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PIETER LEONARD RIJKE (1812-1899), 
PROMOTOR VAN HET ONDERWIJS IN DE CHEMISCHE TECHNOLOGIE 

TE MAASTRICHT (1838-1844) 

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de aktiviteiten van Pieter Leonard 
Rijke (1812-1899) voor de bevordering van het onderwijs in de chemische tech
nologie te Maastricht'. 
Rijke, die te Leiden had gestudeerd, was sedert 1835 professor in de natuur-
kunde aan het Koninklijk Athenaeum te Maastricht^. In 1838 stelde hij voor een 
openbare cursus in de toegepaste scheikunde te geven, waarvan hij de kosten zelf 
zou betalen. Dit aanbod werd aanvaard door de staatsraad Johan E.P.E. Gericke 
van Herwijnen (1785-1845), buitengewoon commissaris bekleed met het opper-
ste burgerlijk gezag in de provincie Limburg^. 
De lessen werden gegeven in het laboratorium van het Athenaeum* Een door 
Rijke hiervoor geschreven rapport de dato 10 September 1839, dat ik niet heb 
kunnen vinden, werd door de minister van binnenlandse zaken, ter beoordeling 
aan Anthony Hendrik van der Boon Mesch (1804-1874), hoogleraar te Leiden in 
de chemische technologie, gezonden^. Deze antwoordde (Leiden, 3 november 
1839), dat hij met genoegen had gelezen, "dat Rijke van de leer der atomen 
gebruik maakte, omdat zij een beter en duidelijker begrip der scheikunde ver-
schijnselen gaf, voor de verklaring van de oorzaken der scheikundige evenredig-
heden onmisbaar was en de scheikundige verbindingen beter leerde doorzien. 
Fabrikanten moesten bekend gemaakt worden met de scheikundige proportien 

*Vakgroep voor de geschiedenis en de maatschappelijke aspecten der Natuurwetenschappen 
aan de Vrije Universiteit, De Boelelaaa 1083 te Amsterdam. 

1. Zie J, Mac Lean, "Het handels- en nijverheidsonderwijs van 1800 tot 1850", Wcio 18 
(1977), p. 3-30, voor gegevens over onderwijs in de chemische technologie in andere steden 
dan Maastricht. 

2. KB, 18.3.1835, no. 105 (Koninklijk Besluit, A.R.A., 's Gravenhage). 
3. Ond., 11.10.1839, no. 51 (een brief van Gericke aan de minister van binnenlandse 

zaken, Maastricht, 9.10.1839 is hier aanwezig; Onderwijs, A.R.A., 's Gravenhage). KB, 
21.7.1840, no. 99 (een brief van Gericke aan koning Willem I, Maastricht, 23 april 1840 is 
hier aanwezig). 

4. Zie voor het onderwijs door Rijke; Van atheneum tot lyceum. Honderd jaar gemeen-
telijke V.H.M.O. in Maastricht (Maastricht: Crouzen en Zoon. 11964]), m.n.p. 54. 

5. Ond., 26.10.1839, no. 131./ffi, 21.7.1840, no. 99. 
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en met de atomenleer. Zij zouden dan nauwkeurig en spaarzaam zijn, hetgeen 
tevoren hij fabrieksbewerkingen niet het geval was". 
In zijn schrijven drong Van der Boon Mesch erop aan dat de bekwame, scherp-
zinnige en vlugge Rijke te Maastricht een halfjaarlijkse cursus zou geven, waar-
voor de gemeente Maastricht geldelijke steun moest verlenen. Hetzelfde had de 
stad Leiden aldaar gedaan* 
Zeer waarschijnlijk heeft Rijke te Leiden het onderwijs van Van der Boon Mesch 
in de toegepaste scheikunde gevolgd. Uit het bovenstaande blijkt dat de atoom-
leer niet door iedereen werd aanvaard, hetgeen trouwens bekend is. 
Naar aanleiding van dit verslag heeft CJericke het onderwijs in de winter van 1839 
op 1840 laten voortzetten en Rijke toegestaan de kosten daarvan te declareren. 
Over de gang van zaken in deze cursus schreef Rijke op 7 maart 1840 een tweede 
rapport, dat eveneens in de door mij bestudeerde archieven ontbreekt. Wei is 
bekend dat de kosten in deze cursus f 237,35| hebben bedragen en dat Rijke 
aanvankeUjk door sommige bestuursleden van het Athenaeum werd tegen-
gewerkt, maar desondanks "met onvermoeide ijver en inspanning van krachten" 
de cursus 1839-1840 was begonnen en hem had voortgezet. 
Het resultaat was dat koning Willem I juli 1840 erin toestemde dat Rijke in de 
winters van de cursussen 1840-1841 en 1841-1842 in het laboratorium toege
paste scheikunde mocht doceren en dat het bestuur van het Athenaeum daarop 
toezicht zou houden. De lessen werden tweemaal per week des avonds gegeven. 
Het lesgeld bedroeg f 2,50 per jaar. Minvermogenden mochten, ter beoordeling 
van het bestuur, de lessen gratis bijwonen. Om onkosten te bestrijden werd voor 
de cursus 1840-1841 400 gulden ter beschikking gesteld, welk bedrag tezamen 
met de lesgelden gebruikt mocht worden voor het kopen van instrumenten, voor 
verhchting en verwarming van het lokaal enz. De 400 gulden werd verschaft uit 
de "Landsfondsen" van Maastricht. Het bestuur mocht een amanuensis aanstel-
len (f 250 per jaar), te betalen uit de Rijksfondsen van Maastricht. 
De stad Maastricht werd verplicht het laboratorium doelmatig in te richten en 
voor het onderhoud ervan zorg te dragen. De hierboven vermelde onkosten in de 
cursus 1839-1840 moesten uitbetaald worden. Na afloop van de cursus 
1840-1841 mocht een voorstel voor een gratificatie ingediend worden. 
Het voorstel van Gericke (Maastricht, 23 april 1840) een blijvende subsidie te 
geven werd niet gerealiseerd omdat de minister van binnenlandse zaken bevreesd 
was, dat dit als een precedent zou werken voor aanvragen uit andere plaatsen. 
Liever had de minister gezien dat de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering 
van Nijverheid zich, evenals te Haarlem en Rotterdam het geval was, ermee had 
bemoeid. Dit was echter onmogelijk omdat er te Maastricht geen departement 
van deze Maatschappij was'. 

6. Ond., 11.11.1839, no. 105. 
7. KB, 21.7.1840, no. 99. Ond., 19.6.1840, no. 47; 13.7.1840, no. 202. 
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In de periode februari tot en met april 1840 heeft Rijke een bedrag van f 186,33 
uitgegeven en werd hij geassisteerd door de amanuenses Kleyn en Beethoven*. 
Na afloop van de cursus 1840-1841 ontving Rijke een gratificatie van 300 
gulden. Voor de nieuwe cursus 1841-1842 mocht 300 gulden uitgegeven 
worden'. 
Het onderwijs werd in de cursus 1841-1842 door 23 personen bijgewoond: 
leerlingen van het Athenaeum, officieren, officieren van gezondheid en de fabri-
kant Bassompierre'**. 
Voor zijn in de cursus 1841-1842 gegeven onderwijs ontving Rijke eveneens 300 
gulden''. 
In de cursus 1842-1843 waren er 32 toehoorders aanwezig, hetgeen meer dan in 
de voorafgaande cursus was: 24 leerlingen van het Athenaeum, een luitenant-
ingenieur, een advokaat, een candidaat-notaris, een klerk, de "werkman" 
J.L. Nijsten, een advokaat-generaal en twee personen waarvan het beroep niet 
genoemd wordt. Fran9ois van Beethoven wordt als amanuansis vermeld. 
Volgens het door Rijke op 14 augustus 1843 te Maastricht geschreven "Verslag 
van den cursus van Scheikunde, toegepast op Kunsten en Fabrijken 1842-1843", 
was hij pas 1 februari 1843 met de lessen begonnen. De reden was dat liij eerst in 
januari 1843 autorisatie had ontvangen de cursus voort te zetten. Het onderwijs 
werd 3 juni 1843 beeindigd. Hij begon zijn lessen met de behandeling van die 
beginselen der natuurkunde, die voor een goed begrip der scheikunde nodig 
waren. Vervolgens werden de metalloiden behandeld, hun onderlinge verbinding, 
hun oxyden en de zuren, die zij vormen. Ook werden voor de nijverheid be-
langrijke scheikundige produkten besproken. Hij eindigde met de leer deraequi-
valenten. Rijke vond belangrijk dat vele leerlingen van het Athenaeum, waarvan 
verscheidene tot de ongeletterde standen behoorden, de lessen hadden bijge
woond. Aan het eind van de cursus had Rijke wekelijks een uur extra gegeven 
om over het behandelde nog eens te praten. Twee leerlingen van het Athenaeum 
hadden steeds in het laboratorium gewerkt'^. De onkosten in de cursus 
1842-1843 bedroegenf 590,11 ^ ' ^ 

8. KB, 28.10.1840, no. 24. De verantwoording is hier aanwezig. 
9. KB., 10.8.1841, no. 43. Blijkens KB, 13.10.1841, no. 60 was Rijke aktief voor de 

verificatie van de standaards der maten en gewichten van de arrondissementsijker te Maas
tricht. Volgens Ond., 27.8.1842, no. 47; 5.9.1842, no. 71; 9.9.1843, no. 43; 21.9.1843, no. 
54 hield Rijke zich met onderzoekingen over het aaxdmagnetisme bezig. Hij leende hiervoor 
een chronometer van de marine gedurende twee jaar. Blijkens Index Nat. Nijvh., jig. 1841, 
akte 1910; jrg. 1843, biz. 287-288; jrg. 1844, biz. 259 was Rijke aktief voor de inspectie van 
stoommachines in Limburgse fabrieken (Nationale Nijverheid, A.R.A., 's Gravenhage). 

10. Ond., 30.11.1843, no. 91 (hier zijn een intekenlijst 1841-1842 en de verant
woording 1841-1842 aanwezig). 

11. A:5, 29.12.1842, no. 90. 
12. Ond., 30.11.1843, no. 91 (hier zijn de Ujst der leerlingen 1842-1843 en het Verslag 

aanwezig). 
13. A:B, 29.12.1843, no. 90. 
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Nergens blijkt dat Rijke dit onderwijs in de cursussen 1843-1845 heeft voort
gezet. Vermoedehjk was dit wel het geval. In 1845 werd hij tot buitengewoon 
hoogleraar in de wis- en natuurkunde te Leiden benoemd'". Van 1854-1882 was 
hij te Leiden gewoon hoogleraar. 
Zijn aktiviteiten te Maastricht hebben er stellig toe bijgedragen, dat aldaar een 
technische school werd opgericht, die per 1 januari 1848 begon. Reeds op 18 
januari 1844 had de adviseur, belast met de inspectie van het Onderwijs in 
Limburg de opdracht onvangen een plan op te stellen voor de vestiging van een 
school voor de nijverheid te Maastricht, waarom het bestuur van het Athenaeum 
had verzocht' ^. 
Rijke werd in 1845 te Maastricht opgevolgd door Edouard Henri von Baumhauer 
(1820-1885), die reeds in 1848 naar het Athenaeum te Amsterdam vertrok. Ook 
Baumhauer was een promotor van de Nederlandse scheikundige technologic'*. 
Dit betoog toont aan dat het sedert 1825 te Leiden gegeven onderwijs in de 
chemische technologie er via Rijke toe heeft bijgedragen, dat te Maastricht dit 
onderdeel van de nijverheid niet werd vergeten. De invloed van Cierrit Jan Mulder 
(1802-1880), sedert 1840 hoogleraar te Utrecht, komt liierin tot uiting dat hij de 
leermeester van Von Baumhauer was. 
Tenslotte wil ik er nog op wijzen dat een andere leerUng van Mulder te weten 
Petrus Johannes van Kerckhoff (1813-1876) van 1848 tot 1851 aan de Tech
nische School te Maastricht werkzaam was. Hij was van 1851 tot 1868 te 
Groningen hoogleraar in de chemie en vervolgens te Utrecht. Te Groningen heeft 
hij veel betekend voor het zelfstandig doen van proeven door studenten. 

14. .^5,5.4.1845, no. 52. 
15. 0«d.,24.4.1845,no. 53; 24.6.1845, no. 101. 
16. H.J. van der Seek. E.H. von Baumhauer. Zijn betekenis voor de wetenschap en de 

Nederlandse Economie (Leiden 1963). 


