een Nederlandse universiteit verbonden
geweest. Van 1912 tot 1913 was hij hoogleraar in de theoretische fysica in Utrecht,
maar deze periode is te kort en van te weinig betekenis geweest om behandeling
van zijn werk in een overzicht van de geschiedenis van de natuurwetenschap in
Nederland te rechtvaardigen.

De scheikunde - Konden we bij de bestudering van de natuurkunde in het interbellum
een zekere verheldering aanbrengen door te onderscheiden in een eerste en een
tweede (en zelfs een derde) generatie onderzoekers, bij de scheikunde is een
dergelijke indeling niet mogelijk. In die wetenschap liepen de generaties door elkaar.
In Leiden werd in het laatste kwart van de negentiende eeuw de scheikunde
gedoceerd door twee hoogleraren die al vóór 1876 waren aangesteld, Van Bemmelen
en Franchimont, terwijl in Amsterdam in die tijd een jongere generatie aan het woord
was in de personen van Van 't Hoff en diens opvolger Bakhuis Roozeboom. En toen
in 1902 in Utrecht de hoogleraren Mulder jr. en Dibbits, beiden aangesteld in 1876,
hun ontslag indienden, werden zij opgevolgd door een leerling van Franchimont
(Van Romburgh) en een leerling van Van 't Hoff (Cohen).
Wel is het mogelijk zekere onderzoekstradities, wetenschappelijke scholen te
onderkennen. Een van de belangrijkste daaronder was de Amsterdamse school
van de fysische chemie. Al in 1889 had Van Bemmelen in een rectoraatsrede de
toepassing van de thermodynamica in de scheikunde ‘voorzeker de meest belovende’
genoemd en we kunnen niet zeggen dat hij ongelijk heeft gekregen.
Die Amsterdamse school kwam hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend voort uit het
werk van Van 't Hoff en Bakhuis Roozeboom. Ook minder bekende scheikundigen
leverden hun bijdrage. De toepassing van thermodynamische principes zoals de
toestandsvergelijking van Van der Waals in de scheikunde was bij uitstek het
specialisme van J.J. van Laar,
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een oud-marine-officier die in 1903 assistent van Bakhuis Roozeboom en in 1908
lector in de scheikunde te Amsterdam werd (speciaal om wiskundecolleges voor
scheikundigen te verzorgen).
Bakhuis Roozeboom werd in 1907 opgevolgd door A. Smits, die daarvoor lector
in de technische en fysische chemie in Amsterdam en hoogleraar in de anorganische
en fysische chemie in Delft was geweest. Smits had behalve in Utrecht indertijd ook
nog bij Van 't Hoff gestudeerd en was in 1896 in Giessen gepromoveerd; ondanks
het feit dat hij in Amsterdam het werk van Bakhuis Roozeboom voortzette, kan hij
dus geen leerling van hem genoemd worden. Dat is wel het geval met A.H.W. Aten,
die, eveneens in 1907, lector in de elektrochemie te Amsterdam werd en veel
onderzoek deed op het gebied van de fasenleer. In 1918, kort voordat hij tot
buitengewoon hoogleraar in de elektrochemie werd benoemd, gaf hij samen met
Buchner het vervolg van deel II van Bakhuis Roozebooms Die heterogenen
Gleichgewichte uit.
De belangrijkste ontwikkelingen in de fysische chemie deden zich evenwel buiten
Amsterdam voor. De Amsterdamse school kreeg vaste voet aan de grond in Delft
toen daar in 1917 F.E.C. Scheffer tot hoogleraar werd benoemd. Scheffer had in
Amsterdam zijn opleiding genoten bij de fysicus Van der Waals, de wiskundige
Korteweg en de chemicus Bakhuis Roozeboom en zijn dissertatie had hij in 1909
onder Smits verdedigd. Op het terrein van de reactiekinetica en de fasenleer vormde
hij een eigen school. Tegenover nieuwe ontwikkelingen in de fysische scheikunde
die de fasenleer een minder prominente plaats dreigden te geven stond Scheffer
sceptisch.
Voordat hij hoogleraar in Amsterdam was geworden, was Bakhuis Roozeboom
lector in Leiden geweest. Die post werd na zijn vertrek naar Amsterdam overgenomen
door F.A.H. Schreinemakers, die onder aansporing van Van Bemmelen verder
werkte aan de fasenleer van zijn voorganger. In 1901 werd Schreinemakers benoemd
tot opvolger van Van Bemmelen als hoogleraar in de anorganische en fysische
chemie en ook in die hoedanigheid werkte hij verder aan de fasenleer. In 1911 en
1913 voltooide hij het derde deel van Bakhuis Roozebooms leerboek Die
heterogenen Gleichgewichte. Veel van zijn colleges had hij ondertussen
overgedragen aan de lector anorganische en fysische chemie Jorissen, een leerling
van Van 't Hoff en een promovendus van Bakhuis Roozeboom. Samen met L.Th.
Reicher schreef hij een boek over Van 't Hoff in diens Amsterdamse tijd. Van meer
belang zijn echter zijn inspanningen voor de professionalisering van de Nederlandse
scheikunde geweest. In 1897 richtte hij het Tijdschrift voor toegepaste scheikunde
en hygiëne op, dat in 1903
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opging in het Chemisch Weekblad, uitgegeven door de mede door Jorissen in
datzelfde jaar gestichte Nederlandsche Chemische Vereniging.
De belangrijkste leerlingen van Van 't Hoff en Bakhuis Roozeboom waren evenwel
niet in Amsterdam, Delft of Leiden te vinden, maar in Utrecht. In de Domstad was
de beoefening van de scheikunde sinds het emeritaat van Gerrit Mulder ernstig in
verval geraakt, maar door de gelijktijdige benoeming van Ernst Cohen en Pieter van
Romburgh kwam daar in 1902 verandering in. Van deze twee heeft vooral Cohen,
een leerling van Van 't Hoff, internationale bekendheid verworven.
ERNST JULIUS COHEN, geboren in 1869 te Amsterdam, doorliep de HBS
in zijn geboorteplaats en studeerde van 1888 tot 1893 scheikunde in
Amsterdam bij Van 't Hoff. In 1893 promoveerde hij op een onderwerp
uit de elektrochemie en trad hij in dienst van de Amsterdamse universiteit
als assistent van Van 't Hoff. Aan dezelfde universiteit werd hij in 1896
privaatdocent en in 1901 buitengewoon hoogleraar in de fysische chemie.
In 1902 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de fysische en
anorganische chemie in Utrecht. In 1903 werd hij de eerste voorzitter van
de Nederlandsche Chemische Vereniging. In 1921 deed Cohen een
geslaagde poging om de internationale betrekkingen tussen chemici, die
ernstig verstoord waren door de eerste wereldoorlog, te herstellen. Cornell
University in de Verenigde Staten maakte hem in 1926-27 gasthoogleraar
in de scheikunde. Cohen ging in 1939 met emeritaat en overleed enkele
dagen na de Duitse overgave in mei 1945 in het concentratiekamp
Bergen-Belsen.
Met Cohen werd in Utrecht de moderne fysische scheikunde geïntroduceerd. Had
hij in Amsterdam vooral gewerkt op het terrein van de elektrochemie, in Utrecht
zette hij een uitgebreid onderzoeksprogramma op dat zich bezighield met het
verschijnsel van de fysische isomerie. Hij en zijn promovendi voerden dit onderzoek
uit in een speciaal voor hem gebouwd en in 1904 geopend anorganisch-chemisch
laboratorium, het Van 't Hofflaboratorium. Verder werkte hij op het gebied van de
piëzochemie, de studie van chemische verschijnselen bij hoge druk. In 1919
publiceerde hij hierover zijn Piezochemie kondensierter Systeme. Zoals al uit de
naam van zijn laboratorium blijkt, liet Cohen duidelijk merken een leerling en
bewonderaar van Van 't Hoff te zijn. Hij gaf in 1896 een uitgebreide en in het Duits
vertaalde editie van Van 't Hoffs Etudes uit (Studien zur chemischen Dynamik) en
één van zijn wetenschapshistorische publikaties is een biografie van zijn leermeester.
Het fysisch-chemisch onderzoek in Nederland nam een beslissende wending
door het werk van een andere Utrechtse hoogleraar uit de Amsterdamse school,
H.R. Kruyt.
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HUGO RUDOLPH KRUIJT, beter bekend als KRUYT, was in 1882 in
Amsterdam geboren. Hij bezocht de HBS in Amersfoort en ging in 1901
bij Bakhuis Roozeboom in Amsterdam scheikunde studeren. Hij deed zijn
doctoraal in 1906 en werd assistent van Bakhuis Roozeboom. Na het
overlijden van zijn leermeester in 1907 toog hij naar Utrecht, waar hij in
1908 bij Cohen promoveerde. In 1909 werd hij als privaatdocent toegelaten
in Utrecht, in 1910 werd hij tijdelijk lector in Groningen. Twee jaar later
verleende men hem in Utrecht de persoonlijke titel van ‘lector in de
fasenleer’. Ten slotte werd hij in 1916 buitengewoon en in 1921 gewoon
hoogleraar in de fysische chemie. Hij was toen de directe collega van
Cohen. Kruyt was een actief pleitbezorger van nauwere banden tussen
universiteit en industrie en speelde ook een belangrijke rol bij de oprichting
van de Nederlandsche Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Kruyt ging in 1946 met
emeritaat, maar bleef actief op het terrein van de internationale
wetenschappelijke samenwerking, bij voorbeeld in UNESCO-verband.
Hij overleed in 1959.
Aanvankelijk was Kruyt werkzaam op het terrein van de fasenleer, maar gaandeweg
schakelde hij over op de colloïdchemie (de tak van de scheikunde die zich bezighoudt
met fijndisperse of colloïdale oplossingen). Kruyt kan niet de grondlegger van deze
subdiscipline genoemd worden, maar in Nederland is hij wel de belangrijkste
beoefenaar geweest. In 1924 schreef hij een Inleiding tot de physische chemie, de
kolloïdchemie in het bijzonder. Het is opmerkelijk hoe Kruyt, de leerling van Bakhuis
Roozeboom, weer in de buurt kwam van het onderzoek van degene van wie Bakhuis
Roozeboom weer een leerling was, Van Bemmelen. In het kader van zijn
landbouwscheikundige onderzoekingen over het absorptievermogen van akkeraarde
had Van Bemmelen al in de jaren 1870 experimenteel onderzoek gedaan naar de
eigenschappen van tal van colloïden.

De biologie- In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien dat de Utrechtse universiteit
na het beginnend herstel rond 1850 in de periode na de invoering van de nieuwe
wet op het hoger onderwijs van 1876 wat achtergebleven was bij de andere
universiteiten. Hierboven hebben we gezien hoe die achterstand in de scheikunde
in het begin van deze eeuw weer weggewerkt en misschien zelfs in een lichte
voorsprong omgezet werd. In de biologie kunnen wij hetzelfde waarnemen: op drie
deelgebieden van de biologie die in de eerste decennia van deze eeuw sterk in de
belangstelling stonden, de dierfysiologie, de plantenfysiologie en de microbiologie,
komen we bij de belangrijke onderzoekers steeds Utrechtse namen tegen.
A.W.W. Hubrecht, die in 1882 Harting als hoogleraar in de zoölogie in
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Utrecht opvolgde, was nog een zoöloog van de oude stempel, dat wil zeggen in de
eerste plaats een morfoloog. Hoewel de wet van 1876 ook onderwijs in de
vergelijkende fysiologie had voorgeschreven en Hubrecht hiervoor alle begrip had,
hield hij zich vrijwel uitsluitend bezig met vergelijkend anatomisch en embryologisch
onderzoek. Doel was daarbij het opstellen van stambomen van dieren, zoals die
door Darwins evolutietheorie werden gesuggereerd. Hubrecht was een overtuigd
darwiniaan en omschreef zichzelf als iemand die behoorde ‘tot de generatie, wier
jeugd samenvalt met die van de Origin of species; eene generatie, diep doordrongen
van dankbaarheid jegens dien grooten voorganger [Darwin]’.
Zijn leerling H.F. Nierstrasz, die in 1910, toen Hubrecht zijn ordinariaat in een
buitengewoon hoogleraarschap omzette, diens hoofdtaak overnam, dacht er anders
over. Hij erkende de legitimiteit van het streven om door het opstellen van stambomen
een beeld te krijgen van de samenhang der dierenwereld, maar de gebruikte
methoden, die van de vergelijkende anatomie en de embryologie, leverden zijns
inziens slechts indirecte aanwijzingen op. Dit fylogenetische onderzoek was daardoor
in hoge mate speculatief en dus voor een moderne zoöloog onaantrekkelijk. Naast
de morfologie, die uitsluitend lette op de vormaspecten, diende ook plaats ingeruimd
te worden voor de fysiologie, die de levensfuncties bestudeerde; naast de
beschrijving moest er ook plaats zijn voor het experiment.
Nierstrasz kende zichzelf goed genoeg om in te zien dat hij, een leerling van
Hubrecht, niet de man was om die overgang van morfologie naar vergelijkende
fysiologie helemaal alleen te volbrengen. In 1913 slaagde hij er echter in de
talentvolle Duitse zoöloog H.J. Jordan naar Utrecht te halen. Jordan had al enige
naam gemaakt als vergelijkend fysioloog, maar Nierstrasz kon hem niet meer dan
de rang van assistent bieden en het was derhalve hoogst onzeker of Jordan lang
in Utrecht zou blijven. Door het nog vrij plotselinge overlijden van Hubrecht in het
vroege voorjaar van 1915 kwam er evenwel een plaats vrij. Jordan werd nog in
hetzelfde jaar buitengewoon hoogleraar en in 1919 gewoon hoogleraar in de
vergelijkende fysiologie. Minder door zijn onderzoek dan door zijn propaganda voor
en onderwijs in de fysiologie kwam Jordan aan het hoofd te staan van een aantal
fysiologen die de nieuwere opvattingen ook aan andere universiteiten lieten
doordringen. De reformatie van het dierkundig onderwijs voltrok zich vanuit Utrecht.
In dezelfde tijd maakte zich een zekere anti-darwinistische stemming meester
van de Nederlandse biologen. Jordan zelf schilderde in zijn oratie
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van 1915 de bijdrage van Darwin aan de dierkunde niet erg positief af. Naar zijn
oordeel zou de vergelijkende fysiologie al rond 1850 doorgebroken zijn als er niet
de ‘morphologiseerenden invloed’ van Darwin en Ernst Haeckel geweest was. Onder
hun invloed was de morfologie allesoverheersend geworden, ten koste van de
fysiologie. Voor iemand als de palaeontoloog M.E.F. Th. Dubois, die in 1894 de
gezochte ‘missing link’ tussen aap en mens gevonden meende te hebben in de
Pithecantropus erectus, had Darwin in de jaren 1920 zelfs geheel afgedaan. Hij
ontwikkelde een theorie over de samenhang tussen hersengewicht en
lichaamsgewicht die in strijd was met Darwins theorie van de geleidelijke evolutie
der soorten en juist sprongsgewijze evolutie veronderstelde.
Veel onderzoekers in Nederland baseerden (zij het vaak als rechtvaardiging
achteraf) hun afwijzing van de door Darwin beschreven geleidelijke evolutie op een
holistische visie op het dierlijk organisme. Wijd verbreid was de opvatting dat het
dierlijk organisme een samenhangend geheel is dat meer is dan de som der delen.
Tussenvormen zoals Darwin die voorstelde waren uitsluitend verstoringen van het
evenwicht en om die reden onaannemelijk; sprongsgewijze evolutie lag dan meer
voor de hand. Ook speelde een rol dat de meeste zoölogen anti-reductionist waren,
in die zin dat zij de methoden van de natuur- en scheikunde niet of nauwelijks
geschikt achtten voor de analyse van dierlijke organismen. In eenvoudige,
gemakkelijk te isoleren gevallen was de natuur- ofscheikunde nog wel een nuttig
hulpmiddel, maar in de meeste gevallen had de fysioloog te maken met, zoals Jordan
het uitdrukte, ‘dem Ganzen des Organismus, oder seinen komplexen Teilen, Därmen,
Drüsen, Muskeln u.s.w., deren Kompliciertheit die Anwendung physikalischer
Beobachtung erschwert’. Ten slotte was er de grote invloed van de mutatietheorie
van Hugo de Vries, die eveneens tot het aannemen van sprongsgewijze evolutie
leidde. In het licht hiervan valt het te begrijpen dat de neodarwinistische synthese,
die tegen 1930 vooral in de Verenigde Staten en Engeland tot ontwikkeling kwam
en juist wel steunde op reductionistische en anti-holistische denkbeelden, in
Nederland tijdens het interbellum geen voet aan de grond kreeg.
Al voordat Nierstrasz en Jordan in Utrecht de experimentele methode in de
zoölogie hadden ingevoerd, was deze methode in de botanie in Utrecht met succes
toegepast door een leerling van Hugo de Vries, F.A.F.C. Went.
FRIEDRICH AUGUST FERDINAND CHRISTIAN WENT werd in 1863 geboren in
Amsterdam, waar hij ook in 1880 biologie ging studeren. In 1886
promoveer-
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de hij bij Hugo de Vries. Hij zette zijn studie voort in Bonn en Parijs en
werd leraar in Dordrecht en Den Haag. Met ondersteuning van het
Buitenzorgfonds kon hij in 1890 onderzoek gaan doen in 's Lands
Plantentuin in Buitenzorg op Java, wat in 1891 leidde tot het
directeurschap van het proefstation voor de suikerindustrie van West-Java
te Kagok. Vrucht hiervan was zijn in 1898 verschenen studie De ziekten
van het suikerriet op Java. Ondertussen was hij in 1896 hoogleraar in de
botanie te Utrecht geworden. Na de oprichting van TNO werd hij er de
eerste voorzitter van. Went ging in 1933 met emeritaat, maar bleef nog
een jaar in functie omdat zijn opvolger nog niet gearriveerd was. In 1934
werd hij bijzonder hoogleraar in de algemene plantkunde aan de Leidse
universiteit, maar hij overleed al in 1935.
Uit zijn tropentijd had Went met name grote belangstelling overgehouden voor de
invloed van de temperatuur op fysiologische verschijnselen en voor de zogenaamde
fototropische reactie van planten, de bijzondere groeibeweging onder invloed van
licht dat slechts van een zijde invalt. Met zijn leerling A.H. Blaauw onderzocht hij
het verband tussen de grootte van de prikkel en de grootte van de reactie. Een van
de resultaten van dit groeionderzoek was de isolatie van de groeistof auxine uit de
topjes van haver. Samen met zijn collega Kögl, hoogleraar in de organische chemie
in Utrecht, bepaalde hij de chemische structuur van deze stof.
Wents eigen bijdragen aan de wetenschap zijn na zijn benoeming tot hoogleraar
sterk in aantal afgenomen; hij had een zware onderwijslast en het beheer van het
laboratorium en de botanische tuin kostte veel tijd. Gedurende zijn ambtsperiode is
het laboratorium twee maal vernieuwd en uitgebreid. Went heeft evenwel veel
bekwame biologen opgeleid, zodat zelfs van een Utrechtse school gesproken kan
worden. Alleen al over de groeistof auxine verschenen tussen 1927 en 1934 acht
dissertaties. Ook op internationaal vlak werd zijn organisatorisch werk hoog
aangeslagen en hij heeft na de eerste wereldoorlog veel gedaan voor het herstel
van de internationale betrekkingen tussen de geleerden.
Al voor de eerste wereldoorlog had de Association Internationale des Botanistes
een collectie levende schimmels bijeengebracht en deze onder het beheer van Went
geplaatst. In 1907 zocht Went voor dit Centraal Bureau voor Schimmelcultures een
directeur en op advies van zijn leermeester De Vries viel zijn keus op een van diens
andere leerlingen, Johanna Westerdijk.
JOHANNA WESTERDIJK, in 1883 in Nieuwer-Amstel (nu Amsterdam)
geboren, bezocht de meisjes-HBS in Amsterdam en ging bij De Vries
botanie studeren. Deze stuurde haar ook door naar München en Zürich.
Zij promoveerde in
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Afbeelding 32. Johanna Westerdijk bespreekt enige schimmelcultures met twee
van haar medewerksters, M. Ledeboer (l) en M. Diddens (r); foto ca. 1930
Johanna Westerdijk was de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. Toen
zij in 1917 benoemd werd, was het bijna 50 jaar geleden dat voor de vrouw de
toegang tot de wetenschappelijke studie geopend was. In 1871 werd de Groningse
Aletta Jacobs toegelaten tot de studie der geneeskunde, die zij in 1878 door een
promotie bekroonde. De eerste vrouwelijke docent aan een Nederlandse
universiteit werd evenwel pas in 1907 benoemd. Toen werd in Groningen Marie
Elise Loke bij gebrek aan een mannelijke kandidaat aangesteld als lector
Nieuwfrans.
Westerdijk omringde zich met veel vrouwelijke medewerkers. Zij werd opgevolgd
door twee vrouwen: L.C.P. Kerling, die in 1928 bij haar promoveerde, werd
directrice van het Willie Commelin Scholten laboratorium te Baarn en
buitengewoon hoogleraar in Amsterdam en Utrecht, A.L. van Beverwijk werd
directrice van het Centraal Bureau voor Schimmelcultures.

K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940

192
1905 en werd in het jaar daarop directrice van het Willie Commelin
Scholtenlaboratorium, een particulier planteziektenkundig
onderzoeksinstituut. In 1907 werd dit instituut uitgebreid met het Centraal
Bureau voor Schimmelcultures, waarvan zij eveneens directrice werd. In
1917 werd Westerdijk buitengewoon hoogleraar in de phytopathologie in
Utrecht, waarmee ze de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland werd.
Na de schenking van een grote particuliere tuin in Baarn aan de universiteit
van Utrecht (bestemd voor botanisch onderwijs) werden het Willie
Commelin Scholtenlaboratorium en het Centrale Bureau voor
Schimmelcultures in 1920 naar Baarn verplaatst. Nadat Westerdijk in
1930 tevens buitengewoon hoogleraar in Amsterdam was geworden,
konden ook Amsterdamse studenten in Baarn onderzoekservaring opdoen.
Westerdijk ging in 1952 met emeritaat, maar bleef tot 1958 het Centraal
Bureau leiden. Zij overleed in 1961.
In Baarn werd uitermate veel onderzoek gedaan naar parasitaire schimmels. In
totaal promoveerden 56 botanici bij Westerdijk. Een van de eersten was in 1922
M.B. Schwartz, die de oorzaak van de bekende iepziekte vond. Later schreef
Westerdijk samen met een andere leerlinge, Chr. Buisman, een gezaghebbende
monografie over deze ziekte, die in de internationale literatuur bekend kwam te
staan als de ‘Dutch elm disease’.
Westerdijk bewoog zich op het grensgebied van botanie en microbiologie. Van
die laatste wetenschap lag het centrum niet in Utrecht, maar in Delft, waar tot 1921
Beijerinck hoogleraar was. In dat jaar werd Beijerinck opgevolgd door iemand die
net als hijzelf niet als microbioloog was opgeleid, maar die wel uitstekend in staat
bleek de reputatie van het Delftse laboratorium hoog te houden: A.J. Kluyver.
ALBERT JAN KLUYVER, in 1888 geboren in Breda, studeerde van 1905 tot
1910 voor chemisch technoloog in Delft. Nog voor zijn doctoraal werd hij
in 1910 assistent van G. van Iterson jr., een leerling van Beijerinck die
hoogleraar in de microscopische anatomie (later technische botanie) was
geworden. Kluyver promoveerde kort voor de mobilisatie in 1914 op een
proefschrift Biochemische suikerbepalingen. In 1916 vertrok hij naar
Nederlands Oost-Indië, waar hij eerst in dienst van de regering de
mogelijkheden voor inheemse industrieën onderzocht. Later kwam hij
korte tijd in dienst van het Koloniaal Instituut en de oliemaatschappij
Insulinde, die hem een research-laboratorium wilde laten opzetten. Kort
nadat dit plan door economische tegenslag werd opgegeven, werd Kluyver
benoemd tot hoogleraar in de microbiologie in Delft (1921). Vooral na de
tweede wereldoorlog trad Kluyver veelvuldig op als adviseur van industriële
ondernemingen. Hij overleed in 1956.
Kluyver heeft zijn opleiding als chemisch technoloog niet verloochend,
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want hij kan gelden als een van de grondleggers van een nieuwe tak van
wetenschap, de biochemie. In het Delftse laboratorium heeft hij onderzoek gedaan
naar de chemische werking van micro-organismen en in het bijzonder naar hun
stofwisseling. Hij was ervan overtuigd dat de stofwisselingsprocessen van alle
levensvormen terug te voeren zijn op een gering aantal grondpatronen en dat deze
zich het best laten bestuderen bij de goed te hanteren micro-organismen. Het is in
niet geringe mate aan zijn werk te danken geweest dat bij veel biologische
onderzoekingen de micro-organismen andere proefplanten en proefdieren hebben
vervangen. Het was daarbij kenmerkend voor de instelling en de achtergrond van
Kluyver dat hij de problemen niet alleen theoretisch en experimenteel onderzocht,
maar ook de industriële toepassing in het oog hield. Zijn inaugurele rede van 1922
had niet voor niets als titel Microbiologie en industrie.

De sterrenkunde - Bij de behandeling van de afzonderlijke natuurwetenschappen
zijn we tot hier tamelijk traditioneel geweest door te beginnen met de natuurkunde,
de scheikunde en de biologie, de bekende reductionistische reeks. Dit waren evenwel
niet de natuurwetenschappen waarmee Nederland internationaal gezien de meeste
bekendheid verwierf. Bekendheid verwierf Nederland in de tijd van het interbellum
vooral met de astronomie.
Dank zij de inspanningen van Kaiser was de Leidse astronomie in het midden
van de negentiende eeuw weer op een aanvaardbaar internationaal peil gekomen,
maar na zijn dood was er weinig gedaan om dit peil te handhaven. De Leidse
sterrenwacht was in handen gekomen van de gebroeders Van de Sande Bakhuyzen:
Henrikus Gerardus was directeur van 1872 tot 1907 en zijn broer Ernst Frederik
van 1907 tot 1918 (de eerste was tevens hoogleraar sterrenkunde in Leiden). Onder
hun bewind was de eens zo vooruitstrevende sterrenwacht allengs in de greep van
een benepen traditionalisme geraakt. Van Ernst Frederik vertelde men dat hij nog
dagelijks zijn manipulaties bij de klok in de vestibule verrichtte met een klein vies
olielampje, toen overal in de sterrenwacht al elektrisch licht brandde. De jonge
astronoom en socialist Pannekoek, die als observator enige jaren in Leiden werkte,
schreef later in zijn Herinneringen:
‘In dit milieu, waar alles leefde in de traditie van twintig en dertig jaar
vroeger, waar altijd maar eindeloos gerekend werd en nooit iets afkwam,
waar de nieuwe wegen van de sterrenkunde nauwelijks gewaardeerd
werden, moest alle enthousiasme gaandeweg verkillen’.
Zeker bij Pannekoek gebeurde dit: hij verliet het observatorium in 1906 en
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werd docent aan de partijschool van de Duitse socialisten in Berlijn.
In Utrecht was de situatie wel beter, maar niet veel. Van 1875 tot 1898 werd de
sterrenwacht op Sonnenborgh beheerd door J.A.C. Oudemans, die tevens hoogleraar
sterrenkunde was. Voor zijn benoeming in Utrecht was Oudemans als hoofdingenieur
van de Geografische Dienst in Indië werkzaam geweest in verband met de
triangulatie van Indië en in zijn Utrechtse tijd zette hij de werkzaamheden daaraan
voort. Zijn colleges waren onderhoudend en boeiend, maar het uur verliep wel eens
met verhalen over Indië. Zijn opvolger Nijland, die onder Oudemans observator was
geweest, moest tot 1907 genoegen nemen met een ontoereikende huisvesting van
de sterrenwacht; ondanks de verhuizing van het KNMI van Sonnenborgh naar De
Bilt was er tot dat jaar nauwelijks behoorlijke ruimte voor het geven van de colleges.
De enige plaats in Nederland waar sterrenkunde van hoog niveau werd gedoceerd
was Groningen, de universiteitsstad zonder sterrenwacht. Kapteyn kreeg in 1913
een definitieve behuizing voor zijn sterrenkundig laboratorium toen het oude
Physiologisch laboratorium, waar hij indertijd al tijdelijk onderdak had gekregen, in
zijn geheel aan hem ter beschikking werd gesteld. Kapteyn ging in 1921 met
emeritaat en droeg het werk aan zijn ‘Plan of selected areas’ toen over aan zijn
medewerker en opvolger P.J. van Rhijn. Deze slaagde er met financiële steun van
particulieren in om in 1931 zijn laboratorium uit te rusten met een kijker van
bescheiden omvang. Net als in de tijd van Kapteyn was het ministerie onwillig
geweest om daarin bij te dragen.
Toen H.G. van de Sande Bakhuyzen in 1907 zijn hoogleraarschap in de
sterrenkunde in Leiden neerlegde, had men daar graag Kapteyn als zijn opvolger
gezien, maar Kapteyn was te zeer verbonden aan Groningen om op dat aanbod in
te kunnen gaan. In plaats van op de meester heeft men toen het oog laten vallen
op een van zijn leerlingen, De Sitter.
WILLEM DE SITTER, in 1872 in Sneek geboren, doorliep het gymnasium in
Arnhem en studeerde wis- en natuurkunde in Groningen, waar hij ook de
colleges van Kapteyn volgde. In 1897 ging hij op uitnodiging van de
Zuidafrikaanse astronoom Gill (met wie Kapteyn sinds 1885 samenwerkte)
naar Zuid-Afrika, onder andere om onderzoek te doen over de satellieten
van Jupiter. Na terugkeer in Groningen (1899) promoveerde De Sitter in
1902 op dat onderzoek. Van 1900 tot 1908 was hij assistent van Kapteyn,
in 1908 werd hij hoogleraar in de sterrenkunde te Leiden. In 1919 werd
hij tevens directeur van de Leidse sterrenwacht. De Sitter overleed in
1934.
Behalve met de beweging van de satellieten van Jupiter heeft De Sitter zich
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intensief beziggehouden met de toepassing van de relativiteitstheorie van Einstein
op de astronomie. Toen hij over Einsteins theorie hoorde en de mogelijke
consequenties voor de sterrenkunde overwoog, ging hij het maandagochtendcollege
volgen dat Lorentz als buitengewoon hoogleraar over de nieuwste ontwikkelingen
in de natuurkunde gaf. Al in 1916 en 1917 schreef hij in de Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society twee artikelen over het onderwerp, wat voor veel
Engelsen (op dat moment was Engeland immers in oorlog met Duitsland) de eerste
kennismaking met de theorieën van Einstein was. In 1917 ontwierp De Sitter ook
een opmerkelijk heelalmodel op basis van de relativiteitstheorie van Einstein,
opmerkelijk omdat het ‘De Sitter heelal’ vrijwel geheel leeg moest zijn.
Na in 1919 E.F. van de Sande Bakhuyzen als directeur van de sterrenwacht
opgevolgd te hebben, voerde De Sitter een grondige reorganisatie en modernisering
van het instituut door. De sterrenwacht kreeg drie afdelingen: de theoretische, de
fundamentele (waar het oude werk aan de plaatsbepaling van de sterren werd
voortgezet) en de astrofysische. In de laatste afdeling werden de natuurkundige
processen in en rondom de sterren bestudeerd, in die tijd nog een betrekkelijk jonge
tak van onderzoek in Nederland. Toch was men in Amsterdam en Utrecht de Leidse
sterrenwacht op dit punt nog voor geweest.
In Amsterdam werd het onderwijs en het onderzoek in de astronomie opgebouwd
door de al genoemde Anton Pannekoek, die in het begin van de eerste wereldoorlog
uit Duitsland teruggekeerd was. Na eerst enige jaren leraar aan een HBS te zijn
geweest, werd hij in 1918 lector en in 1925 buitengewoon hoogleraar te Amsterdam.
Pannekoek stichtte in 1921 een sterrenkundig laboratorium dat zich ontwikkelde in
de richting van een astrofysisch instituut. Aanvankelijk had Pannekoek zich met het
vraagstuk van de bouw van het heelal beziggehouden, maar al spoedig was zijn
aandacht verschoven naar de bouw van de afzonderlijke sterren en de natuurkundige
processen die zich in de steratmosferen afspeelden.
Pannekoek hield zich vooral met de fysische processen van allerlei sterren bezig;
in Utrecht concentreerde men zich vooral op de fysica van één ster, de zon. Die
aandacht voor de zonnefysica was al begonnen onder W.H. Julius, die in 1896
hoogleraar in de natuurkunde was geworden en op het dak van het fysisch
laboratorium een observatorium ter bestudering van de zon had laten bouwen. Hij
deed daar onder andere spectroscopisch onderzoek van de zon. Kort na de eerste
wereldoorlog wist Julius de uit België uitgeweken Vlaamse activist M.G.J. Minnaert
aan te trekken, een natuurkundige die gespecialiseerd was op het terrein van de
fotome-
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trie. Na de dood van Julius in 1924 zette Minnaert het zonnefysische onderzoek
onder Ornstein voort en toen in 1937 Nijland, als hoogleraar in de sterrenkunde en
directeur van de sterrenwacht nog een man van de oude stempel, kwam te overlijden,
werd Minnaert zijn opvolger.
In Leiden werd in 1919 de astrofysische afdeling van de sterrenwacht onder het
bewind geplaatst van de Deen Enjar Hertzsprung, die tevens buitengewoon
hoogleraar werd. Hertzsprung, de latere schoonzoon van Kapteyn, was bij uitstek
geschikt voor die functie. Hij was in Kopenhagen en Leipzig opgeleid op het terrein
van de fotochemie en had voor zijn aanstelling in Leiden tien jaar gewerkt op het
Astrofysisch laboratorium in Potsdam. Toen hij in Leiden kwam was hij al een
beroemdheid op het gebied van de astrofysica. In Leiden ging hij verder met de
fotografische studie van helderheidsveranderingen van sterren (fotometrie).
Daarnaast werden er bij voorbeeld wel opnamen van dubbelsterren gemaakt, maar
hoofdzaak was de studie van variabele sterren. Hertzsprung volgde in 1935 De
Sitter op als directeur van de sterrenwacht.
De grootste bekendheid verkreeg de Leidse sterrenwacht evenwel niet door het
astrofysisch onderzoek van Hertzsprung, maar door het onderzoek van J.H. Oort,
die de lijn van Kapteyn en De Sitter voortzette. Oort had in Groningen nog bij Kapteyn
gestudeerd en was bij diens opvolger Van Rhijn korte tijd assistent geweest. In 1924
was hij observator in Leiden geworden, maar in 1926 nog bij Van Rhijn gepromoveerd
op de eigenschappen van sterren met hoge snelheden. De problemen van de
structuur en de dynamica van het Melkwegstelsel bracht hij het jaar daarop dichter
bij een oplossing door zijn ontdekking van de differentiële rotatie van het
Melkwegstelsel. In 1935 volgde hij De Sitter als hoogleraar op en in 1945 zou hij de
plaats van Hertzsprung als directeur van de sterrenwacht innemen. Na de tweede
wereldoorlog zou hij de radioastronomie toepassen op het onderzoek van het
Melkwegstelsel en daartoe onder andere de grote radiotelescopen gebruiken die
in Dwingeloo en later in Westerbork verrezen.
Voor de sterrenkundigen in Nederland was het een absolute noodzaak nauwe
banden aan te gaan met buitenlandse collega's. Kapteyn en Van Rhijn waren voor
hun werk volledig afhankelijk van de gegevens van buitenlandse sterrenwachten
en vanuit de Utrechtse en Leidse sterrenwachten kon maar een deel van de
sterrenhemel bestudeerd worden. Zoals Kapteyn in 1885 contact had gelegd met
de sterrenwacht van Kaapstad, waar Gill de zuidelijke sterrenhemel fotografeerde,
zo sloot de Leidse sterrenwacht in 1923 een overeenkomst met de Unie Sterrewag
bij Johannesburg. Hertzsprung ging er meteen voor anderhalf jaar heen en
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uit zijn reis vloeide voort dat bij de Sterrewag, met steun van de Rockefeller
Foundation, de Zuidafrikaanse regering en particulieren en de overheid in Nederland,
een apart Leids Zuidelijk Station werd opgericht. De band met de Sterrewag werd
nog versterkt toen in 1941 een Leids astronoom, W.H. van den Bos, directeur van
dat instituut werd.
Dit laatste deed zich ook elders voor. Terwijl de ‘brain drain’ van fysici en chemici
naar de Verenigde Staten pas na de tweede wereldoorlog op gang kwam, gingen
voor de oorlog al veel Nederlandse astronomen naar Amerika, eerst voor onderzoek,
later als hoogleraar of directeur van een sterrenwacht. J. Schilt, een leerling van
Kapteyn die in 1924 bij Van Rhijn promoveerde, werd in 1931 associate professor
en enkele jaren later Rutherford professor en directeur van de Rutherford
Sterrenwacht van de Columbia-universiteit in New York. Uit Leiden kwam D. Brouwer,
die in 1927 met een beurs naar de Verenigde Staten ging om zijn loopbaan te
eindigen als hoogleraar-directeur van de sterrenwacht van Yale. Het is in dit licht
heel begrijpelijk dat de astronoom Shapley, toen hij op een congres hoorde dat de
onbekende astronoom naast hem uit Leiden kwam, spontaan opmerkte: ‘Oh, that's
the place where they grow tulips and astronomers for export’.

De aardwetenschappen - De astronomie was de oudste onder de
natuurwetenschappen; tot de jongste kan men de aardwetenschappen rekenen, de
geologie en de geofysica. Beide vakken zouden pas in de loop van de twintigste
eeuw een volwaardig onderdeel worden van het wetenschappelijke en academische
bestel.
De belangstelling voor de aarde en voor de bouw en de ontwikkelingsgeschiedenis
van de aardkorst was natuurlijk - ook in Nederland - al van oudere datum. In de
tweede helft van de achttiende eeuw werd er onderzoek gedaan naar de krijtformaties
in Zuid-Limburg en de daarin voorkomende fossielen, terwijl wij in een vorig hoofdstuk
de geologische activiteiten van Van Breda en Staring rond het midden van de
negentiende eeuw behandelden. Het baanbrekende werk dat met name de laatste
verrichtte, werd in de tweede helft van de negentiende eeuw voortgezet door J.
Lorié; na 1880 vervolmaakte hij de studie van de kwartaire afzettingen in Nederland.
In de negentiende eeuw begonnen ook de eerste institutionaliseringsverschijnselen
zich af te tekenen. Van Breda was al in 1830, zij het slechts tijdelijk, tot hoogleraar
in de geologie in Leiden benoemd en in 1844 werd aan de Koninklijke Akademie
tot opleiding van burgerlijke ingenieurs in Delft een begin gemaakt met het onderwijs
in de delfstof- en aardkunde.
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Na de invoering van de wet op het hoger onderwijs van 1876 en het bijbehorende
nieuwe Academische statuut van 1877 werd er in het curriculum meer ruimte voor
de geologie geschapen. Het ordinariaat in de geologie, dat toen ingesteld werd,
was evenwel doorgaans verbonden met dat in de mineralogie en het aantal studenten
was gering.
De belangrijkste stimulansen voor de geologie gingen in de jaren rond de
eeuwwisseling uit van de mijnbouw, in Nederland zowel als in de koloniën. In
Nederland ging het voornamelijk om steenzout en kolen, in Nederlands Oost-Indië
om olie en om mineralen als tin en bauxiet. Van groot belang was in Nederland de
oprichting van de Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen (ROVD). Deze dienst
had tot taak mijnbouwkundig onderzoek in heel het land te verrichten, maar in de
praktijk kwam dat neer op Zuid- en Zuidoost-Nederland. In 1905 kwam de Dienst
onder de directie te staan van de jonge jurist en geoloog Van Waterschoot van der
Gracht.
WILLEM ANTON JOSEPH MARIA VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT was
in 1873 in Amsterdam geboren en doorliep daar en in Katwijk het
gymnasium. Hij studeerde rechten in Amsterdam en promoveerde in
1899. Hierna ging hij in Engeland en Duitsland geologie studeren wat hij
in 1903 afsloot met het behalen van het diploma van ingenieur. In datzelfde
jaar werd hij secretaris van de Mijnraad, in 1905 ingenieur-directeur van
de ROVD. In die hoedanigheid maakte hij vele studiereizen over de gehele
wereld. Van 1915 tot 1928 verrichtte hij voor Shell en andere
aardoliemaatschappijen geologisch onderzoek in Noord-Amerika. Na
terugkeer in Europa schreef hij daarover in de Verhandelingen van de
KNAW een gezaghebbend overzicht (1931). Van Waterschoot van der
Gracht werd in 1932 hoofdingenieur, later Inspecteurgeneraal der Mijnen.
In 1938 ging hij met pensioen, maar in de oorlog organiseerde hij in
Zuid-Limburg nog geologisch onderzoek voor geologen die Nederland
niet konden verlaten. Hij overleed in 1943.
In de eerste jaren van het bestaan van de ROVD liepen de boringen op niets uit en
het voortbestaan van de Dienst hing aan een zijden draad, tot in 1906 bij Helenaveen
in de Peel steenkoolhoudend Carboon werd aangeboord. Later werden nog steenkool
en steenzout in de Achterhoek aangetoond. In 1918 verscheen het Eindverslag,
nog uitgebracht door Van Waterschoot van der Gracht, die toen al opgevolgd was
door P. Tesch. In verband met enkele aanvullende onderzoekingen in de Achterhoek
en Zuid-Limburg bleef de dienst nog tot 1923 functioneren. Toen werd definitief tot
opheffing overgegaan.
Tesch was ondertussen in 1918 al directeur geworden van de in dat jaar opgerichte
Rijks Geologische Dienst, die zich anders dan de ROVD niet
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met de diepe ondergrond, maar met de oppervlakte bezighield. In zijn nieuwe
hoedanigheid heeft Tesch in 1920 een begin gemaakt met het opstellen van een
nieuwe geologische kaart van Nederland, die de oude van Staring zou moeten
vervangen. De eerste bladen (schaal 1:50.000) verschenen in 1927. Onder de
directie van Tesch ontwikkelde de RGD zich tot het belangrijkste centrum voor
geologisch onderzoek buiten de universiteiten.
Vanouds was de geologie en meer in het bijzonder de stratigrafie nauw met de
palaeontologie verbonden geweest en die band is in de twintigste eeuw niet verloren
gegaan. In 1906 werd dank zij de vooruitziende blik van Van Waterschoot van der
Gracht de staf van de ROVD uitgebreid met een palaeobotanicus, W.J. Jongmans.
WILLEM JOSEPHUS JONGMANS, in 1878 in Leiden geboren, doorliep de
HBS, studeerde farmacie en systematische botanie in Leiden en
promoveerde in 1906 in München. In deze tijd begon hij ook aan de
publikatie (met J.W.G. Goethart) van 450 verspreidingskaartjes van
planten in Nederland, het inmiddels zeer bekende hokkenwerk. Eveneens
in 1906 werd hij conservator van de collectie Zuidlimburgse fossielen van
het Rijksherbarium te Leiden. Vrijwel onmiddellijk werd hij echter door de
ROVD in dienst genomen om de in Zuid-Limburg verrichte boringen op
fossielen te onderzoeken (hij bleef in Leiden werken). In 1919 trad
Jongmans in dienst van de RGD en werd hij afdelingshoofd in Haarlem.
Twee jaar later, in 1921, werd hij directeur van het Geologisch Bureau
voor het Mijngebied in Heerlen, waar hij een grote werkzaamheid
ontplooide. In 1932 werd hij bijzonder hoogleraar in de palaeo-botanie in
Groningen. Tijdens de oorlog leidde hij in het kader van een groot project,
‘Geologisch onderzoek in opdracht van de Nederlandsche mijnen’, de
bewerking van het in de voorgaande jaren vergaarde Zuidlimburgse
materiaal, uitgevoerd door een groot aantal jonge geologen die door de
oorlog in Nederland waren blijven steken. Jongmans ging in 1946 met
pensioen en overleed in 1957.
De grote verdienste van Jongmans, die Nederlands belangrijkste palaeobotanicus
mag worden genoemd, was de opstelling van de stratigrafie van het Zuidlimburgse
kolenbekken, waarbij hij behalve Zuidlimburgs materiaal ook veel materiaal uit
andere kolenbekkens gebruikte. Door in Heerlen de eerste twee Carbooncongressen
te organiseren (in 1927 en 1935), bezorgde Jongmans Nederland een
vooraanstaande plaats in de internationale geologische wereld.
Ook in de universiteiten begon in deze tijd - het interbellum - de geologie tot
ontplooiing te komen. Toen in 1921 de Utrechtse hoogleraar in de geologie C.E.A.
Wichman, die sinds 1879 hoofdzakelijk mineralo-
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gie en petrografie had gedoceerd, met emeritaat ging, kwam de Bataafsche
Petroleum Maatschappij met een interessant aanbod. De Bataafsche bood ƒ 500.000,aan voor de oprichting van een groot geologisch centraal instituut, te vestigen in
Utrecht. Wanneer de regering een tweede hoogleraar in de geologie zou aanstellen,
zou de BPM voor een derde professoraat zorgen. Hoewel de regering niet
onwelwillend tegenover het plan stond - men speelde toch al met de gedachte het
geologische onderwijs in Utrecht te concentreren - is er niets van gekomen. De
opvolger van Wichman, de uit Maastricht afkomstige L.M.R. Rutten, moest tot 1930
wachten tot hij een tweede geoloog naast zich kreeg.
Ook elders werd de staf in die tijd uitgebreid. In Leiden gebeurde dat rondom de
figuur van B.G. Escher, die voor zijn aanstelling in 1922 bijna tien jaar in dienst
geweest was van de hierboven genoemde BPM. Escher, die overigens in Zürich
gestudeerd had en daar ook gepromoveerd was, heeft zich onder andere
verdienstelijk gemaakt door het schrijven van een algemeen overzicht van de
geologie. Zijn Gedaanteveranderingen onzer Aarde, dat in 1916 voor het eerst
verscheen, was weliswaar niet bedoeld als leerboek voor de universitaire studie,
maar ging al spoedig wel als zodanig functioneren. Een sterk gewijzigde en
uitgebreide vierde druk verscheen in 1934 dan ook onder de titel Algemeene
Geologie. Het boek voorzag toen in een behoefte, omdat juist in die tijd het aantal
studenten in de geologie sterk begon te groeien.
Evenals de geologie heeft de geofysica zich voornamelijk buiten de universiteiten
ontwikkeld. Het belangrijkste centrum voor geofysisch onderzoek is lange tijd het
in 1897 van de Sonnenborgh in Utrecht naar De Bilt verhuisde KNMI geweest.
Hoewel de hoofdtaak van het KNMI op het terrein van de meteorologie en de
weersvoorspelling lag, groeide het allengs uit tot een volwaardig geofysisch instituut,
waar alle aspecten van de fysica van de aarde werden bestudeerd. Vanaf de
oprichting van het instituut in 1854 waren er bij voorbeeld al aardmagnetische en
seismologische waarnemingen verricht en deze activiteiten kregen een officiële
status toen bij een reorganisatie van het KNMI in 1906 een aparte afdeling voor
aardmagnetisme en seismologie werd opgezet. Van veel betekenis is het daar in
het interbellum verrichte onderzoek overigens niet geweest. Vooral het
aardmagnetisch onderzoek had veel te lijden van de elektrificatie van eerst de
tramlijn Utrecht-Zeist en later de spoorlijnen rond Utrecht, zodat in 1938 besloten
moest worden tot verplaatsing van het onderzoek naar een apart geomagnetisch
waarnemingsstation in het Drentse Witteveen. Ook dat leverde slechts tijdelijk
soelaas, want de elektrificatie van de spoorlijn Zwolle-Groningen veroorzaakte in
1952
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zoveel verstoringen van het natuurlijke magnetische veld in Drenthe dat de
waarnemingen in betekenis inboetten.
Van meer betekenis zijn de zwaartekrachtmetingen geweest die vanaf 1912 in
nauwe samenwerking met het KNMI zijn verricht door de Delftse ingenieur Vening
Meinesz.
FELIX ANDRIES VENING MEINESZ, in 1887 in Scheveningen geboren,
doorliep de HBS in Rotterdam, waar zijn vader burgemeester was. Hij
ging studeren in Delft, waar hij in 1910 het diploma voor civiel-ingenieur
behaalde. In dienst van de Rijkscommissie voor Graadmeting en
Waterpassing verrichtte hij vanaf 1910 zwaartekrachtmetingen in
Nederland. Hij promoveerde in 1915 op een proefschrift getiteld Bijdrage
tot de theorie der slingerwaarnemingen. In 1927 werd hij buitengewoon
hoogleraar in de kartografie en geodesie in Utrecht, in 1938 buitengewoon
hoogleraar in de geodesie te Delft. Van 1945 tot 1951 was hij
hoofddirecteur van het KNMI, dat onder zijn bewind een zeer snelle groei
doormaakte. In 1957 ging Vening Meinesz in Utrecht en Delft met
emeritaat en hij overleed in 1966.
Het meten van de grootte van de zwaartekracht - nauwkeuriger uitgedrukt de
versnelling van de zwaartekracht - kan verschillende doelen dienen. Een daarvan
is het bepalen van de vorm van de geoïde (het gemiddelde niveau van de oceanen,
doorgetrokken op de plaats van de continenten), een andere is het opsporen van
mogelijk delfstofhoudende lagen in de diepere ondergrond. Voor de bepaling van
de versnelling van de zwaartekracht gebruikte men slingers, aangezien in de formule
van de enkelvoudige slinger de constante g zit die de zwaartekracht aanduidt. Het
verschil van de zwaartekracht op twee waarnemingsplaatsen kan men bepalen uit
het verschil van de slingertijd van dezelfde slinger.
Vening Meinesz werd bij zijn werk echter onmiddellijk geconfronteerd met het
probleem dat ten gevolge van de slappe ondergrond van het Geodetisch Instituut
in Delft ernstige storingen in de metingen optraden. Op zoek naar een plaats waar
geen storende bodembewegingen optraden, kwam hij in 1912 bij het KNMI terecht,
waar hem in de kelder onder de directeurskamer een werkruimte ter beschikking
werd gesteld. Het KNMI ging bij de opmetingen in Nederland dienen als vast
referentiepunt. In 1920 sloot Vening Meinesz dit onderzoek af.
Zwaartekrachtbepalingen waren tot op dat moment alleen op land mogelijk, terwijl
het grootste deel van de aardbol met water is bedekt. Voor onderzoek naar de vorm
en de geologische gesteldheid van de aarde was het noodzakelijk ook op zee
waarnemingen te kunnen doen. Vanaf 1920 heeft Vening Meinesz daarom steeds
aan nauwkeurige waarnemin-
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gen ter zee gewerkt. Aanvankelijk probeerde hij zijn toestellen op gewone schepen
op te stellen, maar al in 1923 verplaatste hij ze naar duikboten, waarin, indien ze
ondergedoken zijn, van de scheepsbeweging vrijwel niets meer te merken is. In
1923 maakte Vening Meinesz met de duikboot K II zijn eerste zeereis, die van
Nederland via het Suezkanaal naar Indië voerde. Tot 1940 zouden nog elf tochten
volgen, waarvan er nog drie naar Nederlands Oost-Indië gingen. Tijdens deze reizen
probeerde Vening Meinesz steeds verbeteringen in zijn toestellen uit, die na
thuiskomst in het KNMI verder uitgewerkt werden.
Op grond van zijn zwaartekrachtbepalingen kwam Vening Meinesz tot een
bepaalde theorie over de bewegingen die zich in de aardkorst voordoen en die
behalve voor verschillen in zwaartekracht ook verantwoordelijk zijn voor
gebergtevorming en vulkanisme (zie afb. 35). Van de geodesie was Vening Meinesz
zo via de geofysica bij de geologie terecht gekomen. In zijn tijd waren dergelijke
verbindingen tussen de onderscheiden vakgebieden evenwel nog allerminst gewoon.
Volgens Vening Meinesz was dit een betreurenswaardige zaak. Zijn Utrechtse oratie
uit 1927 ging al over De verhouding van geodesie en geophysica en in 1937 werd
op zijn aandrang (en met medewerking van de geoloog Rutten) zijn leeropdracht
uitgebreid met geofysica. Drie jaar daarvoor had Vening Meinesz met twee geologen
(J.H.F. Umbgrove en Th.H. Kuenen) een samenvattend werk geschreven over de
wordingsgeschiedenis van de Indische Archipel. Het was echter behalve de eerste
ook de laatste publikatie die hij in samenwerking met geologen zou schrijven.

3. Industriële wetenschap
In het voorgaande is op sommige plaatsen al melding gemaakt van een zekere
verbinding tussen universitaire wetenschap en industriële ondernemingen. Die
verbinding, die de natuurwetenschap van de twintigste eeuw een geheel eigen
gezicht zou geven, kon verschillende vormen aannemen: hoogleraren konden
industriële ondernemingen van advies dienen, industrieën konden bepaalde
onderzoekingen stimuleren en betalen, en industriële ondernemingen konden eigen
onderzoekslaboratoria opzetten, waar behalve toegepast wetenschappelijk
gaandeweg ook zuiver wetenschappelijk onderzoek kon worden verricht. In
Nederland, dat in dat opzicht overigens achter liep bij de ontwikkelingen in Duitsland
en de Verenigde Staten, was de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek in Delft de
eerste onderneming die een eigen onderzoekslaboratorium oprichtte. Zoals we
hebben gezien werd in 1885 Beijerinck aangetrokken
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om in dat laboratorium onderzoek te doen ten behoeve van de gistproduktie. Veel
grootschaliger werd de zaak echter aangepakt door Philips' Gloeilampenfabrieken
te Eindhoven. Dit bedrijf richtte in 1914 een natuurkundig laboratorium op dat
wereldfaam zou verwerven.
De NV Philips' Gloeilampenfabrieken was in 1891 gesticht door de in Delft
opgeleide ingenieur Gerard Philips en binnen korte tijd tot een grote onderneming
uitgegroeid. Aan research werd niet veel gedaan; Philips zelf had reeds voor 1891
wel wat onderzoek gedaan en tijdens de eerste jaren van het bedrijf had hij zich
ook wel omringd met een kleine technische staf, maar het was niets in vergelijking
met de onderzoeksstaven van de grote Amerikaanse bedrijven, zoals van General
Electric in Schenectady. Door het ontbreken van een patentwetgeving kon ook
vrijelijk gebruik gemaakt worden van de vindingen van anderen. Na invoering van
die wetgeving in 1910 was dat echter niet meer zo eenvoudig, terwijl juist in die tijd
de gloeilampenfabricage geweldige ontwikkelingen doormaakte: in 1911 werd de
getrokken wolfraamdraad als gloeidraad geïntroduceerd en in 1913 ging men van
vacuümgezogen lampen over op lampen die met een inert gas gevuld waren
(waardoor de verdamping van het metaal tegengegaan werd). Om niet achterop te
raken, moest Philips de wetenschappelijke research beter organiseren en omdat
de problemen die zich voordeden voornamelijk van natuurkundige aard waren, liet
hij zijn oog vallen op een fysicus.
Zo trad op 2 januari 1914 de Leidse fysicus Holst in dienst als directeur van een
natuurkundig laboratorium.
GILLES HOLST werd in 1886 in Haarlem geboren en bezocht daar de HBS.
In 1904 ging hij naar Zürich om daar aan de Technische Hochschule
elektrotechniek en wis- en natuurkunde te studeren. In 1908 behaalde hij
het diploma van ‘Fachlehrer’. Hij werd er enige tijd assistent, maar keerde
in 1910 naar Nederland terug, waar hij in dienst kwam bij Kamerlingh
Onnes. In 1911 voerde hij de proeven uit die leidden tot de ontdekking
van de supergeleiding. In 1914 promoveerde Holst kort na zijn benoeming
tot directeur van het natuurkundig laboratorium van Philips in Eindhoven
nog in Zürich op een onderwerp uit de lage-temperaturenfysica. Van 1930
tot 1938 was Holst buitengewoon hoogleraar in Leiden. Bij zijn inauguratie
in 1930 sprak hij een rede over Industrielaboratoria uit. Tijdens de tweede
wereldoorlog wist hij het onderzoek in Eindhoven voortgang te doen
vinden. Na zijn pensionering in 1946 was hij nog curator van de TH-Delft
en initiatiefnemer van de oprichting van de TH-Eindhoven (1957). Hij
overleed in 1968.
De fabricage van gloeilampen stond in het onderzoek dat Holst deed en
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Afbeelding 33. Het natuurkundig laboratorium van Philips, ca. 1915-16
Hoewel uiterlijk het Philips-laboratorium nauwelijks van een universitair
onderzoekslaboratorium te onderscheiden is, zijn er wel degelijk verschillen tussen industrieel
en universitair onderzoek. In laatste instantie vloeien deze voort uit de taak van een industrieel
laboratorium, namelijk het verkrijgen van betere produkten, nieuwe produkten, betere
methoden en meer inzicht in de werking van de produkten.
Dit uiteindelijke doel leidde echter - in het geval van Philips - niet tot een strikte gerichtheid
op technisch toepasbare ontdekkingen en toegepaste natuurwetenschap. Een voorbeeld is
het onderzoek dat in het begin van de jaren dertig door Van Geel werd gedaan op het gebied
van de sper(keer)laaggelijkrichters. Het doel daarvan was meer inzicht te krijgen in de
daaraan ten grondslag liggende processen. Zo onderzocht Van Geel een type halfgeleider
(koper(I)oxide), waarvan van tevoren bekend was dat Philips ze niet in produktie kon nemen
omdat de Engelse firma Westinghouse er een patent op had. Het ging Van Geel alleen om
een beter inzicht in het verschijnsel ‘gelijkrichten’. Hij en de concernleiding waren ervan
overtuigd dat langs deze dure, wetenschappelijke weg uiteindelijk betere resultaten te
bereiken waren dan langs de directe technische weg.
Deze indirecte verbindingen tussen onderzoek en produktie komen ook tot uiting in de grote
vrijheid die Holst zijn medewerkers toestond bij het uitvoeren van hun onderzoek: hoewel
de keuze van het onderzoeksobject niet aan de onderzoekers zelf was (de fysici spraken in
de beginjaren van de ontwikkeling van het hun opgedragen halfgeleidersonderzoek, kort na
1930, minachtend van de ‘vieze. halfgeleiders’), was hij niet dirigistisch bij de uitvoering. Het
Natlab nam ook binnen het concern een eigen positie in; na de bouw van het nieuwe
laboratorium in 1923 werd zelfs gesproken over ‘het Klooster’.
Een belangrijk verschil met de universiteiten is de voorkeur voor een brede spreiding in de
‘know how’ boven een sterke concentratie op één terrein. Het werkelijk fundamentele
onderzoek werd afgewenteld op de universiteiten; een industrieel laboratorium moet over
een breed terrein op ontwikkelingen kunnen inspringen als er een mogelijke technische
toepassing opdoemt. Men is dus alert op technische toepassingen, zonder daar van meet
af aan op geconcentreerd te zijn. Gezien het feit dat de universiteiten (op Utrecht na) weinig
of niets aan toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek deden, onderscheidde het
Philips-laboratorium zich ook zo duidelijk van de universitaire laboratoria.
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liet doen aanvankelijk centraal, maar gaandeweg werden van daaruit ook andere
onderwerpen aangevat: fotometrie, gasontladingen (van belang voor de TL-buizen),
radiobuizen, diodes en triodes, röntgenapparatuur en luminescentie (van belang
voor beeldbuizen). Een van de eerste praktische resultaten was in 1917 de introductie
van de neonlamp. Tot de verbeelding sprak het radiocontact dat in 1927 vanuit
Eindhoven met Indië werd gelegd.
Ten behoeve van de zich sterk uitbreidende onderzoekingen moest al gauw naar
een eigen gebouw worden uitgezien en in 1923 kon dat aparte laboratoriumgebouw
betrokken worden. De uitbreiding van de staf ging daarna in versneld tempo door.
In 1923 bestond de personeels bezetting uit 15 onderzoekers en 20 assistenten, in
1939, toen de groei er ten gevolge van de crisis al enige jaren uit was, waren het
106 onderzoekers en 360 assistenten geworden. Eén van de meer bekende
onderzoekers was de Duitse fysicus G. Hertz, die van 1920 tot 1924 in Eindhoven
werkte en in 1926 de Nobelprijs voor natuurkunde zou krijgen. In de loop van de
jaren twintig werden overigens ook steeds meer chemici aangetrokken.
Holst bouwde zijn laboratorium (waarin hij na 1930 nauwelijks meer aan eigen
onderzoek toekwam) volgens veel minder strakke principes op dan hij bij Kamerlingh
Onnes in Leiden gewend was (zie afb. 33). Hij probeerde een middenkoers te varen
tussen rigide organisatie en vrijgevochten individualisme, liet onderzoekers
betrekkelijk veel vrijheid, liet ze publiceren en congressen bezoeken, stond op een
duidelijke afscheiding van de directe produktontwikkeling en liet zich bij de keuze
van de onderzoeksthema's niet alleen leiden door de marktmogelijkheden, maar
ook door de stand van zaken in de academische wetenschap. Zo verloren de
Philips-onderzoekers niet het contact met de academische wereld.
Eigenlijk was het zelfs andersom: mensen van Philips speelden een sterk
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innoverende rol in het natuurkundig leven in Nederland. In 1921 bij voorbeeld richtte
Holst de Nederlandsche Natuurkundige Vereniging op, waarbij hij nauw samenwerkte
met de Utrechtse hoogleraar Ornstein. De vereniging ging een blad uitgeven, Physica
geheten, met in de driekoppige redactie twee medewerkers van Philips. Later is uit
Physica het Nederlandsch Tijdschrift voor Natuurkunde voortgekomen.
Ook op de inhoud van het universitaire onderwijs heeft Holst niet geringe invloed
gehad. Om de aanvoer van jonge onderzoekers met een technisch-natuurkundige
opleiding veilig te stellen, wilde Holst in Delft een opleiding voor natuurkundig
ingenieur oprichten en nadat zijn initiatief door Delfste hoogleraren was
overgenomen, kon men in 1929 met de opleiding beginnen. De eerste twee
hoogleraren van de nieuwe afdeling, Zwikker en Dorgerlo, waren beiden van Philips
afkomstig. Maar ook elders werden Philips-medewerkers als hoogleraar
binnengehaald (zie afb. 31). A.E. van Arkel, een leerling van Kruyt die van 1921 tot
1934 als chemicus in Eindhoven werkte, werd in 1934 hoogleraar anorganische en
fysische chemie in Leiden. Terstond voerde hij daar ‘een halve revolutie’ in de
opleiding door, vooral door de aandacht van de chemici niet meer alleen op
moleculen, maar ook op kristalroosters te richten, een onderzoeksterrein met vele
praktische toepassingen.
Het waren echter niet alleen de mensen van Philips die op meer aandacht voor
toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek aandrongen. Na de eerste wereldoorlog
was op initiatief van de Koninklijke Akademie een Wetenschappelijke Commissie
van Advies en Onderzoek in het belang van Volkswelvaart en Weerbaarheid
opgericht, bestaande uit academici, industriëlen en ambtenaren, die uiteindelijk met
de aanbeveling kwam om een nationaal coördinerend orgaan voor toegepast
natuurwetenschappelijk onderzoek op te zetten. In eerste aanleg gebeurde er niets,
maar nadat in 1923 een tweede commissie tot een gelijksoortig advies was gekomen,
kwam de wetgeving op gang. In 1930 werd de Nederlandsche Organisatie voor
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) opgericht, die het toegepaste
onderzoek dat hier en daar al door overheidsinstanties werd gedaan, zou moeten
coördineren. Behalve een centrale organisatie werden in de loop van de jaren dertig
ook verscheidene speciale organen opgericht, zoals een nijverheidsorganisatie
(NOTNO). Voorzitter daarvan was de Utrechtse chemicus Kruyt, een man met een
vooruitziende blik. Al in een rede uit 1930, Hooge School en Maatschappij, pleitte
hij voor nauwe samenwerking tussen universiteit en maatschappij en een betere
afstemming van de wetenschap op de maatschappelijke behoeften. De staat diende
niet uitsluitend ruimte te schep-
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pen voor een zich vrijelijk ontwikkelende wetenschap, maar zou ook een meer
sturend beleid moeten ontwikkelen. Kruyt, die na de oorlog het initiatief zou nemen
tot de oprichting van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek (ZWO), gaf daarmee al in zekere zin één van de belangrijkste
ontwikkelingen van de naoorlogse wetenschap aan.
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VII Natuurwetenschappen in de koloniën
1. Inleiding
Vrijwel vanaf het moment dat Nederlanders zich in andere werelddelen vertoonden
en daar handelsposten vestigden, is het natuurwetenschappelijk onderzoek in die
streken op gang gekomen. Een eerste bijdrage kwam al van Frederik de Houtman,
die tussen 1595 en 1599 met zijn broer Cornelis twee reizen naar Oost-Indië maakte
en later voor de Verenigde Oostindische Compagnie gouverneur van de Molukken
zou worden. In 1603 publiceerde hij de eerste zuidelijke stercatalogus in zijn Spraeck
ende Woordboeck in de Maleysche ende Madagaskarsche Talen met vele Arabische
ende Turcsche woorden; Noch zijn hier byghevoecht de Declinatien van vele vaste
sterren staende omtrent de Zuyd-pool; voor desen tijdt nooyt ghesien. Deze
stercatalogus, die gebaseerd is op waarnemingen van zijn stuurman Pieter Dircksz.
Keyser, bevat 303 zuidelijke sterren en geeft voor veel sterrenbeelden namen die
in gelatiniseerde vorm door de astronomen zouden worden overgenomen.
De catalogus van De Houtman vormde een welkome aanvulling op het
astronomisch onderzoek in Europa, omdat men daar altijd maar een beperkt gedeelte
van de sterrenhemel kon waarnemen. Daarmee is echter meteen ook de belangrijkste
beperking van het onderzoek in de koloniale gebieden in Azië, Afrika en Amerika
aangegeven: het onderzoek dat daar verricht werd, is altijd aanvullend van karakter
geweest. In de koloniën werd vooral onderzoek gedaan dat in Europa niet of met
moeite verricht kon worden. Het karakter van het ‘koloniale’ onderzoek werd bepaald
door de bijzondere natuurlijke gesteldheid en de geografische ligging van de koloniën;
onderzoek dat net zo goed in het moederland kon worden verricht, was in de koloniën
zo goed als afwezig. De wetenschappen die daar op de voorgrond treden zijn dan
ook niet - zoals in Europa - de natuurkunde en de scheikunde, maar de botanie, de
zoölogie, de astronomie en de geologie.
De afhankelijke positie en het aanvullende karakter van de ‘koloniale’ wetenschap
werden nog geaccentueerd door de lange tijd gebrekkige en
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tijdelijke organisatorische en institutionele structuur. Het instituut dat in Europa de
ruggegraat van de wetenschap vormde, de universiteit, ontbrak in Indië tot in de
twintigste eeuw. Tot die tijd werd het onderzoek gedragen door individuelen,
commissies in het moederland, genootschappen en verenigingen en ten slotte
planters en industriëlen met oog voor de betekenis van de wetenschap voor de
exploitatie van Indië.

2. De tijd van de handelscompagnieën
In de zeventiende en achttiende eeuw werden de mogelijkheden van het
natuuronderzoek in Oost- en West-Indië in belangrijke mate bepaald door de kaders
die de beide handelscompagnieën daaraan stelden. Van die twee was de Verenigde
Oostindische Compagnie (opgericht in 1602) duidelijk belangrijker dan de
Westindische Compagnie (opgericht in 1621). Weliswaar had de compagnie, die
alleen een handelscompagnie wilde zijn, geen aparte mensen voor natuuronderzoek
in dienst, maar in de praktijk bood vrijwel alleen een betrekking bij de VOC de
mogelijkheid om onderzoek in tropische gebieden te doen. Bij alle bekende
natuuronderzoekers is dan ook een hechte band met de VOC te constateren.
Jacobus Bontius bestudeerde en beschreef de flora van Batavia en omstreken toen
hij tussen 1626 en 1631 compagnie-arts onder Jan Pietersz. Coen was. Hendrik
Adriaan van Reede tot Drakestein, schrijver van de imposante, twaalf delen tellende
Hortus Indicus Malabaricus (verschenen tussen 1678 en 1703) bekleedde zelfs een
leidinggevende positie binnen de VOC. Van 1661 tot 1667 was hij gouverneur van
de VOC-vestiging in Malabar op de westkust van India en in die tijd wist hij dank zij
zijn hoge positie inheemse vorsten te bewegen materiaal voor zijn verzamelingen
bijeen te brengen.
Eén van de medewerkers van Van Reede tot Drakestein was de Nederlandse
arts Willem ten Rhyne geweest, die in dienst van de VOC het hele gebied dat de
VOC tot haar terrein rekende heeft bereisd en bestudeerd. In 1673 vertrok Ten
Rhyne als compagnie-arts naar Batavia en tijdens een 26 dagen durend verblijf op
Kaap de Goede Hoop, de pleisterplaats van de VOC, maakte hij een studie van de
plaatselijke flora, fauna en bevolking, later gepubliceerd als zijn Schediasma de
promontorio Bonae Spei, eiusque tractus incolis Hottentottis. Na een jaar in Batavia
gewerkt te hebben, werd Ten Rhyne voor twee jaar uitgezonden naar de
VOC-vestiging in Japan, Deshima. Ook daar bestudeerde hij de plaatselijke
plantenwereld en bijzondere studie maakt hij er van de theeplant. Na terugkeer in
Batavia zou Ten Rhyne nog hoofd worden van een leprozeninrichting en een
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gezaghebbende studie over de lepra schrijven.
In Indië zelf bestonden geen mogelijkheden om deze en andere studies te
publiceren. Manuscripten en tekeningen moesten steeds naar Europa worden
gezonden om daar door vrienden ofbekenden in druk uitgegeven te worden. Op dit
terrein heeft een van Ten Rhynes vrienden, Jacob Breyn, zich bijzonder verdienstelijk
gemaakt. Breyn, die in Leiden gestudeerd had maar na de dood van zijn vader als
koopman teruggekeerd was naar zijn geboortestad Danzig, gaf in 1678 in zijn
verzamelwerk Exocitarum plantarum centuria prima niet alleen Ten Rhynes studie
over de theeplant uit, maar ook de afbeeldingen van de planten die zijn vriend op
Kaap de Goede Hoop had verzameld. De hoofdmoot van Breyns werk wordt echter
uitgemaakt door de beschrijving van de exotische planten die hij had aangetroffen
in de tuinen van verschillende Hollandse regenten. Breyn, wiens werk later Linnaeus
weer van pas is gekomen, was goed bevriend met de Hollandse regenten. Door
tussenkomst van Johan Huydecoper van Maarsseveen, een van de Heeren XVII
(het uitvoerend bewind van de VOC), kon hij later nog een Flora Capensis uitgeven.
Met hoeveel moeilijkheden het publiceren van zulke studies gepaard kon gaan,
wijst het droeve lot van de Duitse onderzoeker Rumphius uit. Rumphius was in 1652
als soldaat in dienst gekomen van de VOC en als zodanig naar Ambon uitgezonden.
Naast zijn militaire en later civiele taken begon Rumphius aan een studie van de
flora en fauna van dit bekende specerijeneiland en dank zij de goedwillende opstelling
van de gouverneur-generaal in Batavia werd hij daar na verloop van tijd zelfs
gedeeltelijk voor vrijgesteld. Zelfs een blindheid die hem in 1670 plotseling trof kon
Rumphius niet van zijn werk afhouden. Dit was echter slechts de eerste van de
tegenslagen die hij te verduren kreeg. Kort na voltooiing van zijn verzamelwerk (in
1687) verbrandden de bij het manuscript behorende afbeeldingen. Nadat deze weer
aangevuld waren, werd het hele pakket per schip naar Holland gestuurd, maar het
schip werd door de Fransen in de grond geboord en het manuscript ging verloren.
Een achtergebleven kopie werd daarop andermaal gekopieerd en opnieuw verstuurd.
In 1696 kwam het manuscript aan, maar toen oordeelden de Heeren XVII dat
publikatie van dit materiaal niet raadzaam was omdat de concurrentie er mogelijk
voordeel uit kon trekken. Tot 1736 bleef het manuscript daarom onder embargo,
zodat Rumphius, die in 1702 overleed, de publikatie niet meer mocht beleven. Pas
in 1741 verscheen het eerste van de zes delen van zijn Herbarium Amboinense
(Ambonsch Kruidboek). Een minder belangrijk werk, zijn Amboinse Rariteitenkamer,
was in 1705 op de markt gekomen.
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Wat opvalt, maar bij nader inzien ook weer niet zo merkwaardig is, is dat de nadruk
bij alle koloniale studies ligt op de dieren- en, meer in het bijzonder, de plantenwereld
van de bezochte gebieden. Dit geldt niet alleen voor het onderzoek in de gebieden
van de VOC, maar ook voor de gebieden waar de WIC opereerde. Tijdens het verblijf
van Johan Maurits van Nassau in Brazilië (hij was van 1637 tot 1644 gouverneur
van de bezittingen van de WIC in Pernambuco) verzamelden Willem Piso, zijn lijfarts,
en Georg Markgraf, die in dienst was van Piso, het materiaal voor het boek dat Piso
in 1648 zou uitgeven als de Historia naturalis Brasiliae. De eerste vier boeken daarin
zijn gewijd aan de tropische geneeskunst en zijn van Piso zelf, maar de overige
acht boeken over de natuurlijke historie van Brazilië zijn van Markgraf.
In 1654 gingen de laatste bezittingen van de WIC in Brazilië verloren, maar ruim
tien jaar later keerden de Nederlanders op het vasteland van Zuid-Amerika terug
toen in ruil voor het verloren Nieuw-Amsterdam Suriname werd verworven. De
tropische natuur daar is onder andere door de Duitse schilderes Maria Sibylla Merian
bestudeerd. In 1685 had zij zich bij de Labadisten in het Friese slot Waltha
aangesloten en van daaruit was ze in 1691 naar Amsterdam getrokken. In die stad
was ze onder de bekoring geraakt van de insecten die in de kabinetten van sommige
regenten te zien waren. Eén van die regenten was Nicolaas Witsen, die een van de
bewindhebbers van de VOC was en sommige insecten uit Suriname betrokken had.
Maria Sibylla wilde ook de rupsen zien waaruit de vlinders waren voortgekomen en
daarom vertrok zij in 1699 naar Suriname, ‘een Land heet en nat’ zoals ze later
schreef. In 1701 keerde ze terug met een schat aan afbeeldingen van de
gedaanteverwisselingen van de Surinaamse insecten. Met toelichtende tekst zijn
ze in 1705 gepubliceerd in haar Metamorphosis insectorum Surinamensium.
Behalve de flora en de fauna van de overzeese gebieden kregen echter ook de
sterren aandacht. We noemden de stercatalogus van De Houtman al en we moeten
zeker de grootse plannen vermelden die Markgraf in Brazilië had. Johan Maurits
liet in 1642 speciaal voor hem een observatorium bouwen in een van de torens van
zijn residentie Vrijburgh en Markgraf dacht daar een reeks van waarnemingen te
kunnen doen die hem de Tycho Brahe van het zuidelijk halfrond zou maken. In 1644
werd hij echter naar het in verband met de slavenhandel pas door de WIC veroverde
Angola gestuurd, waar hij kort na aankomst op 33-jarige leeftijd overleed, zonder
zijn belofte ingelost te kunnen hebben.
De eerste sterrenwacht in Oost-Indië verrees pas in de tweede helft van de
achttiende eeuw. De predikant bij de Portugese gemeente in Batavia,
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Afbeelding 34. Eerste woning van Johan Maurits van Nassau in Mauritsstad, Brazilië;
aquarel uit het Thierbuch van Zacharias Wagner
De centrale vestiging van de Nederlanders in Brazilië was Recife, gelegen op een smalle
landtong voor de kust van Pernambuco. Omdat de Portugese bebouwing daar te krap werd,
weken de kolonisten uit naar het eiland Antonio Vaz, dat tussen het Recife en de moerassige
kust gelegen was en dat nog maar schaars bebouwd was. Daar nam Johan Maurits bij zijn
komst in 1637 zijn intrek en daar liet hij ook in 1641-42 een geheel nieuwe residentie bouwen,
het Vrijburgh. In een van de twee torens van dit paleis werd voor de uit Holland overgekomen
botanicus-astronoom Markgraf een observatorium ingericht. Markgraf verrichtte zijn eerste
waarnemingen in dat observatorium op 2 november 1642.
Voor die tijd had hij zich moeten behelpen met waarnemingsposten op gewone huizen.
Aanvankelijk verrichtte hij zijn waarnemingen op het dak van het huis dat de medicus Piso
had betrokken, maar nadat dat huis onder het eigen gewicht ingestort was, week hij uit naar
de voorlopige residentie van Johan Maurits. Op de afbeelding is deze residentie te zien. Het
was een oude Portugese woning met een merkwaardige opbouw, die niet overeenkomt met
de bouwwijze van het huis zelf en het vermoeden is gewettigd dat deze opbouw door Johan
Maurits speciaal voor het onderzoek van Markgraf is aangebracht. Deze gammele en in
ieder geval als provisorisch bedoelde constructie is volgens de historicus North ‘the first
European purpose-built observatory in the New World and the first in the Southern
hemisphere’. Markgraf verrichtte er zijn sterrenkundige waarnemingen van 11 juni 1640 tot
7 februari 1641.
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Johan Mauritz Mohr, liet in 1765 op eigen kosten een waarnemingstoren bouwen
waarin hij voor die tijd zeer behoorlijke instrumenten kon opstellen. In 1769 legde
hij er bij voorbeeld de overgang van Venus over de zonneschijf mee vast. Publikaties
van zijn hand over astronomische en vulkanologische onderwerpen verschenen in
de Philosophical Transactions en de Verhandelingen der Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen. Na zijn dood in 1775 werd dit onderzoek evenwel niet door
anderen overgenomen; tezeer was het nog verbonden geweest aan de energie van
één persoon.
Hierin kwam voor het eerst enige verandering toen in 1778 het Bataviaasch
Genootschap der Kunsten en Wetenschappen werd opgericht, een koloniale uitloper
van het genootschapsleven dat in de Republiek in die tijd opbloeide. Hoewel het
Genootschap in niet onbelangrijke mate de creatie van één man was, J.C.M.
Rademaker, vormde de oprichting ervan een eerste stap op de weg van de
institutionalisering van de natuurwetenschap in Indië. Het genootschap ging eigen
Verhandelingen uitgeven, waarin begrijpelijkerwijs de natuurlijke historie de meeste
plaats innam, gevolgd door geografie en volkenkunde. Een teken van de nieuwe
tijd was het dat van de prijsvragen de helft (23 van de 46) aan de landbouw gewijd
was. Vooralsnog was het genootschap slechts een moeizaam bestaan beschoren.
Aan het onderzoek werden door de VOC allerlei restricties opgelegd en het
genootschap bestreek een wel heel groot gebied, van Kaap de Goede Hoop in
zuidelijk Afrika tot Deshima in Japan.

2. De ontplooiing van de wetenschap na 1800
Na een lange doodsstrijd werd in 1798 de VOC opgeheven en gingen haar
bezittingen over in handen van de staat. Een belemmerende factor voor de
ontplooiing van het wetenschappelijk onderzoek in Indië was daarmee weggevallen,
maar onmiddellijk effect sorteerde dat nog niet. Pas nadat de Engelsen in 1811 de
Oostindische bezittingen hadden bezet, kwam er door toedoen van de nieuwe
luitenant-generaal, Thomas S. Raffles, weer enig leven in de brouwerij. Raffles, een
kundig bestuurder en iemand met een grote belangstelling voor flora en fauna van
Zuidoost-Azië, blies het Bataviaasch Genootschap, dat wat in de versukkeling was
geraakt, nieuw leven in en verzamelde tal van bijzonderheden over de natuurlijke
gesteldheid van Java. Toen de Oostindische bezittingen in 1816 weer aan de
Nederlanders werden teruggegeven, moest Raffles vertrekken, maar op basis van
de kennis die hij tijdens zijn vijfjarig bewind had opgedaan, schreef hij in 1817 nog
een History of Java, waarin ook de geografie en de
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planten- en dierenwereld aan de orde komen.
Na de terugkeer van het Nederlandse gouvernement werd het natuuronderzoek
in Indië wat systematischer aangepakt. In 1817 werd op voorstel van de
Amsterdamse hoogleraar C.G.C. Reinwardt in Buitenzorg ten zuiden van Batavia
's Lands Plantentuin opgericht, zowel voor de bestudering van de tropische planten
als voor de bestudering en introductie van nuttige gewassen. Reinwardt werd de
eerste directeur van dit nieuwe centrum van botanisch onderzoek. Kort daarop, in
1820, werd vanuit Nederland de Natuurkundige Commissie voor Nederlands-Indië
aangesteld, die tot 1850 tal van onderzoekers naar Indië heeft gestuurd om daar
de plantenwereld te inventariseren en te bestuderen. De belangrijkste onderzoeker
die in dienst van de commissie is geweest was de Duitser F.W. Junghuhn. Deze
rusteloze onderzoeker, die wel de Humboldt van Java werd genoemd, schreef op
basis van zijn veldwerk het vierdelige Java, deszelfs gedaante, bekleeding en
inwendige structuur, dat tussen 1850 en 1854 in Amsterdam uitkwam. Zoals uit de
titel al blijkt, nam de geologische structuur van het eiland een belangrijke plaats in
zijn onderzoek in. (Het is overigens opvallend dat Junghuhn weer een Duitser was,
net als Markgraf, Merian, Mohr en Reinwardt; het aantal Duitsers dat in Nederlandse
dienst natuuronderzoek in de koloniën verrichtte overtrof tot in de negentiende eeuw
het aantal Nederlanders.)
In 1850, toen de werkzaamheden van de Natuurkundige Commissie ten einde
liepen, werd in Batavia een nieuwe vereniging opgericht, de Natuurkundige
Vereniging. Deze vereniging, een schepping van de voortvarende medicus en
zoöloog P. Bleeker, kreeg in 1858 het predikaat Koninklijk en nam geleidelijk
sommige taken van het oudere Bataviaasch Genootschap over. De vereniging ging
zich concentreren op het natuurwetenschappelijk onderzoek, het genootschap op
taal- en volkenkunde. In 1890 kwam er nog een derde organisatie bij, de
Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche
Koloniën.
Deze maatschappij werd naar haar oprichter ook wel de Treub-maatschappij
genoemd en niet ten onrechte, want Treub is één van de markantste en initiatiefrijkste
onderzoekers in het negentiende-eeuwse Indië geweest.
MELCHIOR TREUB, in 1851 te Leiden geboren, studeerde botanie in Leiden
bij Suringar en promoveerde in 1873 bij hem over Onderzoekingen over
de natuur der Lichenen. Na enige tijd assistent van Suringar te zijn
geweest, werd Treub in 1880 directeur van de botanische tuinen ('s Lands
Plantentuin) te Buiten-
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zorg op Java. Onder zijn leiding werden de tuinen sterk uitgebreid en van
nieuwe afdelingen voorzien. Treub ging in 1909 met pensioen en keerde
toen terug naar Europa. Hij overleed in 1910 in St. Raphael, Zuid-Frankrijk.
In de negentiende eeuw hadden de botanische tuinen een soms kommervol bestaan
geleid, maar dank zij de inspanningen van Treub kwamen ze tot nieuwe, ongekende
bloei. In 1881 reorganiseerde hij de bij de tuinen behorende landbouwschool, in
1883 begon hij met de uitgave (naast de bestaande Anneles du jardin botanique
de Buitenzorg) van een nieuwe reeks Mededeelingen en door tal van publikaties
voerde hij propaganda voor zijn instituut, in de hoop de verantwoordelijke instanties
in het vaderland te overtuigen van het belang van de instelling. Internationaal steeg
de Plantentuin in aanzien, zodat Treub in 1885 overging tot de inrichting van een
apart laboratorium voor bezoekende onderzoekers, het zogenaamde
Treub-laboratorium.
Dank zij de goed georganiseerde campagne van Treub raakten overheid en
planters op Java overtuigd van de betekenis van de tuinen en het daar verrichte
toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. Daarom gingen de planters na verloop
van tijd over tot het betalen van het salaris van de onderzoekers die aanvankelijk
onbezoldigd in Buitenzorg hadden gewerkt. Ook werd met steun van de planters
op Java een aantal proefstations buiten Buitenzorg opgericht, waar men onder
andere de planteziekten van suikerriet, tabak, koffie en andere cultures onderzocht.
De botanische tuinen zelf werden tussen 1887 en 1891 uitgebreid met een
fytochemisch-farmacologisch, een landbouwkundig en een veldlaboratorium, terwijl
er ook nog een zoölogisch museum aan werd toegevoegd. Ten behoeve van het
zuiver wetenschappelijk onderzoek werd op aandrang van Treub het zogenaamde
Buitenzorgfonds ingesteld, dat veelbelovende botanici uit Nederland in de
gelegenheid stelde in Indië onderzoek te doen. De latere Utrechtse hoogleraar Went
bij voorbeeld ging in 1891 met steun van dit fonds naar Buitenzorg, waar hem al
spoedig het directeurschap van het proefstation van Kagok bij Tegal werd
aangeboden.
In vergelijking met de botanie bleef het zoölogisch onderzoek wat achter, al mag
het interessante zoögeografische onderzoek dat verricht werd naar de lokatie van
de scheidslijn tussen de Indische en de Australische dierenwereld op Celebes niet
onvermeld blijven. De enige wetenschappen echter die wat hun organisatie en
betekenis betreft vergelijkbaar waren met de botanie waren de aardwetenschappen
en de astronomie.
Rond 1860 werd besloten in Nederlands-Indië analoog aan het KNMI een
meteorologisch instituut op te richten. Op advies van de directeur van
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het KNMI, Buys Ballot, werd in 1862 P.A. Bergsma naar Batavia gestuurd en in
1866 kon het werk in het Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium
te Batavia beginnen. Zoals de naam van het instituut al aangeeft, lag het accent
meer dan in Nederland op het magnetische en in het algemeen het
aardwetenschappelijke onderzoek. Nadat in 1874-1877 door E. van Rijckevorsel
een eerste magnetische survey van Nederlands-Indië was uitgevoerd, werd dit in
1903-1907 nog eens herhaald (en verbeterd) door W. van Bemmelen. Het KMMO
ondervond evenwel dezelfde problemen als het KNMI in De Bilt. Door de elektrificatie
van de tramwegen in Batavia moest het instituut in 1899 naar Buitenzorg verhuizen
en na de elektrificatie van de spoorlijn Batavia-Buitenzorg werd zelfs besloten tot
verhuizing naar een eiland voor de kust van Batavia. Van 1925 tot de sluiting van
het KMMO in 1942 (bij het begin van de Japanse bezetting) werden daar de
waarnemingen voortgezet.
Het KMMO was in 1898 uitgebreid met een seismografische afdeling, waarin
vooral de in de Indische archipel veelvuldig voorkomende aardbevingen werden
bestudeerd. Op grond van systematische studie van de hypocentra van de
aardbevingen (de ondergrondse centra van waaruit de aardbeweging zich voortplant)
kwam H.P. Berlage in 1937 tot de conclusie dat deze zich op een hellend vlak
bevinden dat ter hoogte van de lijn Sumatra, Java, Celebes en de Filippijnen naar
beneden duikt. Mede door dit soort onderzoekingen was de Indische archipel tegen
1940 een van de best gekende geologische gebieden van de wereld.
De astronomie kreeg pas in de loop van de twintigste eeuw een hechte
institutionele vorm. Wel werden er eerder regelmatig onderzoekers naar Indië
gestuurd om bepaalde verschijnselen aan de sterrenhemel te bestuderen, maar
een permanent astronomisch observatorium werd pas in 1920 gesticht, door de
planter en mecenas K.A.R. Bosscha. Toen deze in 1919 hoorde dat aan het KMMO
een Leids astronoom, J.G.E.G. Voûte, zou worden aangesteld, die van De Sitter
een telescoop zou ontvangen die in Leiden niet meer gebruikt werd, zocht hij contact
met de astronoom om met hem te spreken over de bevordering van de astronomie
in Nederlands-Indië. Het resultaat was in 1920 de oprichting van de
Nederlandsch-Indische Sterrenkundige Vereniging, die zich onder andere de
inrichting van een observatorium ten doel stelde. Bosscha deed de toezegging
daarvoor een grote dubbele Zeiss-refractor te zullen financieren. In 1923 werd de
in Lembang, even benoorden Bandoeng, gebouwde sterrenwacht officieel geopend
en in 1928 werd de door Bosscha betaalde telescoop geïnstalleerd. Op het zuidelijk
halfrond waren op dat moment alleen de telescopen van Melbourne en La Plata
nog groter, maar door de
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Afbeelding 35. Gordel van negatieve anomalie van de zwaartekracht in de Indische Archipel,
volgens Vening Meinesz, 1934
Een van de opmerkelijkste resultaten van de zwaartekrachtmetingen die Vening Meinesz
op zee uitvoerde, was de ontdekking van een langgerekte strook van negatieve anomalie
van de zwaartekracht. Dit gebied met een tekort aan zwaartekracht werd al spoedig een
Vening Meinesz-gordel genoemd (de Engelsen spraken dubbelzinnig van een ‘Minus’-gordel).
Vening Meinesz schreef de negatieve gordel toe aan het inknikken van de aardkorst. In de
aardmantel veronderstelde hij convectiestromen van het mantelgesteente, die onder
continenten omhoog zouden gaan en onder zee weer omlaag (deze stromingen werden in
de theorie veroorzaakt door temperatuurverschillen tussen de kern en de aardkorst). Op de
rug van zo'n convectiestroom drijft het Aziatische continent in zuidwestelijke richting en ten
zuiden van de Archipel stuit dit continent op het Australische continent. Het gevolg is dat de
aardkost zich in het mantelgesteente boort en aangezien het mantelgesteente zwaarder is
dan de aardkorst, treedt op die plaats een tekort aan zwaartekracht op. De convectiestromen
zijn evenwel niet continu, maar episodisch. Als de korst zich in de mantel heeft geboord,
komt de beweging tot rust en treedt er een herstel van het verstoorde evenwicht in. Op dat
tijdstip rijst de aardkorst aan de continentzijde en treedt er dus gebergtevorming op.
De inkniktheorie van Vening Meinesz is gedeeltelijk in strijd met de theorie van Wegener
over de drift der continenten. Deze theorie, gelanceerd in 1912-14, raakte rond 1960
algemeen aanvaard en dat noopte Vening Meinesz tot een zekere aanpassing van zijn eigen
theorie.
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bijna equatoriale ligging van de sterrenwacht van Lembang had deze het voordeel
dat daar zowel de noordelijke als de zuidelijke sterrenhemel bestudeerd kon worden.
Kort na de installatie van ‘zijn’ kijker overleed Bosscha, maar hij wist het voortbestaan
van de sterrenwacht verzekerd omdat, eveneens in 1928, het Nederlands-Indische
gouvernement grotendeels de financiering van de instelling had overgenomen. De
Bosschasterrenwacht (zo genoemd naar de vader van de stichter, de Delftse
hoogleraar in de natuurkunde J. Bosscha) was ondertussen al een internationaal
centrum van de astronomie geworden. In 1926 bij voorbeeld werd een expeditie
geleid naar Benkoelen, waar de astronomen Pannekoek en Minnaert samen met
Duitse collega's een zonsverduistering hoopten waar te nemen die een bevestiging
zou kunnen opleveren van Einsteins theorieën.
Bosscha was niet alleen de drijvende kracht achter de sterrenwacht in Lembang,
hij behoorde ook tot de initiatiefnemers van de oprichting van een Technische
Hogeschool in Bandoeng. Deze Hogeschool, die in 1919 formeel opgericht werd
en in 1920 haar poorten opende, was de eerste instelling van natuurwetenschappelijk
hoger onderwijs in Indië (in 1927 zou in Batavia nog de Geneeskundige Hogeschool
worden opgericht) en Bosscha was tot zijn dood in 1928 president-curator.
De Technische Hogeschool verwierf vrijwel onmiddellijk een zekere reputatie als
centrum van zelfstandig natuurkundig onderzoek. Dit was vooral te danken aan de
eerste hoogleraar natuurkunde, J. Clay.
JACOB CLAY, in 1882 in Berkhout geboren, studeerde natuurkunde in
Leiden. Van 1903 tot 1907 was hij assistent van Kamerlingh Onnes en
hij promoveerde in 1908 op De galvanische weerstand van metalen en
legeeringen bij lage temperaturen. Van 1906 tot 1920 was hij leraar in
het middelbaar onderwijs en in 1913 werd hij privaatdocent in de
natuurfilosofie te Delft. Na de oprichting van de Technische Hogeschool
in Bandoeng werd hij er de eerste hoogleraar in de natuurkunde. In 1929
keerde hij terug naar Nederland, waar hij in Amsterdam hoogleraar in de
natuurkunde werd. Clay, die zich behalve met de experimentele
natuurkunde ook intensief ingelaten heeft met de filosofie, ging in 1952
met emeritaat en overleed in 1955.
Toen Clay in Bandoeng aankwam, moest hij uit het niets het natuurkundige onderwijs
opbouwen. Daarbij kwamen hem zijn ervaringen met Kamerlingh Onnes goed van
pas. Hij richtte naar Leids voorbeeld een instrumentmakersopleiding op en kreeg
in 1922 de beschikking over een klein natuurkundig laboratorium, dat evenals de
sterrenwacht naar de Nederlandse fysicus J. Bosscha werd genoemd.
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Als onderzoeksterrein koos Clay de atmosferische elektriciteit en de in het verlengde
daarvan liggende doordringende of kosmische straling. Clay meende namelijk dat
deze verschijnselen niet overal op aarde even intensief waren en dat hij dus wellicht
de geografische ligging van Bandoeng zou kunnen uitbuiten. Hij begon met het
onderzoek in 1927 en constateerde al in 1927-1928 tijdens een verlofreis naar
Nederland dat de intensiteit van de straling naar de evenaar toe afneemt. Hij en
anderen schreven dit breedte-effect toe aan het aardmagnetisme en daaruit kon
worden afgeleid dat het bij kosmische straling niet ging om elektromagnetische
straling maar om elektrisch geladen deeltjes. In zijn Amsterdamse tijd zette Clay dit
onderzoek voort en in het kader daarvan keerde hij in 1933 nog eenmaal naar
Bandoeng terug. Zijn opvolger daar, H.R. Woltjer, omschreef na de tweede
wereldoorlog Clay's ontdekking van het breedte-effect ten gevolge van het
aardmagnetisme als ‘de enige mij bekende eclatante ontdekking op physisch gebied
in Indonesië’.
Het Bosscha-laboratorium in Bandoeng verleende vanaf 1923 regelmatig
gastvrijheid aan Vening Meinesz als deze tijdens een van zijn reizen ter bepaling
van de waarde van de zwaartekracht Indië aandeed. De waarnemingen die Vening
Meinesz in Bandoeng verrichtte, waren voor de veldwaarnemers van de Bataafsche
Petroleum Maatschappij reden om hun toestellen regelmatig naar Bandoeng te
brengen. Ter plaatse konden ze door vergelijking van hun instrumenten met die van
Vening Meinesz de gewenste controlemetingen verrichten.
Bandoeng werd nog meer een centrum van natuurwetenschappelijk onderzoek
in Nederlands-Indië, toen in 1924 de Dienst van het Mijnwezen, het belangrijkste
coördinerende orgaan voor het geologisch onderzoek, van Batavia naar de stad in
de bergen verplaatst werd. Deze dienst was in 1850 opgericht en had zich vooral
gericht op het opsporen van delfstofhoudende lagen. De geologische rapporten die
dit werk opleverde, waren eigenlijk slechts bijprodukten geweest. In 1922 was de
dienst evenwel uitgebreid met een aparte Geologische Dienst, die een begin maakte
met een systematische en meer wetenschappelijk verantwoorde herkartering van
de verschillende eilanden. De dienst werd gehuisvest in een nieuw Geologisch
Museum, dat tijdens het IV de Pacific Science Congress, in 1929 op Java gehouden,
officieel geopend werd. Rond 1930 waren er bijna 40 academici werkzaam, maar
ten gevolge van de economische crisis en later de Japanse bezetting daalde dit
aantal sterk. Sterker nog dan in Nederland betekende het uitbreken van de tweede
wereldoorlog en de vreemde bezetting voor de natuurwetenschappen in
Nederlands-Indië een scherpe cesuur.
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Epiloog: De naoorlogse natuurwetenschap
Naarmate wij dichter onze eigen tijd naderen, wordt het moeilijker een helder beeld
te geven van de ontwikkelingen van de natuurwetenschappen in Nederland.
Weliswaar bieden scientiometrische studies de mogelijkheid tendenties en
verschuivingen in de wetenschapsbeoefening te traceren, maar voor een afgewogen
oordeel over wat wel en wat niet van werkelijk belang is, ontbreekt nog de nodige
distantie. Wij zien er daarom vanaf het overzicht van de geschiedenis van de
Nederlandse natuurwetenschap tot aan het heden te vervolgen. Een dergelijke
poging zou slechts kunnen uitmonden in een kroniek van onderzoekingen, een
gevaar dat in de twee hoofdstukken over de periode 1870-1940 toch al niet meer
geheel bezworen kon worden. Wij kunnen hier niet veel meer doen dan het
aanduiden van enkele ontwikkelingen en het aanstippen van enkele resultaten.
Dat wij de cesuur bij 1940, het begin van de Duitse bezetting, leggen, is niet
zonder reden. In de loop van de oorlog werd het natuurwetenschappelijk onderzoek
op de meeste plaatsen in Nederland zeer bemoeilijkt en in vele gevallen zelfs
onmogelijk gemaakt. De universiteit werd gesloten, de internationale communicatie
verbroken, het personeel uitgedund. Na afloop van de oorlog bleek de
natuurwetenschap in Nederland ernstig achterop te zijn geraakt bij de ontwikkelingen
in met name de Verenigde Staten, niet alleen omdat er vijf of vier verloren jaren
waren geweest, maar ook omdat de natuurwetenschap daar een sterke impuls had
ontvangen in het kader van de oorlogsinspanning.
De eerste zorg na de bevrijding was dan ook het inhalen van de opgelopen
achterstand. Binnen niet al te lange tijd is men hier in die opzet geslaagd. Voor de
natuurkunde was daarbij van grote betekenis dat in 1946 de Stichting voor
Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) werd opgericht, waarin behalve de
overheid ook het bedrijfsleven participeerde. In 1950 ging deze stichting op in de
overkoepelende Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
(ZWO), de zuiver wetenschappelijke pendant van TNO. Het wegwerken van de
achter-
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stand werd wel bemoeilijkt door een ‘brain-drain’ naar de Verenigde Staten:
veelbelovende onderzoekers wachtten het herstel in Nederland niet af en grepen
de kansen die ze in de Verenigde Staten kregen. Een van de eersten was de in
Leiden opgeleide fysicus N. Bloembergen, die al in 1946 naar Amerika trok, in
Harvard hoogleraar werd en in 1981 de Nobelprijs voor natuurkunde zou krijgen
voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van laser-apparatuur.
De situatie veranderde rond 1960, toen de expansie van de Nederlandse
universiteit op gang kwam. Uit de mede door de Groningse gasbel ruim gevulde
schatkist werd veel geld in de universiteiten gepompt, die nu zoveel mogelijkheden
kregen dat het voor jonge onderzoekers niet meer nodig was het land te verlaten.
Oudere emigranten keerden soms zelfs terug en een niet gering aantal onderzoekers
uit andere landen kwam naar Nederland. De expansie van het universitaire bestel
nam in de jaren zestig en zeventig grote vormen aan. Nieuwe instellingen van hoger
onderwijs zagen het licht, bestaande werden uitgebreid; de stichting van de
Technische Hogeschool Eindhoven (1957), de opbouw van een faculteit voor
wiskunde en natuurwetenschappen in Nijmegen (1957) en de oprichting van de
Technische Hogeschool Twente (1964) waren daarbij voor de natuurwetenschappen
het belangrijkst. Het aantal wetenschappelijke onderzoekers steeg snel, de aanschaf
van de nieuwste apparatuur leek geen probleem meer, maar sneller nog groeide
het aantal studenten. Op 1 december 1984 stonden 165.000 studenten ingeschreven.
In de loop van de jaren zeventig begon duidelijk te worden dat deze expansie
ingrijpende wijzigingen in de structuur van het wetenschappelijk bestel noodzakelijk
maakte. Er bleken grenzen aan de groei te zijn en men vroeg zich af of de
samenleving wel gediend was met de opleiding van grote aantallen
wetenschappelijke onderzoekers. Om deze en andere redenen begon de overheid
pogingen te ondernemen meer greep te krijgen op het universitaire bestel: in 1981
werd de universitaire studie in de meeste richtingen drastisch bekort door de
invoering van de twee-fasenstructuur en van recentere datum is de invoering van
het systeem van voorwaardelijke financiering. Voor de sturing van het
wetenschappelijk onderzoek is korte tijd zelfs naast het ministerie voor Onderwijs
en Wetenschappen een apart Ministerie voor Wetenschapsbeleid in het leven
geroepen, dat echter later het slachtoffer is geworden van de departementale
ruilverkavelingen die Nederlandse kabinetsformaties begeleiden. Het is nog onzeker
welke kant deze ontwikkelingen opgaan. Sommige maatregelen wijzen erop dat
men ten departemente het Duitse universiteitsmodel wil vervangen door een
Amerikaans model, waarin de onder-
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linge wedijver van universiteiten en onderzoekers veel groter is dan in het Duitse
model; andere maatregelen dreigen door hun formalisme en bureaucratie de voor
de competitie vereiste ruimte en vrijheid te niet te doen. Onduidelijk is echter tevens
of deze effecten zich in de natuurwetenschappen, die altijd al een straffer regime
hebben gekend, in dezelfde mate voordoen als in andere richtingen.
Over het peil van de Nederlandse natuurwetenschap in de afgelopen vier decennia
valt nog weinig te zeggen. Internationaal gezien neemt Nederland in de sterrenkunde
een vooraanstaande plaats in dank zij de grote vlucht die de radio-astronomie hier
te lande heeft genomen, maar voor de meeste disciplines ontbreken ons
eenvoudigweg de gegevens om een oordeel te geven. Alleen de ontwikkelingen op
het gebied van de natuurkunde zijn redelijk in kaart gebracht, wat ook niet zo
verwonderlijk is omdat ongeveer de helft van de gelden die door ZWO worden
uitgegeven aan natuurkundig onderzoek besteed worden. Uit een recent overzicht
blijkt dat de fysica in Nederland op een hoog peil staat, dat het aandeel van de
Nederlandse natuurkunde aan de internationale ontwikkeling in overeenstemming
is met de plaats van Nederland in de rangorde van geïndustrialiseerde landen, maar
ook dat werkelijke uitschieters naar boven ontbreken. Op het terrein van de atoomen moleculaire fysica heeft Nederland nog steeds, dat wil zeggen sinds de tijd van
Van der Waals en Kamerlingh Onnes, een sterke positie. Het FOM-instituut voor
Atoom- en Moleculaire Fysica, dat van 1953 tot 1982 onder de directie stond van
J. Kistemaker en waar onder andere het ultracentrifugeproces werd ontwikkeld, zet
dus een oude traditie voort. Ondervertegenwoordigd is de Nederlandse fysica op
het terrein van de studie van elementaire deeltjes, maar in zekere zin is hier sprake
van optisch bedrog. Dit onderzoek dient te geschieden met apparatuur (deeltjes
versnellers) die niet meer door één land te bekostigen zijn. Dergelijk onderzoek
wordt in Europa verricht door het Conseil Européen de la Recherche Nucleaire
(CERN), dat sinds 1954 bij Genève een internationaal laboratorium voor kernfysisch
onderzoek in bedrijf heeft waaraan ook de FOM bijdraagt.
Eén van de Nederlandse onderzoekers in Genève, S. van der Meer, ontving in
1984 samen met zijn Italiaanse collega Rubbia de Nobelprijs voor natuurkunde voor
de ontwikkeling van een methode waarmee betere antiprotonenversnellers gemaakt
kunnen worden. Deze Nobelprijs was niet de enige die na de oorlog aan een
Nederlandse onderzoeker is toegevallen. In 1953 werd de Groningse fysicus Zernike
dezelfde onderscheiding verleend voor zijn ontwikkeling van de
fasecontrastmicroscoop. Tussen Zernike en Van der Meer bestaan - laten wij dat
voorop-
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stellen - aanmerkelijke verschillen: de eerste ontwikkelde zijn verfijnde apparatuur
in betrekkelijk isolement en geheel alleen in Groningen, de tweede leverde ‘slechts’
een beslissende bijdrage aan wat in feite het werk van een groot internationaal team
was. Toch kan men het feit dat juist deze Nederlandse onderzoekers een Nobelprijs
ontvingen enige symbolische waarde niet ontzeggen. Dat het juist twee
‘apparatenbouwers’ waren die de prijs kregen, vormt namelijk een waardig saluut
aan al die Nederlandse onderzoekers die in het voetspoor van Stevin het ontbreken
van een filosofische dimensie in hun werk ruimschoots gecompenseerd hebben
door een grote dosis technisch en mathematisch vernuft.
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beperking’, Theoretische Geschiedenis 10 (1983), 436-452. Duhem heeft de
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van Nederlandse natuurwetenschappers (Amsterdam 1980) (wetenschapshistorisch
het meest verantwoord); L. Beek, Pioniers der natuurwetenschappen. Van Mercator
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(Zutphen 1980), 101-122 (over o.a. Drebbel, Schagen en de Metii); C. de Waard,
De uitvinding der verrekijkers. Eene bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Den
Haag 1906) (in het bijzonder over Lipperhey); J. Keuning, Petrus Plancius, theoloog
en geograaf, 1552-1622 (Amsterdam 1946); E.J. Dijksterhuis, Simon Stevin (Den
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de Nederlanden uit de 16e-18e eeuw (Den Haag 1940). Over het ramisme in de
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Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld (Amsterdam
1983), vooral hoofdstuk VII.

II. Academici en aristocraten
Algemene overzichten kan men vinden in: Struik, Het land van Stevin en Huygens,
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in the seventeenth and eighteenth centuries’, in: M. Crosland (red.), The emergence
of science in Western Europe (Londen 1975), 89-109; Christiaan Huygens en de
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De elitiserings-en aristocratiseringsprocessen vindt men beschreven in: J. en A.
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Romein, De Lage Landen bij de zee (Amsterdam 1973 ), hoofdstuk 14; D.J. Roorda,
‘The ruling classes in Holland in the seventeenth century’, in: J.S. Bromley, E.H.
Kossmann (red.), Britain and the Netherlands II (1964), 109-132. Voor de
mechanisering: E.J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld (Amsterdam
1950).
De verspreide literatuur over Beeckman is bijeengebracht in: Van Berkel, Isaac
Beeckman. Uit de onoverzienbare literatuur over Descartes: M. Rodis-Lewis,
Descartes (Parijs 1984); C. Serrurier, Descartes: leer en leven (Den Haag 1930).
De verspreiding van het cartesianisme is onderzocht in: C. Louise Thijssen-Schoute,
Nederlands cartesianisme (Amsterdam 1954).
De rol en betekenis van de universiteiten in het wetenschappelijke en intellectuele
leven vindt steeds meer erkenning: K. van Berkel, ‘Universiteit en natuurwetenschap
in de 17e eeuw, in het bijzonder in de Republiek’, in: H.A.M. Snelders, K. van Berkel
(red.), Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin. Thema's uit de
wetenschapsgeschiedenis (Den Haag 1981), 107-130; W.Th.M. Frijhoff, La société
néerlandaise et ses gradués, 1575-1814 (Amsterdam 1981); Dez., ‘Wetenschap,
beroep en status ten tijde van de Republiek: de intellectueel’, Tijdschrift voor de
Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek
(TGGNWT) 6 (1983), 18-30.
Van alle universiteiten bestaan gedenkboeken. Voor Leiden: M. Siegenbeek,
Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool (Leiden 1829), en G.D.J. Schotel, De
Academie te Leiden in de 16e, 17e en 18e eeuw (Haarlem 1875); voor Franeker:
W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker (2
dln.; Leeuwarden 1878-1879), en G. Jensma, F.R.H. Smit, F. Westra (red.),
Universiteit te Franeker 1585-1811. Bijdragen tot de geschiedenis van de Friese
hogeschool (Leeuwarden 1985); voor Groningen: W.J.A. Jonkbloet, Gedenkboek
der Hoogeschool te Groningen (Groningen 1864); voor Utrecht: G.W. Kernkamp,
De Utrechtse universiteit 1636-1936 (2 dln.; Utrecht 1936); voor Harderwijk: H.
Bouman, Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare
Hoogleraaren (Utrecht 1844-1847); voor Amsterdam: H. Brugmans e.a. (red.),
Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932
(Amsterdam 1932).
De ontwikkeling van de natuurfilosofie is beschreven door: Sassen, Geschiedenis
van de wijsbegeerte. Daarin zijn oudere detailstudies over Heereboord. Renerius
e.a.
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verwerkt. Zie ook: C. de Pater, ‘Experimental physics’, in: Leiden university in the
seventeenth century. An exchange of learning (Leiden 1975), 308-327; E.G. Ruestow,
Physics at 17th and 18th century Leiden. Philosophy and the new science in the
university (Den Haag 1973); K. van Berkel, ‘Descartes in debat met Voetius. De
mislukte introductie van het cartesianisme aan de Utrechtse universiteit (1639-1645)’,
TGGNWT 7 (1984), 4-18.
De verspreide literatuur over Van Schooten is samengevat in de biografische
artikelen in de DSB en het NNBW. Voor Huygens is het DSB-artikel over hem (van
de hand van H.J.M. Bos) eveneens een geschikt uitgangspunt. Beter nog leert men
hem kennen uit zijn Oenvres complètes (22 dln., 's-Gravenhage 1888-1950). Zie
echter tevens: H.J.M. Bos, e.a. (red.), Studies on Christiaan Huygens (Lisse 1980).
De behandeling van Huygens' cartesianisme in: Dijksterhuis, De mechanisering van
het wereldbeeld is nog altijd de moeite waard. Een bezonken oordeel geeft: R.
Hooykaas, Experientia ac ratione: Huygens tussen Descartes en Newton (Leiden
1979).
Voor de medische levenswetenschappen zie: Lindeboom, De geschiedenis van
de medische wetenschap. De meest recente studie over Sylvius is: H. Beukers,
‘Mechanistische principes bij Franciscus dele Boë, Sylvius’, TGGNWT 5 (1982),
6-15. Voor Swammerdam zie: A. Schierbeek, Jan Swammerdam (12 februari 1637-17
februari 1680). Zijn leven en werken (Lochem 1946); Jan Swammerdam.
Themanummer van het TGGNWT 4 (1981), nr. 2. Schierbeek schreef ook de
standaardbiografie over Leeuwenhoek: A. Schierbeek, Antoni van Leeuwenhoek.
Zijn leven en werken (Lochem 1951). De sindsdien verschenen studies zijn verwerkt
in: L.C. Palm, H.A.M. Snelders (red.), Antoni van Leeuwenhoek, 1632-1723
(Amsterdam 1982). Zie daarin met name: K. van Berkel, ‘Intellectuals against
Leeuwenhoek. Controversies about the methods and style of a self-taught scientist’,
p. 187-209.

III. Wetenschap in dienst van de Verlichting
Een goed beeld van de huidige stand van zaken op het gebied van de
geschiedschrijving van de natuurwetenschap in de achttiende eeuw geeft: G.S.
Rousseau, R. Porter (red.), The ferment of knowledge. Studies in the historiography
of eighteenth century science (Cambridge 1980). Over de omvang van de
wetenschappelijke kennis: F. Stuhlhofer, ‘Unser Wissen verdoppelt sich alle 100
Jahre. Grundlegung einer “Wissensmessung”’, Berichte zur Wissenschaftsgeschichte
6 (1983), 169-193.
De Nederlandse Verlichting is aan een herwaardering onderhevig geweest. Zie
2

daarvoor: H.H. Zwager, Nederland en de Verlichting (Bussum 1972, 1980 ); W.W.
Mijnhardt, ‘De Nederlandse Verlichting: een terrein verkenning’, in: Figuren en
figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J.C. Boogman (Groningen 1979), 1-25.
Het standaardwerk over Boerhaave is: G.A. Lindeboom, Herman Boerhaave. The
man and his work (Londen 1968). Over de Leidse fysici: Ruestow, Physics at Leiden,
in het bijzonder p. 113-139. De rol van 's Gravesande in de strijd tussen Newton en
Leibniz is belicht door: A.R. Hall, Philosophers at war. The quarrel between Newton
and Leibniz (Cambridge 1980), en zijn aandeel in de verspreiding van radicale
ideeën door: M.C. Jacob, The Radical Enlightenment. Pantheists, Free-
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masons, and Republicans (Londen 1981). Voor het overige is er weinig over 's
Gravesande geschreven. Musschenbroek is daarentegen uitputtend behandeld
door: C. de Pater, Petrus van Musschenbroek (1692-1761), een newtoniaans
natuuronderzoeker (Utrecht 1979).
Van de popularisering van de natuurwetenschappen is een overzicht voorhanden
in: R. Hooykaas, ‘De natuurwetenschap in “de eeuw der genootschappen”’, in: NG
200. Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977 (Utrecht 1977), 11-38, herdrukt
in: Van Berkel, Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin, 131-167.
Nieuwentijt als fysico-theoloog wordt belicht door: J. Bots, Tussen Descartes en
Newton. Geloof en natuurwetenschap in de 18e eeuw (Assen 1972). Over de latere
fysico-theologie: B. Paasman, J.F. Martinet. Een Zutphens filosoof in de achttiende
eeuw (Zutphen 1971). Voor een voorbeeld van de symbiose tussen universitaire
en buiten-universitaire onderzoekers: P. van der Star (red.), Fahrenheit's letters to
Leibniz and Boerhaave (Amsterdam-Leiden 1983).
De geleerde genootschappen worden mede behandeld in bovengenoemd artikel
van Hooykaas. Verder zijn er voor de onderscheiden genootschappen talrijke
gedenkboeken: J.A. Bierens de Haan, De Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen 1752-1952 (Haarlem 1952); W.W. Mijnhardt, ‘Veertig jaar
cultuurbevordering: Teylers Stichting 1778- ± 1815’, in: ‘Teyler’ 1778-1978. Studies
en bijdragen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede eeuwfeest
(Haarlem-Antwerpen 1978), 58-111; H.A.M. Snelders, ‘Het Departement Natuurkunde
van de Maatschappij van Verdiensten Felix Meritis in het eerste kwart van zijn
bestaan’, Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 15 (1983), 197-214 (in
een speciaal aan Felix Meritis gewijd nummer).
Voor de verschuiving in de wetenschappen in de achttiende eeuw: Th. S. Kuhn,
‘Mathematical versus experimental traditions in the development of physical science’,
Journal of Interdisciplinary History 7 (1976), 1-31, herdrukt in: Van Berkel,
Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin, 26-54. Zijn studies over de
ontvangst van de nieuwe scheikunde in de late Republiek heeft Snelders samengevat
in: H.A.M. Snelders, Het Gezelschap der Hollandsche Scheikundigen. Amsterdamse
chemici uit het einde van de achttiende eeuw (Amsterdam 1980). Voor de kennis
van Van Marum beschikken wij over een seriewerk met historische studies en edities
van zijn werken: J.G. de Bruijn, R.J. Forbes, E. Lefebvre (red.), Martinus van Marum,
Life and work (6 dln.; Leiden 1969-1976).

IV. Reorganisatie en beginnend herstel
Reacties van Nederlandse onderzoekers op de denkbeelden van de Franse
‘bevrijders’ worden vermeld in Mijnhardt, ‘Veertig jaar cultuurbevordering’. Huizinga
heeft over zowel de vroege geschiedenis van de Koninklijke Akademie als de Franse
hervorming van het hoger onderwijs geschreven; zie: J. Huizinga, ‘Van Instituut tot
Akademie’, in: Verzamelde werken, VIII (Haarlem 1951), 426-449; Dez., ‘De
wetenschappen in het algemeen en die der Afdeeling Letterkunde’, in: Ibid., 450-463;
Dez., ‘De geschiedenis der universiteit gedurende de derde eeuw
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van haar bestaan, 1814-1914 (Eerste deel van Academia Groningana,
MDCXIV-MCMXIV)’, in: Ibid., 36-339, in het bijzonder 41-69. Laatstgenoemde
geschiedenis van de Groningse universiteit is overigens voor de hele
universiteitsgeschiedenis van de negentiende eeuw van belang. De voorgeschiedenis
van het Organiek Besluit wordt behandeld door: B.J.L. de Geer, ‘De regeling van
het hooger onderwijs in Nederland in 1814’, Nieuwe bijdragen voor de
rechtsgeleerdheid en wetgeving 19 (1869), 212-272. Een onmisbaar overzicht van
de wetgeving op het gebied van het hoger onderwijs vanaf 1815 biedt: M. Groen,
Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980. Een onderwijskundig
overzicht. Deel 1: De wetgeving (Eindhoven 1983).
H.A.M. Snelders, ‘De natuurwetenschappen in de lokale wetenschappelijke
genootschappen uit de eerste helft van de negentiende eeuw’, De Negentiende
Eeuw 7 (1983), 102-122 bevat een lijst van alle bekende lokale genootschappen
en bespreekt hun natuurwetenschappelijke activiteiten. Eén lokaal genootschap is
het onderwerp van: NG 200. Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977 (Utrecht
1977). In: A.S.H. Breure, e.a. (red.), Leven en werken van J.G.S. van Breda
(1788-1867) (Haarlem 1979) komt de Hollandse Maatschappij aan de orde in de
tijd dat Van Breda secretaris was. J.G. Veldink, W.C.H. Staring 1808-1877. Geoloog
en landbouwkundige (Wageningen 1970) legt het accent op Staring als
landbouwkundige.
Van belang voor de universiteitsgeschiedenis zijn de eerder genoemde werken
van Huizinga over Groningen, Kernkamp over Utrecht en Brugmans e.a. over
Amsterdam. Voor de figuur van Moll kan behalve het al vermelde NG 200
geraadpleegd worden: H.A.M. Snelders, ‘The electromagnetic experiments of the
Utrecht physicist Gerrit Moll (1785-1838)’, Annals of science 41 (1984), 35-55. Molls
collega De Fremery wordt behandeld door J.H.F. Kerp, ‘Nicolaas Cornelis de Fremery
(1770-1844) als palaeontoloog’, TGGNWT 4 (1981), 119-132. De affaire met de
telescoop in Leiden staat centraal in J. van der Bilt, De grote spiegelkijker van
Roelofs en Rienks. Een episode uit de geschiedenis der Leidse en Utrechtse
sterrewachten (1821-1846) (Leiden 1951). H.A.M. Snelders, ‘Romantiek en
natuurwetenschappers in Nederland (1800-1850)’, De Negentiende Eeuw 8 (1984),
72-90, documenteert het ontbreken van een wijsgerige inslag in de Nederlandse
natuurwetenschappelijke wereld.
Het beginnend herstel is vooral beschreven in het kader van Mulders
onderwijsvernieuwingen; zie: H.A.M. Snelders, ‘De schei- en natuurkunde aan de
Utrechtse universiteit in de negentiende eeuw’, TGGNWT 7 (1984), 32-48; Dez.,
‘Het chemisch laboratorium ‘De Leeuwenbergh’ te Utrecht (1845-1903)’, Ibid., 7
(1984), 129-140. Over het nieuwe chemische laboratorium te Leiden (en zijn
voorgangers): W.P. Jorissen, Het chemisch (thans anorganisch chemisch)
laboratorium der universiteit te Leiden van 1859-1909 en de chemische laboratoria
dier universiteit vóór dat tijdvak en hen, die er doceerden (Leiden 1909).
Het chemisch werk van Buys Ballot komt alleen uitgebreid aan de orde in de
bijdrage van Schuurmans en Snelders in: Van Stevin tot Lorentz. E. van Everdingen,
C.H.D. Buys Ballot 1817-1890 (Den Haag 1953) gaat vrijwel uitsluitend in op
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zijn meteorologisch werk, hetgeen uiteraard ook geldt voor: 1854-1954. Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut (Den Haag 1954). Voor de geschiedenis van
de meteorologie is ook instructief: J.C. Deiman, Weer en wind. Ontwikkelingen in
de weerkunde in Nederland tot 1900. Catalogus Utrechts universiteitsmuseum
(Utrecht 1984).
Over Harting bestaat geen aparte monografie, over Kaiser kan men raadplegen:
G. van Herk, H. Kleibrink, W. Bijleveld, De Leidse Sterrewacht. Vier eeuwen wacht
bij dag en bij nacht (Zwolle 1983). De ontvangst van het darwinisme (vooral in de
algemene tijdschriften) is bestudeerd door J.G. Hegeman, ‘Darwin en onze
voorouders. Nederlandse reacties op de evolutieleer van 1860-1875. Een terrein
verkenning’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der
Nederlanden 85 (1970), 261-314.
De voorbereiding van de wet van 1876 wordt uitvoerig besproken in de reeds
genoemde gedenkbundel van Brugmans e.a. over Amsterdam. Voor de wet zelf,
zie het overzicht van Groen, hierboven genoemd.

V. Professionalisering en schaalvergroting
De doorbraak van de Nederlandse natuurwetenschap na 1870 is nog hoofdzakelijk
vanuit een biografisch oogpunt bestudeerd. Eén van de weinige pogingen tot
synthese is: B. Willink, ‘Een inleiding tot de Tweede Gouden Eeuw. De wetten van
1863 en 1876 en de wedergeboorte van de Nederlandse natuurwetenschap’,
Hollands Maandblad 22 (1980), nr. 391-392, p. 3-9. (Een uitgebreider proefschrift
over de sociale achtergronden van nationale bloeiperioden is in voorbereiding.) De
wet van 1876 wordt behandeld in Groen, Het wetenschappelijk onderwijs in
Nederland, het verzet tegen de wet in: O.J. de Jong, Benoemingsbeleid aan de
Rijksuniversiteiten (1876-1931). Rede bij de viering van de 346ste Dies Natalis der
Rijksuniversiteit te Utrecht (Utrecht 1982). A. Bartels, Een eeuw Middelbaar Onderwijs
1863-1963 (Groningen 1963) beschrijft de vormen van onderwijs die door de wet
van Thorbecke ingevoerd zijn, met name de HBS. Enkele aspecten van de
transformatie van de natuurwetenschap in de negentiende eeuw worden belicht in:
Balans van een eeuw. Natuurwetenschappen en geneeskunde in Nederland in de
19e eeuw. Catalogus Museum Boerhaave Leiden (Leiden 1985).
In sommige gedenkboeken van universiteiten en hogescholen wordt, zij het
meestal in kroniekmatige vorm, aandacht besteed aan de natuurwetenschap na
1870. Behalve de reeds enkele keren genoemde gedenkboeken van Kernkamp
over Utrecht, Huizinga en anderen over Groningen en Brugmans c.s. over Amsterdam
kan men noemen: E. Visser (red.), Universitas Groningana MCMXIV-MCMLXIV
(Groningen 1964); Pallas Leidensis MCMXXV (Leiden 1925), met daarin bijdragen
over de natuur- en scheikunde in het tijdvak 1875-1925; Gedenkschrift van de
Koninklijke Akademie en van de Polytechnische School 1842-1905 (Delft 1906).
De meer bekende natuuronderzoekers zijn meermalen beschreven in biografisch
opgezette geschiedwerken. Van der Waals, Kamerlingh Onnes, Lorentz, Zeeman
en Van 't Hoff zijn, omdat zij een Nobelprijs hebben ontvangen, behan-
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deld in: T.P. Sevensma (red.), Nederlandsche helden der wetenschap.
Levensschetsen van negen Nobelprijswinnaars. Hoogtepunten van
wetenschappelijken arbeid in Nederland (Amsterdam 1946). Op Zeeman na komen
ze ook voor in Van Stevin tot Lorentz, waarze in gezelschap zijn van Kapteyn en
De Vries. Behalve de genoemde onderzoekers komen in Gerrits, Grote Nederlanders,
ook Bosscha en Bakhuis Roozeboom aan de orde.
Van Lorentz bestaat geen moderne biografie. Het enige waarover we beschikken
is: G.L. de Haas-Lorentz (red.), H.A. Lorentz. Impressions of his life and work
(Amsterdam 1957). Voor Kamerlingh Onnes geldt hetzelfde. Zie: In memoriam Heike
Kamerlingh Onnes (Leiden 1926). Beide fysici worden besproken door: J.L.
Oosterhoff, ‘De opkomst van een “Vaderlandsche Natuurkunde” aan de Leidse
universiteit in de tweede helft van de negentiende eeuw’, in: W. Otterspeer (red.),
Een universiteit herleeft. Wetenschapsbeoefening aan de Leidse universiteit vanaf
de tweede helft van de negentiende eeuw (Leiden 1984), 103-124 (met
literatuurverwijzing). Over Van 't Hoff verschenen vrijwel tegelijkertijd twee
biografische studies: E. Cohen, Jacobus Henricus van 't Hoff. Sein Leben und Wirken
(Leipzig 1912); W.P. Jorissen, L. Th. Reicher, J.H. van 't Hoff's Amsterdammer
Periode 1877-1895 (Helder 1912). P.H.W.A.M. de Veer, Leven en werk van Hugo
de Vries (Groningen 1969) bespreekt het werk van de bioloog. Voor Beijerinck wordt
dit gedaan in: G. van Iterson jr., L.E. den Dooren de Jong, A.J. Kluyver, Martinus
Willem Beijerinck. His life and work (Den Haag 1940). Kapteyns leven is liefdevol
beschreven door H. Hertzsprung-Kapteyn, J.C. Kapteyn. Zijn leven en werken
(Groningen 1928). Aanvullingen treft men aan in: A. Blaauw e.a., Sterrenkijken
bekeken. Sterrenkunde aan de Groningse universiteit vanaf 1614. Catalogus
Universiteitsmuseum Groningen (Groningen 1983).

VI. Het interbellum
Voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen gedurende het interbellum is
het materiaal meer dan bij voorafgaande perioden biografisch van aard. De
biografische inlichtingen zijn tegelijkertijd veel verspreider. Zo is materiaal ontleend
aan de necrologieën in de Jaarboeken van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, korte In memoriams in diverse tijdschriften (o.a. Nederlands
Tijdschrift voor Natuurkunde) en het archief van het Universiteitsmuseum van de
Rijksuniversiteit te Utrecht (voor Utrechtse hoogleraren). Aan de in voorafgaande
overzichten reeds vermelde gedenkboeken van universiteiten kan voor dit tijdvak
toegevoegd worden: M. van Os, W.J. Wieringa (red.), Wetenschap en rekenschap
1880-1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan
de Vrije Universiteit (Kampen 1980).
Over de pogingen die Nederlandse wetenschapsbeoefenaren deden om na de
eerste wereldoorlog de internationale samenwerking weer te herstellen is binnenkort
een monografie van W. Otterspeer te verwachten. De expansie van het universitaire
bestel is voor een deel te volgen in het rapport van Groen (zie hiervoor) en in:
Statistiek van Nederland. Statistiek van het Hooger Ouderwijs 1930-
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1931 (Den Haag 1932). Zie ook: Brookman, The making of a science policy.
Een eerste indruk van het natuurkundig leven in Nederland in het interbellum treft
men aan in: C.J. Gorter, ‘Natuurkunde’, in: K.F. Proost, J.A. Romein (red.), Geestelijk
Nederland 1920-1940 (Amsterdam 1948). Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van de Nederlandse Vereniging van Natuurkundigen verscheen een aan de
geschiedenis gewijd nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 37
(1971), met bijdragen van C. Zwikker, H.B.G. Casimir en H. Brinkman. Een van de
weinige biografieën is: M.J. Klein, Paul Ehrenfest. Vol. 1: The making of a theoretical
physicist (Amsterdam 1970). Dit deel loopt tot 1920; meer is niet verschenen.
Voor de hoofdpersonen in de biologie zie: N. Postma, P. Smit (red.), Hermann
Jacques Jordan (1877-1943). Nederlands eerste vergelijkend fysioloog (Nijmegen
1980); R.P.W. Visser, ‘De Utrechtse zoölogie rond 1900: van morfologie naar
vergelijkende fysiologie’, TGGNWT 7 (1984), 49-59; M.P. Löhnis, Johanna
Westerdijk: een markante persoonlijkheid (z. pl. 1963); A.F. Kamp, J.W.M. La Rivière,
W. Verhoeven (red.), Albert Jan Kluyver. His life and work (Amsterdam 1959).
Het in het literatuuroverzicht bij hoofdstuk V genoemde Blaauw e.a., Sterrenkijken
bekeken bevat veel informatie over het tijdperk na het afscheid van Kapteyn in
Groningen. Voor de sterrenkunde in Amsterdam zie: A. Pannekoek, Herinneringen.
Herinneringen uit de arbeidersbeweging. Sterrenkundige herinneringen (Amsterdam
1982), in het bijzonder de inleiding van E.P.J. van den Heuvel bij de sterrenkundige
herinneringen. Over De Sitter is geen aparte literatuur, wel over zijn opvolger Oort:
H. van Woerden, W.N. Brouw, H.C. van der Hulst (red.), Oort and the universe. A
sketch of Oort's research and person (Dordrecht 1980). Zie ook: Van der Herk e.a.,
De Leidse Sterrewacht.
Van de aardwetenschappen is de geofysica tot nu toe het meest bescheven: J.
Veldkamp, History of geophysical research in the Netherlands and its former overseas
territories (Amsterdam 1984). Daarin ook verwijzingen naar oudere literatuur. Voor
de geschiedenis van de geologie is men hoofdzakelijk aangewezen op historische
artikelen in het tijdschrift Geologie en mijnbouw.
In het kader van wetenschapsdynamisch onderzoek heeft de ontwikkeling van
het natuurkundig laboratorium van Philips recentelijk veel aandacht gekregen: L.
Leydesdorff e.a., Philips en de wetenschap (Amsterdam 1982); J. Schopman,
‘Wetenschap in bedrijf: ontwikkeling en organisatie van het halfgeleidersonderzoek
binnen NV Philips' Gloeilampenfabrieken (1930-1955)’, TGGNWT 5 (1982), 158-185.
Wat er aan onderzoek gedaan werd, is beschreven in: H.B.G. Casimir, ‘Scientific
research of Philips' Industries from 1891 to 1951’, Philips Technical Review 13
(1951), 3-30 (ook opgenomen in: H.B.G. Casimir, S. Gradstein (red.), An anthology
of Philips research (Eindhoven 1966)). De ontwikkelingen bij Philips worden vanuit
een persoonlijk standpunt beschreven door: H.B.G. Casimir, Haphazard reality. Half
a century of science (New York 1983). De oprichting van TNO komt aan de orde in:
Brookman, The making of a science policy.
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VII. Natuurwetenschappen in de koloniën
Voor de bestudering van het natuuronderzoek in de Nederlandse koloniën in Azië
en Amerika staan dezelfde biografische handboeken ter beschikking als voor de
studie van het natuuronderzoek in Nederland. Een overzicht van vooral het onderzoek
in Nederlands Oost-Indië tot ongeveer 1900 biedt: M.J. Sirks, Indisch
natuuronderzoek (Amsterdam 1915). De tijd na 1850 wordt bestreken door: P. Honig,
F. Verdoorn (red.), Science and scientists in the Netherlands Indies (New York
1945), en Een eeuw natuurwetenschap in Indonesië 1850-1950 (Gedenkboek
Koninklijke Natuurkundige Vereeniging) (z.pl. 1950).
Over sommige onderzoekers zijn biografische studies geschreven: G. Ballintijn,
Rumphius. De blinde ziener van Ambon (Utrecht 1944); E. Rücker, Maria Sibylla
Merian 1647-1717. Ihr Wirken in Deutschland und Holland (Reihe Nachbarn, 24)
(Bonn 1980). Markgraf is zowel vanuit astronomisch, als vanuit biologisch
gezichtspunt bestudeerd: J.D. North, ‘Georg Markgraf, an astronomer in the New
World’, in: E. van den Boogaart (red.), Johan Maurits van Nassau-Siegen 1604-1679.
A humanist prince in Europe and Brazil (Den Haag 1979), 394-423, en: P.J.P.
Whitehead, ‘Georg Markgraf and Brazilian zoology’, in: Ibid., 424-471. Het
genootschapsleven in Batavia is het onderwerp van: H.A.M. Snelders, ‘Het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in de periode 1778 tot
1816’, Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw, no. 41-42 (1979), 62-90.
De periode na 1800 wordt hoofdzakelijk beschreven in de hierboven genoemde
overzichtswerken. Zie verder nog: Gedenkboek Franz Junghuhn 1809-1909 (Den
Haag 1910); K.A. van der Hucht, C.L.M. Kerkhoven, ‘De Bosscha-sterrenwacht,
Van thee tot sterrenkunde’, Zenit 9 (1982), 292-300. Veldkamp, History of geophysical
research bevat veel over de geofysica in de voormalige overzeese gebiedsdelen.

Epiloog
Het in de tekst genoemde overzicht van de natuurkunde in Nederland na de tweede
wereldoorlog is: C. le Pair, J. Volger (red.), Physics in the Netherlands. A selection
of Dutch contributions to physics in the first 30 years after the second World War (2
dln.; Utrecht 1982).
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primigenius’, in: Nieuwe Verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk
Nederlandsch Instituut, 1831 (foto: Universiteitsbibliotheek Utrecht).
(a) Schetskaartje van het gebied waar Moll en Van Beek in 1823 de snelheid
van het geluid bepaalden. Ontleend aan: G. Moll, A. van Beek, Proefnemingen
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chronometers (foto: Universiteitsmuseum Utrecht).
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Historisch Museum Leiden/Universiteitsbibliotheek Utrecht).
De Rijks HBS te Groningen, 1889. Ontleend aan: F.G. Groneman, Gedenkboek
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Universiteitsbibliotheek Utrecht).
Het natuurkundig laboratorium van de Rijksuniversiteit Groningen, ca. 1900.
Ontleend aan: Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV (Groningen 1914)
(foto: Universiteitsbibliotheek Utrecht).
Het oude en nieuwe chemische laboratorium van de Gemeentelijke Universiteit
van Amsterdam ten tijde van Van 't Hoff. Ontleend aan: E. Cohen, Jacobus
Henricus van 't Hoff. Sein Leben und Wirken (Leipzig 1912) (foto:
Universiteitsbibliotheek Utrecht).
(a) De heliuminstallatie van Kamerlingh Onnes in 1908. Ontleend aan: T.P.
Sevensma, Nederlandsche helden der wetenschap (Amsterdam 1946) (foto:
Universiteitsbibliotheek Utrecht). (b) Schematische voorstelling van het vloeibaar
maken van helium. Ontleend aan: G.C. Gerrits, Grote Nederlanders bij de
opbouw der natuurwetenschappen (Leiden 1948).
De driedimensionale structuurformule van melkzuur volgens Van 't Hoff.
Ontleend aan: Sevensma, Nederlandsche helden.
Professor M.W. Beijerinck in zijn Delftse laboratorium, kort voor zijn pensionering
in 1921. Ontleend aan: G. van Iterson jr. e.a., Martinus Willem Beijerinck (Den
Haag 1940) (foto: Universiteitsbibliotheek Utrecht).
Het parallactisch instrument van Kapteyn (foto: Centrale Fotodienst
Rijksuniversiteit Groningen).
Groepsfoto van de deelnemers aan het Derde Solvay-congres, 1921. Ontleend
aan: J. Mehra, The Solvay Conferences on physics (Dordrecht 1975) (foto:
Universiteitsbibliotheek Utrecht).
Ontwikkeling van het aantal studenten aan de faculteit voor wis- en natuurkunde
in de jaren 1830-1930. Gebaseerd op: Statistiek van Nederland. Statistiek van
het Hooger Onderwijs 1930-1931 (Den Haag 1932).
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Amsterdam, 1931 (foto: Historische Commissie Vrije Universiteit).
32. Johanna Westerdijk omringd door vrouwelijke medewerkers. Ontleend aan:
M.P. Löhnis, Johanna Westerdijk (z. pl. 1963) (foto: Universiteitsbibliotheek
Utrecht).
33. Het natuurkundig laboratorium van Philips ca. 1915 (foto: Philips International
Company Archives, Eindhoven).
34. Eerste woning van Johan Maurits in Brazilië, met observatorium van Markgraf,
ca. 1640. Ontleend aan: E. van den Boogaart (red.), Johan Maurits van
Nassan-Siegen (Den Haag 1979) (foto: Universiteitsbibliotheek Utrecht).
35. Vening Meinesz-gordel in Nederlands Oost-Indië (1934). Ontleend aan: J.
2

Veldkamp, Geofysica (Utrecht-Antwerpen 1974 ) (foto: Universiteitsbibliotheek
Utrecht).
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