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VAN VOLKSSCHEIKUNDE TOT 
TECHNOLOGIE: 
POPULARISERING VAN DE CHEMIE IN DE 
NEGENTIENDE EEUW 

ERNST HOMBURG"^ 

In augustus 1965, toen half Nederland onbezorgd op vakantie was, kwamen in het kantoor 
van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) te Den Haag een 
aantal mannen bijeen.' Het waren Public Relations medewerkers van een aantal grote 
chemische bedrijven en zij zaten met een probleem. Sinds de publikatie van Rachel 
Carsons Silent Spring in mei 1962 en een grote brand bij een Vlaardingse kunstmestfabriek 
in 1963, was het publieke imago van de chemie sterk achteruit gegaan. Er verschenen 
artikelen in de pers met titels als 'De giftige cocktail van de techniek', 'Vlaardingse lucht' 
en 'Blijft Nederland bewoonbaar?'. Daartegen diende men iets te ondernemen. De 
Nederlandse bevolking moest gaan inzien dat zij nu eenmaal met de chemie moest zien te 
leren leven. Besloten werd een voorlichter aan te trekken die de relaties met de pers en het 
publiek zou gaan onderhouden.- Eibert H. Bunte, die op de nieuwe functie werd aan
gesteld, ging voortvarend aan de slag. Voor het vijftigjarig bestaan van de VNCI in 1968 
schreef hij het jubileumboek Leven met chemie, dat als Chemie in opmars ook in een 
handelseditie verscheen.^ Sindsdien heeft de VNCI, samen met haar zusterorganisatie de 
Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), zich voortdurend ingezet het 
imago van de chemie door voorlichting en popularisering te verbeteren, recent uitmon
dend in de oprichting van de Stichting C3 (Communicatie Centrum Chemie).* 
Wetenschapsvoorlichting en popularisering van de chemie hebben gedurende de laatste 
dertig jaar onmiskenbaar in het teken gestaan van deze, haast wanhopige strijd de gunst 
van het grote publiek terug te winnen. De band tussen het populariseren van het vak en 
het verbeteren van het publieksbeeld van de chemie is de laatste decennia zo innig dat 

* Rijksuniversiteit Limburg, Faculteit der Cultuurwetenschappen, Vakgroep Geschiedenis, Postbus 616, 6200 
MD Maastricht. 
1. Onderdelen van dit artikel zijn eerder gepresenteerd tijdens een introductiecollege voor eerstejaars chemie-
studenten, KU Nijmegen 31 augustus 1992, en op het KNCV-Zomercongres 'Geen toekomst zonder chemie", 
Delft 1 september 1994. Ik dank Jo Wachelder voor commentaar op een eerdere versie. 
2. J.P. Hoefnagels, Van milieuzorgen luitir inilieiizorg. Een beschrijving en verklaring van de invloeden op de 
milieuzorg van de chemische industrie in Rijnmond vergeleken in de periodes 1968-19/2 en 198S-1991. Een bedrijfs
geschiedenis, doctoraalscriptie Erasmus Universiteit (Rotterdam, 1993) 11, 30-31; C.I. Briejèr, 'De giftige cocktail 
van de techniek', Maaisehappijbelangen 1963, no. 12; H. Versloot, 'Vlaardingse lucht', Socialisme en democratie 20 
{1963), 739-741; C. de Galan, 'Blijft Nederland bewoonbaar?". Socialisme en democratie 22 (1965), 313-323. 
3. F..H. Bunte, Lewn met chemie (Den Haag, 1968); idem, Chemie in opmars (Amsterdam/Brussel, 1968). Bunte 
schreefeerder o.a. De uitdaging van het atoom. Onzckcuze: voorspoed of vernietiging (Den Haag, 1964). 
4. '75 jaar Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. De historie van het secretariaat", NC! 35 (1993), 
no. 11, 4-15. Voorbeelden van popularisering uit deze koker zijn: Geen dag zonder chemie (Leidschendam, z.j.); 
Spelen met chemie. 8 chemische proeven om thuis te doen (Stichting C,: Den Haag, 1994); en Het geheim van een 
goede sneeuwbal (Den Haag, 1994). 
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oningewijden zelfs zouden kunnen menen dat het genre 'populaire geschriften over de 
chemie' überhaupt pas van de laatste dertig jaar dateert. Niets is echter minder waar. Al 
meer dan tweehonderd jaar verschijnen er boeken en artikelen met het expliciete doel 
kennis van, inzichten over, en sympathie voor de scheikunde in de maatschappij te 
verbreiden. Verbetering van het publieke imago was daarbij soms aan de orde, maar lang 
niet altijd. Toen de Haarlemse chemist en apotheker Martinus Nicolaas Beets (1780-1869), 
de vader van de auteur van de Camera obscura, in 1815 zijn Volks-Scheikunde publiceerde, 
was de scheikunde eerder een modevak, een Lieblingswissenschaft, waar talloze burgers 
maar wat graag kennis van namen.' De welgestelde en onderlegde heer die in het boek van 
Beets zijn tuinman de beginselen van de scheikunde bijbrengt, vindt een uiterst leergierige 
leerling tegenover zich. Wanneer de heer zijn tuinman voorhoudt dat hij 'voor zoo verre 
[hij zich] als Tuinman met het bemesten en verbeteren van mijnen grond bezig houdt, 
[hij] ook het werk eens Scheikundigen uitoefent', geeft deze zich snel gewonnen: 'Ei, ei, 
Mijnheer! nu vat ik u: ik moet zeggen, dat ik al weder veel geleerd heb.''" De basis voor een 
kennismaking met deze uiterst nuttige wetenschap is daarmee gelegd, zodat 

nuttige en noodzakelijke kundigheden [konden] worden verspreid, en alzoo, evenzeer, bijgeloof [kon] 
worden uitgeroeid, als schaden worden voorkomen; evenzeer eene verstandige Godsvereering bevor
derd, als nut en voordeel voor de gezondheid en huishoudkunde worden geboren.' 

Waar popularisering van de chemie thans grotendeels in dienst staat van de belangen van 
de chemische wetenschap en industrie, maakte dit aan het begin van de negentiende eeuw 
nog deel uit van een veel breder streven gericht op maatschappelijke vooruitgang en de 
verbreiding van een christelijke beschaving. 
Zulke verschillen tussen popularisering van de chemie toen en nu zeggen niet alleen het 
nodige over de ontwikkeling die het genre van het populaire boek op dit gebied heeft 
doorgemaakt, ze leveren ook belangrijke inzichten op over de maatschappelijke positie 
van de chemie. Popularisering is een activiteit die zich bij uitstek afspeelt op het grensvlak 
van chemie en samenleving. Daardoor geeft de populaire literatuur over de chemie een 
verrassend zicht op processen als disciplinevorming, professionalisering en op veran
derende visies ten aanzien van de functie van chemisch onderwijs.** Dit artikel heeft tot 
doel vanuit dat perspectief een eerste verkenning te bieden van de populaire literatuur uil 
de negentiende eeuw. 
Populariserende werken over de chemie zijn er in velerlei gedaante: leerboeken, hand
leidingen om thuis te experimenteren, geschriften gewijd aan spectaculaire nieuwe 
ontwikkelingen, apologetische boeken waarin het maatschappelijk belang van de chemie 

5. Over de chemie als 'LieblingswHssenschaft' en over de succesvolle lezingen van Humphrey Davy in Londen, 
zie; K. Hutliauer, The Formation of the German C^liemical Connnunity (1720-1795} (Berkeley, 1982) 13, 28-29, 145, 
149; J. Golinski, Science as Public Culture: Cheniistr)' and Enlightenment in Britain, I/60-1820 (Cambridge, 1992) 
193-194. 
6. [M.N. Beetsj, Volks-Scheikunde, of onderwijzingen en raadgevingen tot nuttig gebruik (Amsterdam, 1815) 4-5. 
Vgl. ook: H.A.M. Snelders, 'Landbouw en scheikunde in Nederland in de vóór-Wageiiingse periode (1800-1876)', 
AAG Bijdragen 24 (1984) 59-104, aldaar 66-67. 
7. Beets (n. 6), Volks-Scheikunde, viii. 
8. Vgl. C. Meinel, 'Reine und angewandte Chemie. Die Entstehung einer neuen Wissenschaftskonzeption in der 
Chemie der .Aufkliiruiig', Berichte zur Wisscnschnftsgescliichte 8 (1985) 25-45, aldaar 35-36. 
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wordt uitgevent, populaire geschiedenissen van de chemie'', romans en toneelstukken'" en 
(auto)biografieën van chemici". Op de drie laatst genoemde genres ga ik in dit artikel niet 
nader in, terwijl wat betreft de overige boeken de nadruk meer op de context van hun 
verschijnen zal liggen dan op de inhoud ervan. Mijn hoofddoel is het presenteren van een 
historische fasering die laat zien hoe ontwikkelingen in de populaire Hteratuur over de 
chemie gekoppeld zijn aan veranderingen in de onderlinge relaties tussen geletterden, 
volksopvoeders, chemici, uitgevers en het grote publiek. 

Wonderen der natuur 

De eerste scheikundige leerboeken voor een groot publiek verschenen in de laatste decen
nia van de achttiende eeuw. Tot die tijd was de chemie een vak dat alleen aan apothekers, 
medici en mijnbouwkundigen gedoceerd werd, aan groepen kortom die beroepsmatig 
met de chemie te maken hadden. Dat neemt niet weg dat er voor de geïnteresseerde, 
gegoede burger enkele mogelijkheden openstonden om zich kennis van de scheikunde te 
verschaffen. Al dan niet in het kader van genootschappen kon men lezingen en cursussen 
volgen over het natuuronderzoek in de meest ruime zin, terwijl er ook een aantal toe
gankelijk geschreven boeken op de markt was waarin feiten en inzichten over de natuur 
op schrift waren gesteld. In deze boeken kwamen soms onderwerpen uit de scheikunde 
aan bod. Voor hun rol als voorlopers van de eerste populaire boeken op chemisch gebied 
is dit gegeven evenwel minder belangrijk dan het doel waarmee ze geschreven werden en 
de wijze waarop de stof werd gepresenteerd. De sterke f '̂sico-theologische inslag die de 
achttiende eeuwse 'populaire' boeken over de natuurleer kenmerkte vinden we namelijk 
terug in de oudste populaire boeken die aan de chemie zijn gewijd, en ook de wijze waar
op de stof- in de vorm van dialogen, brieven, of als het vraag-en-antwoord-spel van een 
catechismus - in de eerste populaire boeken over de scheikunde gepresenteerd wordt, lijkt 
aan de oudere populaire boeken over de natuurleer te zijn ontleend. 
Voor Nederland vormt Het regt gebruik der wereltbeschouwingen, ter overtuiginge van 
ongodisten en ongelovigen (1715) van Bernard Nieuwentijt (1654-1718) het begin van een 
stroom van fysico-theologische boeken die in de achttiende en negentiende eeuw zou 
verschijnen. De grote faam en verbreiding van dit vele malen herdrukte en vertaalde werk 
hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen dat het boek ook als een van de oudste voorbeel
den van het populair-wetenschappelijke genre bekendheid geniet.'' In strikte zin is deze 

9. Bijv. S.]. French, The Drama of Chemistry. How Man Deals with Atoms (New York, 1937); W. Greiling, Chemie 
verovert de wereld (Amsterdam, z.j. [1943I); C.-A. Reichen, A History of Chemistry (Londen, 1964); H. Timmer
man, 'Ten geleide', in: H.A.M. Snelders, De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Van alchemie tot chemie 
en chemische industrie rond 1900 (Delft, 1993) vii. 
10. Bijv. K.A. Schenzinger, Aniline (Den Haag, z.j. [ca. 1939I); Primo Levi, Het periodiek systeem: verhalen van een 
leven (Amsterdam, 1987). Zie ook: H.A.M. Snelders, 'Chemie en literatuur. 'De bekeerde alchimist' (1680): 
.Alchemie in een Nederlands toneelstuk', in; Hoofdstukken uit de geschiedenis van de scheikunde (Amsterdam, 
1977) 7-10; O. Kriitz, 'Die Chemie im Spiegel der Literatur des 20. lahrhunderts'. Chemie in tinserer Zeit 2^ (1991) 
44-50. 

11. Bijv. E. Curie, Madame Curie (Londen, 1938); Th.H. Schlichting, Louis Pasteur: een schets van zijn leven en 
werken (Utrecht, z.j.); W. Greiling, Paul Ehrlich: zijn leven en tvvr/; (Leiden, 1955); J.D. de Greef, Tussen atomen en 
elementen (= Heldenserie, nr. 18: Madame Curie) (Helmond, z.j.); J.D. Watson, De dubbele helix. De ontdekking 
van de structuur van liN.'i (Utrecht/Antwerpen, 1969). 
12. K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1^80-1940 
(Meppel/Amsterdam, 1985) 78-79; L̂ . Raichvarg en ]. Jacques, Savants et ignorants. Une histoire de la vulgarisation 
des Sciences (Paris, 1991) 47. 
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karakterisering onjuist. Het ging Nieuwentijt primair om de bestrijding van de ideeën van 
Spinoza en diens aanhangers, niet om de verbreiding van natuurkennis zonder meer. Dat 
neemt niet weg dat Nieuwentijt zich inspande om de wonderen van Gods schepping aan 
'ongeoefenden' uiteen te zetten. Als het bestaan van God aan de hand van de 'wonderen 
der natuur' bewezen moest worden, was de bewijsvoering er uiteraard bij gebaat dat deze 
wonderen helder en duidelijk gepresenteerd werden." Nieuwentijt wees zo anderen de 
weg. Vele latere achttiende-eeuwse boeken over de natuurleer waren op het idee gebaseerd 
dat verbreiding van kennis van de natuur zou bijdragen tot ontzag voor de Schepper en zo 
tot vroomheid en deugdzaamheid. Een voorbeeld vormt het wijd verbreide Le spectacle de 
la nature, ou entretiens sur l'histoire naturelle et les sciences (1732) van de Franse jezuïet 
Noël-Antoine Pluche (1688-1761), waarin een graaf, een gravin, een jongeman en een 
priester gesprekken voeren over de vele opmerkelijke verschijnselen in de natuur.''' Dit 
boek, dat tussen 1737 en 1749 onder de titel Schouwtoneel der natuur, of samenspraaken 
over de bysonderheden der natuurlyke historie ook in een zestiendelige Nederlandse verta
ling verscheen, inspireerde op haar beurt de Zutphense natuurfilosoof, predikant en leraar 
Johannes Florentius Martinet (1729-1795) tot het schrijven van zijn 'fysicotheologische 
bestseller' Katechismus der Natuur (1777-1779)." Net als Nieuwentijts boek beleefde 
Martinets Katechismus vele herdrukken, terwijl er weldra ook een verkorte uitgave voor 
kinderen verscheen, die net als de oorspronkelijke editie herdrukt en in verschillende 
talen vertaald werd. Alleen al in het Engelse taalgebied kwamen er tussen 1790 en 1850 
vierentwintig edities van de Kleine katechismus der natuur voor kinderen op de markt. Ook 
in Nederland behield Martinets fysico-theologische gedachtengoed tot het midden van de 
negentiende eeuw zijn invloed. De in 1852-1857 uitgegeven herziene en 'op de tegenwoor
dige Hoogte der wetenschap' gebrachte editie van J.A. Uilkens' De volmaaktheden van den 
Schepper, waarin nog slechts een gering aantal fysico-theologische passages voorkwam, 
markeert het einde van een tijdperk."" Fysico-theologische formuleringen kunnen in 
populaire werken tot ver in onze eeuw aangetroffen worden, maar het zijn niet meer dan 
incidenten.'" De dominante invloed van het gedachtengoed van Nieuwentijt, Martinet en 
hun navolgers was na i860 definitief verleden tijd. 

Popularisering in de achttiende eeuw 

Het bloeiend genootschapsleven en de grote verbreiding van werken als die van 
Nieuwentijt en Martinet hebben de achttiende eeuw de naam bezorgd een tijdperk van 

13. Vgl. de Franse titel van Nieuwentijts werk: L'Existence de Dieu démontrée par les merveilles de la nature (1725). 
Over Nieuwentijt, zie: I. Bots, Tussen Descartes en Dam>in. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in 
Nederland (Assen, 1972) 5-48; R.H. Vermij, Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende 
eeuw: Bernard Nieuwentijt (Amsterdam, 1991). 
14. Raichvarg en Jacques (n. 12), Savants et ignorants, 35, 37, 46-7, 53, 113, 115, 120, 250; Bots (n. 13), Tussen 
Descartes en Danvin, 18-19, 69-70, 89-93,151. 
15. B. Paasman, j.F. .\4artinet: een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw (Zutphen, 1971) m.n. 47-49; Bots (n. 13), 
Tussen Descartes en Darwin, 67-73. Vgl- H..^.M. Snelders, Wetenschap en intuïtie. Hel Duitse romantisch-specula-
tief natuuronderzoek rond iSoo (Baarn, 1994) 160. 
i6. Paasman (n. 15), f.F. Martinet, 9-13, 61-65,100-102; Bots (n. 13), Tussen Descartes en Darwin, 73-81. 
17. Vgl. W.M. Kruseman, De wonderwereld der chemie (Baarn, -1946) 6. 
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14 Ernst Homburg 

In de achttiende eeuw was er sprake van popularisering van de wetenschap avant Ia lettre: niet de ver
breiding van kennis onder het volk werd beoogd, maar het tonen van nieuwe wetenschappelijke vondsten 
aan vertegenwoordigers van de geletterde bovenlaag. Hier zien we de Amsterdamse hoogleraar J.H. van 
Swinden in de zaal 'der Physische vergaderingen' van het genootschap Felix Meritis e.xperimenten met de 
elektriseermachine vertonen. 

'popularisering van de natuurwetenschap' geweest te zijn."* Gemeten aan de brede belang
stelling die de gegoede burgerij toen voor de natuurwetenschappen had, is die karakteri
sering zeker juist. Toch brengt het gebruik van de term 'popularisering' teveel het gevaar 
met zich mee dat de hedendaagse lezer onwillekeurig denkt aan het toegankelijk maken 
voor leken van de esoterische kennis van gespecialiseerde wetenschappers. In de achttien
de eeuw vormden de beoefenaren vaii de natuurwetenschappen evenwel nog geen scherp 
afgebakende sociale groep. Er was sprake van één geleerde en geletterde maatschappelijke 
bovenlaag waarbinnen nieuwe kennis en inzichten aangaande de natuur - ondanks alle 
kennisverschillen, die er uiteraard wel waren - betrekkelijk ongestoord konden circuleren. 
In de genootschappen waren geïnteresseerde liefliebbers niet louter 'consumenten' van 
natuurwetenschappelijke kennis, maar soms ook 'producenten' van nieuwe feiten en 

18. Vgl. Van Berkel (n. 12), In het voetspoor van Stevin, 77-84; H.A.M. Snelders, 'Professors, Amateurs, and 
Learned Societies: the Organization of the Natural Sciences", in: M.C. Jacob en W.W. Mijnhardt (eds.). The 
Dutch Republic in the Eighteenth Century: Decline, Enlightenment, and Revolution (Ithaca/Londen, 1992) 308-323, 
m.n. 309-312. 
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fenomenen. Popularisering in de achttiende eeuwse zin moet dan ook niet opgevat 
worden als de spreiding van kennis binnen het gegoede mannelijke patriciaat, maar 
primair als de overdracht van kennis aan maatschappelijke groepen die daar op grond van 
hun geslacht, leeftijd of stand niet toe behoorden: vrouwen, kinderen en het (gewone) 
volk. 
Vrouwen uit de betere standen legden vanaf het midden van de achttiende eeuw een 
warme belangstelling voor de nieuwste verworvenheden van de natuurkunde aan de dag. 
Ze gingen met hun man naar de genootschapslezingen, discussieerden over deze onder
werpen in salons, volgden met tientallen tegelijk de lessen van Martinet over diens 
Katechismus der Natuur en verenigden zich te Middelburg in 1785 in een apart Natuur
kundig Gezelschap der Dames. Boeken als Francesco Algarotti's II Newtonianismo per 
le Dame (1737) en werken van de abt Nollet (1743) en Émilie du Chatelet (1738) vonden 
gretig aftrek."' Vanaf ongeveer 1770 kwamen, onder invloed van Verlichtingspedagogen als 
J.C. Rousseau, J.B. Basedow, C.G. Salzmann en, later, J.H. Pestalozzi, ook het onderwijs 
aan kinderen en de opvoeding en beschaving 'der mindere standen' in het centrum van de 
belangstelling te staan. Plannen tot hervormingen van het onderwijs en de start van cur
sussen voor ambachtslieden en fabrikanten waren hier\'an het gevolg, waarbij verbreiding 
van kennis van de natuur steevast een van de nagestreefde doelen was.̂ ° Martinet's Kleine 
katechismus der natuur voor kinderen uit 1779 vormt een duidelijk voorbeeld van deze 
nieuwe fase in de popularisering van de natuurwetenschappen, en dit geldt a fortiori voor 
de vijfjaar later plaatshebbende oprichting van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 
Tot ver in de negentiende zou dit genootschap dat de verspreiding van nuttige kundig
heden en wetenschappen wilde combineren met de verbreiding van godsvrucht en goede 
zeden onder de gewone burger, in Nederland een rol vervullen in de spreiding van 
natuurwetenschappelijke kennis.^' 

Een halve eeuw te laat? 

Op chemisch gebied volgde de uitgave van de vroegste populair-wetenschappelijke boeken 
in grote trekken het hier geschetste algemene patroon - eerst enige breed toegankelijke 
werken voor een ongespecificeerd publiek, later gevolgd door boeken speciaal gericht op 
vrouwen, kinderen en de nijvere volksklasse - maar met een opvallende tijdsvertraging 
van enige decennia. Hoe kwam het dat de popularisering van de fysica en de natuurlijke 

19. Marie Meurdrac's Chymie charitable et facile en faveur des dames uit 1666 hoort niet in dit rijtje thuis, omdat 
het los stond van de sociaal-culturele beweging waaruit de werken van Algarotti en Du Chatelet voortkwamen. 
Het was een heel praktisch boek met huis-tuin-en-keukcn recepten, dat blijkbaar in een behoefte voorzag want 
in 1687 verscheen een 3e druk. 
Raichvarg en Jacques (n. 12), Savants et ignorants, 31-34, 55-57, t.o. 96; Van Berkel (n. 12), In het voetspoor van 
Steven, 82, 87; Paasman (n. 15), J.F. Martinet, 41-42. 
20. In Frankrijk gebeurde een en ander wat eerder. Reeds Pluche's Le spectacle de la nature (1732) was speciaal 
voor de jeugd geschreven. 
E. Homburg, Van beroep 'Chemiker'. De opkomst van de industriële chemicus en het polytechnische onderwiis in 
Duitsland (1/190-1830) (Delft, 1993) 100-113; L Lenders, De burger en de volkssciwol. Culturele en mentale achter
gronden van een onderwijshervorming in Nederland 1780-1850 (Nijmegen, 1988) m.n. 21, 32-36, 132-148; Raichvarg 
en Jacques (n. 12), Savants et ignorants, 34-40. 
21. W.W. .Viijnhardt, Tot Heil van 't Menschdom. Culturele genootschappen in Nederland, 1/30-1815 (Amsterdam, 
1988) 104-105, 259-294; Lenders (n. 20), De burger en de volksschool, 32-36; P.N. Helsloot, Martinus Nieuwen-
huyzen 1759-1793. Pionier van onderwijs en volksontwikkeling (Amsterdam, 1993). 
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historie minstens een halve eeuw eerder op gang kwam dan die van de chemie? Zou dit 
komen doordat de 'Chemische Revolutie' van Lavoisier nu eenmaal bijna een eeuw na de 
'Wetenschappelijke Revolutie' van Newton plaatsvond? Daar zijn weinig aanwijzingen 
voor. De nieuwste ontdekkingen van chemici als Lavoisier en Daw ontbraken zeker niet 
in de eerste populaire boeken over de chemie, maar ze maakten er niet de hoofdzaak van 
uit. Wel versterkte uiteraard het feit dat de wetenschappelijke chemie in de laatste drie 
decennia van de achttiende eeuw sterk in beweging was de aantrekkingskracht die van 
deze wetenschap uitging. De hoofdteneur van de eerste chemische werken voor een groot 
publiek was echter dat de chemie, dus ook de chemie van vóór Lavoisier, sowieso een 
uiterst belangrijk en nuttig vak was dat een onmisbare bijdrage kon leveren aan vraag
stukken op het gebied van ziekte en gezondheid, aan de bloei van fabrieken en trafieken 
en aan de verbetering van de landbouw. 
Het ligt daarom meer voor de hand te veronderstellen dat de popularisering van de 
chemie relatief laat op gang kwam door het niet goed bij elkaar passen van het fysico-
theologische genre en de aard van de chemie. Terwijl de mechanica van de planeetbewe
gingen en wonderbare diversiteit van de drie rijken der natuur voor ieder op een direct 
waarneembare wijze met Gods schepping in verband gebracht konden worden, speelden 
chemische processen zich in het verborgene van het laboratorium af. Men rekende de 
chemie in die tijd dan ook hoogst zelden tot de «ofMwrwetenschappen, maar meestal tot 
de 'kunsten', dat wil zeggen de techniek." De fenomenen en resultaten van de achttiende 
eeuwse schei-kunst openbaarden zich niet zozeer in Gods natuur maar vooral in de 
bedrijvigheid van het maatschappelijk leven. Voor Beets, net als voor Paracelsus drie 
eeuwen eerder, toonde de chemie zich bij uitstek in het werk van de bakker, de tuinman, 
de jeneverstoker, de glasblazer, de pottenbakker, de sterkwaterstoker, de lijmkoker, de tin
gieter en 'nog zoveel anderen'.-^ Dit maakt het begrijpelijk dat de popularisering van de 
chemie pas opkwam toen aan het einde van de achttiende eeuw de VerHchting een sterk 
utilistisch karakter kreeg, waarbij de noodzaak landbouw en nijverheid met behulp van 
scheikunde en werktuigkunde te 'verbeteren' keer op keer benadrukt werd, terwijl tevens 
de toen plaatshebbende inlijving van de scheikunde bij de natuurwetenschappen de 
mogelijkheid opende de presentatie van de stofte verweven met fysico-theologische lessen 
en beschouwingen. De eerste populair-wetenschappelijke werken op chemisch gebied 
verloochenden de eigen aard van het vakgebied echter niet. Fysico-theologische beschou
wingen ontbraken zelden in de vroegste populair-chemische literatuur, maar hun rol was 
doorgaans beperkt in vergelijking tot de herhaalde nadruk op het economische nut van 
het vak. 

22. C. Meinel, 'Theory or Practice? The Eighteenth-Century Debate on the Scientific Status of Chemistry", Ambix 
30 (1983) 121-132; Homburg (n. 20), Van beroep 'Chemiker', 64-68; L. RoJierts, 'Filling the Space of Possibilities: 
Eighteenth-Century Chemistry's Transition from Art to Science', Science in Context 6 (1993) 511-553. 
23. Beets (n. 6), Volks-Scheikunde, 5; Homburg (n. 20), Van beroep 'Chemiker', 58-61. 
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Scheikunde voor vrouwen, kinderen en het volk 

Engelse en Duitse auteurs liepen bij de popularisering van de scheikunde voorop.-"• Als 
eerste verscheen, vanaf 1781, de Chemical Essays van de Britse bisschop Richard Watson 
(1737-1816), bestemd om 'in a popular way, a general kind of knowledge' over te brengen 
aan 'persons not so much versed in chemical inquiries.' Blijkbaar voorzag deze formule in 
een behoefte want het vijfdelige boek beleefde zes drukken binnen twaalf jaar en werd 
vrijwel direct in het Duits vertaald.^' Tien jaar later volgde de Lcichtfassliche Chemie, fiir 
Handwerker und deren Lehrlinge van de Duitse veelschrijver Jacob Andreas Weber (1737-
1792), en in de jaren daarna zagen nog de populaire leerboeken van Scherer (1795), 
Parkinson (1799), Imhof (1802) en Wurzer (1806) het licht. Met de verbreiding van deze 
boeken kreeg in Duitsland ook de term 'populare Chemie' een zekere gangbaarheid.-* 
Weldra kwaiTien deze boeken alle in de schaduw te staan van twee Engelse werken die in 
1806 verschenen, de Chemical Catechism van Samuel Parkes (1761-1825) en de aanvankelijk 
anoniem uitgegeven Conversations on Chemistry van Jane Marcet (1769-1858). Dat ze de 
chemie eenvoudig probeerden te behandelen was niet nieuw aan deze werken, maar wel 
de wijze waarop dat gedaan werd. De speciale drempelverlagende middelen als de 'dia
loog' en de 'catechismus', die door eerdere populariseerders als Pluche en Martinet met 
succes waren gehanteerd, werden nu voor het eerst op de chemie toegepast. Tot na het 
midden van de negentiende eeuw zijn beide werken keer op keer vertaald en herdrukt. 
Van de twee had Parkes' Chemical Catechism verreweg de sterkste fysico-theologische 
inslag. Het boek was bedoeld als hulpmiddel voor ouders om hun kinderen thuis schei
kunde bij te brengen, maar op zo'n wijze dat daarbij tevens 'in a popular form, a body of 
incontrovertible evidence of the wisdom and beneficence of the Deity' naar voren zou 
worden gebracht. Geheel in de traditie van het Baconianisme ging Parkes er daarbij vanuit 
dat alleen een compromisloze aandacht voor de experimentele feiten een waarborg zou 
bieden tegen 'insidious sophistry [...] scepticism or superstition.'-" Met Martinets mora
liserende, in Engeland zeer populaire Catechism of Nature had Parkes' Catechism dan 00k 
meer gemeen dan alleen de naam en de didactische vorm. 

Jane Marcet's Conversations was speciaal voor vrouwen bestemd. De gesprekken in het 
boek gingen dan ook tussen een vrouwelijke lerares en twee meisjes. Onder Engelse en, 

24. .•\fgezien van vertalingen, zijn de enige Franse populaire chemicboeken die ik heb kunnen achterhalen: 
O.H.G. Segur, Lettres clémentaires sur la chimie, 2 din. (Parij.'i, 1803) (niet gezien), en Louis-.Mmé Martin's (1782-
1847) voor vrouwen bestemde Les lettres a Sophie sur la physique, la chimie et Thistoire naturelle, 2 dlii. (Parijs, 
1810). Dat er minder Franse populaire werken over de chemie verschenen zijn, komt waarschijnliik doordat het 
daar verder ontwikkelde reguliere chemische onderwijs zulke boeken minder noodzakelijk maakte. Parkes ver
wijst expliciet naar de Fran,se voorsprong op dit terrein. S. Parkes, C'heniical Essays, 3e druk (Londen, 1830) 3. 

25. R. Watson, Chemical Essays (Londen, "1793), I, voorwoord. Watsons boek was gebaseerd op colleges die hij 
1764-1782 te Cambridge gaf voor studenten van alle faculteiten. Vgl. Golinski (n. 5), Science as Public Culture, 53. 
26. J.A. Weber, Leichtfassliche Chemie, für Handwerker und deren /.Wn7ii/j,v (Tubingen, 1791); A.N, Scherer, 
Versuch einer populiircn Chemie (Mühlhausen, 1795); 1- Parkinson, Chemical Pocket Book (Londen, 1799); M. 
Imhof, Anfangsgründe der Chemie (München, 1802); F. Wurzer, Handbuch der populiircn Chemie (Leipzig, 1806). 
Van deze werken heb ik alleen het boek van Wurzer ingezien. Zie voorts: W. Henry, An Epitome of Chemistry 
(Philadelphia, 1802) iii-iv; Hutbauer (n. 5), German Chemical Community, 192-193, 220-221; R.P. .Multhauf, 'A 
Premature Science Advisor: Jacob A. Weber (1737-1792)', his 63 (1972) 356-369; B. Haupt, Deutschsprachige 
ChemielehrbUcher {1773-1830) (Stuttgart, 1987) 331-331, 335, 338, 343; Golinski (n. 5), Science as Public C'ulture, 126, 
239, 262, 282. 

27. S. Parkes, A Catechism of Chemistry (Loniicn, "1837) vi-vii, 18-19; D. Knight, '.Accomplishment or Dogma: 
Chemistry in the Introductory Works of Jane Marcet and Samuel Parkes", Ambix }} (1986) 94-98; Haupt (n. 26), 
Chemielehrbiuher, 354, 356-357. Vgl. 00k Wurzer (11. 26), Handbuch der populiircn Chemie, vi-vii. 
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vooral, Amerikaanse vrouwen kreeg Marcets boek een immense populariteit. In beide 
landen verschenen tot na 1850, inclusief roofdrukken, tezamen meer dan vijftig edities, die 
zowel bij zelfstudie als op aparte meisjesscholen werden gebruikt.-** Een mannelijke 
tegenhanger van het boek liet niet lang op zich wachten. Reeds in 1807 kwam de weleer
waarde heer Jeremiah Joyce, die ook edities van Martinets Catechism of Nature bewerkte, 
met zijn Dialogues in Chemistry, Intended for the Instruction and Entertainment of Young 
People waarin een mannelijke leraar de chemie bijbracht aan twee jongens.^' In Engeland 
en Duitsland was het populair-chemische leerboek definitief doorgebroken. 
Nederlandse uitgevers, vertalers en auteurs bleven niet achter. Ongeveer een kwart eeuw 
nadat de scheikunde onder artsen, apothekers en verlichte kooplieden in ons land in de 
mode raakte'", werden er ook boeken voor jongeren, vrouwen en het gewone volk op de 
markt gebracht. De Utrechtse apotheker Pieter van Werkhoven (1772-1815) opende in 1809 
de reeks met zijn vertaling van Wurzers handboek uit 1806. Een jaar later kwam er een 
Nederlandse vertaling van Jane Marcets Conversations op de markt, en in 1811 volgde een 
vertaling van Segurs Lettres élémentaires sur la chimie uit 1803.-''' Anders dan in Engeland 
en Duitsland lijken deze boeken in Nederland niet erg succesvol geweest te zijn. Na de 
Bataafse tijd was de belangsteUing voor de chemie enigszins over haar hoogtepunt heen, 
pogingen tot hervorming van het onderwijs verloren aan kracht, de vaderlandse economie 
raakte in een diepe crisis, en - last hut not least - de prijzen van de betreffende boeken 
(ƒ 2,50-5,50) waren te hoog om brede lagen van het volk te bereiken.^^ De boeken van 
Wurzer en Segur werden slechts eenmaal herdrukt (in 1815, resp. 1817) en Marcets boek 
in het geheel niet. Dit gegeven en het feit dat van geen van deze boeken bibliotheek
exemplaren vermeld vs'orden in de Nationale Centrale Catalogus, wijst op kleine oplagen 
met een geringe verspreiding. Popularisering van de chemie lijkt in deze periode in 
Nederland bepaald niet door de 'vraagzijde' (het publiek) gedreven te zijn, maar veeleer 
door stuwende krachten aan de 'aanbodzijde'. 

Onder deze stuwende krachten nam uiteraard de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
de eerste plaats in, bezorgd als ze was voor de beschaving en schoÜng van het Nederlandse 
volk. Volgens deze Maatschappij was het met de belangstelling van het Nederlandse volk 

28. I. Marcet, Conversations on Chemistry, m which the Elements of that Science are Familiarly Explained and 
Illustrated by Experiments, 2 din. (Londen, "1841); Knight (n. 27), 'Accomplishment or I5ogma"; M.S. Lindee, 
'The American Career of Jane Marcet's 'Conversations on Chemistry", 1806-1853", '-̂ '̂  82 (1991) 8-23; J. Jacques, 
'Une chimiste qui avait de la conversation: Jane Marcet (1769-1858)", Nouveau Journal de Chemie 10 (1986) 209-
211. 

29. Rev, J. loyce. Dialogues in Chemistry, Intended for the Instruction and Entertainment of Young People: in which 
the First Principles of that Science are Fully Explained, 2 din. (Londen, -H816); Lindee (n. 28), '.American Career', 
21-22; Paasman (n. 15), J.F. Martinet, 102. 
30. Snelders (n. 18), 'Professors, Amateurs, and Learned Societies', 314-316, 319-322; E. Homburg, 'Industrie, 
chemie en milieu (1750-1815)', in: H.W. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording 
van een moderne samenleving (1S00-1S90), IV (Zutphen, 1993) 158-179, aldaar 161-165. 
31. [F. WurzerI, Beknopt handboek der scheikunde voor ongeoefenden en voor hen, die alleen een algemeen denk
beeld van deze wetenschap trachtten te krijgen (Utrecht, 1809; '1815); [J. Marcet|, Zamenspraken over de scheikunde, 
waarin de grondbeginselen dezer wetenschap op eene eenvoudige wijze voorgedragen en met proefnemingen opgehel
derd worden, I (.Amsterdam, 1810); O. Segur, Brieven over de grondbeginselen der scheikunde, ingerigt volgetis de 
lessen van BerthoUet, Foureroy, Chaptal, enz., 2 dln, (Rotterdam, 1811) (2e druk: Amsterdam, 1817) (geen van alle 
gezien). Ook verscheen nog B. Tieboel, Scheikundige vermaaklijkheden (Groningen, 1811). 
32. Homburg (n. 30), 'Industrie, chemie en milieu', 165-166, 170, 173-174, 179; G.P.]. Verboog, 'De uitgangs
situatie', in: H.W. Lintsen e.a. (red.). Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne 
samenleving 1800-1890, V (Zutphen, 1994) 22-49, aldaar 41-45, 47-49. Wurzers boek kwam in 1809 voor tl. 2,50 op 
de markt, in 1815 voor ƒ 4. Marcets l>oek kostte ƒ 3 en Segurs tweedelige werk ƒ 5,50. Zie: L.S.A. Holtrop, 
Bihliotheca medico-chirurgica etpharmaceutico-cheniiea ('s-Gravenhage, 1842) 326,396, 412. 
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V O L K S - N A T U U I I K U N D E , 

Î e Maatschappij tot Nut van 't Algemeen speelde aan 
het begin van de negentiende eeuw een belangrijke rol 
bij de popularisering van de natuurwetenschappen. 
In 1811 verscheen de Volks-Natuurkunde van Johannes 
Buijs, vier jaar later gevolgd door de daarnaar gemodel
leerde Volks-Scheikunde van de Haarlemse apotheker 
Martinus Beets. 

voor de moderne natuurwetenschap niet best gesteld. 'Met leedwezen de wanbegrippen, 
vooroordelen en het beijgeloof ziende, welke nog, al te veel, onder de minvermogende 
volksklasse huisvesten' gaf zij daarom in 1811 een door Johannes Buijs geschreven leerboek 
over natuurkunde uit 'in den smaak van het in Duitschland uitgegevene, zoo nuttige 
werk, van Helmuth, Naturlehre, zur diimpfutjg des aberglaubens.'^^ Dezelfde geest lag ook 
aan Beets' Volks-Scheikunde ten grondslag, want de prijsvraag van het Nut die de aanlei
ding tot dat boek vormde, vroeg nadrukkelijk naar een scheikundeboek naar het door 
Buijs gegeven voorbeeld.-''* Gesteund door een invloedrijke organisatie als het Nut, met 
meer dan 8000 leden, was het met de verbreiding van Beets' Volks-Scheikunde veel beter 
gesteld dan met de werken van Wurzer, Marcet en Segur. In vele bibliotheken is het boek 
nog steeds aanwezig. Tegelijk symboliseert dit boek echter het einde van een tijdperk. Het 
Nut keerde zich af van het daarvoor gehuldigde utilistische, natuurwetenschappelijk inge
vulde denken van Franse snit. Scheikunde en de andere natuurwetenschappen bleven wel
iswaar een rol spelen in de activiteiten van het Nut, maar ze vervulden geen strategische 
functie meer in het nieuwe, nationale beschavingsideaal dat deze organisatie na het aan
treden van Willem I steeds nadrukkelijker uitdroeg.^' 

33. I. Buys, Volks-natuurkunde, of onderwijs in de natuurkunde voor mingeoefenden; tot wering van wanbegrippen, 
vooroordeel en /)i;^'e/oo/(Amsterdam, 1811) Voorberigt. 
34. Beets (n. 6), Volks-Scheikunde, i,\-xii. 
35. Mijnhardt (n. 21), Tot Heil van 't Menschdom, 289-294. 
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20 Ernst Homburg 

Avond- en zondagsonderwijs 

De tussen 1795 en 1815 optredende publicitaire hausse van scheikundeboeken voor begin
ners ging hand in hand met kritiek op het traditionele onderwijs aan de Latijnse school. 
Verschillende schrijvers van populariserende werken over de chemie braken een lans voor 
de invoering van de scheikunde als vak in het algemene onderwijs. ledere algemeen 
beschaafde man of vrouw zou kennis van dit vak dienen te hebben vanwege het grote 
maatschappelijke nut en vanwege de heilzame invloed die het zou uitoefenen op de men
tale functies van de leerling.'"' Afgezien van enkele incidentele uitzonderingen en van een 
korte episode waarin de scheikunde in Frankrijk op de Êcoles centrales werd gedoceerd, 
kwam er echter van de invoering van het vak op de middelbare scholen bitter weinig 
terecht.'^ Toen na 1815 overal in Europa restauratieve krachten de overhand kregen en de 
klassieke gymnasiale vorming weer de norm werd, was het gedaan met de pogingen van 
de scheikunde een regulier schoolvak te maken. In Nederland zou het tot Thorbeckes wet 
op het middelbaar onderwijs van 1863 duren eer de scheikunde landelijk als schoolvak 
zou worden ingevoerd. In de tussentijd, met name in de jaren vóór 1845, werd de chemie 
vrijwel uitsluitend om strikt-utilitaire redenen gedoceerd. Popularisering van de chemie 
ten behoeve van vrouwen en jongeren was voorlopig van de baan. Alleen in samenhang 
met het onderwijs aan werklieden en fabrikanten bleef er in de eerste decennia na 1815 
vanwege het directe economische nut een niche bestaan voor populariserende verhande
lingen over de chemie. 

Hoewel avond- en zondagsonderwijs aan fabrikanten en werklieden reeds in de achttien
de eeuw bestond,-''"^ lijdt het geen twijfel dat de definitieve doorbraak van dit t}'pe onder
wijs in Engeland plaatsvond toen - onder de banier van Bacons 'knowledge is power' - de 
beweging rond de Mechanics' Institutes tussen 1823 en 1826 ongekende successen boekte."* 
Vanuit Engeland sloeg deze beweging over naar het Continent. Henry Brougham's 
Practical Observations upon the Education of the People, Addressed to the Working Classes 
and their Employers (1825) was 00k buiten Engeland bijzonder invloedrijk.-*" Duitse 
Polytechnische- en Gewerbc-Vereine namen in verschillende steden de organisatie van 
avond- en zondagscursussen ter hand,-*' tenvijl in Nederland koning Willem I de univer
siteiten in 1825 opdroeg openbare lessen te geven over de 'toepassing der schei- en de 
werktuigkunde op de nuttige kunsten.'-*- Kort daarna kwam zulk onderwijs op initiatief 

36. Wurzer (n. 26), Handbuch der populiircn Chemie, vi-ix; S. Parkes, Chimie des gens du monde, 2 dln. 
(Parij.s/Brussel, 1828) i, xv-xvi; idem (n, 27), Catechism of Chemistry, 2, 18-19; idem (n, 27), Chemical Essays 
(n. 24), 3, 21-23. 
37. Homburg (n. 20), Van beroep 'Chemiker', 100, 113-114, 118, 12S-129, 458 noot 73, 464 noot 157; I.P.L. Spekkens, 
l.'École Centrale du Departement de In Meiise-Inférieure, Maëstricht 1798-1804 (Maastricht, 1951), 
38. Homburg (n. 20), Van beroep 'Chemiker', 107-112, 462 noot 121. 
39. C A . Russell, Science and Social Change 1700-1900 (Londen, 1983) 139-146, 154-173; D.S.L. Cardwell, The 
Organisation of Science in England (Londen, -1972) 37-44, 71-75; S. Shapin en B, Barnes, 'Science, Nature and 
Control: Interpreting Mechanics' Institutes', Social Studies ofSciencey (1977) ,ii-74. 
40. Er is ook een Nederlandse vertaling: H.P. Brougham, Over eenige hulpmiddelen tot vermeerdering van beroeps-
kunde bij anibaclitslieden ('s-Gravenhage/Amsterdam, 1826). 
41. Homburg (n. 20), Van beroep 'Chemiker', 197, 233-236, 247, 400, 410, 414, 418, 
42. S.C.J.B. Loschacoff-de Kamer, 'Het industrie college te Leiden', Leids Jaarboekje (1970) 125-146; N.B. 
Cioudswaard, Vijfenzestig jaren niiverheidsonderwijs (Assen, 1981) 33-35, 133-169; G.P.). Vcrbong, 'Gescheiden 
paden', in: H.W, Lintsen e.a, (red.). Geschiedenis van de techniek in Nederland, V (Zutphen, 1994) 50-83, aldaar 
63-69. 
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van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de Maatschappij ter Bevordering van 
Nijverheid ook buiten universiteitssteden van de grond.-*' 
Ten behoeve van de toehoorders van zulke avond- en zondagslessen kwamen er in het 
tweede kwart van de negentiende eeuw verschillende 'populair' genoemde chemische 
leerboeken op de markt. In Engeland ging het daarbij enerzijds om praktische handleidin
gen bij het zelf uitvoeren van eenvoudige experimenten met een 'scheikunde-doos', 
anderzijds om meer traditionele, niet-te-moeilijke leerboeken.-*** Ook de populariserende 
scheikundeboeken van Erdmann {1828) en Trommsdorff (1829) die in Duitsland versche
nen, waren van dat laatste type, evenals Girardins Let^ons de chimie élémentaire appliquée 
aux arts iiuiustriels, gebaseerd op zijn zondagse lessen voor de fabrikanten en meester
knechten van Rouen.**' Onder leiding van de Amsterdamse hoogleraar wis-, natuur- en 
scheikunde W^S. Swart (1807-1847), die in 1830 zelf les gegeven had aan ambachtslieden en 
fabrikanten, brachten de apotheker Jacob de Liefde (geb. 1811) en de apothekersbediende 
Nathaniel Benjafield Millard (geb. 1813) in 1836 een vertaling uit van Erdmanns Populare 
Darstellung der neueren Chemie. Acht jaar later verscheen ook een vertaling van Girardins 
leerboek op de Nederlandse markt."*'" Daarnaast werden er ook originele Nederlandse 
leerboeken voor het avondonderwijs gepubliceerd, zoals Van der Boon Mesch' Leerboek 
der scheikunde (1831-35) en Meijlinks Allereerste beginselen der scheikunde (1836-38).**' 
De verschillen tussen deze populaire leerboeken en die van de daaraan voorafgaande 
generatie waren groot. Fysico-theologische beschouwingen schitterden door volledige 
afwezigheid. Ze hadden plaatsgemaakt voor gloedvolle betogen waarin het grote maat
schappelijke nut van de scheikunde werd onderstreept. Fabrikanten konden zich 'uit den 
ouden slender' bevrijden, 'eene bron van welvaart voor velen' zou ontstaan, mits men 
zich maar van de eerste beginselen van de scheikunde op de hoogte stelde - dat was de 

43. Natuur- en werktuigkunde waren doorgaans de belangrijkste vakken. Scheikundecursussen kwamen tot 
stand in Leiden (1826), Groningen (1826), Utrecht (1829), Amsterdam (1829,1846), Maastricht (1838), Delft (1841) 
en, waarschijnlijk, Haarlem en Deventer. 
J, .VlacLcan, 'Het handels- en nijverheidsonderwijs van 1800 tot 1850', Kleio 18 (1977) 3-30; idem, 'Pieter l^eonaid 
Rijke (1812-1899), promotor van het onderwijs in de chemi.sche technologie te Maastricht (1838-1844)", Tsch. 
Gesch. Gnk. Natuurw. Wisk. Techn. 2 (1979) 79-82; Goudswaard (n. 42), Nijverheidsonderwijs, 54-60, 9,V95, 169-
185; Verbong (n. 42), 'Gescheiden paden', 75-76. 
44. B. Gee, 'Amusement Chests and Portable Laboratories: Practical Alternatives to the Regular Laboratory', in: 
F.A.J.L. James (red.). The Development of the Laboratory (Basingstoke/Londen, 1989) 37-59; Homburg (n. 20), 
Van beroep 'Chemiker', 258-260. 
45. O.L. Erdmann, Populiire Darstellung der neueren Chemie, mit Beriicksichtigung ihrer technischen Ainvendmig 
(Leipzig, 1828; '1834); J,B. Trommsdorff, Die Grundsiitze der Chemie, mit Beriicksichtigung ihrer technischen 
Anwendung in eiiier Reihe allgeniein faflicher Vorlesungen entwickelt und diirch Versuche criiiutert (Erfurt, 1829); 
I.P.L. Girardiii, Lemons de chimie élémentaire appliiiuée aux arts indiistriels, 2 dln, (Paris, •'1861) (le druk, 1835, 
onder de titel: Lefons de chimie élémentaire, failes le dimanche a l'École municipale de Roucn). 
46. O.L. Erdmann, Algemeen overzigt der nieuwere scheikunde niet bijzondere aanwijzing van derzelver nuttige 
toepassingen, 2 dln. (Amsterdam, 1836); J, Girardin, Scheikunde voor den beschaafden stand en het jabriekwezen, 
2 dln. (Gouda, -1851) (voorts: '1844-45; '1862-63; •'1867). Zes jaar later publiceerde Millard nog een eenvoudig 
leerboek dat 'als eene voorbereiding tot het onderwijs, dat, in de Scheikunde, aan de Klinische Scholen gegeven 
wordt' dienen moest: N.B. Millard, Scheikunde ten algemeencn nutte. Door meer dan 60 ajbecldingen opgehelderd 
(.•\msterdam, 1842) x. 
47. A.H. van der Boon Mesch, Leerboek der scheikunde, met toepassing op kunsten en fabi ijken, 3 dln. (Deltt, 1831-
35); B. Meijlink, Allereerste beginselen der scheikunde: eene handleiding voor allen, die eene oppervlakkige kennis 
dezer wetenschap wenschen te verkrijgen, 2 stk. (Deventer, 1836-38) (niet gezien). Mogelijk hoort ook tot dit genre: 
C. Mulder, Populaire scheikundige lessen, gehouden bij het Genootschap, ter bevordering van de natuurkundige 
wetenschappen te Groningen, 3 stk. (Amsterdam 1845) (niet gezien). 
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boodschap die de hierboven genoemde auteurs hun lezer keer op keer voorhielden.'** Ook 
in didactisch opzicht waren er opvallende verschillen met de populaire scheikundeboeken 
die tussen 1795 en 1815 verschenen. Gebleven was de ambitie om zich zo eenvoudig en 
begrijpelijk mogelijk uit te drukken, maar publicitaire hulpmiddelen als de samenspraak, 
de brief '̂orm en het catechetische vraag-en-antwoord spel ontbraken nu. In het onderwijs 
dat aan fabrikanten en ambachtslieden gegeven werd, stelden alle auteurs de systematiek 
van de chemische wetenschap voorop. 'Populariteit, in de zin van verstaanbaarheid voor 
den geheel ongevormde' was niet meer het doel dat ten koste van alles nagestreefd moest 
worden.'" De eis om 'deutlich zu seyn, ohne durch eine gezwungene Popularitiit die 
Wissenschaft zu beeintrachtigen', die reeds in 1812 door de grote Oostenrijkse technoloog 
en pedagoog Johann Joseph Prechtl (1778-1854) was geformuleerd, expliciteert bij uitstek 
het recept dat aan de zich, desondanks, populair noemende chemische leerboeken uit de 
jaren 1825-1845 ten grondslag lag.''" De behandeling diende 'evenzeer verwijderd [te zijn] 
van stelselmatige gestrengheid als van al te toegeeflijke populariteit.'^' In die zin waren de 
populaire scheikundeboeken uit die periode betrekkelijk conventionele chemische leer
boeken die zich, afgezien van hun wat grotere aandacht voor industrie, niet in hun 
indeling van de stof maar hoogstens in hun taalgebruik, hun beknoptheid en hun grote 
nadruk op aanschouwelijk onderwijs onderscheidden van het toonaangevende standaard
werk van Berzelius dat tezelfdertijd in Nederlandse vertaling verscheen.5' 

Goedkope en geïllustreerde boeken voor alle standen 

De avondlessen over de technische chemie trokken een groot publiek. Meer dan honderd 
toehoorders per avond waren geen uitzondering. Toch waren deze cursussen in het licht 
van de oorspronkelijke doelstelling de ambachtsman te bereiken, bepaald geen succes. 
Fabrikanten, officieren en andere leden van de hogere middengroepen bezochten de 
lezingen trouw. Lange werkdagen maakten het evenwel de werkmeesters en ambachts
lieden vrijwel onmogelijk zulke avondlessen te bezoeken, terwijl ook de bijbehorende 
boeken te duur waren om te worden aangeschaft.'' Boekprijzen van ƒ 2,75 tot ƒ 7 of meer, 
betekenden dat met een aanschaf van boeken als die van Meijlink of Girardin een heel 
weekloon gemoeid was.'"* Voor arbeiders viel er aan de aankoop van zulke boeken niet te 
denken. 

48. Millard (n, 46), Scheikunde, vii-viii; Girnrdin (n. 46), Scheikunde, i-ii; Trommsdorff (n. 45), Grundsiitze der 
Chemie, v-vi. 
49. Erdmann (n. 46), Nieuwere scheikunde, iii-iv; Trommsdorff (n. 45), Grundsiitze der Chemie, viii. 
50. J.J. Prechtl, Grimdlehren der Chemie in technischer Beziehung, I (Wenen, 1813) iii-iv, Vgl, ook Homburg (n. 
20), Van beroep 'Chemiker', 169-172, 213, 227, 235. 
51. Millard (n. 46), Scheikunde, ix. 
52. J.J. Berzelius, Leerboek der scheikunde, 6 dln. (Rotterdam, 1834-1841); vgl. H..A.M. Snelders, 'Wie waren de 
Nederland,se vertalers van Berzelius' 'Leerboek der Scheikunde' ?', Scientiaruni Historia 10 (1968) 191-198; 
G.P.J. Verbong en E. Homburg, 'Chemische kennis en de chemische industrie', in: Lintsen e.a. (red.) (n. 31), 
Geschiedenis van de techniek in Nederland, V, 242-269, aldaar 248-249. Enkele 'populaire" auteurs vergeleken hun 
onderneming expliciet met het leerboek van Berzelius: Trommsdorff (n. 45), Grundsiitze der Chemie, xi; 
W.S. Swart, 'Voorrede', in: Erdmann (n. 46), Nieuwere scheikunde, vi-vii. 
53. Cardwell (n. 39), Science in England, 71-75; Russell (n. 39), Science and Social Change, 157-160; Verbong (11. 42), 
'Gescheiden paden', 66-69; Macl.ean (n. 43), 'Pieter Leonard Rijke', 81, 
54. Het boek van Van der Boon Mesch kostte ca. tl. 4,80 per deel (dus tl. 14,40 voor de drie delen!), Erdmann ƒ 3 
(1 deel in 2 stk.), Meijlink ƒ 2,75 en C îrardin ƒ 7. Voor deze prijzen, zie: R, van der Meulen, Bibliografie der 
technische kunsten en wetenschappen 1830-1873 (Amsterdam, 1876). 
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Tussen ongeveer 1845 en 1865 kreeg de popularisering van de scheikunde echter nieuw 
elan. Wetenschappers, volksopvoeders en uitgevers probeerden de gewone werkman met 
nieuwe middelen te bereiken en verbreedden daarnaast hun publicitaire werkzaamheden 
(weer) in de richting van de jeugd. Daarnaast zorgde de toenemende professionahsering 
van de wetenschapsbeoefening ervoor dat, als begeleidend verschijnsel, verschillende 
wetenschappers zich geroepen voelden hun vak te legitimeren voor een groot publiek. 
Uitgevers speelden bij deze verbreding en opbloei van de wetenschapspopularisering 
een belangrijke rol." Vanaf ongeveer 1830 betraden ondernemende uitgevers het toneel 
die via lage prijzen en aansprekende illustraties een massamarkt trachtten aan te boren. 
Daarbij wisten zij op innovatieve wijze de mogelijkJieden van een aantal recente techni
sche doorbraken - zoals de techniek van de houtgravure (ca. 1790), het goedkopere, 
machinaalgemaakte papier (ca. 1800), de stereotypie (ca. 1800) en de (stoom)snelpers 
(1811) - te combineren tot het commercieel succesvolle produkt van het geïllustreerde, 
goedkope boek.'* De introductie van het goedkope boek betekende dat er een tweedeling 
van de boekenmarkt ontstond: naast de traditionele, dure en degelijke uitgaven, waren 
er voortaan goedkope uitgaven voor het volk. Franse uitgevers, met hun goedkope 
boekenreeksen (ca. 1825) en hun Britse vakbroeders, die de houtgravure het eerst op grote 
schaal toegepasten (ca. 1832), hepen daarbij voorop.'" De definitieve doorbraak vormde de 
lancering van het Penny Magazine in maart 1832 door de Engelse uitgever Charles Knight, 
in samenwerking met de Society for the Diffusion of Useful Knowledge. Het succes van dit 
tijdschrift was overweldigend. Binnen een jaar steeg de oplage tot 200.000 exemplaren, 
een nog nooit vertoond aantal. Voor het eerst was er een blad op de markt dat ook op 
ruime schaal door werklieden gelezen - en bekeken - werd. Popularisering van natuur
wetenschap en techniek vormde zeker een aspect van de formule van Knights blad, maar 
het begrip useful knowledge waarop het tijdschrift zich richtte, had een veel bredere 
strekking. De term verwees naar het gehele complex van kennisgebieden dat Duitsers 
toen Realwissett noemden. Natuurwetenschap, techniek, fabriekswezen, geschiedenis, 
aardrijkskunde, moderne talen en, vooral, kunst hoorden ertoe, ja in feite alle kennis
terreinen die niet tot de klassieke talen, de zuivere wiskunde en de godsdienst behoorden. 
De godsdienst en de theologie waren voor Knight geen onbelangrijke onderwerpen, verre 
van dat, maar in zijn blad gaf hij er de voorkeur aan de overdracht van 'nuttige kennis' 
steeds op een geïntegreerde wijze te combineren met lessen van morele en soms fysico-
theologische aard. Net als iemand als Samuel Parkes vijfentwintig jaar eerder gedaan 
had.'* 

55. Zie in het geval van Liebig diens fascinerende briefwisseling met zijn uitgever Vieweg: M. en W. Schneider 
(red.), Justus von Liebig. Briefe an Vieweg (hrunswijk, 1986). 
56. In Nederland werden de genoemde innovaties later geïntroduceerd: de houtgravure ca. 1834, de machinale 
papierbereiding ca. 1834-38 en de snelpers ca. 1828 (stoom pas na ca. 1850), 
D. van Lente en O. de Wit, 'Papier, druk en communicatie', in: H.W. Lintsen e.a, (red.). Geschiedenis van de 
techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving. Il (Zutphen, 1993) 175-283, m.n. 188-191, 205-210, 
228-232, 256-260, 263-265, 276-281; P.L Anderson, The Printed Image and the Transformation of Popular Culture 
(O.xford, "1994) 2-3,10-12,72. 
57. L. Simons, 'Het goedkoope boek', in: Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905-1915 (Amsterdam, 1915) 11-73, 
aldaar 15-18; Van Lente en De Wit (n. 56), 'Papier, druk en communicatie', 190, 257-258. 
58. Voor het Penny Magazine en Knights daarin belichaamde visie op volksopvoeding, zie: .Anderson (n. 56), The 
Printed Image, 50-83. 
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Halverwege de negentiende eeuw brachten uitgevers in 
korte tijd vele goedkope populai re boeken over de 
scheikunde o p de markt . De Amsterdamse uitgeverij 
Weytingh & van der Haart , bijvoorbeeld, bracht in 
haar succesvolle Volks-tiihljotheek zeker negen boekjes 
over chemische onderwerpen uit, waaronder (voor 50 
cent) F.H. van Moorsels bewerking van de Toegepaste 
Scheikunde van Girardin. Afbeeldingen speelden een 
sleutelrol in zulke populaire publikaties. 

Het goedkope geïllustreerde boek in Nederland 

Innovatieve Nederlandse uitgevers als de Gebr. Diederichs (Amsterdam), K. Fuhri (Den 
Haag), A.C. Kruseman (Haarlem) en A.W. Sijthoff (Leiden), volgden het Britse voor
beeld.''' Zij hoorden ook tot de eerste Nederlandse uitgevers die met goedkope populaire 
boeken en tijdschriften over de chemie en de andere natuurwetenschappen op de markt 
kwamen. De firma Gebr. Diederichs - met zijn vanaf 1834 naar Brits model verschijnende 
Nedcrlandsch magazijn ter verspreiding van algcineene en nitttigc kundigheden - was 
liijvoorbeeld de uitgever van Millards goedkope en geïllustreerde Scheikunde ten alge-
ineene nutte (1842), en van populaire leerboekjes over natuurkunde en h'siologie.'"" 
Veel belangrijker voor de popularisering van de natuurwetenschappen in Nederland was 
de Haarlemse apothekerszoon A.C. Kruseman (1818-1894) die, na een leertijd bij onder 
andere K. Fuhri, in 1840 voor zichzelf begon. Na reeds in 1844 Liebigs - door zijn broer 
Izaak Cornelis vertaalde - Familiar Letters on Chemistry te hebben uitgebracht, volgde in 
1852 de eerste jaargang van het bekende Album der Natuur.''^ Dit tijdschrift, waarvan P. 

59. Van Lente en De Wit (n. 56), 'Papier, druk en communicatie", 189-190, 232-233, 268-269, 271. 
60. Millard (n. 46), Scheikunde, viii-ix, 252-260; Van Lente en De Wit (n. 56), 'Papier, druk en communicatie', 
264-265; J. Hemels en R. Vegt, Hef Geïllusireerde Tijdschrift in Nederland: bron van kennis en vermaakt, lust voor 
het oog. Bibliografie. Deel 1:1840-1943 (.Amsterdam, 1993) 309-311. 
61.1. Liebig, Brieven over scheikunde en de betrekkingen waarin deze wetenschap staat tot koophandel, physiologie en 
landbouw, 2 stk. (Haarlem, 1844-46); H.A.M. Snelders, 'Wetenschapsjournalistiek avant la lettre". Chemisch 
A/(ij;iiriiie (okt. 1994) 407, 410-411; Album der Natuur. Een werk ter verspreiding van natuurkennis onder beschaafde 
lezers van allerlei stand, (Haarlem, 1852-1909) (ondertitel alleen bij de eerste jaargangen). Over Kruseman, zie: 
J.W. Enschedé, A.C. Kruseman, 2 dln. (Amsterdam, 1898), 
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Harting (1813-1885), W.M. Logeman (1821-1894) en D. Lubach (1815-1902) gedurende jaren 
de redactie zouden voeren, was een schot in de roos. Binnen een jaar werden 3080 exem
plaren verkocht; een bewijs dat de redactie het juist zag toen zij in haar 'Voorberigt' bij de 
eerste jaargang stelde dat het 'eene der eerste behoeften van onzen tijd is ... kennis aan
gaande de natuur en hare verschijnselen' zoveel mogelijk te spreiden.''- Hoewel de oplagen 
later weer zouden dalen, bleef het Album jarenlang verreweg het belangrijkste populair-
wetenschappelijke tijdschrift in Nederland.*"-' Krusemans werkzaamheden op het gebied 
van de wetenschapspopularisering waren daarmee nog niet uitgeput. Vooral tussen 1853 
en 1856 legde hij gestimuleerd door het succes van zijn tijdschrift en veelal in samenwer
king met Logeman en Lubach, een haast koortsachtige activiteit aan de dag. Zo verscheen 
vanaf 1853 zijn Practische Volks-Altnanak. Jaarboekje ter verspreiding van kennis der toe
gepaste wetenschappen onder alle standen der maatschappij (1853-62; red. Lubach en 
Logeman), kort daarna gevolgd door de goedkope, speciaal voor arbeiders bestemde 
Wetenschappelijke Blaadjes (1854-55; red- Lubach en Logeman), door de 15 cent per stuk 
kostende Openbare Voordragten voor Landbouwers (1855-56; red. N.W.P. Rauwenhoff), 
door het Familie-Magazijn. Zedelijke lectuur van uitspanning tevens tot verspreiding van 
nuttige kimdigheden (1855-1866; red. Logeman en S.J. van den Berg) en door twee reeksen 
goedkope boeken gericht op landbouw en nijverheid: de Landbouw-Boekjes (1855-56; 
red. W.C.H. Staring) en de Nijverheidsbibliotheek (1855-56; red. Logeman).̂ -* In de twee 
boekreeksen verschenen ook populaire werken over de scheikunde. Hoewel de prijzen van 
deze boekjes laag waren (ƒ 0,30-0,60), was beide reeksen geen lang leven beschoren. 
De concurrentie was inmiddels actief geworden en qua inhoud waren ze te populair voor 
de fabrikant en te moeilijk voor de arbeider.* '̂ Ook veranderde, zoals we nog zullen zien, 
Krusemans visie ten aanzien van popularisering. In 1857 beëindigde hij zijn activiteiten op 
dit terrein. Kruseman veranderde de formule van sommige van zijn populair-wetenschap
pelijke bladen en verkocht de overige aan andere uitgevers.'* 

A.W. Sijthoff, eveneens een leerling van Fuhri, viel langduriger succes ten deel. Na in 1855 
Krusemans markt betreden te hebben met zijn Geïllustreerde Ahnatuik (1855-1865; red. 
W. van der Poll), die een concurrent van de Practische Volks-Almanak moest zijn, startte 
hij in 1857 de als populair-wetenschappelijk tijdschrift betitelde Geïllustreerde Familie-
bibliotheek tot verspreiding van nuttige kennis. Deze serie-uitgave, die in afleveringen van 
35 cent per stuk verscheen, was geen tijdschrift in eigenlijke zin maar een in afleveringen 

62. Album der Natuuri (1852) v. 
63. Enschedé (n. 61), Kruseman, I, 209-213; L. Coffeng, 'Het Album der Natuur. Popularisering van de natuur
wetenschap in een tijdschrift uit de eerste (!?) helft van de negentiende eeuw', Groniek. Historisch tijdschrift nr. 
123 (Groningen, 1994) 52-66; A. de Knecht-van Eekelen, 'Berichten over bacteriologie in het .Album der Natuur', 
in: A.H.M. Kerkhoff, A.M, Luyendijk-Elsbout en M.l.D. Poulissen (red.), De novis Invcntis. Essays in ihc history 
of medicine in honour of Daniel de Moulin (.Amsterdam/Maansen 1984), 183-194. Scheikundige onderwerpen 
speelden slechts een bescheiden rol in het Album. Pas toen de Amsterdamse scheikundeleraar G. l^oyer van 
Cleeff in 1886 tot de redactie toetrad, veranderde dit. Zie Chemisch Weekhladi} (1916) 856-858. 

64. Enschedé (n. 61), Kruseman, 1, 254-259, 264-266, 307-313, 320-329; Simons (n. 57), 'Het goedkoope boek', 18-
19; Van Lente en De Wit (n. 56), 'Papier, druk en comiiiunicatie', 269-270; Hemels en Vegt (n, 60), Het gedliis-
treerde tijdschrift, 154-155. 
65. Enschedé (n. 61), Krusemau, I, 254. Voorbeelden van aan de chemie gerelateerde werken zijn: J. Liebig, De 
grondslagen der landbomv-scheikunde (Haarlem, 1855); E,H, von Baumhauer, Over het nut der scheikunde voor den 
industrieel (Haarlem, 1855); F.H. van Moorsel, Kunstlicht (Haarlem, 1855); J.W. Gunning, Wat men uit zeewater 
maken kan (Haarlem, 1857). Zie ook de Handelingen der tachtigste algemeene vergadering van de Nederlanitsclie 
Maatschappij Ier Bevordering van Nijverheid, LX, iste stk., 58-59. Voor prijzen, zie: Van der Meulen (n. 54), 
Bibliografie, 107. 
66. Enschedé (n, 61), Kruseman, I, 212, 258, 308-310,325-326. 
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verschijnende reeks vertaalde en bewerkte populair-wetenschappelijke boeken. De onder
nemende Leidse uitgever had voor die reeks een contract afgesloten met de Duitse uit
gever Otto Spamer, die hem ook de onontbeerlijke clichés voor de illustraties leverde. De 
kwaliteit van de illustraties was van grote invloed op de commerciële levensvatbaarheid 
van een reeks en Sijthoff had een goede neus voor zulke zaken. Het Boek der Uitvindingen 
(bew. J. Bosscha jr.) dat de eerste 48 afleveringen van de nieuwe reeks besloeg, was met 
een oplage van 2000 exemplaren een eclatant succes. Daarna verschenen nog vóór 1865 de 
series 'het Boek der Natuur' en 'het Boek der Reizen'.̂ ^ Nadat een tussentijdse poging om 
het blad De Natuur. Tijdschrift ter bevordering van kennis der natuur (1859-1861; red. 
Bosscha, A.A. van Bemmelen, D.G. Kramer, W.A.J. van Geuns e.a.) uit te geven mislukt 
was, waagde Sijthoff zich vanaf 1868 met zijn Algemeene Bibliotheek (red. H.C. Rogge) met 
goed resultaat op de markt voor het gewone volk.̂ " Vóór 1875 verschenen reeds 90 deel
tjes, met prijzen variërend van 15 tot 30 cent, waarbij er ook enige scheikundige kost werd 
opgediend.*"* 
Naast deze voortrekkers op het gebied van geïllustreerde boeken en tijdschriften waren er 
in de periode 1850-1865 talloze andere uitgevers die populair-wetenschappelijke werken op 
de markt brachten.'" Het heeft weinig belang ze allen te noemen, maar voor twee uitge
vers die enige chemische boeken uitbrachten dient een uitzondering te worden gemaakt. 
De Amsterdamse uitgeverij We)'tingh & Van der Haart publiceerde tussen 1854 en 1861 
haar Volks-Bibliotheek 'behandelende alle takken van kunst en wetenschap, ambachten en 
beroepen', die uiteindelijk uit 103 boekjes van ca. 25-50 cent - 'met houtgravures' - zou 
moeten bestaan. Of alle deeltjes ook werkelijk verschenen zijn valt niet met zekerheid te 
zeggen, maar alleen al op het gebied van de scheikunde en haar toepassingen zagen zeker 
negen boeken het licht."' Eveneens in 1854 startte de in Sneek gevestigde uitgeverij Van 
Druten & Bleeker haar Goedkoope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige 
werken over allerlei vakken van wetenschap. In deze serie, die tot na 1887 zou blijven 
verschijnen, zagen enkele redelijk succesvolle populariserende werken over de scheikunde 
het licht. Zowel J.W. Gunnings vertaling van een boek van J.F.W. Johnstons Chemistry 
of Common Life als Th.A.J. Abelevens vertaling van Emil Postels Laien-Chemie zouden 
minstens eenmaal herdrukt worden."- Opvallend is de nadrukkelijke aanwezigheid van 
fysico-theologische elementen in Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek, waar deze in 
de uitermate praktisch-gerichte Amsterdamse Volks-Bibliotheek ontbreken." Het zou voor 

67. R. van der Meulen, Een veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W. Sijthoff te Leiden. 1831 - 1 januari - 1891 
(Amsterdam, 1891) 56-59; Van der Meulen (n. 54), Bibliografie, 15-16; Enschedé (n. 61), Kruseman, I, 257-258; Van 
Lente en De Wit (n. 56), 'Papier, druk en communicatie', 269, 271. 
68. Van der Meulen (n. 67), A.W'. Sijthoff, 59-70; Van der Meulen (n. 54), Bibliografie, 14; Van Lente en De Wit 
(n. 56), 'Papier, druk en communicatie', 190; Simons (n. 57), 'Het goedkoope boek', 21. 
69. Bijv. D. de Loos, Zetmeel en melk, een paar onderwerpen uit het gebied van scheikunde (Leiden, z.j.). 
70. Voor een, niet volledige, op.somming: Simons (n. 57), 'Het populaire boek', 18-23, 34-
71. F.H. van Moorsel, Algemeene scheikunde (.Amsterdam, 1855); idem. Toegepaste scheikunde (Amsterdam, 1855); 
G.J. Jacobson ABzn., De plantaardige verwstoffen (Amsterdam, 1859). Op de achterkant van genoemde boeken en 
in Van der Meulen (n. 54), Bibliografie, 175-176 worden voorts nog genoemd: G.L lacobson .ABzn., Zoutziederij, 
zeepziederij; C.A.I. Geesink, Bierbrouwerij en azijnmakerij; N.W.P. Rauwenhoff, Papierbereiding; A.C. Oudemans 
jr.. Caoutchouc en gutta percha; F.H. van Moorsel, Suikerfabricage, J.J. Blekkingh, Verwarmingen verhchting. Ook 
waren scheikundigen als E.H. von Baumhauer, L. Mulder en S. Bleekrode aan de serie verbonden. 
72. J.F.W. Johnston, De scheikunde in het dagelijks leven, 3 dln. (Sneek, 1855-56; -1858; '1865); E. Postel, Grond
beginselen der anorganische en organische scheikunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht, voor beschaafde lezers 
van allerlei stand (Sneek, -1864). 
73. De serie opende bijvoorbeeld met boeken van H. Thiele over de geschiedenis van de christelijke kerk en van 
H. Burmeister over de geschiedenis der schepping. Zie ook het voorwoord van Gunning bij Johnstons De schei
kunde en dat van P. van der Burg bij Postels Grondbeginselen. 
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het laatst zijn dat die twee stijlen van popularisering van de scheikunde zo gelijkwaardig 
naast elkaar zouden staan. De jaren-1850 waren op vele terreinen van het maatschappelijk 
leven een overgangstijd en een periode van gisting."-* Het nieuwe tijdperk van de profes
sionele wetenschapsbeoefening brak aan, waarin de verhoudingen tussen wetenschaps
beoefenaar en leek, tussen wetenschap en geloof en tussen wetenschappelijke kennis en 
maatschappelijk nut grondig herzien en opnieuw gedefinieerd zouden worden. 

1845-1865: bloeitijd en breukvlak 

De jaren vlak na het midden van de negentiende eeuw vormden onmiskenbaar hoogtij
dagen voor het populair-wetenschappelijk boek. Zelden werden in zo'n kort tijdsbestek 
zoveel verschillende initiatieven ontplooid. Daarbij speelden verschillende motieven en 
sociale groepen een rol. Juist doordat zoveel ongelijksoortige ontwikkelingen in elkaar 
grepen, vormt het derde kwart van de negentiende eeuw zo'n beslissende en tevens boei
ende episode in de geschiedenis van de wetenschapspopularisering. 
Naast de rol die uitgevers speelden, hadden veranderingen in de sociale positie van de 
wetenschapsbeoefenaren invloed op het populariseren van wetenschappelijke inzichten en 
onderzoeksresultaten. De geleerdenstand loste zich op in disciplinair verkavelde gemeen
schappen van specialisten die met de beoefening van hun discipline hun brood verdien
den. Voor beroepschemici en andere beroepswetenschappers ver\'ulde de popularisering 
van hun vak een essentiële rol bij hun streven maatschappelijk aanzien te verwerven. 
Publikaties van de Duitser Justus Liebig (1803-1873), waaronder vooral zijn Chemische 
Briefe, vormen hier het voorbeeld bij uitstek, maar ook het verschijnen van Von Baum-
hauers Nut der scheikunde voor den industrieel past in dit patroon.''' Daarnaast oefende de 
professionalisering van de wetenschap, door de daarmee gepaard gaande voortschrijdende 
specialisatie, een diepgaande invloed uit op de verhouding tussen wetenschappers en 
leken. Ieder die niet tot het betreffende vakgebied behoorde was nu een leek. Het is in dit 
licht interessant te constateren dat er omstreeks 1850 voor het eerst een groep auteurs op 
het toneel verscheen die zich nestelde in het grensvlak van de disciplinaire specialist en de 
leek. Deze beroepspopulariseerders maakten het tot hun broodwinning en levensvulling 
om de resultaten van de wetenschap te vertalen naar het grote publiek. In Frankrijk ging 
het daarbij om bekende popularisatoren als de abt Francois Moigno (1804-1884), Victor 
Meunier (1817-1903), Louis Figuier (1819-1894) en, later, Camille Flammarion (1842-1925) 
en Gaston Tissandier (1843-1899),'*' terwijl men wat betreft Nederland W.H. Logeman en 
Douwe Lubach er wellicht toe zou kunnen rekenen, op grond van hun produktiviteit en 

74. Vgl. E. Homburg, "Schrikbeelden van scheikundigen aard": chemische industrie, chemische wetenschap en 
het milieu". Tijdschrift voor Geschiedenis 107 (1994) 439-466, aldaar 451, 456-460, 465-466; en E.S. Houwaart, De 
hygiënisten. .Artsen, staat ó- volksgezondheid in Nederland 1840-1890 (Groningen, 1991), m.n. 107-117, 297-299, 307-
318. 
75. J. Liebig, Ueber das Studium der Natiirwisscnschafteu und ïiber den Zustand der Chemie in Preussen (Bruns-
wijk, 1840) (ook in Nedl. vert. verschenen); Liebig (n. 61), Brieven over scheikunde, K. Bayertz, 'Spreading the 
Spirit of Science: Social Determinants of the Popularization of Science in Nineteenth-Centur)' Germany", in: T. 
Shinn en R. Whitley (red.). Expository Science: Forms and Functions of Popularisation (Dordrecht, 1985) 209-227, 
m.n. 214-215; R. Zott, 'The Development of Science and Scientific Communication: lustus Licbig's Two Famous 
Publications of 1840', Ambix40 (1993) 1-10; Snelders (n. 6i), 'Wetenschapsiournalistiek'. 
76. Raichvarg en Jacques (n. 12), Savants et ignorants, 41-44, 59-65, 68-76. 
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het feit dat zij een niet onbelangrijk deel van hun inkomsten uit hun publikaties verkregen 
moeten hebben.''' 
De professionalisering van de wetenschapsbeoefening had belangrijke gevolgen voor de 
aard van de wetenschapspopularisering, maar ze was niet de belangrijkste drijvende 
kracht achter de golf publikaties die in die tijd het licht zag. Daarvoor stond de weten
schapspopularisering uit de jaren-1850 nog teveel in de traditie van de oude fs'sico-theolo-
gie en, vooral, van de filantropische en moraliserende op opvoeding en volksverlichting 
gerichte aanpak van het Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de Engelse Society for 
the Diffusion of Useful Knowledge. Het is daarom wellicht beter de bloei van de weten
schapspopularisering in de jaren direct na 1845 als een laatste stuiptrekking te zien van de 
laat-achttiende en vroeg-negentiende-eeuwse wijze van popularisering van de wetenschap. 
Gestimuleerd door de nieuwe politieke verhoudingen van na 1848 kwam nog eenmaal een 
groot publicitair offensief tot stand gericht op opvoeding van de jeugd en verheffing van 
de arbeiders. Toen de eisen van deze beweging gedeeltelijk gerealiseerd werden als gevolg 
van de schoolwetten van 1857 en 1863 en de oprichting van ambachtsscholen, doofden de 
bestaande initiatieven langzaam uit. Scheikunde en de andere natuurwetenschappen 
werden opgenomen in het reguliere schoolprogramma en gewone schoolboekjes namen 
de functie over die daarvoor door de populariserende lectuur was vervuld. Voordat het 
zover was bloeide de popularisering van de scheikunde echter als nooit tevoren. 
Landbouwers en de plattelandsjeugd hoorden tot de eersten die zich in de aandacht van 
de 'kennisverspreiders' mochten verheugen. Reeds vanaf het midden van de jaren-1840 
kwamen er speciaal voor hen boeken op de markt waarin de landbouwscheikunde op een 
eenvoudige wijze uit de doeken werd gedaan. Deze boeken verbreidden het beeld dat de 
scheikunde wellicht wel het allernuttigste en interessantste vak was waarvan men kennis 
kon nemen.'*' Velen waren het er dan ook over eens dat 'het gebruiken en verspreiden van 
populaire geschriften [onder landbouwers] zeer aanbeveling verdient.'''^ 
Niet veel later kwam ook het onderwijs aan de lagere volksklasse in de steden in het 
centrum van de belangstelling te staan. In nieer steden en op een veel grotere schaal dan 
in de jaren-30 kwam het nu tot de oprichting van industriescholen, avondcursussen voor 
arbeiders, en leeskabinetten. Initiatiefnemers waren naast het aloude Nut en de Maat
schappij ter Bevordering van Nijverheid een groot aantal nieuwe organisaties, waarvan er 
verschillende opgericht waren om - in het kielzog van de gebeurtenissen van het revolu
tiejaar 1848 - de polarisatie tussen kapitaal en arbeid te verminderen door de verspreiding 
van nuttige kennis. Wetenschap voor het volk moest, net als bij de Britse Society for the 

77. Naast de genoemde redacteurschappen voor Kruseman, publiceerden zij onder andere de volgende boeken: 
W.M. Logeman, Beginselen der werktuigkunde (Haarlen-i, 1853); idem, Natuurkundig schoolboekje (Sneek, 1856); 
F.E.J. Cruegers, Grondbeginselen der natuurkunde (bew. door W.M. Logeman) (Sneek, 1S56-1858); W.M. 
Logeman, De draaibank (Haarlem, 1856); idem. Kachels (Leiden, z.j.); D. Lubach, Eerste grondbeginselen der 
natuurkunde van de mensch: een populair leesboek (Gouda, 1855). Lubach was ook redacteur van het populaire 
hygiënistische tijd.schrift Schat der Gezondheid (1858-1871). Voor zijn biografie, zie G..A. Lindeboom, Dutch 
iMedieal Biography (Amsterdam, 1984) 1228-1229, en voor financiële aspecten zie bijvoorbeeld Enschedé (n, 61), 
Kruseman, 1,308-309. 

78. Bijv.: l.F.VV. lohnston. Catechismus voor landbouwkundige scheikunde en aardkunde (Rotterdam, 1847); F..A. 
Enklaar, Handleiding bij het onderwijs in de landhuishoudkundige scheikunde, vooniiimelijk ingerigt ten gebriiikc 
der lagere scholen ten platte lande (Gorinchem, 1851); J.A. Stöckhardt, Algemeene lamlbouw-scheikunde, bevattelijk 
voorgesteld (Utrecht, 1854). Zie: H.A.M. Snelders, 'lames F.W. Johnston's Influence on Agricultural Chemistry in 
the Netherlands', Aiiiuik of Science 3!^ (1981) 571-584; idem, 'Landbouw en scheikunde in Nederland', 78-86, 92-
93; en D. La)ton, Science for the People. The Origins of the School Science Curriculum in England (Londen, 1973) 

48. 51-53-
79. Verslag van het verhandelde op het eerste Nederlandsehe Nijverheids C ôiî ijrcs (Haarlem, 1857) 9, 44-45. 
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Diffusion ofUsefid Knowledge, voor een belangrijk deel in dienst staan van pohtieke paci
ficatie en de stabilisatie van maatschappelijke verhoudingen.'''" Voorbeelden zijn de 
Utrechtse Vereeniging ter bevordering van Nuttige Kennis (ca. 1848), de in Amsterdam 
opgerichte Maatschappij ter bevordering van Wetenschap tot Volksgeluk (1849), het 
Genootschap, gewijd aan de Uitbreiding en Verspreiding der Natuurkundige Weten
schappen uit Breda (1849), de in Den Haag opgerichte Vereeniging tot Bevordering van 
Fabrieks- en Handwerknijverheid (1851), de Amsterdamse inrichting De Vriend van 
Armen en Rijken, 'ter bevordering van volksgeluk en volkswelvaart door verspreiding van 
nuttige kennis' (1851), de Maatschappij voor den Werkenden Stand te Amsterdam (1854) 
en de Haarlemse Maatschappij Weten en Werken, die zich speciaal op bejaarde arbeiders 
richtte."' Daarnaast gingen ook verschillende lokale wetenschappelijke genootschappen 
- het Genootschap Physica te Zaandijk, het Deventer Natuur- en Scheikundig Genoot
schap, en het Arnhemse Genootschap Tot Nut en Vergenoegen - er toe over populaire 
voordrachten over de natuur- en scheikunde te organiseren."- Hoewel sommigen twijfel
den aan het nut om naast deze voordrachten ook 'populair wetenschappelijke geschriften 
voor geringe prijzen verkrijgbaar te stellen' omdat die door 'den minderen stand ... dik
werf niet gelezen en doorgaans niet verstaan kunnen worden', kwamen er in deze tijd toch 
enkele eenvoudige scheikundeboeken op de markt."' Naast de reeds genoemde boeken 
van Girardin en Van Moorsel waren dat bijvoorbeeld J.W. Gunnings vertaling van 
Stöckhardts Schule der Chemie, dat in Duitsland een van de meest succesvolle scheikunde
boeken voor 'zelfonderricht' was, en de Voorlezitigen over cletnentaire scheikimde van E.A. 
van der Burg. Aan de Utrechtse Inrigting tot Onderwijs voor den Arbeidenden Stand 
gebruikte men het leerboek van Stöckhardt als leidraad voor het onderwijs."'* 
Daarnaast verschenen er populariserende werken over de scheikunde die moesten dienen 
als 'leesboek' voor de lagere scholen. Deze boeken waren een onderdeel van initiatieven 
gericht op een radicale hervorming van het lager onderwijs. Het leesonderwijs aan de 
hand van de Bijbel zou vervangen dienen te worden door leesonderwijs aan de hand van 
boekjes over onderwerpen waarvan de kinderen van arbeiders en boeren later in hun 
beroepsbestaan direct praktisch nut zouden hebben. Natuurkunde en - vooral - schei-

80. Voor een genuanceerde behandeling van dit thema, zie: Russell (n. 39), Science and Social Change, 165-171; en 
Anderson (n. 56), The Printed Image, 4-7,53, 67, 77-79. 
81. G.J. Mulder, Levensschets van G.J. Mulder, door hem zelven geschreven en door drie zijner vrienden uitgegeven, 
I (Rotterdam, 1881) 195-198; Statistisch Jaarboekje voor het Koningrijk der Nederlanden 2 (1852) 165-168; Gouds
waard (n. 42), Nijverheidsonderwijs, 94-95, loo-ioi, 131-132, 176-185, 198-214; D. van Lente, Techniek en ideologie. 
Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland, 1830-1920 (Groningen, 
1988) 96-105; I.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 1S13-1870 (Utrecht, "1978) 206-208, 
252-254; Simons (n. 57), 'Het goedkoope boek', 19-20; Joh. de Vries, Ontsloten poorten. Vijftig jaren 
Volksuniversiteit in Nederland 1913-1963 (As.sen, 1963) 11-20; Van Lente en De Wit (n. 56), 'Papier, druk en com
municatie', 189-190; Coffeng (n. 63), 'Het Album der Natuur', 55; Verslag van liet verhandelde op het negende 
Nijverheids-Congres (Haarlem, 1866) 102,110. 
82. Statistisch Jaarboekje 2 (1852) 166; Statistisch laarboekje 7 (1858) 166-168; Beriglen over het Fabrijkwezen in het 
/(i(ir]S57(Haarlem, z.j. I1859I) 1,5. 
83. Verslag eerste Nijverheids Congres, 15, 83. 
84. J.A. Stöckhardt, De scheikunde van het onbcwerktuigde en bewerkluigde rijk, bevattelijk voorgesteld en niet een
voudige proeven opgehelderd (Schoonhoven, 1848; -1850; '1855); Verslag aangaande den toestand der Inrigting van 
Onderwijs voor den Arbeidenden Stand te Utreclit over den cursus van 1833-34 (Utrecht, z.j.) 4; E.A. van der Burg, 
Voorlezingen over elementaire scheikunde, gehouden op uitnoodiging van het departement Rotterdam der 
Maatschappij ter bevordering van nijverheid (Tiel, i860). Voorts: S.E.G. Holtzapfel, Populaire voorlezingen over 
scheikunde (Amsterdam, "1866) (niet gezien). Van deze boeken waren die van Girardin en Van der Burg overi
gens niet goedkoop. Het boek van Van den Burg kostte ƒ 3,90 (Van der .Vleulen (n. 54), Bibliografie, 23). 
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'Nuttige kennis' diende onder het volk verspreid te worden. Organisaties als de iVlaatschappij voor 
de Werkende Stand, opgericht in 1854, speelden daarbij een voorname rol. Zij trachtte bet lot van de 
arbeiders door zelfontwikkeling en beschaving te verbeteren, onder meer tJoor volksvoordracbten te 
organiseren en ambachtsscholen op te richten. 

kunde dienden een prominente rol te spelen in deze nieuwe leesboekjes, waarbij de stof zo 
zou moeten worden voorgedragen dat het directe verband met de dagelijkse 'leeftvereld' 
van het kind onmiddellijk duidelijk zou zijn. In Engeland, waar de bakermat van deze 
ideeën lag, boekte deze 'movement for teaching the science of comn-ion things' (Layton) 
vanaf 1853 ongekende successen.**' Binnen enkele jaren kwamen meer dan 200 verschil
lende natuurwetenschappelijke schoolboekjes voor het lager onderwijs op de markt, 
waaronder 28 voor scheikunde alleen."*' Gegeven de grote invloed van kerkelijke organi
saties op het lager onderwijs was hier voorzichtigheid geboden. Tot iedere prijs moest 
voorkomen worden dat het beeld ontstond dat de Bijbel als leesboek vervangen werd door 
goddeloze, materialistische lectuur. Vandaar dat juist in dit genre populair-wetenschappe
lijk boeken ook in de periode 1845-1865 nog regelmatig fysico-theologische formuleringen 
aan te treffen zijn, terwijl we tevens bij de onderwijshervormers kunnen lezen dat 'the 
teaching of science [is] essential for the moral and religious salvation of the children of 

85. Layton (n. 78), Science for the People, 35-54, 95-ii7. 
86. ibid.. 111. 

92 



Van volksscheikunde tot technologie 31 

the poor.'**" Daarmee stonden deze boeken onmiskenbaar in de traditie van kinderedities 
van de boeken van Martinet en Uilkens, maar er was één groot verschil: terwijl bij 
Martinet en Uilkens Gods schepping centraal stond, hoorden nu ook de voorwerpen uit 
de technisch-industriële samenleving tot het dagelijks leven. Naast lucht, water, bodem en 
plantenwereld kwamen zaken als menselijk voedsel, huisvesting, kleding, gezondheidszorg 
en hygiëne uitgebreid aan bod. In veel kleinere aantallen dan in Engeland kwamen zulke 
boeken ook in Nederland op de markt, met als belangrijkste representant Johnstons enige 
malen herdrukte Scheikunde in het dagelijks leven dat, in de woorden van vertaler en 
bewerker Gunning, ook als 'een geschikt leesboek op de hoogere klassen onzer volksscho-
len' zou kunnen dienen."^ 

Hoewel boeken over de 'scheikunde van het dagelijks leven' buiten de context van het 
lager onderwijs nog tot ver in deze eeuw bleven verschijnen, was het na 1865 met de bloei 
van dit genre gedaan."'^ Hetzelfde geldt voor populaire scheikundeboeken die zich richtten 
op arbeiders en landbouwers. Terwijl er, inclusief herdrukken, tussen 1845 en 1864 on
geveer dertig populaire scheikundeboeken in Nederland verschenen, was het totale aantal 
over de periode 1865-1899 nog geen tien, waarvan vijf tussen 1865 en 1869.^" De vermoede
lijk belangrijkste reden hiervoor is reeds aangegeven: schoolonderwijs kwam in de plaats 
van de tot dan toe gegeven populariserende cursussen. Een treffend voorbeeld van de 
gevolgen die dit had, wordt gevormd door de leerboeken die Gunning in zijn onderwijs 
gebruikte. Na eerst jarenlang zijn avondvoordrachten voor arbeiders aan de hand van 
Stöckhardts populaire scheikundeboek gegeven te hebben, besloot hij na de derde druk 
geen •vierde meer uit te brengen, maar dit te vervangen door een scheikundeboek van zijn 
eigen hand. Inmiddels had hij de overstap naar de Technische School gemaakt en voor het 
daar gegeven klassikale dagonderwijs achtte hij het boek van Stöckhardt 'door zijn 
aphoristischen vorm ... ongeschikt.''*' Leerboeken vergelijkbaar met Gunnings boek 
kwamen na 1863 ten behoeve van de Hogere Burgerscholen in grote aantallen op de 
markt.^^ Ook voor de benedenkant van het onderwijsstelsel - de ambachtsscholen en de 

87. ibid., 96-97,112-113, 
88. Johnston (n. 72), scheikunde in het dagelijksch leven. Zie voorts: B, Meijlink en G.J. Jacobson ABzn., Beginselen 
der technologie (Kampen, 1863). Niet gezien: J.A. Augustijn, Aanleiding tot de beoefening der natuur- en landhuis
houdkundige scheikunde. Een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen, (Schoonhoven, 1851); A, Dutlos, De 
scheikunde toegepast op het dagelijks leven en de nijverheid, 2 dln. (Dordrecht, 1854-55); E,C. Enklaar, Gemeenzame 
gesprekken over onderwerpen uit de schei- en volkshuishoudkunde enz. in betrekking tot den landbouw. Een volks
leesboek vooral geschikt voor plattelands-schoolen (Kampen, 1857); Hef boek voor iedereen. Over spijzen en dranken, 
kleeding en huisraad en honderde dingen, die dagelijks gebruikt worden (Leiden, 1859) (vert. uit Engels door Dr. 
T.C. Winkler, met voorwoord van W.M, Logeman); en Grondbeginselen van Natuur- en Scheikunde (Kampen, 
i860). 
89. Zo bevatten de latere edities van het door Sijthoff naar Duits voorbeeld uitgegeven Boek der uitvindingen, 
ambachten en fabrieken steeds een apart deel over de chemie van het dagelijks leven. Bijv. deel 5 van de 4e druk 
(1873-1880): 'De toepassing van de scheikunde op het dagelijksch leven', en deel 6 van de 5e druk (1892-fL): 'De 
organische chemie in het dagelijksch leven.' Voorts: W.E. Wijnand, Scheikunde in het dagelijksch leven. Leergang 
Volksuniversiteit Groningen 1918-1919 (Groningen, z.j.); S.C. Bokhorst, Scheikunde in het dagelijksch leven 
(Amsterdam, 1933); H. Römpp, Chemie der dagelijkse dingen (Amsterdam, "1944); H. Schouten, Eenvoudige 
scheikunde uit het dagelijks leven: ten dienst van opleidingen met een beperkt scheikundeprogramma (Haarlem, 
-•1967). 
90. Schatting geba,scerd op een uitvoerig bibliografisch onderzoek. Schattingen voor andere perioden zijn 
(Nederlandstalige titels, incl. herdrukken): 1800-1815: 9; 1816-1829: o; 1830-1844: 8. 
91. J.W. Gunning, Leerboek der scheikunde. Ten gebruike aan inrigtingen van lager en middelbaar onderwijs, en tot 
zelf-onderrigt, I (Schoonhoven, 1858) vi. 
92. H.A.M. Snelders, 'Middelbaar scheikunde onderwijs in de vorige eeuw". Chemisch Magazine, maart 1983, 111-
115. 

93 



32 Ernst Homburg 

burgeravondscholen - verschenen er reguliere schoolboekjes die zich, ondanks dat hun 
didactiek afweek van de Hiis-leerboeken, niet meer als populariserende boeken presenteer
den.'*'' Dat dit laatste zo was, had alles te maken met diepgaande veranderingen in wat 
onder een populair boek werd verstaan. Van een activiteit gericht op de diffusie van ken
nis naar de lagere standen, het zwakke geslacht en het kind veranderde de popularisering 
in de kennistransfer tussen onderzoekers en leken. 

Mulder en Gunning 

Tussen i860 en 1870 voltrok zich dan ook niet alleen een kwantitatieve breuk in de 
popularisering van de scheikunde, maar ook, en vooral, een kwalitatieve. Opvattingen 
over het nut, de functie en de inhoud van popularisering veranderden radicaal van karak
ter. Daarbij speelde zowel de professionalisering van de chemie een rol, als het - om een 
veelheid aan redenen - uiteengroeien van natuurwetenschappers en het gewone volk, als
ook de schoolstrijd, die op termijn het effect had dat de morele en religieuze vorming los
gekoppeld werd van de overdracht van nuttige kennis.''-* Welke dan wel die veranderende 
inzichten over de popularisering waren, kan bij uitstek worden gedemonstreerd aan de 
hand van de opvattingen van twee van de belangrijkste toenmalige popularisatoren van de 
chemie: Gerrit Jan Mulder (1802-1880) en zijn leerling Jan Willem Gunning (1827-1900). 
Gerrit Jan Mulder neemt in de geschiedenis van de vaderlandse scheikunde een vooraan
staande plaats in, stelt Snelders terecht, maar niet alleen op dat terrein.'" Ondanks zijn 
onmiskenbare tekortkomingen in vooral het persoonlijke vlak, torende hij als een reus 
zowel letterlijk als figuurlijk uit boven de meeste van zijn tijdgenoten. Er zijn weinig 
terreinen van de Nederlandse samenleving waar hij zich niet mee heeft bemoeid. De 
geneeskunde en openbare gezondheidszorg, de farmacie, de scheikunde, het middelbaar 
en hoger onderwijs, de vaderlandse en koloniale landbouw, de accijnspolitiek en de han
del, de techniek, en de plaatselijke en landelijke politiek, op al deze terreinen heeft hij zijn 
stempel gedrukt en zijn sporen nagelaten.'**' Ook op het terrein van de popularisering van 
de wetenschap speelde hij een toonaangevende rol, die tot nu toe merkwaardigerwijze niet 

93. K. List, Handleiding bij het eerste onderwijs in ile scheikunde, 2 dln. (Amsterdam, 1862-64); !'• Huizinga, 
Handleiding bij het eerste onderwijs in scheikunde aan biirgeravondschoten (Groningen, 1869), Huizinga benadrukt 
in ziin voorrede dat HBs-leerboeken van het algemene naar het bijzondere gaan, terwijl hij getracht heeft in de 
'dagelijksche ,.. verschiinselen' zijn vertrekpunt te kiezen. Over Huizinga als popularisator, zie: K. van Berkel, 
'Dirk Huizinga als redacteur van Isis (1872-1875). Een Groningse bijdrage aan de popularisering van de natuur
wetenschap in negentiende-eeuws Nederland', in: K. van Berkel, H. Boels en W.R.H. Koops (red.), Nederhmd en 
het Noorden (.Assen/Maastricht, 1991) 184-207, 282-286; en E. Alkema, 'Het tijd.schrift Isis (1872-1881) en de ver
spreiding van het Darwinisme onder het grote publiek', Tsch. Gesch. Gnk. Natuurw. Wisk. Techn. 9 (1986) 68-91. 
94. Na de omstreden wet van 1857 hielden de openbare lagere .scholen eerst hun algemeen christelijk karakter, 
inaar naarmate er meer bijzondere scholen kwamen werd de openbare school steeds neutraler. Op de bijzondere 
.scholen had godsdienstige vorming een duidelijk plaats binnen het aan de betrettende kerkelijke richting gekop
peld godsdienstonderwijs. Het zou de moeite waard zijn na te gaan in hoeverre het natuuronderwijs op beide 
schooltypen om deze reden zijn fj'sico-theologische en moraliserende functie verloor, Vgl. Ph.I. Idenburg, Schets 
van het Nederland.'.e schoolwezen (Groningen, i960) 82-119. 
95. Over Mulder, zie: Snelders (n. 9), Geschiedenis van de scheikunde in Nedcrianil, 93-108; en C.B. Wels, 'Mulder, 
Gerardus lohannis', Biogralisch Woordenboek van Nederland 2 (.Amsterdam, 1985) 396-398, en de in beide publi
katies geciteerde literatuur. 
96. Mulders veelzijdigheid bliikt biivoorbeeld uit het feit dat hii een van de weinige negentiende-eeuwers is die in 
alle zes de delen van de serie Geschiedenis van de techniek in Nederland (red. H.W, Lintsen e.a.) voorkomt. Hii 
wordt in de index van die zes delen het meest genoemd na koning Willem I en Thorbecke, en voor erkende tech
nici als G.M. Roentgen, W.N. Rose en S. Bleekrode, 
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de wetenschapshistorische aandacht heeft gekregen die zij verdient. Op het gebied van de 
scheikunde stond hij aan het einde van de jaren-1840 aan de basis van de toen opkomende 
populariseringshausse. 
Net als zijn leermeester Gerrit Moll (1785-1838) had Mulder een grote bewondering voor 
de Engelse wetenschapsbeoefening en de daar heersende utilistische visie op de rol van de 
natuurwetenschap. Ook als populariseerder van de wetenschap was MoU Mulders grote 
voorbeeld.'" Treffend blijkt die Engelse invloed uit het feit dat Mulder bij voorkeur de 
term useful knowledge bezigde waar anderen het over 'nuttige kennis' zouden hebben.'* 
Veel van de denkbeelden die de Society for the Dijfusion of Useful Knowledge (vanaf 1826) 
en het Penny Magazine uitdroegen vinden we dan ook vrijwel letterlijk in Mulders 
geschriften terug. Voor Mulder was het 'gij zult nuttig zijn voor anderen' welhaast het 
hoogste gebod waaraan een burger zich te onderwerpen had. Wetenschappers dienden 
dan ook geen geleerden te zijn, maar 'mannen van useful knowledge die hun onderzoek 
op maatschappelijk nuttige zaken zouden richten en die zich volop zouden inzetten hun 
kennis door te geven aan werklieden, vrouwen, jongens, en vele andere leden van de 
maatschappij. Evenals dit bij zijn Engelse voorbeelden het geval was, diende deze kennis
verbreiding in de ogen van Mulder een belangrijk moreel doel, daar het een essentiële 
bijdrage zou leveren tot 'zedelijk en stoffelijk volksgeluk.' Kennis van de natuur zou de 
jeugd aansporen tot 'bewondering van de Schepper aller dingen.' Het 'weten' bepaalde 
naar zijn mening het 'doen', waardoor alle kennis een directe ethische relevantie had.'*'* 
Popularisering van de wetenschap was voor Mulder dan ook geen nevenactiviteit: het was 
voor hem een essentieel en integraal onderdeel van zijn bestaan als wetenschapper. Vol 
overgave heeft hij zich op de popularisering van de chemie gestort, waarbij het zwaarte
punt van zijn activiteiten tussen 1845 en 1851 viel. Bij vrijwel alle soorten populariserende 
activiteiten die hierboven behandeld zijn, was Mulder betrokken. Zo hield hij in de jaren-
1840 populaire voordrachten over de chemie voor het Utrechtse gezelschap Physica, gaf 
hij avondlessen aan jongens tussen 12 en 16 jaar, hoorde hij tot de oprichters van de 
Utrechtse Technische School, was hij een initiatiefnemer en jarenlang voorzitter van de 
Vereeniging ter bevordering van Nuttige Kennis en was hij secretaris en mede-oprichter 
van de Vlaatschappij Wetenschap tot Volksgeluk, een organisatie die 'consultatiebureaux' 
- een soort voorlopers van de wetenschapswinkels - opzette.'"" Daarnaast speelde Mulder 
een stimulerende rol bij het op de Nederlandse markt brengen van twee populariserende 
scheikundeboeken die aan het begin van de hausse van de jaren-1850 stonden. Zijn leer
ling J.R.E. van Laer liet hij in 1847 de Catechismus voor landbouwkundige scheikunde van 
Johnston vertalen en een jaar later stimuleerde hij zijn leerling Gunning bij de vertaling 
van Stöckhardts scheikundeboek. Bovendien was hij het die in 1853 bij koning Willem III 
er op aandrong om openbare, populaire lezingen over de landbouwAvetenschappen te 

97. Cardwell (n. 39), Science in England, 61-62; Mulder (11. 8i), Levensschets, 1,188. 
98. Mulder (n. 81), Levensschets, 1,182,195; en in zijn correspondentie met het Ministerie van Koloniën (persoon
lijke mededeling Margaret Leidelmeijer). 
99. Mulder (n. 81), Levensschets, I, 31, 38, 182, 193-198, 294; IG.J. Mulder], Reglement en toelichting betreffende de 
Maatschappij ter bevordering van Wetenschap tot Volksgeluk (Utrecht, 1850), m.n. 8,11, 30-33; idem, 'Voorrede", in 
Stöckhardt, De scheikunde (1848), geciteerd naar M.l.A. de Vrijer, Gunuing Tragicus. Prof Dr. J.H. Gunning Ir. in 
den kring zijner broeders (Den Haag, 1946) 45; J.W. Gunning, 'G.J. .Mulder", in: N.C. Balsem (red.). Mannen van 
beteekenis in onze dagen (Haarlem, 1882) 139-188, m.n. 153-157; vgl. ook Anderson (n. 56), The Printed Image, 53-
54> 67, 79-
100. .Mulder (n. 81), Levensschets, I, 188, 193-198; idem. Wetenschap en volksgeluk: een woord voor Nederlanit 
geschreven (Rotterdam, 1849); Reglement Wetenschap lot Volksgeluk (n, 99). 
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laten houden, hetgeen resulteerde in een reeks, door Kruseman uitgegeven, voor
drachten."" 
Gunning was van alle leerlingen van Mulder, wellicht met uitzondering van Mulders eigen 
zoon Louis (1828-1897), de meest actieve op het terrein van de popularisering van de 
wetenschap. Vooral in het begin van zijn carrière vereerde hij zijn leermeester harts
tochtelijk en volgde hij nauwgezet diens voetsporen. In 1849 werd hij Mulders assistent en 
nog voor zijn promotie in 1853 vertaalde hij het reeds genoemde scheikundeboek van 
Stöckhardt en Schoedler's Boek der Natuur (met J.J. Altheer). Hij gaf, zeer waarschijnlijk, 
les op de Utrechtse Inrigting tot Onderwijs voor den Arbeidenden Stand en vanaf 1854 
op de mede door Mulder opgerichte Technische School. Naast zijn rol als vertaler van 
de Scheikunde der dagelijkse dingen voor Van Druten & Bleekers goedkoope bibliotheek 
(1855-56) en als de schrijver van Wat men uit zeewater maken kan voor Krusemans 
Nijverheidsbibliotheek (1857), was hij - samen met andere Utrechtse voormannen van de 
Vereeniging ter bevordering van Nuttige Kennis als W.R. Boer, D. Grothe, L. Mulder en 
O. van Rees - actief als redactielid van het van 1853 tot 1858 uitgegeven 25 cents blad 
Pantheon: tijdschrift ter verspreiding van nuttige ketmis.^"^ 

Na een conflict in 1857 brak Mulder radicaal met zijn leerhng. Gunning ging voortaan zijn 
eigen weg. De breuk met Mulder was niet alleen een waterscheiding in Gunnings maat
schappelijk carrière, maar ook in zijn denken over de popularisering van de wetenschap. 
Vanaf ongeveer i860 ontwikkelde hij gedachten over de maatschappelijke plaats van de 
wetenschap en over de verhouding tussen wetenschap en geloof die radicaal afweken van 
de denkbeelden van Mulder. Zijn huwelijk met Petronella Adriana Pierson in 1858 bracht 
hem in kringen van het Reveil, maar ook in de kring van de in wording zijnde moderne 
theologie, waarvan zijn zwager Allard Pierson en Conrad Busken Huet toen de leiders 
waren. Zonder zelf ooit de moderne richting te zijn toegedaan, betoonde Gunning zich in 
de rest van zijn leven een fel aanhanger van een - zowel door de modernen als door de 
orthodoxen beleden! - strikt dualisme tussen geloof en wetenschap. Dit dualisme brak 
radicaal met een eeuw fysico-theologie, Verlichtingspedagogiek, en verbreiding van 'nut
tige kennis.' Voor Gunning was de Bijbel, en met name de persoon van Christus, het 
fiandament van het geloof, terwijl de wetenschap experimenteel en objectief, los van enige 
wijsgerig-zedelijke of godsdienstige strekking bedreven diende te worden. Als kind van de 
zich professionaliserende wetenschapsbeoefening van zijn tijd eiste hij een volkomen 
vrijheid op voor het wetenschappelijk onderzoek 'om deszelfs wille', los van iedere ver
wijzing naar maatschappelijk nut.'"-' Vanuit dit standpunt keek Gunning in 1882 op het 
werk van zijn leermeester terug en kritiseerde hij diens opvattingen met ongekende 
scherpte. Mulder, zo betoogde Gunning, kende de 'zelfstandigheid der wetenschap in 
den modernen zin' niet, hij achtte de 'wetenschap slechts ... in zoo verre zij den mensch 

101. G.J. Mulder, Een woord bij den catechismus der landbouwkundige scheikunde {Rotterddm, 1847); idem (n. 81), 
Levensschets, 1, 261; Snelders (n. 6), 'Landbouw en scheikunde in Nederland', 79-80, 94-95. 
102. Schoedler's Boek der natuur. Algemeene beginselen der physica, astronomie, chemie, mineralogie, geologie, phy
siologie, botanie en zoölogie, bew. en vert. door J.W. Gunning en J.J. Altheer (Utrecht, 1850-1852); Verslag Inrigting 
voor den Arbeidende Stand; Simons (n. 57), 'Het goedkoope boek', 18; 'Otto van Rees', NNBW III, 1046-1047; 
Mulder (n. 81), Levensschets, 1,195-196; De Vrijer (n. 99), Gunning Tragicus, 36-75, 216-264, m.n. 37, 43-45, 65-66, 
225. 
103. J.W. Gunning, De eisch van het natuuronderzoek, toegelicht uit de geschiedenis der scheikunde (LItrecht, 1865); 
idem (n. 99), 'G.J. Mulder"; De Vrijer (n. 99), Gunning Tragicus, 38-42, 47-61, 222-223, 251-260. Gunnings visie op 
het fundamentele onderscheid tussen subjectieve ervaring en experiment klinkt ook reeds door in zijn kritiek op 
L. Ali Cohen, zie: J.W. Gunning, 'Algemeene hygiëne en nijverheid'. Bijdragen tot de kennis van het staat-, pro
vinciaal- en gemeente-bestuur in Nederland 5 (1861) 189-208. 
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Jan Willem Gunning (1827-1900) trad aanvan
kelijk als popularisator van de scheikunde in 
de voetsporen van zijn leermeester Gerrit Jan 
.Mulder. Vanaf ongeveer i860 ontwikkelde hij 
evenwel denkbeelden over de verbreiding van 
kennis die radicaal afweken van die van Mulder. 

zedelijk kon verheffen [en] niet om haar zelve.' Dit waren denkbeelden inet een 'noodlot
tige strekking', die kwalijke gevolgen hadden voor zowel de wetenschap als de ethiek. 

Aan de wetenschap een ethisch vormend karakter toe kennen, is haar onvrij maken, door dienstbaar
heid van haar te verlangen aan doeleinden, die, hoe verheven en eerbiedwekkend ook, haar als zodaanig 
vreemd zijn. 

Welke kennis nuttig zal worden viel, ondanks Mulders zelfgenoegzame mening daarover, 
volgens Gunning niet vooraf te bepalen.'"-* Terwijl Mulder zichzelf zag als een overgangs
figuur, staande tussen de klassieke geleerde en de man van useful kiwwledge, onderkende 
hij tijdens zijn latere leven niet dat de trein van de chemiebeoefening, onder invloed van 
Liebig en diens navolgers, weer een station verder gereden was: de man van useful know
ledge was inmiddels vervangen door de professionele chemicus die zijn kennis niet aan het 
grote publiek maar aan de volgende generatie beroepschemici overdroeg.'"' Een nieuwe 
generatie scheikundigen koos ervoor het volksonderwijs een lage prioriteit te geven en 
hun kennis in dienst te stellen van de wetenschap zelf, de overheid en van de overwin
naars van Thorbeckes liberale revolutie, de industriëlen.'"*" 

104. Gunning (n. 99), 'G.|. Mulder', 155-157,171-172,185-187. 
105. Mulder (n. 81), Levensschets, 1,182, 257-259; vgl. Homburg (n. 24), Van beroep 'Chemiker', 287-373. 
106. Vgl. de observatie van een chemicus van de oude generatie: 'De Hoogere Burgerscholen ... zijn ... niet voor 
het volk ingerigt; maar voor industriëlen. Dat mag alzoo niet blijven.' Mulder, Levensschets, I, 194, 197; en 
E. Homburg, 'Een bedrijfstak in verandering', in: H.W. Lintsen e.a. (red.). Geschiedenis van de techniek in 
Nederland, IV (Zutphen, 1993), 258-270, aldaar 266-270; Verbong en Homburg (n. 52), 'C'bemische kennis', 249-
269. 
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Na ongeveer i860 werd de popularisering van de wetenschap sterk door geïllustreerde pubJikaties gedomi
neerd. Voor de chemie betekende dit dat de nadruk sterk op de scheikundige technologie kwam te liggen. 
Een duidelijk voorbeeld vormen de scheikundige onderdelen van het door Sijthoff uitgegeven Bock der 
Uitvindingen, waaruit hier de afbeeldingen over de suikerfabricage worden getoond. Sijthoff gebruikte de 
clichés van de afbeeldingen uit het Bock der Uitvindingen ook in andere boeken, zoals de 1'oegcpaste 
Scheikunde van W'.F. Koppe.schaar (Leiden, 1880) en in de Atlas voor de Scheikundige Technologie \\\n D. de 
Loos (Leiden, 1874). 

Mulder dient, ondanks zijn onmiskenbare verdiensten als grondlegger van het Neder

landse scheikundige onderwijs, daarom niet als een vroege professionele chemicus 

gekenschetst te worden. Hij hoorde tot een eerdere fase van de wetenschapsbeoefening en 

bleef gedurende zijn hele leven trouw aan denkbeelden die omstreeks 1830 binnen organi

saties als de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de Society for the Diffusion of Useful 

Knowledge waren geformuleerd en die hij tijdens en vlak na zijn studententijd omarmd 

had.'"" 

107. Vgl. E. Homburg, 'Over het boekenbezit van Gerrit Jan Mulder, aan de hand van een veilingcatalogus', Tsch. 
Gesch. Gnk. Natuurw. Wisk. Techn. 10 (1987) 45-56; idem (n. 24), Van beroep 'Chemiker', 223-251,313-328,341-350. 
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Wonderen der Techniek 

Dat nieuwe opvattingen als die van Gunning consequenties hadden voor de populari
sering van de wetenschap moge duidelijk zijn. De oude rechtvaardiging om maatschappe
lijke deugden via natuurkennis te verbreiden, viel immers weg. Kruseman, die in Haarlem 
in intensief contact met Busken Huet stond, werd zich dit omstreeks 1855 pijnlijk bewust. 
Om die reden veranderde hij de ondertitel van het van uitgever Höveker overgenomen 
Familie-Magazijn van 'lectuur van uitspanning tot verspreiding van nuttige kundigheden' 
in 'zedelijke lectuur van uitspanning tevens tot verspreiding van nuttige kundigheden.' 
Een subtiele verandering, die moest uitdrukken dat het zedelijke en het wetenschappelijke 
gescheiden werelden waren.'"** Enkele tijd later gaf hij vrijwel al zijn populair-wetenschap
pelijk activiteiten op. 
In het vacuüm dat op het gebied van de popularisering ontstond door de opkomst van 
regulier chemisch onderwijs en doordat de beweging rond de verbreiding van nuttige 
kennis haar aantrekkingskracht verloor, bleef slechts één kleine niche over voor het 
populaire scheikunde boek: het tonen van de wonderen der techniek. Want terwijl de 
astronomen, de paleontologen, de biologen en de aardwetenschappers in, de toen zo 
geliefde, prachtige geïllustreerde werken het grote publiek konden onderhouden over de 
resultaten van hun wetenschap, was er aan de reageerbuizen van de chemici niet veel 
bijzonders te zien. Wel kon de chemicus fraaie beelden van fabrieken en van minerale, 
plantaardige en dierlijke grondstoffen tonen, en het is deze weg die door de populari
satoren van de chemie na ongeveer 1865 ingeslagen is. 

Het door Sijthoff uitgegeven Boek der Uitvindingen is van het nieuwe populaire genre dat 
toen ontstond het duidelijkste voorbeeld. Tussen 1852 en 1893 kwamen er van dit boek 
acht, steeds herziene, Duitse edities op de markt, waarbij het boek uitdijde van twee naar 
negen banden.'""* Tussen 1857 en 1892 verschenen hiervan vijf Nederlandse bewerkingen, 
waarvan de laatste zeven banden telde. In deze reeks nam de chemie een belangrijke plaats 
in. De laatste druk wijdde, onder de titel 'De organische scheikunde in het dagelijksch 
leven', een heel deel aan de organische chemische technologie (suiker, azijn, zeep, gaslicht 
etc.) en een heel deel aan de anorganische chemische technologie, onder de titel 'Schei
kunde en technologie' (ijzer en staal, aardewerk, buskruit, verf etc.)."" Dezelfde, techno
logisch gekleurde visie op de chemie komen we tegen in werken als Figuiers Woiuieren der 
wetenschap, in de door Dalmeyer in Amsterdam uitgegeven zesdelige serie De wonderen 
der techniek, waartoe ook een heel deel over de chemie behoorde, en in het, niet in het 
Nederlands vertaalde, boek Les merveilles de la chimie van Deherrypon.'" Waar populari
sering vroeger over de wonderen van Gods schepping ging, stonden in de boeken voor 
een groot publiek nu nadrukkelijk de wonderbare wetenschappelijke en technische 
scheppingen van de mens centraal. 

In de twintigste eeuw zou de popularisering van de chemie nog vele ontwikkelingen door
maken, waarbij er ook weer aandacht zou komen voor atomen, moleculen, radio-actieve 

108. Enschedé (n. 61), Kruseman, I, 320-326. 
109. ie druk: L. Thomas, Das Bucli der wiinderbare Eifmdungen. Das illustrirtegoldene Kinderbuch (1852); 8e druk: 
F. Reuleaux (red.). Das Biich der Erftndimgen, Gewerben und Industrien, 9 dln. (Leipzig, 1889-1893). 
110. Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken, met voorrede van J. Bosscha Ir., 7 dln. (Leiden, 1892-ff). 
Scheikunde in de delen V en VI. 
111. L. Figuier, De wonderen der wetenschap, of de geschiedenis der nieuwste iiiti'indingen aan het volk verhaahl, 
4 dln. (.Amsterdam, 1867-1872); H.). Borgerhof van den Berg e.a. (red.), De wonderen der techniek, 6 dln. 
(.Amsterdam, 1906-1910); M. Deherrypon, Les merveilles de la chimie (Parijs, 1872). 
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stralen en biochemie, kortom voor ontwikkelingen binnen de chemische wetenschap zelf 
Toch vielen de aantallen boeken over zulke onderwerpen in het niet bij de overweldigende 
hoeveelheid boeken waarin op een populaire wijze de chemische industrie behandeld 
werd. Popularisering van de chemie en de verbreiding van kennis over de chemische 
industrie raakten vanaf ongeveer 1865 zo sterk met elkaar verweven dat men het grote 
publiek het niet kwalijk nemen kan beide soms niet al te scherp te onderscheiden. Toen in 
augustus 1965 enkele PR-medewerkers in Den Haag bijeenkwamen om zich te buigen over 
het publieke imago van de chemie, worstelden zij dan ook zonder het zelf te beseffen met 
een vraagstuk waarvoor de historische grondslag reeds honderd jaar eerder gelegd was. 

SUMMARY 

From Popidar Chemistry to Chemical Technology: Popularization of Chemistry during the 
Nineteenth Century 

The eighteenth century was a flourishing-time for the popularization of science, but 
chemistry was not included. It lasted until the 1780s - more than fiftv' years after the fir.st 
popular books on physics and natural histor)' had appeared - before the first English and 
German chemistry books for women, children and the working class were pul)lished, and 
it took another twenty-five years before Dutch books of this t\'pe saw the light. In 1809 
the Utrecht pharmacist Pieter van Werkhoven published a translation of F. Wurzer's 
Handbuch tier populdren Chemie and in 1810 a translation of the French edition of J. 
Marcet's Conversations on Chemistry appeared. From then on the 'popular book on 
chemistry' was bound to stay with the Dutch people until today. During the nineteenth 
century some 57 popular chemistry books (reprints, second editions, etc. included) 
appeared in the Netherlands: 1800-1815 nine; 1816-1829 none; 1830-1844 eight; 1845-1864 
thirty; 1865-1899 about ten. 
The article analyses the distinct phases in the production of popular Dutch chemistry 
books in terms of the (intended) audiences, the prices of the books, and the character of 
the texts. While the first generation of popular chemistry books (1809-1815) - directed to 
women, youngsters and common people - contained several moralistic and natural theo
logical contemplations, natural theology was completely absent in the books intended 
to diffuse 'useful knowledge' among the working classes, that appeared between 1830 and 
1844. For several reasons the period that followed (1845-1864) was a hey-day, and at the 
same time a last deathly agony, of the old approved moralistic. Enlightenment style of 
popularization of chemistry. Developments in book printing resulted in low prices, 
even for illustrated books, which now made possible that a really large audience could be 
served. But when new educational legislation made science a school subject in 1857 and 
1863, school books filled the space that was occupied by the popular chemistry book 
before. At the same time both modern and orthodox theology came to the conclusion that 
the domain of science and domain of Christ should be separated completely, which meant 
a death blow to the conventional natural theological approach to science teaching 
followed until then by i-nost educators. Even niore important for the changing character 
of chemistry popularization was the professionalization of chemistry that took place in 
those years, which meant a complete revolution of the relations between the scientist and 
his public. This is illustrated by the lives of two important Dutch popularizers of chemis-
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try: Gerrit Jan Mulder (1802-1880) and Jan Willem Gunning (1827-1900). While Mulder's 
aim was to become a 'man of useful knowledge' who spread his wisdom among the 
people of his Fatherland, Gunning in his later years strongly defended the autonomy of 
chemical science, and put forward that it should be the primary goal of the scientist to 
pass his knowledge to a new generation of scientists, not to the public at large. 
As a result of these influences, numbers of popular chemistry books dropped considerably 
during the last decades of the nineteenth century, and the character of this type of book 
changed completely. It appeared that only a market for beautifully illustrated popular 
books survived, with the consequence that in case of chemistry nearly all attention went 
to the 'miracles of (chemical) technolog)'', which were easier, and nicer to visuahze than 
test tubes and molecules. In the field of the popularizarion of chemistry, the miracles of 
the Creator gave way for ever to the miracles of human endeavour. 
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