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R.P.W. Visser*
DE ONTWIKKELING VAN DE UNIVERSITAIRE BIOLOGISCHE
LABORATORIA
Achtergrond
De oorsprong van de biologische laboratoria aan de Nederlandse universiteiten ligt in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het eerste officiele
laboratorium dateert van kort na 1850. Tegen het einde van de zeventiger
jaren beschikten de hoofdonderdelen van de biologie, te weten de botanie en
de zoologie, aan nagenoeg alle universiteiten over eigen laboratoria.
De biologische laboratoria danken hun ontstaan aan initiatieven van de
hoogleraren in de betreffende vakken. Er kunnen bij hen twee duidelijke
beweegredenen worden onderscheiden. In de eerste plaats hadden zij een
motief van onderwijskundige aard.
De biologie werd in de negentiende eeuw aanvankelijk vooral op theoretische
wijze gedoceerd. Colleges, al of niet vergezeld van demonstraties, waren de
voornaamste bron waaruit de studenten hun kennis moesten putten. Indien ze
al zelfstandig onderzoek verrichtten, beperkte dit zich doorgaans tot de
plantensystematiek. Leergierige studenten die zich door eigen oefeningen
wilden bekwamen in andere takken van de biologie hadden daartoe niet of
nauwelijks de gelegenheid.'
Vanaf ca. 1850 toonden de hoogleraren zich niet langer tevreden met deze
situatie en gingen zij er naar streven om het praktisch onderricht een vaste
plaats te geven in het curriculum. Vooruitlopend op hetgeen eerst in de Wet
op het Hoger Onderwijs van 1876 zou worden geformaliseerd, zagen zij het als
hun taak om de studenten op te leiden tot zelfstandige beoefenaren van de
wetenschap.
De Groningse hoogleraar in de botanie P. de Boer vertolkte een gemeenschappelijke opvatting toen hij zijn studenten voorhield dat kennis van de
levende natuur niet verkregen wordt door boeken te bestuderen doch
uitsluitend "door waarneeming, onderzoek en vergelijkende studie."- Kort

*Biohistorisch Instituut, Nieuwe Gracht 187. 3512 LM Utrecht
1. Voor een impressie van de Utrechtse situatie zie |P. Harting], Vooihcen en ihans,
IH28-187H. Herinneringen, opmerkingen en wenken door een oud-snulent (Utrecht, 1878)
25-26,41.
2. P. de Boer, De waarde van het vergelijkend onderzoek voor de beoefening der
plamenkunde (Groningen, 1871) 31.
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en bondig stelde hij:"Zelf zien, zelf onderzoeken: dat staat hier [i.e. in het
botanisch onderwijs] op den voorgrond."'
De bestaande hulpmiddelen voor het biologisch onderwijs, nl. het museum
voor natuurlijke historic en de botanische tuin met het daarbij behorende
herbarium, werden terecht ontoereikend geacht om de studenten onderzoekservaring te laten opdoen. Deze instellingen bestreken slechts een deel
van het zich snel uitbreidende werkterrein van de bioloog. Daarbij kwam dat
de musea en herbaria niet geschikt waren voor het geven van practica. De
Boer en zijn coUega's beoogden met de oprichting van botanische en
zoologische laboratoria het institutionele kader te creeren voor de verwezenlijking van de noodzakelijk geachte onderwijsvernieuwing. Zij beschouwden
het laboratorium als de onmisbare werkplaats voor de studenten "om zich tot
goede waar- en proefnemers te vormen."''
Van meet af aan hebben de biologische laboratoria een dubbelfunctie
vervuld. Zij waren er niet alleen ten behoeve van het onderwijs doch stonden
tevens in dienst van het onderzoek, De laboratoria stelden de hoogleraren in
staat "zich te kwijten van het niet het minst belangrijke gedeelte hunner taak:
dat van mede te wcrken tot uitbreiding der wetenschap ..."De behoefte aan laboratoria voor onderzoeksdoeleinden ontstond vooral
door de opkomst van nieuwe biologische disciplines. De Nederlandse
onderzoekers uit het begin van de negentiende eeuw concentreerden zich op
de beschrijving en classificatie van planten en dieren en op de vergelijkende
anatomic. Zonder hier in te gaan op de oorzaken van die ontwikkeling
kunnen we vaststellen dat vanaf 1840 een toenemende interesse werd getoond
voor andere onderzoeksrichtingen. in het bijzonder voor de microscopische
anatomic van planten en dieren, de plantenfysiologie en de anatomic en
embryologie van mariene invertebraten. Het onderzoek op deze gebieden
vereiste instrumenten en apparatuur, Hiervan kon echter geen goed gebruik
worden gemaakt in de studeerkamer noch in de verloren hoek van het
museum of de herbariumruimte waar de biologen tot dan toe hun onderzoekingen hadden verricht. De nieuwe disciplines maakten nieuwe instituties
noodzakelijk, Harting en Van .Ankum. de voornaamste publieke pleitbezorgers voor de biologische laboratoria, waren zich hiervan zeer goed
bewust, Zij betoogden dat laboratoria, behalve voor het onderwijs, ook van

3. Ibidem.
4. P, Harting, "Een zoologisch station," A/biim der Natuur (1873) 144-153, ni.n. 145.
5. [Harting], Voorheen en thans. 43-44. Voor de tweeledige taak van de laboratoria zie
verder o.a. H..T. van .Ankiiin, Het tegenwoordige slandpunt der dierkunde. uit de oniwikkelingsgesehiedenis van deze wetenschap toegelichl (Groningen, 1872) 36-39 en .I.W. Moll,
Onze laboratoria en de wefenschap ("s-Hcitogenbosch, 1899) passim.
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essentieel belang zijn voor de vooruitgang van het wetenschappeiijk onderzoek.^
Zoologische laboratoria
De Utrechtse hogeschool kreeg als eerste de beschikking over een instelling
die als zoologisch laboratorium werd aangeduid. Het betrof hier het
"laboratorium zootomicum," opgericht door Pieter Harting nadat hij zich in
1855 had belast met het dierkundig onderwijs.' De andere universiteiten
volgden het Utrechtse voorbeeld pas veel later. Jan van der Hoeven had tegen
het einde van de vijftiger jaren geprobeerd om in Leiden een zoologisch
laboratorium op te zetten. Het kostenaspect en zijn slechte verstandhouding
met Hermann Schlegel, de directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke
Historic waar het laboratorium was gepland, deden de poging mislukken.
Van der Hoevens opvolger Emil Selenka ondervond geen tegenwerking. Toen
hij in 1868 zijn ambt aanvaardde kreeg ook Leiden een zoologisch laboratorium.* In Groningen verscheen het zoologisch laboratorium waarschijnlijk
pas met de komst van Van Ankum in 1872.' De zoologen van het Amsterdamse
Athenaeum Illustre tenslotte hadden vijf jaar daarvoor een eigen werkplaats
gekregen.'"
In de tijd dat bovengenoemde instellingen ontstonden werd de experimentele
benadering kenmerkend geacht voor laboratoriumactiviteiten. Pieter Harting
definieerde het laboratorium als een werkplaats waar men zich naast "loutere
waarneming der verschijnselen" ook en vooral toelegde op proefnemingen
"d.i.opzettelijke wijzigingen in de omstandigheden worden aangebracht, waaronder de
natuurvcrschijnselen ontstaan, ten einde aldus bepaalde vraagstukken op tc lossen en
het al of niet juiste van zekere vooraf gemaakte hypothezen te toetsen."

Een dergelijke karakteristiek kan uitstekend worden toegepast op bijvoorbeeld chemische, fysische en fysiologische laboratoria doch niet op de
6. Harting, "Een zoologisch station," 146-148; Van Ankum, Het tegenwoordigstandpunt,
37-38.
7. P. Harting, Mijne herinneringen. Autobiographie (Amsterdam, 1961) 85-86.
8. C.J. van der Klaauw, Het hooger onderwijs in de zoologie en zijne hulpmiddelen te
Leiden (Leiden, 1926) 10-12, 21-22.
9. Uit Van Ankums inaugurele redevoering, Het tegenwoordigstandpunt, blijkt duidelijk
dat er bij zijn komst te Groningen nog geen laboratorium was,De bewering dat Claas
Mulder, hoogleraar tot 1866, reeds van een laboratorium gebruik had gemaakt, lijkt dan
ook onjuist. Voor die bewering zie P.P.C. Hoek ed.. Guide zoologique. Communications
diverses sur les Pays-Bas publiees a I'occasion du Sieme Congres International de Zoologie
[DenJHelder, 1895)30.
10. Gedenkboek van het Athenaeum en de Universileit van Amsterdam 1632-1932
(Amsterdam, 1932) 189, 280.
11. Harting, "Een zoologisch station," 145.
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instellingen waar Harting en zijn collega's de scepter zwaaiden. Tot in de
twintigste eeuw hield men zich in de zoologische laboratoria nagenoeg
uitsluitend bezig met de morfologie. Niet het experiment maar de beschrijving
was de methode die daarbij centraal stond. Harting wist natuurlijk zeer wel
dat de zoologie geen experimentele wetenschap was. Dat hij en de andere
hoogleraren in de zoologie desondanks de aanduiding "laboratorium"
hebben gehandhaafd, heeft er ongetwijfeld mee te maken dat het inmiddels
een ingeburgerde benaming was geworden en men zijn pas verworven
werkplaats niet wilde onderscheiden van de reeds langer bestaande natuurwetenschappelijke laboratoria.
De uitrusting van de zoologische laboratoria was aanvankelijk geheel en al
afgestemd op anatomisch werk. Het instrumentarium bestond uit het
gebruikelijke gereedschap voor het ontleden van dieren en uit microscopen en
de daarbij behorende hulpmiddelen voor het vervaardigen van preparaten.
Met name het Utrechtse laboratorium beschikte voor dit laatste onderdeel
over een voortreffelijke outillage; een gevolg van het feit dat het was
voortgekomen uit Hartings "observatorium microscopicum" dat in zijn tijd
tot de meest geavanceerde instellingen voor microscopisch onderzoek en
onderwijs behoorde.''
De inrichting van de laboratoria werd aanzienlijk uitgebreid toen de
Nederlandse zoologen zich voegden bij de groeiende schare van onderzoekers
die de bouw en embryologische ontwikkeling van de lagere zeedieren
bestudeerden. Harting, een van de pioniers op dit gebied, benadrukte dat dit
soort onderzoek alleen kans van slagen heeft als men met vers materiaal
werkt. Levende dieren dienden binnen handbereik te zijn. '•* Om aan deze eis te
voldoen moesten de laboratoria worden uitgerust met aquaria voorzien van
luchtpompen en andere benodigdheden om het natuurlijk milieu van
schelpdieren, zeeanemonen, kwallen etc. zo goed mogelijk na te bootsen. In
de periode 1873-1876 werden achtereenvolgens in Leiden, Groningen en
Utrecht aquaria geinstalleerd. In Amsterdam werd in deze behoefte voorzien
nadat de universiteit in 1877 een overeenkomst met Artis had gesloten
waardoor gebruik kon worden gemaakt van het grote zee- en zoetwateraquarium van de dierentuin.

12. Harting had het "observatorium" opgericht kort nadat hij in 1843 naar Utrecht was
gekomen. Voor de transformatie tot zoologisch laboratorium zie: Harting, Mijne
herinneringen, 86 en P. Harting, De inhoud der dierkunde... (Utrecht, 1868) 12.Voor een
eigentijdse, lovende beschrijving zie A. Kolliker, "Skizze einer wissenschaftlichen Reise
nach Holland und England in Briefen an C T h , v. Siebold," Zeitschrift fUr wissenschaftliche Zoologie .? (1851) 81 -82.
13. Harting, "Een zoologisch station," 146.
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De zoologische laboratoria hebben niet direct de beschikking gekregen over
eigen gebouwen. Men vond ze op uiteenlopende lokaties waar ze doorgaans
op tamelijk bescheiden wijze waren gehuisvest. In Utrecht was het laboratorium ondergebracht in een tweetal vertrekken van het gebouw dat aan de
medische anatomic toebehoorde. Een soortgelijke samenwoning bestond ook
in Amsterdam; in dit geval een logisch gevolg van het feit dat in de
Athenaeum-periode de zoologie en anatomie in een leeropdracht waren
verenigd. Het Leidse laboratorium begon in een minuscuul kamertje van het
Rijksmuseum van Natuurlijke Historic en kreeg in 1873 een wat ruimere
behuizing in een bedrijfspand, De kelder plus enkele kamers van het
academiegebouw vormden het onderkomen voor het Groningse laboratorium.
De huisvesting was slechts voor korte tijd adequaat. Als gevolg van de
uitbreiding van het instrumentarium en vooral door het stijgend aantal
studenten en promovendi ontstond er tegen het midden van de zeventiger
jaren een nijpend ruimtegebrek. In Leiden werd zelfs een numerus fixus
ingesteld. Er werden niet meer dan zeven practicanten toegelaten, Selenka zag
zich verder genoodzaakt studenten naar Duitse universiteiten te sturen om
onderzoekservaring op te doen,'''
Een verbetering van de situatie werd het eerst bewerkstelligd in Leiden en
Utrecht, Het gelukte Selenka plannen aanvaardt te krijgen voor een geheel
nieuw laboratorium. In 1874, het jaar dat hij om gezondheidsredenen naar
Erlangen vertrok, werd met de bouw begonnen. Twee jaar later werd het door
zijn opvolger C.K. Hoffmann definitief in gebruik genomen. Het Utrechtse
laboratorium werd in 1875 verplaatst naar het gebouw van het zoologisch
museum. In 1876 werd dit ten behoeve van de nieuwkomer aanzienlijk
uitgebreid en kreeg ook Utrecht een "volkomen aan zijn doel beantwoordend
zootomisch laboratorium,"'^
Het Leidse en het Utrechtse laboratorium hadden in grote lijnen dezelfde
opzet, Het waren ruime gebouwen van 3 resp, 2 verdiepingen, Een deel van de
ruimte werd in beslag genomen door de aquaria. De hoogleraar, conservator
en assistenten hadden eigen studeer- en/of werkkamers. Voor het onderwijs
waren er een aantal practicumkamers '^ en een collegezaal. Oudere studenten
en promovendi hadden de beschikking over diverse kleinere laboratorium14, Van der Klaauw, Het hooger onderwijs, 22, 94.
15, [Harting], Voorheen en thans. 38
16, Door vergroting van de laboratoria werden rond 1900 de practicumfaciliteiten
aanzienlijk uitgebreid, Dit was bedoeld om tegemoet te komen aan de groeiende
onderwijsvraag van medici. Zo'n 20 a 30 studenten volgden in hun propaedeuse de
praktische oefeningen. De biologen zorgden in die tijd niet voor quantitatieve problemen,
Hun aantal was vrij constant en tamelijk laag. Dejaarlijkseaanwasschommelde rond de5
per universiteit.
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ruimtes. Tot de algemene voorzieningen behoorden de bibliotheek en de
werk- en verblijfplaatsen van het bedienend personeel.
De nieuwe zelfstandige zoologische instituten te Leiden en Utrecht waren
bepaald meer dan alleen laboratoria. Ze herbergden tevens de natuurhistorische en vergelijkend anatomische preparaten die al van oudsher tot de
voorzieningen ten behoeve van de zoologie behoorden. Geleidelijk aan
verminderde de betekenis van deze coUecties voor het onderwijs en onderzoek
en werd het museum door het laboratorium overvleugeld. De voortdurende
ruimteproblemen van het laboratorium werden in ieder geval in Utrecht
hoofdzakelijk opgelost ten koste van het museum. Uiteindelijk kwam het op
de zolders terecht. Illustratief voor de verhouding tussen de beide afdelingen
is Hartings mededeling dat voor het museum weinig kon worden aangekocht
"wegens de vele uitgaven welkc het laboratorium vorderde."''
In 1882 kreeg ook Amsterdam een modern ingericht laboratorium. Het was
gesitueerd in het aquariumgebouw van Artis en kon de vergelijking met
Leiden en Utrecht makkelijk doorstaan. Een opmerkelijke voorziening was
een apart gebouw voornamelijk bestaande uit een hoge ruimte die was
bestemd voor de ontleding van grote dieren als nijlpaarden, olifanten en
giraffen die in de dierentuin waren overleden.
Het Groningse laboratorium was het enige dat geen ingrijpende veranderingen heeft ondergaan. Tot in het begin van de twintigste eeuw is het
gebleven zoals het aanvankelijk was: enkele kamers en een donkere kelder
voor het aquarium. Van Ankums hoop de aquarium-installatie een betere
plaats te kunnen geven, bleek ijdel.'** Uitbreiding kwam eerst nadat in 1906
het laboratorium met het academiegebouw in vlammen was opgegaan. Een
ruimere, zij het weinig doelmatige behuizing werd toen gevonden in de
gebouwen waar eertijds de anatomie en pathologic waren gevestigd.'^
In de ontwikkelingsgang van het Nederlandse zoologisch laboratorium
kunnen drie fasen worden onderscheiden: oprichting, verzelfstandiging en
specialisatie. De laatste fase werd ingeluid door de komst van de vergelijkende
fysiologie. In Utrecht kreeg deze bij uitstek experimentele discipline het eerst
17. "Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen over 1880-1881,"
Bijlagen van het verslag der handelingcn van de Tweede Kamer der Staten Generaal 18811882, Bijlage D, 66.
18. H.J. van .Ankum, "Het aquarium der hoogeschool te Groningen," Tijdschrifl der
Nederlandsche Dierkundige I'ereniging 1 (1875) 162. Twintig jaar later bevond het aquarium
zich nog steeds in de kelder, cf Guide zoologique. 30.
19. J.F. V. Bemmelen, "Het zoologisch laboratorium." in Academia Groningana
MDCXIV-MCMXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit
te Groningen uitgegeven in opdracht van den acadeinischen senaat(Groningen. 1914)
516-517.
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voet aan de grond.^" Het nieuwe vak veroverde snel een eigen positie.In 1919
werd de Duitse zooloog Hermann Jordan benoemd tot ordinarius. De
Utrechtse zoologie was daarmee als eerste in het land verdeeld over twee
leerstoelen. De morfoloog Nierstrasz behield de vergelijkende anatomie en
embryologie en stond de vergelijkende fysiologie af aan Jordan. Het begin
van Jordans professorale carriere viel samen met een ongekend sterke stijging
van het aantal studenten in de biologic.^' Gecombineerd met de grote
aantrekkingskracht van zijn vak leidde dit weldra tot benauwde situaties in
het zoologisch laboratorium. Volgens Nierstrasz kon men Jordans werkplaats
"nauwelijks met den naam van laboratorium bestempelen; het is niet meer dan een
bergplaats van voor het onderwijs noodige instrumenten, tusschen welke eenige vrije
ruimte overblijft, waarin een klein aantal studenten zich kan bewegen. En over een eigen
studeervertrek kan coUega Jordan niet beschikken, daar hij zijn kamer moet deelen met
eenige studenten, die slechts hier gelegenheid kunnen vinden om te werken."

Een jaar later verliet Jordan het overbevolkte zoologisch laboratorium en
kreeg hij in een belendend perceel zijn eigen laboratorium dat nu tevens een
aparte organisatorische eenheid werd. De opsplitsing van de zoologie had
daarmee ook op het institutionele vlak gestalte gekregen. Jordans nieuwe
onderkomen was klein en nauwelijks geschikt voor de plaatsing van het
omvangrijke en gevoelige instrumentarium dat werd gebruikt bij fysiologische experimenten. Voordat hij zich hier vestigde was hij al tot de slotsom
gekomen dat nieuwbouw de enige oplossing was voor zijn problemen. De
overheid had hiervoor geen geld beschikbaar en Jordan zocht zijn heil elders.
Begin 1933 ontving hij van de Rockefeller Foundation de definitieve
toezegging dat zij bereid waren een nieuw laboratorium te subsidieren. Aan
de rand van de stad, op enige kilometers afstand van het oorspronkelijke
laboratorium werd een jaar later met de bouw begonnen. In de zomer van
1935 was het nieuwe laboratorium voltooid: een sober gebouw maar
ultramodern uitgerust om zowel op fysische als chemische wijze de levensverrichtingen der dieren te bestuderen.^-^ In Amsterdam, Groningen en Leiden is
de zoologie zich eveneens gaan differentieren in een beschrijvend-morfolo-

20, Cf R.P.W. Visser, "De Utrechtse zoologie rond 1900: van morfologie naar
vergelijkende fysiologie", Tijdschrifl voor de geschiedenis van de geneeskunde, natuurwetenschappen. wiskunde en techniek 1 (1984) 49-59,
21, Cf H.P. Bottelier,"Zestig jaar biologen in AGLU",(''flAWflrf voor Wo/o^e« 30(1950)
195-201.
22, H.F. Nierstrasz, "Verslag van de lotgevallen der Rijks-universiteit te Utrecht in het
studiejaar 1924/1925", Jaarboek der Rijks-universiteit te Utrecht 1924-1925 (Utrecht) 129,
23, Voor een beschrijving van het laboratorium zie H,J. Vonk en N. Postma, "Bau und
Einrichtung des Instituts fiir vergleichcnde Physiologie der Utrechter Universitat",
.Archives neerlandaises de zoologie 3, suppl, (1938) 231-238,
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gische en een experimenteel-fysiologische richting. Voor 1940 leidde dit daar
echter niet tot de oprichting van aparte laboratoria.
Botanische laboratoria
De oudste laboratoriumactiviteiten op botanisch gebied vonden plaats in het
Utrechtse "observatorium microscopicum." In 1845 startte Harting daar
voor enkele belangstellende studenten een practicum microscopische botanie
en begon zelf met chemische onderzoekingen aan planten.'" Toen de zoologie
eenmaal zijn officiele leeropdracht was geworden, maakte hij in 1855 een
einde aan dit soort laboratoriumwerk. De toenmalige hoogleraar in de
botanie C. A. Bergsma en zijn opvolger F.A.W. Miquel,die van 1859 tot 1871
de leerstoel bckleedde, waren primair geinteresseerd in de systematiek en
bleken niet geneigd om in Hartings voetsporen te treden.
De botanische laboratoriumtraditie werd voortgezet aan de Leidse universiteit. W.F.R. Suringar, een van Hartings practicanten, creeerde daar in 1857
het eerste laboratorium dat uitsluitend en explicict voor de botanie was
bestemd.-'^
Lange tijd was dit de enige instelling van deze aard in Nederland. De overige
laboratoria dateren van ±1870 (Amsterdam), 1874 (Groningen) en 1876
(Utrecht). De laboratoria waren ondergebracht in een of enkele vertrekken
die soms, zoals in Leiden, in uiterst sobere staat verkeerden en die meestal
zonder noemenswaardige extra voorzieningen tot botanisch laboratorium
waren verheven. Alleen Utrecht heeft een dergelijke primitieve beginfase niet
gekend. Het laboratorium aldaar werd zo laat opgericht dat men direct de
beschikking kreeg over een speciaal voor de botanie gebouwde werkplaats.
Alle laboratoria waren ondergebracht in gebouwen op het terrein van de
hortus botanicus, Deze band tussen laboratorium en tuin zou gedurende de
gehele hier behandelde periode blijven bestaan.
De werkzaamheden in de laboratoria waren aanvankelijk grotendeels gewijd
aan de microscopic. De aankomende botanici, farmaceuten en natuuronderzoekers toonden grote belangstelling voor deze nieuwe discipline. Ofschoon
de meeste hoogleraren zich slechts in beperkte mate met microscopisch
onderzoek hebben beziggehouden, waren zij bereid de studenten de mogelijkheden te verschaffen om op dit gebied ruime ervaring op te doen. De
botanische laboratoria zijn in de eerste plaats opgericht om tegemoet te
komen aan de behoefte aan microscopische practica. Het Utrechtse labora-

24. Harting, Mijne herinneringen. 54-55.
25. W.K.H. Karstens en Herman Kleibrink. De Leidse hortus. een botanische erfenis
(ZwoUe, 1982) 77.
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torium vormde ook op dit punt een uitzondering. Het was van het begin af
aan hoofdzakelijk bestemd voor onderwijs en onderzoek op het gebied van de
plantenfysiologie.
De opkomst van de plantenfysiologie heeft een sterk stempel gedrukt op de
ontwikkeling van de botanische laboratoria. Dit nieuwe vak, dat Nederland
vooral via Duitsland bereikte, maakte ook hier een eind aan de hegemonic
van de systematiek en werd na 1870 gezichtsbepalend voor de universitaire
botanie.
Het was een typisch experimentele wetenschap die het niet zonder werkplaatsen kon stellen. De bestaande laboratoria waren echter nauwelijks geschikt
voor de beoefening van de plantenfysiologie. De problemen van de eerste
fysiologen komen duidelijk naar voren in de beschrijving van de situatie
waarmee Hugo de Vries in Amsterdam te maken kreeg toen hij daar in 1877
begon met zijn werkzaamheden als lector in de experimentele plantenfysiologie.
Het botanisch laboratorium verkeerde "voor alsnog in zeer onvoldoenden
toestand [voor de fysiologie], daar noch de noodige ruimte. noch de noodige
instrumenten aanwezig zijn."-*"
De snel groeiende belangstelling voor de plantenfysiologie had tot gevolg dat
ook de Utrechtse universiteit eindelijk een botanisch laboratorium kreeg en
dat de elders reeds aanwezige instellingen tegen het einde van de jaren
zeventig aanzienlijk werden uitgebreid en verbeterd. In Leiden werden de
problemen opgelost door nieuwbouw. Het Amsterdamse laboratorium werd
verplaatst naar het hoofdgebouw van de hortus waarvan het het grootste deel
in beslag nam. In Groningen tenslotte bleef alles bij het oude. Een substantiele
belangstelling voor de fysiologie manifesteerde zich daar eerst nadat in 1890
J.W. Moll de morfoloog P. de Boer was opgevolgd als hoogleraar in de
botanie.
De resultaten van de veranderingen stemden tot voldoening. De betrokkenen
waren het er over eens dat de nieuwe laboratoria voldeden aan de eisen die de
beoefening van de moderne botanie stelde.'' Qua omvang waren ze vergelijkbaar met de zelfstandige zoologische laboratoria die in dezelfde tijd
ontstonden. Ook de botanici waren nu ruim gehuisvest, Hun laboratoria
waren over het algemeen doelmatig ingericht en voorzien van de noodzakelijke uitrusting en infrastructuur voor onderwijs en onderzoek op het terrein

26. "Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen over 1877-1878",
Bijlagen ... 1878-1879, Bijlage D. 58.
27. In Amsterdam maakte men bekend dat het nieuwe laboratorium in alle opzichten
aan de vcrwachtingen had beantwoord, cf. "Verslag ... over 1880-1881", Bijlagen ...
1881-1882. Bijlage D, 87. Dc tcvredenheid over het Utrechtse laboratorium werd verwoord
door J.D. van der Plaats, "Het nieuwe botanische laboratorium te Utrecht". Vox
.\tudiosorum. Siudenlenweekhlad. 2, no. 26 (1876),
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van de fysiologie, de morfologie en de systematiek. Evenals de zoologische
laboratoria hadden ook de botanische laboratoria een museale functie. Het
herbarium, de collecties vruchten en andere plantendelen en verzamelingen
van bijvoorbeeld fossielen, hadden een eigen plaats in de laboratoria. Het
belangrijkste evenemcnt in de verdere geschiedenis van de botanische
laboratoria was de bouw van vier monumentale nieuwe laboratoria die tussen
1899 en 1918 werden voltooid. Dit keer ging de Groningse universiteit
voorop. Het gelukte Moll de autoriteiten binnen korte tijd te overtuigen dat
het oude laboratorium bestaande uit een practicumruimte, een herbariumkamer en een kleine donkere kamer aan vervanging toe was. In 1894 werd met
de bouw begonnen. Vijf jaar later werd het officieel in gebruik genomen.
Het Groningse laboratorium had een voor die tijd ongekende omvang. Het
was bijna twee maal zo groot als de botanische laboratoria die tot dan toe in
Nederland waren gebouwd. Vooruitziende universitaire bestuurderen hadden
Moll in staat gesteld het zo in te richten dat alle denkbare werkzaamheden
konden worden uitgevoerd. Moll had zeer veel aandacht besteed aan het
onderwijs. Een opvallende noviteit was de grote demonstratiekamer waarin
wekelijks alles bijeen werd gebracht wat betrekking had op de colleges, te
weten "gedroogde planten, spirituspreparaten, microscopische preparaten,
toestellen en physiologische proeven. levende planten, platen en wat al niet
meer,"'* De onderzoekers kwamen eveneens ruimschoots aan hun trekken.
Moll had er naar gestreefd "het laboratorium te maken tot een plaats waar
iedere invallende, wetenschappelijke gedachte onmiddellijk verwezenlijkt
kan worden."'*'
De andere universiteiten zijn niet lang achtergebleven bij Groningen. Molls
creatie stond model voor de nieuwe botanische laboratoria die achtereenvolgens verrezen in Leiden (1908). Amsterdam (1915) en Utrecht (1918). Een
zekere mate van competitie heeft ongetwijfeld bijgedragen tot deze ontwikkeling. De golf van nieuwbouw moet echter vooral worden gezien als een reactie
op het grote ruimtegebrek waar de botanische laboratoria na de eeuwwisseling
mee te kampen kregen. .Allereerst werd dit veroorzaakt door de groeiende
stroom studenten. Vanaf 1901 nam het aantal eerstejaars haast exponentieel
toe.'" Voor de botanie resulteerde dit in aanzienlijk grotere problemen dan
voor de zoologie aangezien er een duidelijke voorkeur bestond voor
specialisatie in de plantkunde."
Een andere bron van ruimtelijke problemen was de splitsing van de leerstoel
28. Moll, Onze laboratoria. 8,
29. Idem. 10.
30. Bottelier, "Zestig jaar biologen in .AGL.U", 199.
31. Terillustiatie: in de periode 1906-1915 verschenen in Utrecht Udissertalies overeen
botanisch onderwcrp en slechts 4 over een zoologisch onderwcrp.
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botanie in een professoraat voor de taxonomie en een professoraat voor de
plantenfysiologie. Een dergelijke constructie kwam voor het eerst in 1881 in
Amsterdam tot stand en werd in 1914 in Utrecht verwezenlijkt. In Leiden had
men al vroeg plannen in die richting maar kreeg men pas in 1933 de
beschikking over een tweede leerstoel. Het bleek nergens mogelijk om twee
hoogleraren met hun assistenten en verdere toebehoren op adequate wijze te
huisvesten in de uit de negentiende eeuw daterende laboratoria. Ook hierom
werd het wenselijk geacht de laboratoria te vergroten.
De nieuwe laboratoria vormden de afsluiting van een ontwikkelingsproces
dat werd gekenmerkt door dezelfde fasen als die van de zoologische
laboratoria. Met dit verschil dat in de botanische specialisatiefase niet de
fysiologische maar de systematische vakken als nieuwe geinstitutionaliseerde
disciplines ten tonele verschenen. De botanie ging zich eerder en onder betere
economische omstandigheden differentieren dan de zoologie. Als gevolg
hiervan konden de botanici gemakkelijker en op ruimere schaal gespecialiseerde werkplaatsen oprichten. De opzet van de nieuwe botanische laboratoria, bestaande uit twee autonome afdelingen, ieder met hun eigen specifieke
laboratoriumvoorzieningen, is tot ver na 1940 gehandhaafd.

SUMMARY
The development of university biological laboratories
Between 1850 and 1880 every Dutch university was furnished with a botanical and
zoological laboratory. The new institutions owed their existence to initiatives of the
professors concerned.
The laboratories were first of all intended to satisfy the growing demand for practical
instruction. Besides they also served research purposes. The emergence of disciplines like
microscopical biology, plantphysiology and the anatomy and embryology of marine
invertebrates greatly contributed to the foundation of laboratories. Their first accomodation was generally rather primitive: a few vacant rooms in one of the university buildings.
Around 1880 most of the laboratories had moved to their own premises and possessed the
necessary equipment for their tasks in education and research. The laboratories also
functioned as museums. The herbarium and the zoological collections were part of resp. the
botanical and the zoological laboratory.

