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Snelders*
DE SCHEI- EN NATUURKUNDE AAN DE UTRECHTSE
UNIVERSITEIT IN DE NEGENTIENDE EEUW

Inleiding
Voor de inlijving van ons land bij het Franse keizerrijk in 1810, hadden de
universiteiten (Leiden 1575; Franeker 1585; Groningen 1614; Utrecht 1636)
geen afzonderlijke faculteit voor de wis- en natuurkundige wetenschappen.
Deze waren ondergebracht in de medische en in de filosofische faculteit. In
de laatste werden zowel de humaniora als de natuurwetenschappen onderwezen. Het chemisch-farmaceutische en botanische onderwijs werd verzorgd
door medici uit de medische faculteit en was vooral afgestemd op de
behoefte van de medische studenten. De hoognodige vernieuwingen in de
studie van deze vakken bleven daardoor grotendeels uit. Chemie en botanic
werden beschouwd als vakken voor de medische propaedeuse, hetgeen
onderwijs en onderzoek daarin niet bepaald stimuleerde. Ook de wiskunde
en natuurkunde (in de moderne betekenis van het woord) hadden nauwelijks
een vaste plaats in het studieprogramma verworven. Het feit dat er voor een
fysicus, chemicus of botanicus vrijwel geen beroepsmogelijkheden bestonden, werkte uiteraard belemmerend voor het instellen van een zelfstandige
studie van deze disciplines.
Bij de omzetting van de Utrechtse hogeschool in een 'ecole secondaire' (22
oktober 1811) gaf de Haarlemse arts Nicolaas Cornelis de Fremery (17701844) scheikunde in de filosofische en in de medische faculteit. Hij was in
1795 benoemd tot "medicinae, chemiae, artis pharmaceuticae et historiae
naturalis professor". In de filosofische faculteit doceerde sinds 1755 Johannes Theodorus Rossijn (1744-1817) filosofie, fysica en metafysica. Hij werd
in 1812 opgevolgd door Gerrit Moll (1785-1838) als hoogleraar in wiskunde,
natuurkunde en astronomic.'
Deze situatie veranderde met het "Besluit, waarbij de organisatie van het
Hooger-Onderwijs in de Noordelijke Provincien wordt vastgesteld"^ van 2

*Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen, RU Utrecht, Janskerkhof 30,
3512 BN Utrecht.
1. G.J. Loncq CJz., Hisiorische Schels der Utrechische Hoogeschool tot hare verheffing
in 1815 (Utrecht, 1886) 242-304.
2. Vgl. B.J.L. de Geer, "De regeling van het hooger onderwijs in Nederland in 1814"
Nieuwe bijdragen voor de rechtsgeleerdheid en wetgeving 19 (1869) 212-272.
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augustus 1815. De drie hogescholen in Leiden, Utrecht en Groningen kregen
ieder vijf faculteiten, een meer dan daarvoor door de splitsing van de oude
filosofische faculteit in een faculteit van wis- en natuurkundige wetenschappen en een faculteit van bespiegelende wijsbegeerte en letteren (art. 54).
Hiermee werden alle natuurwetenschappelijke vakken ondergebracht in een
faculteit en losgekoppeld van de medische en de (oude) filosofische faculteit.
In de nieuwe faculteit van wis- en natuurkundige wetenschappen gaven vier
hoogleraren onderwijs in respectievelijk wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde, scheikunde, plant- en dierkunde en landhuishoudkunde (art. 63, 67).
De benodigde natuurwetenschappelijke kennis voor de medische studie
werd geleverd vanuit de faculteit van wis- en natuurkdndige wetenschappen.
Artikel 91 van het Organiek Besluit luidde dan ook:
"Tot den graad van kandidaat in de wis- en natuurkundige wetenschappen zijn de
vereischten onderscheiden, naar mate men dien graad als eenen voorbereidenden
graad voor het doctoraat in de wis- en natuurkundige wetenschappen, of wel als eenen
voorbereidenden graad voor de studie der geneeskunde vraagt".

Voor het kandidaats ter voorbereiding van een doctoraat in de wis- en
natuurkundige wetenschappen moest examen afgelegd worden in wiskunde,
proefondervindelijke natuurkunde, sterrenkunde en de algemene beginselen
van de natuurlijke historic en kruidkunde; bovendien moest een "bewijs, dat
men buitendien de lessen over de Latijnsche en Grieksche Letterkunde, en
die over de redeneerkunde met vrucht hebbe bijgewoond" worden overlegd
(art. 92). Voor de studie van de geneeskunde moest eerst het kandidaatsexamen in de wis-en natuurkundige wetenschappen worden afgelegd, dat wil
zeggen "een examen in de wiskunde, natuurkunde en kruidkunde, en de
gronden der algemeene scheikunde". Ook hier moest het bovengenoemde
'bewijs' worden overlegd (art. 93). Voor het doctoraal waren de eisen een
examen in de toegepaste wiskunde, de wiskundige natuurkunde, de wiskundige sterrenkunde, de toegepaste scheikunde en de geologic, voorts "de
opiossing van een wiskundig en van een natuurkundig vraagstuk" en "het
bewijs, dat men buitendien de lessen over de bovennatuurkunde en de
geschiedenis der wijsbegeerte met vrucht hebbe bijgewoond" (art. 94).
Daarna kon men tot de promotie worden toegelaten (art. 105). Met nadruk
sprak het Organiek Besluit over een inrichting voor het onderwijs van een
"kabinet van natuurkundige instrumenten" (art. 186) en van een chemisch
laboratorium (art. 188).
Dankzij de nauwe samenwerking tussen het natuurkundig laboratorium van
de Utrechtse hogeschool en het in 1777 opgerichte Natuurkundig Gezelschap, beschikte de universiteit over een goede verzameling natuurkundige
instrumenten.' Deze werden aangeschaft door hogeschool en gezelschap en
3. P.H. van Cittert, "Geschiedenis van de verzameling antieke instrumenten van het
Natuurkundig Laboratorium der Rijks Universiteit en van het Natuurkundig Gezel-
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waren in gemeenschappelijk gebruik op het natuurkundig laboratorium dat
sinds 1818 in de Minrebroederstraat was gevestigd. De samenwerking tussen
de universiteitsmedewerkers en de leden van het Natuurkundig Gezelschap
was zelfs zo nauw dat het dikwijls moeilijk is de wetenschappelijke prestaties
van beide groepen te onderscheiden. Zo werd in 1823 de voortplantingssnelheid van het geluid in de lucht gemeten door middel van schietproeven
tussen de Kooltjesberg bij Naarden en de 17,5 kilometer verder gelegen
Zevenboompjes bij Amersfoort. De proeven werden uitgevoerd onder
leiding van de hoogleraar Moll en de thesaurier van het Natuurkundig
Gezelschap, de amateur-fysicus en suikerraffinadeur Albertus van Beek
(1787-1856).
Voor de scheikunde was de situatie heel wat minder florissant. Het
'chemisch laboratorium' was sinds 1816 in enige kamers van de Statenkamer
met ingang aan 't Hoogt gevestigd en bezat "geen andere spiritus-lamp (...),
dan een kleine glazen, zonder circulaire vlam; (...) geen andere balans (...)
dan eene hangende in den trant van eene winkel-balans; (...) geene andere
dan gewone medicinale gewigten".'' Er was geen enkele zuivere stof; men
moest zich behelpen met wat in de apotheek te koop was. Pieter Harting
(1812-1885) beschreef de toestand van het chemisch laboratorium in 1828 als
volgt:
"een niet zeer groote collegiezaal, voor drievierden met banken gevuld, waarvoor een
aanrechttafel stond, en daarachter volgde eene ruimte van hoogstens vier passen breed
en acht passen lang. Dat was het eigenlijke laboratorium. Daar zag men een fornuis
met een groote destilleerketel, een oven met een groote smidsblaasbalg, voorts langs de
wanden een paar rekken met retorten en kolven, een paar planken met glasklokken en
flesschen, en een kast met chemische praeparaten. Op de aanrechttafel stond een
gastobbe, een paar komforen, waarin turf of hout gebrand werd, en een gewone
apothekers-balans".*

Deze situatie zou pas in 1840 veranderen met de benoeming van G.J.
Mulder tot hoogleraar in de scheikunde.
De periode 1815-1840
In 1815 werd het onderwijs in de faculteit van wis- en natuurkundige
schap". Jaarboekje van Oud Utrecht (1929) 150-176; NG 200. Natuurkundig Gezelschap
te Utrecht 1777-1977 (Utrecht, 1977), m.n. J.G. van Cittert-Eymers, "Het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977". 39-82 en H.A.M. Snelders, "De
beoefening van de natuurkunde in het negentiende-eeuwse Utrecht", 83-98. Zie ook: E.J.
Dijksterhuis, "Uit het Utrechts verleden der fysica", Nederlands tijdschrift voor natuurkunde 11 (1956) 163-180.
4. G.J. Mulder, Levensschets van ..., door hem zelven geschreven en door drie zijner
vrienden uitgegeven (2 din; Rotterdam, 1881) dl. 1, 174.
5. [P. Harting], Voorheen en thans 1828-1878. Herinneringen, opmerkingen en wenken
door een oud-student (Utrecht, 1878) 26-27.
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wetenschappen in Utrecht verzorgd door vier hoogleraren: N.C. de Fremery
doceerde chemie, farmacie, zoologie, politica medica en medica forensis; G.
Moll fysica; Johan Frederik Lodewijk Schroder (1774-1845) wiskunde,
logica, metafysica en wijsgerige zedenleer en Jan Kops (1765-1849) landhuishoudkunde en botanic. Omdat er voor zuiver natuurwetenschappelijk
opgeleide studenten voorlopig geen beroepsperspectief was, lieten slechts
weinigen zich inschrijven in de faculteit van wis- en natuurkundige wetenschappen. Wanneer men geneeskunde studeerde was men verplicht eerst het
kandidaatsexamen af te leggen in de faculteit van wis- en natuurkundige
wetenschappen. Sommigen gingen zich daardoor toeleggen op de laatst
genoemde disciplines. Voor het aantal inschrijvingen tussen 1815 en 1840, zie
label 1.* Het aantal promoties in die periode staat vermeld in tabel 2.'
Tabel I. Aantal eerste inschiijvingen 1815-1839.
faculteit geneeskunde

1815-1819
1820-1824
1825-1829
1830-1834
1835-1839

faculteit wis- en natuurkundige wetenschappen
5
IS
7

21
38
70
106
148

n
4

Tabel 2. Aantal promoties 1815-1839.
wiskunde

sterrenkunde

natuurkunde

scheikunde

biologie

totaal

1815-1819
1820-1824
1825-1829
1830-1834
1835-1839

12

15

6. Album Studiosorum Rheno-TrajectinaMDCXXXVI-MDCCCLXXXVI(ViUzchi.
1936).
Ter vergelijking: in de periode 1800-1814 lieten zich in de filosofische faculteit 15
studenten inschrijven en promoveerden er 6.
7. Album Promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album Promotorum der
Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925 (Leiden, 1936).

36
Het onderwijs in de natuurkunde stond dank zij Moll op een redelijk hoog
peil.* Volgens zijn leerling en opvolger Richard van Rees (1797-1875)
muntten zijn colleges uit "door levendige voordracht en eene groote
behendigheid in het proefnemen".' Met landsgelden en gelden van het
Natuurkundig Gezelschap breidde hij het instrumentenbezit sterk uit.'° Hij
reproduceerde de recent ontdekte elektromagnetische en elektrodynamische
verschijnselen, deed er eigen onderzoekingen over en werd bekend door zijn
systematische proeven over de intensiteit van de magnetische kracht, welk
men door galvanische stroom aan ijzer kan 'mededelen' (1830-1833)." Molls
grootste belangstelling ging echter uit naar de toegepaste wetenschap. Hij
was ervan overtuigd dat een wetenschapsbeoefenaar niet aan zijn bestemming voldeed, wanneer hij zich niet bezighield met de praktische toepassingen voor het dagelijks leven. Moll zag in dat de natuurwetenschappen in ons
land in zijn tijd niet op dezelfde hoogte stonden als vroeger en zag als
voornaamste oorzaak daarvan een gebrek aan kennis en een onbekendheid
met de vorderingen in andere landen. Voortdurend deed hij pogingen
onder zijn landgenoten kennis te verspreiden en hen bekend te maken met
buitenlandse nieuwe ontwikkelingen. Vooral in Engeland zag hij talrijke
toepassingen van de theorie. Steeds maakte hij zijn landgenoten daarmee
bekend: duikerklokken, stoomboten, brandvrije gebouwen, verwarming van
stookkassen door stoom of warm water, bliksemafleiders, rivierafleidingen,
enz. Wist Moll zijn studenten een voor die tijd grondige kennis van de
natuurkunde bij te brengen, bedenkelijker was het gesteld met het onderwijs
in de scheikunde. De Fremery was weliswaar een ijverig man die zijn lessen
grondig voorbereidde, maar tijd voor echt goed onderwijs (laat staan
onderzoek) had hij niet. Als praktizerend geneesheer besteedde hij het
grootste deel van zijn tijd aan het bezoeken van zijn patienten! Een van zijn
leerlingen, Pieter Harting, schreef over zijn onderwijs:
"Maar geen enkel sprankje van genie, geen enkel blijk dat de spreker zich ooit met
eigen onderzoek had beziggehouden, was daarin te ontdekken. Dat aan dit onderwijs

8. L.G. Visscher, Oratio de Gerardo Moll. Dicta publice die XXVI m. Martii a.
MDCCCXXXVIII cum academiae regundae munus solemni riti ponerat (Utrecht, z.j.); R.
van Rees, "Berigt aangaande het leven en de wetenschappelijke verdiensten van wijlen den
Hoogleraar Gerrit Moll", Algemeene konst- en letterbode (1838), dl. 2, 83-91, 98-107 en
Utrechische studenten almanak voor het jaar 18J9, 104-132.
9. R. van Rees, Algemeene konst- en letterbode (183'8). dl. 2, 88.
10. J. Mac Lean, "De verwerving van de natuurwetenschappelijke collecties aan de
Utrechtse universiteit van 1815 lot 1848", Jaarboek Oud-Utrecht (1975) 73-98.
11. H.A.M. Snelders, "The reception in the Netherlands of the discoveries of electromagnetism and electrodynamics (1820-1822)", Annals of science 32 (1975) 39-54; "The
electromagnetic experiments of the Utrecht physicist Gerrit Moll (1785-1838)", Annals of
science (1984), in druk.
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Gerrit Jan Mulder (1802-1880).
geene praktische oefeningen waren verbonden, zal wel niet behoeven gezegd te
worden".'^

Mulder zei later dat De Fremery weliswaar de beschikking had over een
'laboratorium', maar "[i]n het laboratorium werkte niemand; er werd
college gegeven en meer niet"."
Gerrit Jan Mulder (1802-1880)
Zowel wetenschappelijk als organisatorisch was de scheikundehoogleraar Gerrit Jan Mulder voor de Utrechtse negentiende eeuwse natuurwetenschap de meest belangrijke en de meest interessante figuur. We zagen dat
de scheikunde in het begin van de vorige eeuw geen zelfstandige studierichting was, maar dat dit vak vooral werd onderwezen als hulpvak voor de
medische studie. Economisch nut had de scheikunde in ons land nauwelijks,
dit in tegenstelling tot in Duitsland en Engeland waar de chemische industrie
12. Pieter Harting. 1812-1885. Mij'ne Herinneringen. Autobiografie. uitgegeven door
J.G. van Cittert-Eymers en P.J. Kipp (Amsterdam, 1961) 27-28. Vgl. [Harting],
Voorheen en ihans, 26-27.
13. Mulder, Levensschets, dl. 1, 100. Zie voor De Fremery: J.H.F. Kerp, "Nicolaas
Cornelis de Fremery (1770-1844) als palaeontoloog, Tijdschrift voor de geschiedenis der
geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek (TGGNWT) 4 (1981) 119-132.
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in de vorige e^uw sterk opkwam. Onderwijslaboratoria kende men niet in
ons land, met uitzondering van dat van Mulder aan de Rotterdamse
Klinische School. Weliswaar kon men in Groningen sinds 1791 praktischcherrtische oefeningen volgen bij Petrus Driessen (1753-1828) en bij zijn
opvolger Sibrandus Stratingh (1785-1841) en ontbrak het aan het athenaeum van Franeker niet aan een gelegenheid tot het doen van scheikundige
proeven, maar er waren geen echte onderwijslaboratoria. Stratingh had in
Groningen een uitstekend privelaboratorium. maar geen openbaar chemisch
universiteitslaboratorium voor de opleiding van zijn studenten. In Leiden
had Anthony Hendrik van der Boon Mesch (1804-1874) een redelijk
ingericht laboratorium, maar dat was voornamelijk voor het onderwijs in de
technische chemie, en niet voor de algemene opleiding van chemische
studenten. Mulder beschreef het laboratorium van het Amsterdamse athenaeum in 1831 als "een keuken en een paar onbeduidende vertrekken,
behoorende bij een politiehuis in de Staalstraat. In die sombere keuken en
niet noemenswaardige kleine vertrekken vond ik niets, geen spoor van
werktuigen of toestellen, geen glaswerk, geen praeparaten, in een woord;
niets hoegenaamd".''' Het enige echte onderwijslaboratorium dat ons land
toen kende, was dat van Mulder in Rotterdam.'^
Toen Mulder in 1826 benoemd werd tot lector in de botanic en chemie aan
de toen juist opgerichte Klinische School in Rotterdam, wist hij van
scheikunde nog niet veel. Zijn drukke artsenpraktijk en onderwijs gaven
hem daar voor 1835 nauwelijks enige kans toe. Maar in dat jaar gaf hij zijn
medische praktijk op en hij wierp zich geheel op de chemie. Hij liet het
Lehrbuch der Chemie (1833-1841) van de Zweedse scheikundige Jons Jacob
Berzelius (1779-1848) door drie van zijn farmacieleerlingen in het Nederlands vertalen" en voerde vanaf 1834 een intensieve briefwisseling met
Berzelius welke van groot belang was vanwege de vele raadgevingen die onze
landgenoot van hem kreeg."
Toen Mulder in Utrecht tot hoogleraar in de scheikunde werd benoemd (15
juli 1840), kreeg hij de beschikkingover een slecht ingericht laboratorium aan't
Hoogt. Dank zij geldelijke steun van curatoren werd het laboratorium snel
14. G.J. Mulder, Getuigenis inzake Hooger Onderwijs (Rotterdam, 1876) 323. Vgl. id.,
Levensschets, dl. 1, 155: "Er was in het laboratorium niets, niet een tang".
15. H.A.M. Snelders en M.J. van Lieburg, Gerrit Jan Mulder (1802-18S0) en het begin
van het moderne scheikunde onderwijs in Nederland, in druk. Vgl.: M.J. van Lieburg,
"Gerrit Jan Mulder: docent der Clinische School te Rotterdam" in: Lof der historic.
Opstellen over geschiedenis en maatschappij, onder redactie van J. van Herwaarden
(Rotterdam, 1973) 213-240.
16. H.A.M. Snelders, "Wie waren de Nederlandse vertalers van Berzelius' Leerboek
der scheikunde" Scientiarum historia 10 (1968) 191-198. Berzelius' Leerboek der scheikunde verscheen tussen 1834 en 1845 in Rotterdam en Leiden.
17. Jac. Berzelius Bref ed. H.C. Soderbaum, dl. V: Brefvdxling mellan Berzelius och
G.J. Mulder (1834-1847) (Uppsala, 1916).

39
aangepast aan de eis die Mulder aan zijn onderwijs stelde, namelijk "dat alle
discipelen de chemie practisch zouden kunnen beoefenen, wat nog in
Nederland op geene Hoogeschool gebeurde".'* Dankzij acties bij curatoren
en de minister" lukte het Mulder in 1845 de beschikking te krijgen over een
geheel nieuw chemisch laboratorium doordat het vroegere pesthuis 'de
Leeuwenbergh', dat toen als kazerne dienst deed, werd verbouwd.-^"
Had Mulder succes met zijn nieuwe vorm van praktisch-chemisch onderwijs?
Na zijn komst in Utrecht nam het aantal studenten in de scheikunde snel toe.
Hoeveel studenten bij Mulder praktisch werkzaam waren, is niet precies na
te gaan. Het waren vooral medische studenten die bij hem werkten, alsmede
studenten uit de faculteit van wis- en natuurkundige wetenschappen die voor
de scheikunde hadden gekozen. Het totaal aantal ingeschreven studenten in
geneeskunde en wis- en natuurkundige wetenschappen is in tabel 3 weergegeven.^'

Taliel 3. Aantal ingeschreven studenten ten tijde van G.J. Mulder.
faculteit geneeskunde

1840-1841
1845-1846
1850-1851
1855-1856
1860-1861
1865-1866

70
74
49
70
80
60

faculteit wis- en natuurkundige wetenschappen
53
15
13
8
13
53

Interessant in dit overzicht is de snelle toename van het aantal studenten in
de wiskunde en natuurwetenschappen na de invoering van de middelbaaronderwijswet van 2 mei 1863. De nieuwe hogere burgerscholen vereisten
natuurwetenschappelijk geschoolde leerkrachten, waardoor een studie in
natuur- en vooral scheikunde nieuwe beroepsmogelijkheden bood.^^ Zelf gaf

18. Mulder, Levensschets, dl. 1, 107.
19. Snelders en Van Lieburg, Mulder.
20. H.A.M. Snelders, "Het chemisch laboratorium de Leeuwenbergh te Utrecht
(1845-1903)", TGGNWT, in druk.
21. Ontleend aan: Statistiek van Nederland. Statisiiek voor het Hooger Onderwijs. 19301931 (Den Haag, 1932), Vgl.: Snelders en Van Lieburg, Mulder.
11. H.A.M. Snelders, "Middelbaar scheikunde onderwijs in de vorige eeuw", Chemisch
magazine (maart, 1983) 111-115. Het relatief hoge aantal studenten in 1840-1841 was een
direct gevolg van Mulders aanstelling.
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Mulder op verschillende plaatsen het aantal studenten op dat in zijn
laboratorium werkzaam was:''
1841
1842
1844

14praktikanten en 50 toehoorders
22praktikanten
35 praktikanten (20 studenten, 10 apothekers voor Oost-Indie en 5 anderen).

Vergelijking van dit aantal met dat wat bij Liebig in Giessen werkte, laat
zien dat deze laboratoria elkaar niet veel ontliepen. In 1840 had het
laboratorium van Liebig 22 werkplaatsen. Omstreeks 1843 opende Liebig
een tweede laboratorium voor zijn assistent Heinrich Will (1812-1890) met
15 plaatsen voor beginners.^" Mulders nieuwe laboratorium de Leeuwenberg
bezat twee praktikumzalen met in totaal ongeveer 30 werkplaatsen.^'
De betekenis van het praktisch scheikunde-onderwijs van Mulder weerspiegelt zich niet alleen in het aantal studenten en promovendi dat hij had en in
de carriere die zij doorliepen, maar ook in het grote aantal militaire
apothekers voor Nederlands Oost-Indie die sinds 1845 bij hem werden
opgeleid. In de periode 1850-1869 leverde Mulder 62 militaire apothekers af.
Interessant zijn de promovendi die bij Mulder hun doctorsgraad behaalden.
Van de in totaal 48 promoties in de jaren 1840-1869 aan de faculteit der wisen natuurkundige wetenschappen te Utrecht, nam Mulder de niet minder
dan 22 scheikundepromoties voor zijn rekening (zie tabel 4).
Tabel 4. Aantal wiskundige en natuurwetenschappelijke ptomoties 1840-1869.
wiskunde

1840-1844
1845-1849
1850-1854
1855-1859
1860-1864
1865-1869

sterrenkunde

_
—
—

_
—

3

1

natuur
kunde

scheikunde

2
3
3
2
2
6

2
3
9

18

22

2
3

3

biologie

-

totaal

4
1
-

7
12

1

-

5

5

2
4

15
48

Voor de natuurkundepromovendi (tot 1867 bij Van Rees, daarna bij Buys
Ballot en Grinwis) was er wel een loopbaan in het middelbaar onderwijs; op
een aantal gymnasia werden wiskunde en natuurkunde onderwezen. Dit
23. Brief Mulder aan Liebig. 23 oktober 1841; brief Mulder aan Liebig, 30 december
1842 en brief Mulder aan Berzelius, 22 november 1842 (Jac. Berzelius Bref, 107 en RA
Utrecht, Rijksuniversiteit, Curatoren nr. 6, 217).
24. J. Volhard, Justus von Liebig (2 din. Leipzig, 1909) dl. 1, 81-84.
25. Snelders, "de Leeuwenbergh".
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gold voorlopig niet voor de scheikunde. Als geen akademische loopbaan
mogelijk was, werd men leraar aan een technische school of men ging naar
Indie. Het vrijwel ontbreken van chemische industrie in ons land blijkt mede
uit het feit dat slechts een promovendus een industriele loopbaan koos;
Nicolaus Mouthaan (1821-1880) stichtte in 1863 de Koninklijke Chemische
Fabriek in Uithoorn, een zwavelzuurfabriek die in 1891 door de firma G.T.
Ketjen & Co in Amsterdam werd overgenomen. Van groot belang was dat
het Mulders leerlingen waren die aan de universiteiten van Utrecht en
Groningen, de athenaea van Maastricht, Amsterdam en Deventer en de
polytechnische school in Delft werden benoemd waar zij het ideaal van hun
leermeester, een praktische opleiding in de scheikunde op een goed geoutilleerd
laboratorium in praktijk probeerden te brengen, in de meeste gevallen met
succes.
Een analyse van het wetenschappelijk werk van Mulder leert dat hij een
meer dan middelmatig chemicus was. Zijn verdienste ligt echter vooral in
het feit dat hij de grondlegger van het chemisch onderwijs in ons land was.
Volgens zijn leerling Jan Willem Gunning (1827-1900) was het "hem
trouwens altijd minder te doen om de wetenschap zelve, dan om de wijze
waarop zij beoefend werd. Van die beoefening wachtte hij vooral zedelijk
nut, omdat hij er zedelijke eischen aan stelde, niet slechts wegens de
inspanning, die den geest daarbij wordt opgelegd, maar zeer bepaald ook uit
het oogpunt der wetenschappelijke methode".^* Onderwijs betekende voor
Mulder opvoeding. "Het onderwijs geven moet voor alles zijn den mensch in
zijne beste hoedanigheden ontwikkelen"." Toch had zijn poging niet zoveel
succes als die van zijn rivaal en vijand Liebig in Giessen. Liebig wist een
wetenschappelijke school te vormen en beperkte zich niet — als Mulder —
tot een onderwijsschool.
De jaren 1845 en 1846
Een reconstructie van de jaren 1845 en 1846 geeft een interessant inzicht in
de activiteiten aan de wis- en natuurkundige faculteit van de Utrechtse
hogeschool. In die twee jaar had de faculteit 15 ingeschreven studenten in de
wiskunde en natuurwetenschappen, terwijl er in de medische faculteit 74
studenten waren ingeschreven. Hiervan waren voor de eerste maal ingeschreven respectievelijk 4 en 35 studenten. Zeven medische studenten legden in
die twee jaar hun verplicht kandidaatsexamen in de wis- en natuurkundige
faculteit af. Een van hen (Arius Adriani, 1820-1873), die sinds 1839
26. J.W. Gunning, "Gerardus Johannes Mulder. 27 Dec. 1802 — 18 april 1880".
Utrechische studenten-almanak (1881) 363-375, m.n. 368. Vgl. G.J. Mulder, De weg der
wetenschap. zijnen leerlingen opnieuw aanbevolen (Rotterdam, 1849).
27. K.M. Giltay, "Beschouwing van den Levensschets van G.J. Mulder, door hem
zelven geschreven", Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde. Bundel. uiigegeeven door de
leden der vereeniging, bij gelegenheid van haar 25-jarig bestaan (1882) 195-200, m.n. 198.
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medicijnen studeerde, promoveerde op 24 maart 1847 tot medicinae doctor
en op 24 juni 1850 tot doctor in de natuurwetenschappen op een: Verhandeling over gutta percha en caoutchouc (promoter was Mulder). Hij emigreerde
daarna als arts naar Engeland.
Vier studenten deden hun doctoraalexamen in de wiskunde en natuurwetenschappen. Twee van hen waren medische studenten die na hun kandidaatsexamen afstudeerden in de wiskunde en natuurwetenschappen om
vervolgens hun medische studie in Amsterdam voort te zetten. De twee
anderen waren studenten in de wiskunde en natuurwetenschappen die in die
twee jaar hun doctoraalexamen aflegden om vervolgens een promotieonderzoek te verrichten. Oorspronkelijk waren beiden echter niet naar Utrecht
gekomen om wiskunde en natuurwetenschappen te studeren; een was
omgezwaaid van letteren, de ander studeerde ook rechten (zie tabel 5).
Tabel 5. De viei kandidaten vooi een doctoraalexamen in de wiskunde en natuurwetenschappen 1845-1846.
student

inschiijving kandidaats doctoraal
piomotie en canieie
wis- en nat. wis- en nat.

J.W.R. TQanus

1840 (med. 11-6-1843
Amsterdam);
1843 (med.
Utrecht)

17^-1845

J.L. Tilanus

1841 (med. 11-6-1843
Amsterdam);
1843 (med.
Utrecht)
1841 Oette- 2-2-1844
ren); 1845
(wis- en nat.)

19-6-1845

J Jl. Steinigeweg

J.G.H. Swellengrebel

1838 (rech- 17-9-1844
ten); 1843
(wis- en nat.)

11-5-1846

2-7-1846

Voortzetting med.
studie Amsterdam.
Promotie dr.med.
Utrecht (2-3-1849)
en dr. chir. (23-41850). Hoogleraar
Amsterdam.
Voortzetting med.
studie Amsterdam.
Overleden 1846.
Dr.math. et phil.nat.
(22-3-1847). Utaar
wiskunde Amsterdam.
Dr.math. et phil.nat.
(8-6-1847). Overleden 1854.

Tenslotte waren er die twee jaar twee (private) promoties. Willem Smaasen
(1820-1850) promoveerde op 24 maart 1846 bij Van Rees op een dissertatie:
De aequilibrio dynamico electricitatis in piano et in spatio. Hij was sinds 1839
ingeschreven als student in de wis- en natuurkundige faculteit, behaalde zijn
kandidaatsexamen op 26 juni 1841 en werd na zijn promotie wiskundeleraar
aan het gymnasium in Kampen. Margarethus Cornelis Verloren (1816-1900)
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promoveerde op 2 juli 1846 bij Mulder op een dissertatie: Caput theoriae
chemiae de corporum chemicorum organicorum constitutione. Verloren was
sinds 1835 ingeschreven als student in de medicijnen, zwaaide spoedig over
naar wiskunde en natuurwetenschappen, legde het kandidaatsexamen af op 21
juni 1842 en werd na zijn promotie een bekend insektenkcnner.
Uit de bewaard gebleven "Notulcn van de Wis- en Natuurkundige faculteit
der Utrechtsche Hooge School. 1845-1846"^* kunnen we het doctoraalexamen van de bovengenoemde vier studenten reconstrueren. Op de eerste
dag van het examen werden ze gedurende een uur ondervraagd over een
aantal vakken. Jan Willem Reinier Tilanus (1823-1914) en diens broer Jan
Lodewijk (1824-1846) werden door Mulder, Van Rees en Willem Wenckebach (1804-1847), hoogleraar in de wiskunde, geifxarhineerd in natuurkunde, scheikunde, mineralogie en geologic; Jan Hendrik Steinigeweg (?-?) en
Johan Gerard Hendrik Swellengrebel (1821-1854) door Harting, hoogleraar
in de farmacologie en de plantenfysiologie. Van Rees, Mulder en Wenckebach
over integraalrekening, mechanica, astronomic, toegepaste scheikunde en
geologic. Vervolgens werd hun een tweetal vragen voorgelegd. Op de tweede
dag van het examen moesten zij hun antwoorden op de vragen voorlezen en
verdedigen. Bij de eerste drie kandidaten was de faculteit zo tevreden over
het afgelegde examen dat besloten werd, indien de nog te schrijven
dissertatie en verdediging geen bezwaren zouden opleveren, bij de promotie
de hoogste graad toe te kennen. Swellengrebel deed het blijkbaar wat minder
goed: hem zou slechts de middelste graad worden toegekend!
Uit de te beantwoorden vragen krijgen we een indruk van de toen
afgenomen doctoraalexamens:
J.W.R. Tilanus

1. Welke gronden zijn er voor en tegen de theorie der polybasische zuren aan te voeren?"
2. Men verlangt eene ontwikkeling der Chemische en der Contact-theorie van den oorsprong des Galvanischen Strooms,

28. V,.\ Utrecht, Rijksuniversiteit, Faculteiten, nr. 191.
29. Volgens Thomas Graham (1805-1869) zijn zuren oxyden verbonden met water dat
te vervangen is door basen onder vorming van zouten ("Researches on the arseniates.
phosphates, and modifications of phosphoric acid". Philosophical transactions 123 (1833)
253-284). Justus Liebig (1803-1873) beschouwde zuren als waterstofverbindingen, waarir
de waterstof vervangen kan worden door metaa! ("Ueber die Constitution der organischen Sauren", Annalen der Pharmacie 26 (1838) 113-189). Voor de drie fosforzurer
worden de formules:
modern
Graham
Liebig
ortho-fosforzuur
pyro-fosforzuur
meta-fosforzuur

H5PO4
H4P,07
HPOj

PjOj.SHjO
P;05.2H,0
PjOs.HjO

PjO, + H^
P;0,-H H,
PjO^ + Hj
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J.L. Tilanus

1.

2.
J.H. Steinigeweg

1.

2.
J.G.H. Swellengrebel 1.

2.

benevens eene opgave der voornaamste gronden. welke
voor en tegen deze theorie zijn aangevoerd.'"
Welke zijn de voor- en nadelen van den Voltameter, en
van de verschillende soorten van Galvanometers in de bepaling van de sterkte des Galvanischen Strooms?"
Eene beoordeling der proeven, die genomen zijn om het
aequivalent-gewigt van het Carbonium te bepalen."
Wat verstaat men door Elektromotorische kracht. weerstand en stroomsterkte in elken Galvanischen Keten? Welke
betrekking bestaat er tusschen die drie grootheden? Hoe
kunnen zij proefondervindelijk bepaald worden?"
Welke zijn de verschillende manieren van integreren van
Differentiaal-Vergelijkingen met 2 veranderlijken?
Opgave der verschillende manieren, om circulaire differentiaal-functies te integreren, en toepassing op
r<P = 45
t a n g ' 9 sec(p d(p.
<p = -45
Welke zijn de Methodes, volgens welke de snelheid van het
geluid in vaste ligchamen, vochten en gassen kan bepaald
worden?"

Reeds een jaar na hun doctoraalexamen promoveerden Steinigeweg en
Swellengrebel bij Van Rees. Steinigeweg op 22 maart 1847 op; De Jluidorum
facultate conducendi fluxum electricum; Swellengrebel op 8 juni 1847 op: De
quibusdam curvarum affinitatibus.^^
De scheikunde in Utrecht na Mulder
Het vroegtijdig aanvaarden van de nieuwe chemische leer van Lavoisier in
ons land heeft niet geleid tot vooruitstrevende' vernieuwingen in het
scheikunde onderwijs.'* Pas na 1850 werden onderwijslaboratoria aan
30. Vgl. M. Faraday, "On the source of power in the voltaic pile". Philosophical
transactions (1840) 61-91, 93-127, Herdrukt in: Experimental Researches in Electricitv (2
din. Londen, 1844) dl. 2, 18-105, m.n. 18-20.
31. Vgl: E. Gerland en F, Traumuller. Geschichte der physikalischen Experimentierkunst (Leipzig, 1899) 373-378, 385-386.
32. Vgl. W.A.J, van Geuns, Specimen hislorico-chemicum inaugurate de pondere
specifico elementorum chemicorum aeriformi nee non de pondere chemico elementorum quae
organica dicuntur (dissertatie Utrecht, 12 September 1853; Amsterdam, 1853).
33. G.S. Ohm, Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet (Berlijn, 1827).
34. Vgl. J, Tyndall, On Sound (Londen, 1867).
35. Swellengrebel was reeds op 18 maart 1844 bij A. van Goudoever gepromoveerd tot
doctor in de letteren op een proefschrift: Veterum de elementis ptacita.
36. H.A.M. Snelders, Het Gezelschap der Hollandsche Scheikundigen. .Amsterdamse
chemici uit het einde van de achttiende eeuw. (Amsterdam, 1980); "De Utrechtse chemicus
Alexander Petrus Nahuys (1737-1794)", Jaarboek Oud-Utrecht (1980) 128-148; "Nederlandse apothekers en het acceptatieproces van Lavoisiers nieuwe scheikunde", Pharmaceutisch weekblad 116 (1981) 1401-1406.
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Nederlandse instellingen van hoger onderwijs gemeengoed, dank zij Mulders
leerlingen. Dat de onderwijsvernieuwende ideeen van Mulder in ons land niet
tot eenzelfde succes leidden voor de beoefening van de scheikunde als in het
Duitsland van Liebig, heeft verschillende oorzaken. Een van de redenen was
ongetwijfeld Mulders bijzonder lastige en dikwijls onredelijke houding
tegenover collega's, promovendi en medewerkers." Ook zijn wetenschappelijke kwaliteiten waren vergeleken met die van Liebig minder groot. De
laatste had daarbij het geluk dat in Duitsland een aantal externe sociale,
economische en politieke omstandigheden bestonden die bevorderend werkten op de scheikunde en die voor ons land niet golden.'* Bij ons zag men in
het grootste deel van de vorige eeuw het nut van onderwijs in de scheikunde
nauwelijks in, met uitzondering dan voor de farmacie en de geneeskunde.
Theoretische scheikunde werd hier nauwelijks beoefend. Mulder zelf was
tegen toepassing van de wiskunde op de scheikunde. Hij schijnt zelfs eens
geweigerd te hebben iemand te laten promoveren omdat het proefschrift een
algebraische formule bevatte!'' In ieder geval was voor Mulder "de Chemie
eigenlijk (...) een soort van beschrijvende wetenschap, met chemische in
plaats van morphologische middelen tot onderscheiding, eene historia
chemica corporum".'"' De enige poging om in de eerste helft van de
negentiende eeuw theoretische chemie in ons land te doceren, mislukte dan
ook jammerlijk. Toen Christophorus Henricus Diedericus Buys Ballot
(1817-1890) in 1844 in Utrecht promoveerde, werd hij lector in geologic en
mineralogie (1845) en theoretische scheikunde (1846). In de cursussen 18451846 en 1846-1847 gaf hij colleges: 'Elementa Theoriae Chemicae', waarin
hij de puntatomistiek verdedigde en die gebruikte voor de verklaring van de
chemische en fysische verschijnselen. De inhoud van zijn colleges werd later
gepubliceerd als: Schets eener physiologic van het onbewerktuigde rijk der
natuur (1849)."'
Buys Ballots colleges en opvattingen kregen vrijwel geen aandacht. De
oorzaak was vooral de inhoud die zo sterk afweek van wat in die dagen op
theoretisch gebied werd geboden. Voor Mulder en zijn leerlingen was "Buys
37. E. Cohen, "Wat leeren ons de archieven omtrent Gerrit Jan Mulder?". Verhandelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Natuurkunde,
Eerste sectie 19 (1948), no. 2.
38. P. Borscheid, Naturwissenschaft. Staat und Industrie in Baden (1848-1914) (Stuttgart, 1976); R.S. Turner, "Justus Liebig versus Prussian chemistry: Reflections on early
institute-building in Germany". Historical studies in the physical sciences 13 (1982) 129162.
39. Volgens J.W. Gunning. Naar: Ch.M. van Deventer, Grepen uit de historic der
chemie (Haarlem, 1924) 433.
40. J.W. Gunning, "Levensbericht van E H . von Baumhauer, Jaarboek van de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen (1887) 1-57, m.n. 9.
41. H.A.M. Snelders, "Het materiebegrip bij Buys Ballot", Scientiarum historia 10
(1968) 154-172.
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Ballot's richting (...) te physisch en te wiskundig om door hen gewaardeerd
te kunnen worden (...)"."' Ook de fysicus Van Rees was er verre van
enthousiast over. Later memoreerde Buys Ballot zijn teleurstelling over de
ontvangst van zijn theoretisch-chemische opvattingen tegenover de jonge
Van 't Hoff. "Uit teleurstelling" had hij daarom "de meteorologie als een
speelpop ter hand genomen"."' De nieuwe fysische scheikunde van
internationaal niveau begon met de Utrechtse promovendus Jacobus Henricus van 't Hoff (1852-1911) die in 1877 benoemd werd tot hoogleraar in de
scheikunde aan de Amsterdamse universiteit. Utrecht bleef voorlopig achter
bij de nieuwe ontwikkelingen. Mulder werd opgevolgd door Petrus Johannes van Kerckhoff (1813-1876) als gewoon hoogleraar"" en zijn zoon Eduard
Mulder (1832-1924) als buitengewoon hoogleraar. Na de dood van Van
Kerckhoff werd de anorganische chemie gedoceerd door Hendrik Cornelis
Dibbits (1838-1903) en de organische door Eduard Mulder (tot 1902). De
toen opkomende fysische chemie kwam in Utrecht totaal niet aan bod.
Dibbits verrichtte geen wetenschappelijk onderzoek en zijn onderwijs stond
niet op een hoger peil dan gedurende zijn leraarschap aan de hbs-en van
Zutphen (1864) en Amsterdam (1865). Eduard Mulder deed weliswaar enig
onderzoek, maar in zijn onderwijs zat totaal geen systeem en hij moedigde
zijn studenten nauwelijks aan tot het doen van zelfstandig onderzoek. Pas
met de benoeming van Ernst Cohen (1869-1945) tot hoogleraar in de
algemene (fysische) en de anorganische chemie en van Pieter van Romburgh
(1855-1945) in de organische chemie en de propaedeutische anorganische
chemie, begon een nieuw tijdperk van goed chemisch onderwijs en onderzoek aan de Utrechtse universiteit."'
De natuurkunde aan het einde van de negentiende eeuw
Met de natuurkunde was het niet veel beter gesteld. De Utrechtse universiteit bezat in het laatste kwart van de vorige eeuw geen coryfeeen als Leiden
met Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) en Heike Kamerlingh Onnes
(1853-1926) of Amsterdam met Johannes Didericus van der Waals (18371923). Nadat Van Rees in 1867 met emeritaat was gegaan, nam Buys Ballot
de proefondervindelijke natuurkunde en de mechanica over en werd Cornelis Hubertus Carolus Grinwis (1831-1899) benoemd tot hoogleraar in de
mathematische fysica. In 1878 nam hij tevens het onderwijs in de mechanica
van Buys Ballot over. Deze voelde echter weinig voor de experimentele
42. Gunning, "Levensbericht", 7.
43. Brief van Buys Ballot aan van 't Hoff, September 1874 (Maandblad voor natuurwetenschappen 6 (1875) 21).
44. H.A.M. Snelders, "Petrus Johannes van Kerckhoff (1813-1876) and theoretical
organic chemistry in the Netherlands", Janus 69 (1982) 77-95.
45. E. Cohen, "De Chemie in Utrecht in den loop der eeuwen", Chemisch weekblad 38
(1941) 299-307, 314-320, 570-574.
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fysica en hield zich vxsoral bezig met zijn geliefde meteorologie. Grinwis'
belangstelling ging — net als die van Van Rees — uit naar de wiskundige
behandeiing van natuurkundige problemen. Van verklaringshypothesen
moesten beiden echter weinig hebben. Waarnemingen moesten de kennis
vermeerderen en alles moest wiskundig worden uitgewerkt. Zo voelde Van
Rees meer voor de wiskundige behandeiing van elektromagnetisme en
elektrodynamica zoals Wilhelm Weber (1846) dat in navolging van Ampere
had gedaan, dan voor de kwalitatieve redeneringen met krachtlijnen van
Faraday."'
Grinwis publiceerde in 1869 een uitvoerig leerboek; De wiskundige theorie
van de electriciteit. Hij was ervan overtuigd dat wij "door mathesis en
waarneming (...) met de geheimen der natuur bekend [geraken]; de vereeniging van beiden is voor de ontwikkeling der natuurwetenschappen onmisbaar"."' Hoewel zonder de wiskunde geen ontwikkeling van de natuurkunde
mogelijk is, "blijft de ervaring voortdurend hoofdzaak, is de wiskunde
slechts een hulpmiddel"."* Maar enig origineel theoretisch-fysisch werk van
betekenis verrichtten noch Van Rees, noch Grinwis.
De experimentele fysica werd pas weer vertegenwoordigd door de opvolger
van Buys Ballot (1888), Victor August Julius (1851-1902), maar diens
belangstelling was in de eerste plaats gericht op de grondslagen van de
natuurkunde."' Toen Grinwis in 1896 met emeritaat ging, nam Julius de
mathematische fysica en de theoretische mechanica voor zijn rekening en hij
liet de experimentele fysica over aan zijn neef Willem Henri Julius (18601925), die overigens een geboren experimentator was. Hoewel het onderwijs
in de natuurkunde aan de Utrechtse universiteit uit die tijd voortreffelijk
was, kan geen baanbrekend fysisch onderzoek in de laatste decennia van de
vorige eeuw worden aangewezen. Ook hiervoor moeten we, net als in de
scheikunde, wachten tot de twintigste eeuw.
46. R. van Rees, "Over de theorie der magnetische krachtlijnen van Faraday",
Verhandelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1 (1854).
47. C.H.C. Grinwis, Over de waarde der wiskunde voor de beoefening der physica
(Utrecht, 1867) 8.
48. Ibid, 28.
49. V.A. Julius, Beschouwingen over de grondslagen der natuurkunde (Breda, 1880).

SUMMARY
Chemistry and physics at Utrecht university in the nineteenth century
After the Napoleonic period a separate faculty of mathematics and natural science was
established at the Dutch universities (1815). However, as the professional prospects for
mathematicians, physicists, chemists, biologists, and geologists were far from brilliant,
the number of students in this faculty remained fairly small. This situation did not alter
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until 1863, when a new type of secondary school increased career opportunities, especially
for chemists.
The professors in the faculty of mathematics and natural science also lectured to
medicine students, who were obliged to take the candidate examination in this faculty
before they could think of examinations in the faculty of medicine. Physics was lectured at
a high level by Gerrit Moll (1785-1838) and Richard van Rees (1795-1875); chemistry by
Gerrit Jan Mulder (1802-1880). The latter was — from a scientific point of view as well as
by his talents as an organizer — the most important and the most interesting person in
nineteenth century Utrecht. He started a new kind of chemical education, in which
practice was a first priority.

