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'VAN METEN TOT WETEN' 
DE OPKOMST DER EXPERIMENTELE FYSICA 
AAN DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN 
IN DE NEGENTIENDE EEUW 

FRANS VAN LUNTEREN* 

In april 1893 hield het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres in Groningen 
zijn vierde tweejaarlijkse bijeenkomst. Aan het eind van de vergadering van de sectie 
natuur- en scheikunde werd een commissie in het leven geroepen die belast werd met het 
opstellen van een rapport 'omtrent physische onderzoekingen, die met weinige hulpmid
delen zijn te volvoeren.' Het voorstel hiertoe was afkomstig van de Leidse hoogleraar 
Lorentz en zijn Utrechtse collega V.A. Julius. De motivatie bij monde van Julius was 
uiterst beknopt. Het was hem dikwijls opgevallen dat 'er zo weinig experimenten door 
f)-'sici worden gedaan, hetgeen waarschijnlijk een gevolg is daarvan dat het velen leeraren 
M.O. ontbreekt aan goede instrumenten en hulpmiddelen.' De commissie werd samen
gesteld uit de drie fysici Kamerlingh Onnes, Haga en Bosscha, hoogleraar in respectieve
lijk Leiden, Groningen en Delft.' 
Op de eerstvolgende vergadering, twee jaar later, werd het bewuste rapport door Bosscha 
voorgedragen. Wie een uitvoerige en beredeneerde lijst van onderwerpen voor onderzoek 
verwachtte kwam bedrogen uit. De commissie erkende de kwaal, maar verwierp de 
verklaring en daarmee de kuur. Gebrek aan hulpmiddelen kon de oorzaak niet zijn, aldus 
het rapport. Waren niet de grootste onderzoekingen verricht met de geringste middelen? 
'Laat vrij de een of andere overzeesche nabuur den spot drijven met jampot- en sealing-
wax-physics. Wat zij kunnen teweeg brengen hangt af van den man die ze hanteert.' 
Neem een op het oog eenvoudig instrument als een thermometer of een barometer. 
Bij nadere beschouwing stuiten we hier op ingewikkelde fysische systemen. Onderzoek 
van dergelijke instrumenten kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van 
de meetnauwkeurigheid. Dergelijk onderzoek vereist geen geavanceerde middelen en 
overigens zijn 'de hulpmiddelen eener hoogere burgerschool [...] zoo heel gering niet te 
noemen.'^ 
Maar waar het voor alles om gaat is 'studie, practische bedrevenheid en ernstige wil.' 
Waar zo'n ernstige wil is, zo vervolgde Bosscha, is een weg en zelfs nog wel meer dan één. 
Immers aan de universiteitslaboratoria bestond grote behoefte aan het 'verifieeren van 
meetinstrumenten, het calibreren van buizen en thermometers, het etalonneeren van 
manometers, van weerstandbanken, het bereiden van zuivere stoffen, enz.' Hier, op 'het 
gebied der precisie', konden de leraren zich nuttig maken. 

* Instituut voor Geschiedenis der Natuurweten.schapjien, Universiteit Utrecht, Nieuwegracht 187, 3512 LM 
Utrecht. 
1. HiiiittcUiigen van het Vierde Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres (1893) 97-98. 
2. ). Bosscha, 'Rapport omtrent physische onderzoekingen, die met weinige hulpmiddelen zijn te volvoeren', 
Handelingen van het Vijfde Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres (1895) 111-121,120,117. 
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In onze verbeelding zien wij eene eigenaardig Nederlandsche inrichting verrijzen, - geen Reichsanstalt, 
geen officieel centrum, — maar een uit vrijwillige samenwerking en over verschillende steden verdeeld 
instituut, betrouwbare steun voor de grotere laboratoria, oefeningsveld voor practici, kweekplaats voor 
uitvinders. 

Met deze flonkerende toekomstvisie eindigde het rapport.^ 
Dit merkwaardige voorval roept direct een aantal vragen op. Waarom verwachtte 
men experimenteel onderzoek van HiïS-leraren? Waarom moest dergelijk onderzoek zich 
concentreren op meetinstrumenten en apparaten in plaats van op de natuur zelf? 
Waarom geen beroep gedaan op de overheid voor een nationaal fvsisch-technisch 
onderzoeksinstituut voor ijkingen en andere doeleinden, zoals dat in de ons omringende 
landen ook bestond, in plaats van het merkwaardige en weinig realistische idee van een 
vrijwilligerscorps? En bovenal: werd er in Nederland weinig experimenteel fysisch onder
zoek verricht? 
Deze bijdrage beoogt bovenstaande vragen te beantwoorden middels een overzicht van 
het ontstaan van de experimentele natuurkunde als subdiscipline in Nederland. De 
beschreven episode blijkt bruikbaar als indicator voor de fase waarin de Nederlandse 
natuurkunde zich aan het eind van de eeuw bevond. In zekere zin was dit een overgangs
fase, waarbij enerzijds de universiteit en zelfs de universitaire laboratoria nog primair 
werden beschouwd als opleidingsinstellingen, maar waar tegelijkertijd een nieuw onder-
zoeksethos volledig was doorgebroken dat er toe bijdroeg dat diezelfde laboratoria 
geleidelijk werden omgevormd tot onderzoekslaboratoria. Er werd aan de Nederlandse 
universiteiten in het fin de siècle veel geëxperimenteerd, maar dit was een uiterst recente 
ontwikkeling. Het ontstaan van deze nieuwe experimenteerdrang was deels een gevolg van 
nieuwe faciliteiten, die de opleiding tot fysicus ingrijpend veranderden, maar al evenzeer 
van een verandering in het zelfbeeld van de betreffende hoogleraren en, tenslotte, van de 
differentiatie die de discipUne eind negentiende eeuw onderging. 

Een algemeen beeld van de ontwikkeling der natuurkunde aan de Nederlandse uni
versiteiten in de negentiende eeuw ontbreekt nog. De schaarse studies op dit gebied 
concentreren zich op individuen of op de situatie aan één enkele universiteit. Hierbij 
komt veelal de vraag naar de oorzaken van de opmerkelijke bloei rond de eeuvrtvisseling 
expliciet aan de orde. Deze bloei contrasteert sterk met de marginale bijdragen aan het 
natuurkundig onderzoek van de hoogleraren aan het begin van de eeuw. Een verklaring 
hiervoor wordt doorgaans gevonden in de betere vooropleiding van de studenten, een 
aantal gelukkige hoogleraarsbenoemingen, het geringe aantal studenten in de jaren tach
tig, en de grote uitbreiding van personeel en faciliteiten gedurende het laatste kwart van 
de eeuw. De eerste en de laatste factor blijken nauw samen te hangen met een aantal nieu
we onderwijswetten.-* 

3. Ibid., 118,121. 
4. Zie in het bijzonder I.L. Oosterhoff, 'De opkomst van een "vaderlandsche natuurkunde" aan de Leidse uni
versiteit in de tweede helft van de negentiende eeuw' in W. Otterspeer, Een universiteit herleeft. Wetenschaps
beoefening aan de Leidse Universiteit vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw (Leiden, 1984) 103-124. Voor de 
gezamelijke natuiinvetenschappen, zie K. van Bcrkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwe
tenschap in Nederland 15S0-1940 (Amsterdam, 1985) met name hfdst. 4 en 5, en B. Willink, 'Origins of the Second 
Golden Age ot Dutch Science after i860: Intended and Unintended Consctiuences of Educational Reform', Social 
Studies of Science 21 (1991) 503-526. Zic verder H.A.M. Snelders, 'Do beoefening van de natuurkunde in het 
negentiende-eeuwse Utrecht', in: iVG 200. Natuurkundig Gezelschap te Utrccin 1777-1977 (Utrecht, 1977) 83-98, 
E.1. Dijksterhuis, 'Uit het Utrechts verleden der t '̂sica', Nederlands tijdschrift voor natuurkunde 11 (1956) 163-180, 
A. Kox, Physics in Amsterdam: A brief history (.'\msterdani, 1990). 
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Voor een deel zijn deze verklaringen wel steekhoudend. Maar ze veronachtzamen een 
aantal essentiële zaken. Zo is er in de regel weinig aandacht voor de veranderende rol van 
de universiteiten in het algemeen en de hoogleraren in het bijzonder en voor veranderin
gen die betrekking hebben op de natuurkunde als discipline. In het begin van de negen
tiende eeuw werd aan bijvoorbeeld Franse en Britse universiteiten ook weinig onderzoek 
van betekenis gedaan, zonder dat men kan zeggen dat in die landen de natuurwetenschap
pen zoals hier op een laag pitje stonden. Onderzoek, voor zover geïnstitutionaliseerd, 
vond voornamelijk plaats in genootschappen (bijvoorbeeld de Société d'Arceuil) of in 
particuliere instellingen (als de Royal Institution). De universiteit was louter een onder
wijsinstelling en als een hoogleraar onderzoek deed, dan deed hij dat in de eerste plaats als 
privépersoon. Eind negentiende eeuw is het zwaartepunt van het onderzoek volledig 
verschoven naar de universiteiten. Voor het constateren van stagnatie en bloei van de 
universitaire wetenschap moeten we dus niet zozeer de situatie in het begin van de negen
tiende eeuw vergelijken met die aan het eind, maar in beide perioden de situatie alhier 
met die elders. Zo gezien lijkt het zinvol een analyse van de modernisering van de univer
siteiten vooraf te doen gaan aan een analyse van de factoren verantwoordelijk voor 
eventuele bloei. Deze laatste kwestie zal in deze bijdrage niet of nauwelijks aangeroerd 
worden. 

Een ander punt dat aandacht verdient bij de behandeling van de negentiende-eeuwse 
natuurkunde is dat van de veranderende aard en omvang van de natuurkunde als disci
pline. Niet alleen de reikwijdte veranderde in de loop van de eeuw. Rond 1800 bezat de 
discipline niet de duidelijke identiteit die het honderd jaar later wel bezat. Bovendien had 
de discipline zich aan het eind van de eeuw opgesplitst in de subdisciplines der theore
tische en experimentele h^sica. 
Veel van de bovengenoemde veranderingen hingen samen met veranderingen in het 
hoger onderwijs. In deze bijdrage zal dan ook sterk de nadruk liggen op het natuurkunde
onderwijs in de negentiende eeuw. Wat volgt heeft niet de pretentie de verschillende 
geconstateerde veranderingen te verklaren. Het gaat veeleer om een eerste verkenning, 
die hopelijk uitnodigt tot verder onderzoek. Teneinde de Nederlandse situatie wat meer 
reliëf te geven zal eerst een grove schets worden gepresenteerd van de internationale ont
wikkeling van de natuurkunde-discipline, waarbij de nadruk zal liggen op ontwikkelingen 
in Duitsland. Daarop volgt een beschouwing van de de ontwikkeling van met name 
het natuurkunde-onderwijs aan de Nederlandse universiteiten. Aan het eind van deze 
beschouwing keren we terug naar de door bovenstaand voorval opgeroepen vragen. 

Ontstaan en ontwikkeling van de discipline 

Natuurkunde (physique, Natitrlehre, natural philosophy) bezat in het grootste deel van de 
negentiende eeuw een tweeledige betekenis. Enerzijds werd het gebruikt als een aan
duiding voor wat wij nu natuurwetenschap zouden noemen, anderzijds verwees het naar 
een onderdeel van die natuurwetenschap, natuurkunde in engere zin. Deze dubbelzinnig
heid weerspiegelt de historische ontwikkeling van de discipline. Sinds de zeventiende 
eeuw was de reikwijdte van het vakgebied sterk ingekrompen. Als de leer der oorzaken 
van de verschillende natuurverschijnselen omvatte het oorspronkelijk deeldisciplines als 
astronomie en kosmologie, delen van de biologie en geologie tot en met anatomie en zelfs 
psychologie. Door verzelfstandiging van verschillende onderdelen die zich in de loop van 
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de zeventiende en met name de achttiende eeuw losmaakten van de moederdiscipline was 
er eind achttiende eeuw een betrekkelijk klein restant overgebleven dat weinig samenhang 
vertoonde.' 
Rond 1800 verkeerde het vakgebied, dat wil zeggen de natuurkunde in engere zin, min of 
meer in een identiteitscrisis. Wat resteerde van de oude natuurfilosofie vertoonde grote 
overlap met disciplines die sinds de zeventiende eeuw een belangrijke ontwikkeling 
hadden doorgemaakt, zoals de wiskunde en de scheikunde. Oorspronkelijk hadden deze 
meer een ambachtelijke dan een filosofische of wetenschappelijke status. Door de mathe-
matisering van delen van de natuurkunde in de zeventiende eeuw en andere delen begin 
negentiende eeuw en door de enorme ontwikkeling van de scheikunde in de tweede helft 
van de achttiende eeuw was de relatie tussen de wiskunde en de scheikunde enerzijds 
en de natuurkunde in engere zin anderzijds volstrekt onduidelijk. Een toenemend deel 
van de natuurkunde werd zelf een soort van toegepaste wiskunde, anderzijds werd de 
scheikunde onderdeel van de natuurkunde en volgens sommigen zelfs het voornaamste 
deel. Een aantal schrijvers van fysische leerboeken merkte dan ook op dat na verwijdering 
van zowel het wiskundige als het scheikundige gedeelte van de natuurkunde er nauwelijks 
iets resteerde.*" 

De nauwe relatie met de scheikunde aan het begin van de eeuw manifesteerde zich met 
name in het praktische onderzoek. Experimenteel onderzoek in de natuurkunde leunde 
meestal sterk aan tegen chemisch onderzoek en werd met name in Duitsland gekenmerkt 
door een anti-theoretische en anti-wiskundige houding van de onderzoekers. De voor
standers van dergelijk onderzoek, zoals J.C. Poggendorf en H.G. Magnus, meenden dat 
deze proefondervindelijke natuurkunde in wezen de kern van de discipline uitmaakte.' De 
Berlijnse hoogleraar Magnus, rond 1850 wellicht de meest prestigieuze fysicus in Duits
land, was opgeleid als scheikundige. Zijn vroege onderzoek had voornamelijk betrekking 
op onderwerpen uit de scheikunde en de chemische technologie. Pas in de jaren veertig 
richtte hij zijn aandacht op de experimentele natuurkunde. Een zelfde verschijnsel zien we 
overigens buiten Duitsland. De Fransman Regnault verruilde eveneens in de jaren veertig 
de scheikunde voor de natuurkunde, waarna hij uitgroeide tot de meest vooraanstaande 
experimentele fysicus van Frankrijk, met name door zijn nauwgezette onderzoek aan 
soortelijke warmtes. Ook Britse experimentatoren als Faraday en Joule begonnen hun 
werkzaamheden met chemisch onderzoek om later faam te verwerven als natuurkundige 
experimentatoren. Een andere indicator voor de grote verwantschap van de natuur- en 
scheikunde in de vroeg-negentiende eeuw vormt de naamsverandering van tijdschriften 
als de Annalen der Physik (vanaf 1819 Annalen der Physik und der physikalische Chemie, in 
1824 door Poggendorf omgedoopt in Annalen der Physik und der Chetnie), en de Annates 
des Chiniie (vanaf 1816 Annales des Chimie et de Physique). In Duitsland ten slotte kwam 
het regelmatig voor dat één en dezelfde hoogleraar zowel de natuurkunde als de scheikun
de doceerde."'* 

Daarnaast zien we in Duitsland in de eerste helft van de eeuw een nieuw type mathe
matische natuurkunde ontstaan die zijn inspiratie ontleende aan het werk van Franse wis-

5. Zie J. Heilbron, 'Experimental natural philosophy' in G.S. Rousseau en R. Porter (red.). The ferment of know
ledge (Cambridge, 1980) 357-387; R.H. Silliman, 'Fresnel and the emergence of physics as a discipline'. Historical 
Studies in the Physical Sciences 4 (1972) 137-162. 
6. R. Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplincn. Physik in Deutschland 1740-
iSgo (Frankfurt a.M., 1984) 94-112,108-109. 
7. R. McCormmach, 'Editor's foreword'. Historical Studies in the Physical Sciences ̂  (1971) xi. 
8. Zie voor genoemde wetenschappers de betreffende artikelen in de DSB. Stichweh (n. 6), Entstehung, 331-334. 
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kundigen aan het begin van de eeuw zoals Joseph Fourier. De Königsbergse hoogleraar 
Franz Neumann, de voornaamste vertegenwoordiger van deze richting, bepleitte een 
toenemende coherentie van de wiskundige en de experimentele fysica. Neumanns theo
rieën waren primair gebaseerd op waarneembare en meetbare grootheden in plaats van 
op veronderstellingen over onderliggende processen. Door deze benadering droeg hij in 
belangrijke mate bij aan het verdwijnen van de kloof tussen theorie en experiment. In 1833 
introduceerde hij samen met de wiskundige Jacobi een belangrijke didactische innovatie, 
namelijk zijn mathematisch-physikalische seminarium. In dit seminarium, dat de gebrui
kelijke colleges aanvulde, werden studenten gestimuleerd om zelfstandig onderzoek te 
verrichten. Langs deze weg leidde Neumann talloze natuurkundigen op die geïmpreg
neerd werden met Neumanns visie van de eenheid van experimentele en wiskundige 
natuurkunde. Onder zijn leerlingen waren invloedrijke fy'sici als Gustav Kirchhoff.'* 
In overeenstemming met zijn visie op het vakgebied bepleitte Neumann tevens de op
richting van een natuurkundig laboratoriuin waar hij zijn studenten praktisch onderricht 
zou kunnen bieden. Daar de verantwoordelijke autoriteiten weigerden om de benodigde 
middelen te verschaffen viel hij uiteindelijk terug op de gebruikelijke oplossing: het 
organiseren van faciliteiten op eigen kosten. Neumanns visie op het experiment was sterk 
beïnvloed door de Königsbergse astronoom Bessel. Van Bessel nam hij de ty-pisch astro
nomische preoccupatie met precisiemetingen gekoppeld aan wiskundige data-analyse 
(foutenrekening) over.'" Deze benadering zou op den duur de experimentele fysica ingrij
pend veranderen. In 1847 stelde een erfenis hem in staat de bouw van een laboratorium te 
financieren. Magnus in Berlijn opende in diezelfde tijd eveneens een eigen laboratorium 
in zijn woonhuis. 

Vanaf i860 echter werden de Duitse universiteiten in hoog tempo van hoger hand voor
zien van natuurkundige laboratoria, waar studenten systematische instructie ontvingen 
in laboratoriumtechnieken. De nieuwe natuurkunde-instituten werden uitgerust met een 
uitgebreide staf, die naast één of twee hoogleraren een aantal privaatdocenten omvatte en 
een aantal assistenten. Laatstgenoemden waren doorgaans gevorderde of pas gepromo
veerde studenten die allerlei hand- en spandiensten verleenden voor de hoogleraar, zoals 
de begeleiding van practica, maar daarnaast tevens onderzoek deden. Ook de privaat
docenten deden veelal onderzoek, mede omdat een eventuele aanstelling als hoogleraar in 
belangrijke mate afhing van hun reputatie als onderzoeker." 
Het ideaal van wiskundige theorievorming en laboratorium-onderzoek verenigd in 
één persoon hield niet lang stand. De sterk door Neumann beïnvloede Helmholtz kan 
worden gezien als een zeldzaam voorbeeld van deze vereniging. De oprichting van labo
ratoria leidde al spoedig tot het ontstaan van de subdiscipline der experimentele fysica 
als een zelfstandig specialisme. De nieuwe experimentator was niet langer primair de 
verzamelaar van nieuwe experimentele gegevens, of de ontdekker van nieuwe fysische 
verschijnselen zoals in de eerste helft van de eeuw; de identiteit van de nieuwe experi
mentele fysicus werd in toenemende mate bepaald door in laboratoria uitgevoerde 
precisiemetingen.'-

9. McCormmach, (n. 7), 'Foreword', xi-xii. 
10. K..VI. Olesko, Physics as a Calling. Discipline and Practice in the Königsbcrg Seminar for Physics (Ithaca & 
London, 1991) 65-80,128-171. 
11. D. Cahan, 'The institutional revolution in German physics, 1865-1914', Historical Studies in the Physical 
Sciences 15, Part 2,1-12. McCormmach (n. 7), 'Foreword', xiii-xv. 
12. Ibid., xii-xv. 
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Magnus kan in dit opzicht worden gezien als een overgangsfiguur. Hij geldt als een vroeg 
voorbeeld van de cultus van het meten. In 1863 slaagde hij erin de Pruisische autoriteiten 
te bewegen tot de bouw van een natuurkundig laboratorium. Op dat moment was hij 
reeds uitgegroeid tot wellicht de voornaamste natuurkundedocent in Duitsland. Onder 
zijn leerlingen telde hij bekende namen als Helmholtz, Siemens, Warburg en Wiede
mann. ' ' Maar hèt prototj'pe van de nieuwe specialist in precisiemetingen was Friederich 
Kohirausch. In 1866 was hij door zijn voormalige leermeester Wilhelm Weber naar 
Göttingen gehaald om als buitengewoon hoogleraar het natuurkundig laboratorium 
grondig te reorganiseren, In 1870 publiceerde Kohirausch de eerste praktische handleiding 
voor fysici voor gebruik in het laboratorium, zijn Leitfaden der praktischen Physik. Dit 
boek ontwikkelde zich snel tot een standaardwerk dat in 1910 de elfde en laatste druk 
onder Kohirausch' supervisie beleefde. Precisie was voor Kohirausch haast een doel op 
zichzelf Geen natuurkundig verschijnsel was in zijn ogen te onbetekenend om te meten. 
Hij eindigde zijn carrière als fysicus op gepaste wijze; in 1894 volgde hij Helmholtz op als 
president van de Physikalisch-Technische Reichsanstalt in Berlijn, de meest prestigieuze 
positie in de Duitse natuurkundige wereld."•• 

Ook in ander opzicht onderscheidden veel nieuwe experimentele fysici zich van hun 
vroeg-negentiende-eeuwse voorgangers: waar de laatsten wantrouwig stonden ten aanzien 
van theorieën kenden de eersten in veel gevallen juist het primaat toe aan de theorie. Zij 
zagen het als hun taak technieken te ontwikkelingen om nieuwe geavanceerde theorieën 
experimenteel te toetsen. Kohirausch was geen uitgesproken vertegenwoordiger van deze 
groep. Veeleer moet men hierbij denken aan een andere vooraanstaande Duitse experi
mentator, namelijk August Kundt, een leerling van Magnus. Anders dan zijn leermeester 
richtte hij zijn experimentele werk in toenemende mate op die verschijnselen die van 
belang waren voor de nieuwe theorieën aangaande de dieperliggende structuur der mate
rie, zoals bijvoorbeeld de kinetische gastheorie. Na 1870 kon vrijwel geen experimentator 
het zich meer permitteren om de theorie volstrekt te negeren.'^ 

Dit laatste verschijnsel hing nauw samen met de groeiende betekenis in de jaren zeventig 
van het complement van de experimentele fysica, namelijk de theoretische natuurkunde. 
Het derde kwart van de negentiende eeuw had niet alleen een grote hoeveelheid labora
toria opgeleverd, maar eveneens een aantal belangrijke theoretische bouwwerken, zoals de 
thermodynamica, opgebouwd rond het nieuwe energieprincipe, de concurrerende 
elektromagnetische theorieën van Weber in Duitsland en Maxwell in Engeland en, 
tenslotte, de kinetische gastheorie. Anders dan in de experimentele fysica bleven de 
carrièremogelijkheden voor de pure theoreticus echter lange tijd beperkt. In 1875 had 
Helmholtz Kirchhoff naar Berlijn gehaald om de theorie te onderwijzen. Ordinariaten 
voor theoretische fysica bleven echter lange tijd uit. Toen in 1889 Planck Kirchhoff 
opvolgde in de nieuwe hoedanigheid van hoofd van het instituut voor theoretische fysica, 
was hij enig in zijn soort. De bloeiperiode der theoretische fysica brak pas aan met de 
nieuwe relativiteits- en quantumtheorieën.'^ 

13. D, Cahan, 'From dust figures to the kinetic theory of gases: August Kundt and the changing nature of experi
mental physics in the 1860s and 1870s', Annals of Science 47 (1990) 153-155. 
14. McCormmach (n. 7), 'foreword', xiii-xvii. 
15. Cahan (n. 13), 'Kundt', 152,168-172, 
16. Voor de opkomst en ontwikkeling van de theoretische fysica in Duitsland, zie C. lungnickel & R. 
McCormmach, Intellectual mastery of nature. Theoretical phvsics form Ohm to Einstein (Chicago, 1986), in het 
bijzonder deel 2,159-160 en xv. 
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De Nederlandse natuurkunde in de eerste helft van de negentiende eeuw 

Wat was de positie van de fysica aan de Nederlandse universiteiten ten tijde van het 
Organiek Besluit dat van 1815 tot 1876 het hoger onderwijs hier te lande regelde? De nieu
we filosofische of wis- en natuurkunde-faculteit omvatte behalve het onderwijs in de 
natuurkunde, de wiskunde en de astronomie, ook nog dat in de de scheikunde, de botanie 
en de natuurlijke historie en ten slotte dat in de landhuishoudkunde. De eerste drie waren 
aflcomstig uit de oude filosofische of artes-faculteit, het tweede drietal uit de medische 
faculteit en de laatste was een geheel nieuw vakgebied. Deze disciplines werden aanvanke
lijk vertegenwoordigd door vier hoogleraren. De hoogleraren werden benoemd in de 
faculteit en niet in een bepaald vakgebied. Zij regelden onderling de verdeling van het 
onderwijs. Dit neemt niet weg dat er in die verdeling duidelijke patronen optraden. Het 
nieuwe vakgebied der landhuishoudkunde beschikte in de regel over een eigen hoogleraar, 
de overige drie doceerden doorgaans twee of meer vakken uit één van bovengenoemde 
clusters. Waar aan de Duitse universiteiten de vereniging van scheikunde en natuurkunde 
naast die van de wis- en natuurkunde in één persoon gedurende de eerste helft van de 
eeuw regelmatig voorkwam, zien we deze combinatie aan de Nederlandse universiteiten 
nooit optreden. De oude facultaire scheidslijn werkte hier klaarblijkelijk langer door. 
Zo doceerde de Leidse hoogleraar Speijert van der Eijk aanvankelijk wiskunde en natuur
kunde (1799-1815), en droeg hij de wiskunde in 1815 over aan de nieuw benoemde hoog
leraar Ekama, die daarnaast tevens de astronomie onderwees (1815-1826). In 1826 werd het 
onderwijs in de astronomie overgenomen door Uijlenbroek, die in 1835 daarnaast het 
ordinariaat in de natuurkunde verwierf In Utrecht kwam het onderwijs in de natuur- en 
sterrenkunde in 1815 in de handen van Moll, daarvoor hoogleraar in de wiskunde en 
astronomie. Moll werd in 1838 opgevolgd door Van Rees, die tot die tijd de wiskunde had 
gedoceerd in Luik en Utrecht. In Groningen onderwezen achtereenvolgens De La Faille 
(1790-1823), Brouwer (1823-1835) en Ermerins (1835-1844) zowel wiskunde, natuurkunde 
als sterrenkunde. 

De wiskundige oriëntatie van de natuurkunde kwam tevens tot uiting in het curriculum, 
zoals dat in het Organiek Besluit was vastgelegd. Voor het kandidaatsexamen volgde 
de wis- en natuurkunde-student colleges in de proefondervindelijke natuurkunde, de 
wiskunde, de natuurkundige sterrenkunde en de natuurlijke historie en botanie. De 
geneeskundige propaedeuse omvatte ongeveer dit zelfde pakket, maar dan zonder de 
sterrenkunde. Voor het doctoraalexamen volgden de studenten colleges in de toegepaste 
wiskunde, de wiskundige natuurkunde, de vs'iskundige sterrenkunde ('gepaard met het 
onderwijs ... in de scheepvaart'), de toegepaste scheikunde en de geologie. Toegepaste 
wiskunde wordt door de wetgever gespecificeerd als 'waterloop- en waterbouwkunde'; 
wat we onder wiskundige natuurkunde moeten verstaan is minder duidelijk.'' Vermoe
delijk dacht men hierbij in de eerste plaats aan de mechanica en de daaraan verbonden 
werktuigkunde. Immers de mathematisering van de theorieën die betrekking hadden op 
warmte, licht (fysische optica), elektriciteit en magnetisme verkeerde voor 1815 nog in 
een pril stadium. Het onderscheid tussen toegepaste wiskunde en mathematische natuur
kunde lijkt overigens tamelijk arbitrair. 

Wat hier onmiddellijk opvalt is de toepassingsgerichtheid van het beoogde doctoraal
onderwijs. Waterbeheersing, zeevaart, werktuigkunde, chemische technologie en, wellicht 

17. 'Besluit, waarbij de organisatie van het Hooger-Onderwijs in de Noordelijke provinciën wordt vastgesteld' 
(2 augustus 1815), zie art. 63 en art. 94, 
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met het oog op de Zuidelijke Nederlanden, mijnbouw (geologie), bepaalden de inrichting 
van dit onderwijs. Het meest nuttige gedeelte van de natuurkunde was ongetwijfeld de 
mechanica die haar toepassingen vond in de werktuigkunde. Het fy'sisch kabinet bevatte 
in de regel naast fysische instrumenten een grote hoeveelheid modellen van molens, 
sluizen en andere technische werktuigen.'** Deze praktische gerichtheid was niet nieuw en 
zelfs niet een overblijfsel van de Franse tijd. Zoals Davids aan de hand van verscheidene 
voorbeelden heeft beargumenteerd was er in de tweede helft van de achttiende eeuw een 
toenemende bemoeienis van universiteiten en illustere scholen met de verspreiding van 
technische kennis."* Traditioneel was dit het terrein van wiskundigen. Met de opkomst 
van de proefondervindelijke natuurkunde, gekenmerkt door het demonstratie-experi
ment en de fysische kabinetten, werd de rol van de natuurkunde op dit gebied steeds 
groter. 

Praktisch nut resoneerde ook in de oraties en werken van de natuurkundige hoogleraren 
en in de academische prijsvragen in de eerste decennia van de eeuw.-" Toch was er al een 
kentering zichtbaar. Toen in 1825 bij Koninklijk Besluit de hoogleraren van de faculteit 
der wis- en natuurkunde belast werden met onderwijs over de toepassing van scheikunde 
en werktuigkunde op de nuttige kunsten, zagen de enthousiaste curatoren van de 
Groningse universiteit hierin een mooie taak voor de hoogleraar in de natuurkunde. Deze 
kon zijn toehoorders voorlichten over de werking van sluizen, molens, katrollen, weef
getouwen en weverijen, de theorie der scheepsbouw, enzovoort. De betreffende hoog
leraar Brouwer voelde hier weinig voor en erkende ronduit van al deze zaken geen 
verstand te hebben. Hij was geen uitzondering. De hele onderneming liep uit op een fias
co. Noch de hoogleraren, noch de beoogde toehoorders toonden veel enthousiasme voor 
dit type onderwijs.^' Toepassingsgericht theoretisch onderwijs is iets anders dan onderwijs 
inzake toepassingen. En het is ook nog maar de vraag in hoeverre de theoretische docto
raalcolleges de beoogde strekking hadden. De hoogleraren waren in de praktijk volledig 
vrij om hun onderwijs naar eigen goeddunken in te richten. 

Wat ook de achtergrond van de wiskundige oriëntatie van de universitaire natuurkunde 
geweest moge zijn, het is duidelijk dat meer op de scheikunde georiënteerde natuurkun
digen aan de Nederlandse universiteiten ontbraken. Het waren in Duitsland met name 
deze fy'sici die het experimenteel onderzoek domineerden. Dergelijke natuurkundigen 
vinden we hier overigens wel in de genootschappen. Een karakteristiek voorbeeld is Van 
Marum, die zowel in de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen als in Teylers 
Tweede Genootschap een actieve rol vervulde. Zowel zijn fysische als zijn chemische 
onderzoek trok internationaal de aandacht. Het is in dit verband tekenend dat Van 
Marum in de jaren negentig het aanbod van een leerstoel in Leiden afsloeg op grond van 
het feit dat ook de hem onwelgevallige wiskunde deel uitmaakte van de leeropdracht.^^ 

18. Deze laatste werden veelal gerangschikt onder de noemer waterloopkundige en mechanische instrumenten, 
zie P.H. van Cittert, 'Geschiedenis van de verzameling antieke instrumenten van het Natuurkundig Laborato
rium der Rijks Universiteit en van het Natuurkundig Gezelschap', jaarboekje van Oud Utrecht (1929) 150-176,162; 
W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negeutiende ecmv (Den Haag, 1992) 99-100. 
19. CA. Davids, 'Universiteiten, illustre scholen en de verspreiding van technische kennis in Nederland, eind 16e 
- begin 19e eeuw', Batavia Academica 8 (1990) 3-34. 
20. Zie bijv. J. Huizinga, 'Geschiedenis der universiteit gedurende de derde eeuw van haar bestaan, in Academia 
Groningana 1614-1914 (Groningen, 1914) 57-58. 
21. Ibid., 59-61. 
22. B. Theunissen, 'Martinus van Marum, 1750-1837', in: Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum i/jo-
1837 (Haarlem, 1987) 23. 
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Werd er aan de Nederlandse universiteiten dan in het geheel geen fysisch onderzoek 
verricht in deze periode? Zo scherp kunnen we het niet stellen. Ook hier te lande werden 
de nieuwe en opzienbarende elektromagnetische proeven in de vroege jaren twintig ijverig 
herhaald. Maar enig origineel onderzoek van betekenis vinden we eigenlijk enkel bij de 
Utrechtse hoogleraar Gerrit Moll. En Molls produktiviteit hing voor een belangrijk deel 
samen met de nauwe band tussen de universiteit en het plaatselijke Natuurkundig 
Gezelschap. De universiteit en het genootschap deelden vanaf 1818 een pand aan de 
Minrebroederstraat. De kosten voor de verbouwing en inrichting tot fysisch kabinet 
werden broederlijk gedeeld door het Rijk en het Gezelschap. De hoogleraar kon boven
dien gebruik maken van de uitgebreide instrumentencollectie van het gezelschap. Volgens 
een bepaling zou bij daling van het ledental onder een kritische grens het eigendom van 
de instrumenten overgaan op het natuurkundig kabinet van de Utrechtse hogeschool.'-' 
Moll, die in Parijs in de leer was geweest bij de vermaarde astronoom Delambre, begon 
zijn academische loopbaan in 1812 als directeur van de Utrechtse sterrenwacht. Mede ten 
gevolge van de gebrekkige astronomische voorzieningen in Utrecht verplaatste hij in de 
jaren twintig het zwaartepunt van zijn onderzoek naar de natuurkunde, die sinds 1815 deel 
uitmaakte van zijn leeropdracht. Zijn vroege elektromagnetische proeven verrichtte hij in 
nauwe samenwerking met de koopman Van Beek, verreweg het meest actieve lid van het 
Utrechtse Gezelschap. Nadere beschouwing leert dat de leidende rol in dit onderzoek 
eerder bij Van Beek dan bij Moll gezocht moet worden. Het is veelzeggend dat Ampère 
zich in zijn reacties op dit onderzoek tot de amateur Van Beek richtte en niet tot de hoog
leraar Moll. Anders lag dit bij een ander gezamenlijk project, namelijk hun bekend 
geworden bepaling van de geluidssnelheid. Hier vervulde Moll de hoofdrol. Dat is ook 
niet verbazend. Het gebruik van kijkers en precisie-uurwerken sloot beter aan bij de 
expertise van de astronoom.-•* 

Was MoU qua opleiding niet in de eerste plaats een natuurkundige in engere zin, datzelfde 
gold eigenlijk voor veel hoogleraren in de faculteit der wis- en natuurkunde. Zo waren de 
Leidse hoogleraren Speijert van der Eijk en Ekama theoloog en had Uijlenbroek zich 
tevens gespecialiseerd in Oosterse talen.-' De Groningers Brouwer en Ermerins hadden 
beiden geneeskunde gestudeerd en werkten vóór hun hoogleraarsbenoeming als genees
heer. De vroeg negentiende-eeuwse hoogleraar in de natuurwetenschappen was nood
gedwongen generalist. Niet alleen werd hij geacht in zijn onderwijs meerdere vakgebieden 
te bestrijken, belangrijker nog was het gegeven dat weinigen het zich konden permitteren 
om zich in hun opleiding uitsluitend op de natuurkundige vakgebieden te concentreren. 
Voor hen die dat wel deden bestond er praktisch geen beroepsperspectief Het aantal 
leraarsbetrekkingen in het hoger onderwijs, waartoe tevens het onderwijs aan de Latijnse 
scholen gerekend werd, was uiterst gering. Dit bleef onveranderd het geval gedurende de 
eerste helft van de eeuw. Nog in 1849 merkte de Utrechtse hoogleraar Opzoomer op dat 
'er ... geen betrekking [is] waarvoor de wet het doctoraat in de natuurkunde vordert'.''' 
Een beroepsopleiding beoogde de wis- en natuurkundestudie ook niet te zijn. Hoger 

23. l.G. van Cittert, 'Het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977', in: NG 200. Nalumkundig Gezelschap te 
Utrecht 1777-1977(Utrecht, 1977) 50. 
24. l.G. van Cittert-Eymers, Albertus van Beek i7S7-i8'i6 (Amsterdam, 1958) 8-9,11-12; H.A.M. Snelders, 'The elec
tromagnetic experiments of the Utrecht physicist Gerrit Moll (1757-1838)', .Amuüs of Science 41 (1984) 53. 
25. Otterspeer (n. 18), Wiekslag, 196. 
26. M. Groen, Hef wetenschappelijk onderwijs in Nederland van iiS'is tot 19S0. Een onderwijskundig overzicht (drie 
delen, Eindhoven, 1987-1989) deel 2, 9; zoals Groen ook opmerkt was dit strikt genomen onjuist, maar het zegt 
wel iets over het geringe beoepsperspectief. 
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onderwijs had, aldus artikel i van het Organiek Besluit, ten doel 'den leerling tot eenen 
geleerden stand in de maatschappij voortebereiden'. Deze doelstelling leverde weinig 
'eigen' studenten op in de faculteit der wis- en natuurkunde. De voornaamste taak van de 
faculteit was gelegen in het propedeutische onderwijs voor de medische studenten. 

Al met al is duidelijk dat we in de eerste helft van de eeuw nauwelijks kunnen spreken 
van natuurkundigen in engere zin aan de Nederlandse universiteiten. Specialisten, hetzij 
qua opleiding, hetzij qua taakuitoefening vindt men hier niet of nauwelijks. Tot die 
taken behoorde enkel het geven van hoger onderwijs, en dat was uitsluitend theoretisch 
onderwijs. Voor zover de overheid meer verwachtte, ging het om het verzorgen van meer 
praktisch gericht onderwijs buiten de universiteit en oin adviezen in praktische aan
gelegenheden. Dat de hoogleraren die de beschikking hadden over een fy'sisch kabinet de 
instrumenten enkel gebruikten voor demonstratie-onderwijs en zelden voor onderzoeks
doeleinden vindt daarnaast een mogelijke verklaring in de universitaire kloof tussen de 
scheikunde en de meer op de wiskunde georiënteerde natuurkunde. 

De periode 1840-1876 

De periode 1840-1876 bracht een aantal geleidelijke veranderingen. Door de benoeming 
van buitengewone hoogleraren was het getal der professoren in de faculteiten der wis- en 
natuurkunde vermeerderd, hetgeen een zekere mate van specialisatie bevorderde.-'' In de 
jaren veertig begon de astronomie zich een zelfstandige positie te verwerven, hetgeen de 
hoogleraren voor de natuurkunde aanzienlijk ontlastte. In Leiden werd Kaiser in 1840 
benoemd, zodat Uijlenbroek zich op de natuurkunde kon concentreren; in Utrecht werd 
in 1843 de observator A.S. Rueb op verzoek van Van Rees benoemd als lector en directeur 
van het observatorium; in 1844 kon de Groningse hoogleraar Ermerins de gehele sterren
kunde en een deel van de wiskunde overdragen aan de nieuwe hoogleraar Enschede. 
De natuurkundige kabinetten in Groningen, Leiden en Utrecht kregen, in deze volgorde, 
de beschikking over een ruimere behuizing. In Groningen werd een bovenverdieping van 
een vleugel van het nieuwe, in 1850 voltooide academiegebouw toegewezen aan de 
natuurkunde. In Leiden werd in de jaren vijftig een afzonderlijk gebouw opgericht voor 
de scheikunde, de natuurkunde en de anatomie. En Utrecht kreeg in de jaren zeventig 
zelfs de beschikking over een zelfstandig natuurkundig laboratorium. Evenzeer belangrijk 
was de aanstelling van assistenten naar Duits voorbeeld. Zowel de ruimere behuizing als 
de beschikbare assistentie openden de weg voor een belangrijke innovatie in het onder
wijs: de praktische oefeningen. Dit nieuwe instituut was in de jaren veertig en begin jaren 
vijftig geïntroduceerd door een nieuwe lichting chemici als G.J. Mulder in Utrecht en zijn 
leerling P.J. van Kerckhoff in Groningen. De natuurkundigen volgden op enige (en soms 
ruime) afstand. 

Dergelijke oefeningen werden niet in de eerste plaats gezien als een voorbereiding op het 
doen van zelfstandig onderzoek. Evenzo werden de nieuwe gebouwen niet beschouwd als 
onderzoekslaboratoria. Eén enkele werkkamer voor de hoogleraar, aldus in staat gesteld 
zijn vak bij te houden, volstond in de regel. De Leidse studentenalmanak van i860 merkt 

27. Het ging bij deze uitbreiding voornamelijk om hoogleraren afkomstig uit Harderwijk en Franeker, na de 
opheftlng van de hier aanwezige scholen, en uit de Zuidnederlandse universiteiten na de afscheiding van 1830. 
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Het natuurkundig kabinet in Leiden (1859-1883) 
A: zitkamer hoogleraar, E en CD: werkkamers (praktische oefeningen), FG: collegezaal, H: werkkamer 
hoogleraar en I: vestibule. De bovenverdieping was bestemd voor de natuurkundige instrumenten. 

op dat het grootste belang van het nieuwe gebouw 'bestaat in de ruime, gemakkelijke en 
doelmatige gelegenheid tot eigen praktische oefening'. In dit opzicht contrasteerde men 
de chemische en fysische behuizingen met het astronomisch observatorium. Hoewel de 
studenten ook hier ruimschoots de mogelijkheid werd geboden tot het doen van astrono
mische waarnemingen, was het nieuwe observatorium toch 'meer een middel in de hand 
des Hoogleraars om zijne wetenschap met nieuwe waarnemingen te verrijken en om voor 
de belangen van 'slands marine te waken.' Wat de praktische oefeningen zelf betrof hier 
ging het volgens de auteur om een 'rigting, die bij den tegenwoordigen toestand der 
natuurwetenschappen de enige ware is'. Immers 'praktische oefening [vormt] de enige 
weg tot hare grondige kennis'.-* Zoals dit citaat suggereert ging het hierbij aanvankelijk 
meer om het bijbrengen van inzicht dan om het aanleren van experimentele technieken. 
In de regel hadden die oefeningen een vrijblijvend karakter. De mogelijkheid werd gebo
den; het was aan de studenten, en daarbij werd enkel gedacht aan gevorderde studenten, 
om daar al of niet gebruik van te maken. Zo bestonden er aanvankelijk ook geen vaste 
tijdstippen voor de oefeningen. Mede gezien de vaak gebrekkige voorzieningen is het 
maar de vraag of er van de mogelijkheid veel gebruik werd gemaakt. 

28. Leidsche Studenten-almanak [i&bo) 181. 
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Het natuurkundig kabinet in Groningen (1850-1892) 
De twee kamers ter rechterzijde van de collegekamer dienden als werkkamer en zitkamer (kabinet) voor 
de hoogleraar. Mees richtte na zijn benoeming de eerste in als practicumlokaal. In 1880 scheidde hij een 
tweede practicumlokaal af van de grote instrumentenzaal. 

Vanaf 1863 hadden de studenten echter ook op andere wijze belang bij het doen van prak
tische oefeningen. Dit had te maken met een andere belangrijke verandering in de 
genoemde periode, namelijk het ontstaan van een concreet beroepsperspectief ten gevolge 
van de oprichting van de HBS. Zoals bekend besteedde dit nieuwe onderwijstype anders 
dan de gymnasia veel aandacht aan de natuurwetenschappen. De gestage groei van het 
aantal hogere burgerscholen vanaf 1863 vertaalde zich dan ook onmiddellijk in een grote 
vraag naar leraren. Een consequentie van die groeiende vraag was een duidelijke stijging 
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in het aantal 'eigen' studenten van de filosofische faculteit. Deze studenten zagen zich 
geplaatst voor de toekomstige taak om zelf practica te organiseren. Veel burgerscholen 
waren immers in het bezit van practicumlokalen voor de scheikunde en de natuurkunde. 
In de jaren zestig en zeventig werden zowel studenten als professoren zich steeds meer 
bewust van de aanzienlijke verschillen tussen de voorzieningen voor hoger onderwijs in 
de natuurwetenschappen in Duitsland en die in Nederland. Zo vergeleken de Leidse 
studenten in 1873 met enige afgunst de enkele hoogleraar die in Leiden een natuurweten
schappelijke discipline vertegenwoordigde met de acht docenten (gewoon en buiten
gewoon hoogleraren en privaatdocenten) die aan een Duitse universiteit één enkel 
vakgebied bestreken.-'' In diezelfde tijd klaagde de Utrechtse hoogleraar in de fysica ten 
aanzien van de hem ter beschikking staande middelen over de 'tien maal grotere [...] weel
de' die men in Duitsland kon vinden.'" 

Niet alles in de Duitse situatie werd evenzeer gewaardeerd. Waar de Nederlandse 
hoogleraren de Duitsers benijdden om de ruime middelen, stonden ze veelal negatief 
tegenover de groeiende specialisatie in het Duitse hoger onderwijs. Zij zagen het als de 
taak van het hoger onderwijs om zorg te dragen voor een brede vorming en niet voor een 
specialistische vakopleiding. Zij beschouwden zichzelf veeleer als de vormers van een 
breed georiënteerde intellectuele elite dan als specialistische vertegenwoordigers van een 
natuurwetenschappelijke discipline. Dat was ook niet verwonderlijk gezien de geringe 
beroepsperspectieven rond het midden van de eeuw. Weinigen zagen enig heil in een 
opleiding die gericht was op het doen van zelfstandig onderzoek." In de woorden van 
Gerrit Jan Mulder: 

En alzoo zijn de Hogescholen niet in de eerste plaats daar, om jonge mensen te vormen tot zelfstandige 
beoefening der wetenschappen en hare toepassing, maar tot vorming van menschen, die door humani
ora, door wis- en natuurkunde en andere dingen [...] in staat worden gesteld aan de spits te staan van 
hetgeen het volk behoeft om gelukkig te leven." 

Een bruikbaar instrument voor de bepaling van het zelfbeeld van de hoogleraren vormen 
oraties, rectorale redes en geschriften bedoeld voor een breder publiek. Zowel Van Rees 
als Rijke wijdden hun oratie aan een levensbeschrijving van recentelijk overleden repre
sentanten van de universiteiten waar zij waren aangesteld. In het geval van Rijke betrof 
het zijn directe voorganger, in dat van Van Rees de medicus Bleuland. Buys Ballot opende 
zijn opmerkelijke carrière als Utrechts docent met een toespraak 'over de noodzakelijk
heid eener veelzijdige beoefening van wetenschap'. Hij bracht die veelzijdigheid zelf in de 
praktijk door zowel scheikunde, mineralogie, astronomie, meteorologie, wiskunde en 
natuurkunde te doceren. Zijn rectoraatsrede van 1863 was gewijd aan de 'Herstelling der 
Utrechtsche Hoogeschool in 1813'. Ermerins uitte in 1843 zijn bedenkingen tegen pogingen 
om 'de studenten in de Godgeleerdheid aan onze Hoogescholen te ontslaan van alle ver-
pligte studie in de mathesis' en bestreed in 1856 het veronderstelde 'verband tusschen 
materialistische rigting en natuurkundige wetenschappen'. Zijn opvolger Mees aanvaard-

29. Leidsche Sluiicmcuahnanak {1S7},) 181-182. 
30. Brief van Buys Ballot aan Curatoren d.d. 24 maart 1873, Rijksarchief Utrecht, Riiksuniversiteit, kollege van 
kuratoren, inv.nr. 109. 
31. Dil gold met name voor Harting en Mulder, zie Van Bcrkel (n. 4), Voetspoor, 129; Ook Buys Ballot benadruk
te herhaaldelijk het belang van een brede vorming; voor Mees en Rijke, zie resp. H. Kamerlingh Onnes, 
'Levensbericht van R.A. Mees', jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (1888) 78 en Oosterhoff 
(n. 4), 'Opkomst', 114-115. 
32. G.J. Mulder, Getuigenis inzake het Hooger Onderwijs (Rotterdam. 1876) 73. 
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de in 1868 het hoogleraarsambt met een oratie over het 'onderwijs in de natuurweten
schappen een noodzakelijk bestanddeel van elke beschaafde opvoeding'. Deze titel herin
nert aan de redevoering van de chemicus Mulder uit 1845 over 'de stoffelijke wereld, een 
middel tot hoogere ontwikkeling'. 
Wat opvalt in al deze voorbeelden is enerzijds de identificatie met de natuurwetenschap
pen in bredere zin en niet specifiek met het eigen vakgebied, en anderzijds het bena
drukken van de vormende waarde van die natuurwetenschappen. Geen enkele oratie was 
gewijd aan de natuurkunde als onderzoeksgebied in engere zin. De fysicus zag zich zelf 
niet primair als fysicus; hij zag zichzelf als Utrechts of Leids hoogleraar, en meer specifiek 
als hoogleraar in de natuurwetenschapen. De sterke nadruk op het praktisch maatschap
pelijk nut van de natuurwetenschappen die de oraties aan het begin van de eeuw 
kenmerkte was halverwege de eeuw grotendeels verdwenen. Men beklemtoonde nu liever 
de geestelijke dan de materiële baten. Het aloude fy'sicotheologische adagium dat men 
vooral door de studie der Schepping de wijsheid en almacht van de Schepper leerde 
kennen bleef hierbij nog lange tijd zijn geldigheid behouden. Daarnaast benadrukte men 
echter tevens de natuurwetenschappelijke methode als zekerste weg naar waarheid en 
volmaakte kennis. En met name dit was de reden 'waarom het onderwijs in de natuur
wetenschap [...] zich bijzonder aanbeveelt als een der krachtigste middelen tot opvoeding 
van den mensch.'" 

Wat dit alles laat zien is dat het verschuiven van de prioriteit naar onderzoek door hoog
leraren en het ontstaan van een onderzoeksgerichte opleiding voor studenten niet enkel 
een kwestie van beschikbare tijd, ruimte en middelen was. Deze vormden een voorwaarde 
en wellicht zelfs een noodzakelijke voorwaarde, maar zeker geen voldoende voorwaarde 
voor het ontstaan van de moderne universiteit. Even belangrijk waren de veranderingen 
in opvatting over de taak van de universiteit en de rol van de hoogleraar. 

Naast overeenkomsten tonen de voor ons relevante ontwikkelingen aan de drie univer
siteiten ook een aantal saillante verschillen. Het is daarom zinvol om de situatie aan elk 
der universiteiten in meer detail te bekijken. We zullen hierbij beginnen met Leiden. 
In 1845 krijgen we in Nederland voor het eerst te maken met een hoogleraar wiens leer
opdracht van begin af aan uitsluitend de natuurkunde betrof Na Uijlenbroeks overlijden 
had men aanvankelijk gepoogd de Groninger Ermerins er toe te bewegen Groningen voor 
Leiden te verruilen.-''' Na diens weigering viel de keus op de hoogleraar natuurkunde aan 
het Koninklijk Athenaeum te Maastricht, Pieter Leonard Rijke. Rijke was in Leiden 
gepromoveerd op een dissertatie die de oorsprong van de voltaïsche elektriciteit behan
delde, een onderwerp op het grensgebied van de natuurkunde en de scheikunde. Rijkes 
belangstelling voor de scheikunde kwam met name in Maastricht duidelijk naar voren. 
Van 1839 tot 1845 gaf hij hier openbare lessen in de toegepaste scheikunde.-''' 
Eenmaal in Leiden benoemd kenmerkte Rijke zich nadrukkelijk als een experimenteel 
fysicus, zowel in zijn onderwijs als in zijn onderzoek. Zijn proefondervindelijke colleges 
werden door de studenten hogelijk geprezen. Zijn colleges mathematische fysica wekten 

33. R.A. Mees, Het onderwijs in de natuurwetenschappen een noodzakelijk bestanddeel van elke beschaafde opvoe
ding, inaugurele oratie (Groningen, 1868) 15. 
34. C). Matthes, 'Levensberigt van lan Willem Ermerins', jaarboek van de Koninklijke Akademie vcm Wetenschap
pen {1S7Q) 81. 
35. I. Mac Lean, 'Pieter Leonard Rijke (1812-1899), promotor van het onderwijs in de chemische technologie te 
Maastricht (1838-1844)', TGGNWTz (1979) 79-82. 
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daarentegen minder enthousiasme. Het is wellicht wat speculatief maar daarom niet 
minder verleidelijk om een verband te zien tussen Rijkes vroegere chemische oriëntatie en 
zijn experimentele inslag. Pas na het wegvallen van de vroegere onderwijsverplichtingen 
in de wiskunde en de wiskundige astronomie, zo lijkt het, was er ruimte voor een experi
menteel fysicus als Rijke. 
Rijkes onderzoek was in veel opzichten vergelijkbaar met dat van Duitse experimenta
toren in de eerste helft van de negentiende eeuw. Precisiemeting speelde geen belangrijke 
rol, koppehng aan de theorie onbrak volledig en de nadruk lag op elektrische verschijn
selen. Het grootste deel van zijn onderzoek had betrekking op de slagwijdte, de duur, en 
de aard van elektrische vonken onder uiteenlopende omstandigheden, en verschillende 
eigenschappen van geïnduceerde stromen. Het zwaartepunt van zijn onderzoek lag in de 
jaren vijftig. Na de bouw van het nieuwe laboratorium publiceerde hij nog maar mondjes
maat. Wel breidde hij in de jaren zestig zijn onderwijs uit met fy'sische capita selecta, en 
wisselende colleges over fysische geografie en meteorologie.-"' 

Belangrijker was echter de eerdere introductie van praktische oefeningen in het lesrooster. 
In 1854 had Rijke de curatoren om een assistent gevraagd. Anders dan Ermerins en Van 
Rees, die over een bekwame amanuensis beschikten, had Rijke zich steeds gedwongen 
gezien zelf de demonstratieproeven voor te bereiden. Dit kostte hem naar eigen zeggen 
dagelijks een gehele ochtend. Aldus hield hij nauwelijks tijd en energie over voor eigen 
onderzoek. Zijn verzoek werd gehonoreerd en de pas gepromoveerde Bosscha werd dat 
zelfde jaar als assistent aangesteld.-'^ Zijn taak bleef niet beperkt tot het voorbereiden van 
de lessen. Vanaf 1857 vermeldden de series lectionum jaarlijks praktische oefeningen op 
ieder dag van de week. 

Bosscha koesterde van begin af aan een grote belangstelling voor instrumenten en daar
mee bereikbare precisie. Hier manifesteerde zich niet zozeer de invloed van Rijke als wel 
die van de astronoom Kaiser. Niet toevallig behandelen twee vroege artikelen uit zijn stu
dietijd onderwerpen die met astronomie, instrumentarium en precisie verband houden. 
In het eerste doet hij in reactie op een artikel van Kaiser een voorstel om binnenskamers 
met grote precisie de snelheid van het geluid te bepalen.''"* De andere bijdrage behelst een 
bespreking van een artikel van Oudemans, de voormalige observator van de Leidse 
sterrenwacht, over een astronomisch instrument, waarbij uitvoerig aandacht wordt 
besteed aan de bereikbare nauwkeurigheid.-''' De dissertatie van Bosscha had betrekking 
op een fysisch instrument, namelijk de differentiaal-galvanometer. Na het voltooien van 
zijn dissertatie verbleef Bosscha enige tijd in Berlijn, alwaar hij vooraanstaande experi
mentele fy'sici als Magnus en Poggendorf bezocht.•*" 
Tijdens het daaropvolgende assistentschap in Leiden verrichtte Bosscha een uitvoerig 
onderzoek naar de toepassing van de nieuwe wet van energiebehoud op elektrolyse 
en elektrische stroomkringen. In i860 vertrok Bosscha naar de Militaire Academie te 
Breda waar hij benoemd was tot hoogleraar in de theoretische mechanica. In 1863 trok 

36. H.A.M. Snelders, 'Rijke, Petrus Leonardiis', RWN},, 150-151. 
37. Otterspeer (n. 18), Wiekslag, 56. 
38. 1. Bosscha, 'Over een middel om de snelheid van het geluid in eene beslotene ruimte regtstreeks te meten' 
(oorspronkelijk in Algemene Konst en Letterbode (1853) deel 2, 401), in: Verspreide Geschriften van /. Bosscha 
(Leiden, 1901) deel 1, 1-8. Over Kaisers pionierswerk ten aanzien van het gebruik van precisie-in,strumenlaria en 
wiskundige data-analyse in de Nederlandse sterrenkunde, zie E. Dekker, 'Een procesverbaal van verhoor', 
GcwinaT^ (1992) 21-30. 
39. Ibid., 9-13. 
40. Gedenkschrift van de Koninklijke .Akademie en van de Polyleclmische School 1S42-190; (Delft, 1906) 113. 
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Johannes Bosscha 

Thorbecke hem aan als inspecteur voor het middelbaar onderwijs. In deze hoedanigheid 
was Bosscha betrokken bij de oprichting van de HBS. Naar men zegt was hij verantwoor
delijk voor de instelling van vaklokalen voor de natuur- en scheikunde. Als onderwijs-
inspecteur wist Bosscha, ondanks een gebrek aan faciliteiten, toch een aantal bijdragen te 
leveren aan de experimentele fysica. Niet de elektriciteit, maar de warmteleer was nu het 
onderwerp van zijn onderzoek. Vanaf 1869 publiceerde hij een reeks van artikelen over de 
uitzetting van kwik en meer algemeen over thermometrie. Zich baserend op de talrijke 
meetresultaten van de Fransman Regnault kwam Bosscha middels andere benaderings
formules tot een aantal correcties in de eindresultaten. Daarnaast benadrukte hij de niet 
te verwaarlozen uitzetting van het glas in de kwikthermometer. Deze factor leidt tot 
verschillen in de aanwijzingen van kwikthermometers en luchtthermometers.''' 
Nauwkeurigheid speelde eveneens een grote rol in een ander groot project waarin Bosscha 
een belangrijke rol vervulde: de vervaardiging van Nederlandse standaardmeters. In 1869 
was op Frans initiatief een internationale commissie bijeengeroepen met als oogmerk de 
vervaardiging van nieuwe nationale standaardmeters. Bosscha werd als lid van deze 
commissie aangewezen in plaats van de zojuist overleden Kaiser. In die hoedanigheid 
verzette hij zich vergeefs tegen de oprichting van een internationaal bureau voor maten en 
gewichten. Niet alleen betwijfelde hij het nut van een dergelijke centralistische instelling; 
als overtuigd liberaal vreesde hij dat het particulier initiatief van afzonderlijke geleerden, 
in zijn ogen de bron van alle wetenschappelijke vooruitgang, erdoor onderdrukt zou 
worden. Toen in 1875 het besluit hiertoe genomen was trad Nederland terug uit dit inter-

41. J.P. Kuenen, Het aandeel van Netlcrland in de ontwikkeling der luUuurkunde gedurende de laatste 150 jaren. 
Gedenkboek van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte Ic Rotterdam 1769-1919 (Rotter
dam, 1919) 105-109. 
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nationale verband. In de jaren daarop werd Bosscha belast met de in-ontvangst-name en 
het onderzoek van de Nederlandse standaardmeters.''' 
Bosscha's metrologische werkzaamheden versterkten zijn wens om het inspectoraat in te 
ruilen voor een hoogleraarschap. In 1873 accepteerde hij daarom het hem aangeboden 
professoraat in de toegepaste natuurkunde in Delft. Aan zijn benoeming verbond hij de 
voorwaarde dat er een geheel nieuw fy'sisch laboratorium zou worden gebouwd. Dit 
gebouw werd voorzien van ruime practicumzalen. Waar aan de universiteiten enkel de 
gevorderde studenten geleidelijk aan de mogelijkheid werd geboden tot praktische oefe
ningen in de fy'sica, introduceerde Bosscha in Delft een grootschalig prakticum voor alle 
beginnende studenten.•*-' Deze gewoonte zou jaren later door de universiteiten worden 
overgenomen. 

Bosscha's opvolgers in Leiden waren aanmerkelijk minder productief Vermeldenswaard 
onder deze assistenten is alleen de in Marburg gepromoveerde Duitser A.W.E. Gerland, 
die het assistentschap van 1868 tot 1872 vervulde. In deze periode gaf Gerland jaarlijks een 
cursus over fysische meetinstrumenten. Hij deed dit in navolging van Kaiser die een jaar 
eerder een soortgelijke cursus over astronomische instrumenten had geopend.'W 
Waar de lof onder de studenten voor Rijkes fraaie demonstratieproeven aanhield, groeide 
de kritiek op zijn colleges mathematische fysica. In de studentenalmanak van 1864 werd 
reeds de suggestie geopperd dit onderwijs over te dragen aan een wiskundige. Tien jaar 
later werd op dezelfde plek de noodzaak van een afzonderlijke leerstoel voor de mathe
matische fysica bepleit.'*^ Kritiek was er ook op het fysisch laboratorium, dat evenals het 
chemisch laboratorium volstrekt ongeschikt werd geacht voor nauwkeurig onderzoek.-''' 
Aan het verzoek om een nieuwe hoogleraar voor de mathematische fysica werd verrassend 
snel voldaan. Een nieuw laboratorium zou veel langer op zich laten wachten. Dit neemt 
niet weg dat er in de tweede helft van de jaren zeventig in Leiden een aantal dissertaties 
verschenen die betrekking hadden op eigen experimenteel onderzoek.••' 

Nederlands meest vooraanstaande fysicus in de jaren vijftig en zestig was ongetwijfeld 
de Utrechtse hoogleraar Rijk van Rees, de opvolger van Moll. Neigde Rijke sterk naar 
de experimentele fysica. Van Rees was bovenal mathematisch fy'sicus. Hoewel hij in de 
vroege jaren twintig Moll geassisteerd had bij diverse praktische onderzoekingen, betrof 
zijn latere werk vrijwel uitsluitend de wiskunde (in zijn Luikse jaren) en vervolgens de 
mathematische fy'sica. Waar Mulder en Harting in de jaren vijftig praktische oefeningen 
voor studenten in het curriculum introduceerden, zou van stelselmatige practica onder 
Van Rees nimmer sprake zijn. In de corridor naast de collegezaal waren drie tafels op
gesteld waar liefhebbers met hulp van de amanuensis eenvoudige proeven konden 
verrichten. Van Rees zelf kon er geen belangstelling voor opbrengen. In een van de eerste 
Nederlandse dissertaties die gestoeld waren op experimenteel fysisch onderzoek, namelijk 
die van Schroeder van der Kolk van i860, lezen we dat hij zijn elektrische weerstands-
metingen verrichtte 'op de sectiekamer der anatomie te Utrecht daar de zaal van het 
fysisch kabinet voor deze proeven minder geschikt was.' Bovendien komt uit de dissertatie 

42. Ibid., 110-112. 
43. Gedenkschrift {n. 40), 251-252. 
44. Almanak van bet Leidsche Studentencorps {1S70) 214. 
45. Almanak van het Leidsche studentencorps (1S64) 25, (1874) 207. 
46. Almanak van het Leidsche studentencorps (1875) 199. 
47. Zie Kuenen (n. 41), .Aandeel, 91-92. 
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duidelijk naar voren dat niet Van Rees, maar Bosscha de inspirator en leidsman van dit 
onderzoek was. Schroeder van der Kolk had voorafgaand aan zijn promotie enige tijd in 
Leiden gestudeerd waar Bosscha op dat moment als assistent werkzaam was."*** 
Dit was niet de laatste keer dat voor natuurkundig onderzoek werd uitgeweken naar een 
medische inrichting. In 1870 verrichtte A. Nijland zijn promotieonderzoek 'over den duur 
en het verloop der geïnduceerde galvanische stroomen' in het nieuwe fy'siologische 
laboratorium van Donders, alwaar hij de beschikking kreeg over een afzonderlijk vertrek. 
Het onderzoek was in wezen een voortzetting van vroegere onderzoekingen op dit gebied 
door Donders zelf'*'' Van Rees was inmiddels opgevolgd door Buys Ballot, die te kennen 
had gegeven gaarne de wiskunde in te ruilen voor de fysica. Een deel van het natuurkun
de-onderwijs, namelijk dat wat betrekking had op de mathematische fysica belandde 
echter bij de nieuwe hoogleraar Grinwis die tot op zekere hoogte kan worden gezien als de 
nieuwe hoogleraar wiskunde. In wezen werd het onderwijs in zowel wiskunde als natuur
kunde over beide hoogleraren verdeeld. Buys Ballot behield aanvankelijk het onderwijs in 
de meetkunde, Grinwis doceerde daarentegen naast de diverse wiskundecolleges de 
mathematische fysica. Dit laatste was overigens de discipline waarin Grinwis zich het 
meest thuis voelde, getuige zijn publikaties die vrijwel uitsluitend op dit terrein gelegen 
waren. In dit opzicht was Grinwis sterk verwant aan Van Rees. 

Merkwaardig genoeg was het Grinwis en niet Buys Ballot, verantwoordelijk voor de 
proefondervindelijke natuurkunde, die optrad als promotor van Nijland. Het betrof hier 
overigens geen incident. De experimentele fysica had in Utrecht van Buys Ballot al even 
weinig te verwachten als van zijn voorganger. In de eerst plaats was hij een groot deel van 
zijn tijd kwijt aan het in de jaren vijftig door hem opgerichte meteorologisch instituut. 
Daar kwam bij dat zijn fysische interesse meer uitging naar bespiegelingen over materie
theorieën dan naar precisiemetingen. Dit neemt niet weg dat direct na zijn overplaatsing 
naar de fysica in de series lectionum praktische oefeningen werden aangekondigd, deels 'op 
nader te bepalen tijdstippen'.'" Veel kan het niet geweest zijn. Ruimte, middelen en de 
benodigde assistentie ontbraken. Herhaaldelijk drongen zowel Buys Ballot als de studen
ten bij de curatoren aan op verbetering van de situatie." 

Interessant in dit verband is een in 1870 aan de curatoren gerichte brief, geschreven door 
de studenten (en toekomstige hoogleraren) V.A. Julius en H.J. Rink namens de Utrechtse 
studenten der filosofische faculteit. In deze brief dringen zij aan op betere voorzieningen 
voor praktische oefeningen en op de aanstelling van een assistent. Zij benadrukken dat 
praktische oefeningen een vereiste vormen voor de vorming van fy'sici, dat in zowel 
Groningen als Leiden deze dan ook een geïntegreerd onderdeel van de opleiding vormen 
en dat de gelegenheid zich in dit opzicht te bekwamen in Utrecht volstrekt ontbreekt. Zij 
wijzen er expliciet op dat zij, die zelf niet in de gelegenheid zijn om zich te bekwamen in 
praktische oefeningen, niettemin in hun toekomstige werkkring als natuurkundedocent 
aan een HBS dergelijke oefeningen zullen moeten leiden.'' 

48. Kamerlingh Onnes (n. 31), 'Mees', 66-67; C.H.C. Grinwis, Het leven van den hoogleraar R. van Rees (Utrecht, 
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Deze brief ondersteund door de klachten van Buys Ballot, zette een proces op gang dat in 
1875 resulteerde in de beslissing een nieuw fysisch laboratorium te bouwen. Drie jaar 
eerder kreeg Buys Ballot toestemming om naar Leids voorbeeld een assistent aan te stellen 
in de persoon van M. Snellen. Snellen vervulde deze functie tot 1877 toen hij benoemd 
werd als directeur van de afdeling waarnemingen te land van het KNMI. In 1891 zou hij 
Buys Ballot opvolgen als hoofddirecteur van het instituut. 
De bouw van het nieuwe laboratorium werd in 1877 voltooid. Een onderzoekslabora
torium was het allerminst. Het monumentale gebouw aan de Bijlhouwerstraat bevatte 
naast enkele vertrekken voor praktische oefeningen welgeteld één geschikt vertrek voor 
natuurkundig onderzoek. Weliswaar was er ook nog een aparte werkkamer voor de hoog
leraar, maar deze bevond zich boven de woning van de amanuensis en ontbeerde 
daardoor de noodzakelijke vaste pilaren.''' De hoogleraar in kwestie, nu tevens directeur 
van het laboratorium liet al in zijn openingsrede doorschemeren nauwelijks van het 
laboratorium gebruik te zullen maken. 'Gij weet het,' zo sprak hij tot de curatoren, 

ik zou deze plaats willen ruilen voor een ander, die er beter gebruik van zal maken, want hoezeer ik ook 
aan natuurkundig onderzoek gehecht ben, ik gevoel te zeer hoeveel het mij voor het proefondervinde
lijk gedeelte ontbreekt.''-' 

Keek Utrecht vaak met enige afgunst naar de doorgaans ruimere middelen en voorzie
ningen in Leiden, Groningen moest het in de regel met nog minder doen. Het hoog-
lerarencorps groeide hier trager dan elders, zodat de onderwijsbelasting veelal groter was. 
Konden Van Rees en Rijke zich halverwege de eeuw volledig aan de natuurkunde wijden, 
Ermerins doceerde tot zijn emeritaat in 1868 tevens een groot deel der wiskunde. Daar 
staat tegenover dat in de jaren vijftig het natuurkundig kabinet in Groningen over een 
ruimere behuizing beschikte. De bovenverdieping van een der vleugels van het nieuwe 
academiegebouw stond geheel ter beschikking van de natuurkunde. Ermerins beschikte 
nu over een ruime collegekamer, 'waarin de proeventafels en het bord door een stevig 
hek gescheiden waren van de studenten', een werkkamer, een zitkamer en een grote zaal 
(+ 26 bij 7 meter) voor het fysisch kabinet." Een afzonderlijke ruimte voor praktische 
oefeningen voor studenten werd in deze tijd nog onnodig geacht. Anders dan zijn op de 
begane grond huizende collega P.J. van Kerckhoff de in 1851 benoemde hoogleraar 
scheikunde, heeft Ermerins de noodzaak van praktische oefeningen ook na de oplevering 
nooit ingezien. De praktijkman Van Kerckhoff transformeerde de benedenverdieping in 
korte tijd in een modern uitgerust chemisch laboratorium, dat onder meer een goed 
geoutilleerd practicumlokaal bevatte. Praktische oefeningen door propaedeutici in de 
geneeskunde en chemici werden zo niet alleen mogelijk gemaakt, maar zelfs verplicht 
gesteld.''' 

In 1868 werd Ermerins opgevolgd door de 24-jarige Mees die kort daarvoor in Utrecht 
gepromoveerd was bij Van Rees. Net als zijn leermeester was Mees in de eerste plaats een 
theoreticus. In zijn dissertatie over 'de trillingsrichting in het rechtlijnig gepolariseerde 

53. Zie 'Bestek en voorwaarden wegens het bouwen van een Physisch Laboratorium, ten behoeve der Hooge
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licht' merkt Mees veelzeggend op dat er van zijn kant geen experimentele bijdrage op het 
onderzoeksgebied verwacht moet worden: 'ik gevoel mij niet in staat, om naast de te 
vermelden zoo nauwkeurige proeven van geoefende waarnemers er andere en even nauw
keurige aan toe te voegen.''^ 

Mees werd in Groningen belast met een zware onderwijstaak. De astronomie, die 
Ermerins in de jaren veertig had overgedragen aan Enschede, kwam naast de natuurkunde 
en de hogere wiskunde eveneens op de schouders van Mees te rusten. Direct na zijn 
benoeming bood Mees de studenten de gelegenheid tot geregelde praktische oefeningen 
in de natuurkunde, zij het doorgaans van zeer eenvoudige aard. Hiervoor bestemde hij 
de werkkamer die zich tussen de collegeruimte en zijn eigen kamer bevond. Waar nodig 
werd assistentie verleend door de amanuensis Van Deutgen, de man die tevens de demon
stratieproeven verrichtte in de hoorcolleges van zowel Ermerins als Mees.'" In een brief 
van de Groningse curatoren van 1873 wordt overigens opgemerkt dat er van deze moge
lijkheid weinig gebruik werd gemaakt." 
De enkeling die het waagde om in het kader van zijn promotieonderzoek zich te baseren 
op eigen 'nauwkeurige proeven' in plaats van op die van anderen, ondervond de nadelen 
verbonden aan een bovenverdieping. Kamerlingh Onnes heeft uitvoerig verslag gedaan 
van de door hemzelf ondervonden problemen. Onnes neigde als Groningse student aan
vankelijk meer naar de scheikunde. Op de HBS had hij de stimulerende invloed ondergaan 
van zijn leraar scheikunde Van Bemmelen. Tijdens zijn eerste studiejaar kreeg hij bij de 
uitreiking van een Utrechtse oorkonde van Donders het advies om naar Duitsland te 
gaan. Op aanraden van Van Bemmelen bezocht hij het laboratorium van de vermaarde 
chemicus Bunsen in Heidelberg. Naast het onderwijs van Bunsen volgde Kamerlingh 
Onnes tevens dat van de fysicus Kirchhoff In het bijzonder nam hij deel aan het semina
rium van Kirchhoff waarin, anders dan bij Bunsens praktische oefeningen, de nadruk lag 
op zelfstandig onderzoek. Als beste student bekroond met de Seminarpreis genoot hij het 
voorrecht om als assistent bij Kirchhoff te werken. In die hoedanigheid begon hij aan een 
onderzoek dat hij later tot zijn promotie-onderzoek zou maken, namelijk over de effecten 
van de draaiing van de aarde op een betrekkelijk kleine slinger.*" 

Terug in Groningen bleek de uitvoering van het voorgenomen onderzoek geen sinecure. 
Zijn slingerproeven vereisten behalve diverse ontbrekende toestellen een trillingsvrije 
ophanging. Een trillingsvrij steunpunt ontbrak in de natuurkundige vertrekken. Uitein
delijk zag hij zich genoodzaakt zijn toevlucht te nemen tot het souterrain, een 'bergplaats 
van rommel en beenderen, resorterende onder een anderen amanuensis, in gezelschap 
van deszelfs jachthonden', alwaar hem 'oogluikend [werd] toegestaan een paar stenen uit 
den vloer te lichten om er paaltjes in den grond te heien; ook mocht ik in dit vochtige 
hol op mijne kosten eene kachel plaatsen, en de kachelpijp door een venster naar buiten 
leiden.'*' 

Wel is waar kon ik hier slechts een slinger van 1,2 M. lengte gebruiken, terwijl 2 M. mij daarvoor het 
meest gewenscht scheen; ook moest ik mijne oogen aan de nadeelen van het verrichten van talrijke fijne 
metingen blootstellen, en verdreef de vochtigheid mij ten slotte uit het locaal.''-

57. R.A. Mees, De Irillingsrichting in het gepolariseerde licht {.\mstcrdi\n-\, 1867) 8-9, 
58. Kamerlingh Onnes (n. 31), 'Mees', 73, 77. 
59. Brief van P.], Van Swinderen aan Utrechtse curatoren d.d. 21 maart 1873, in: Rijk.sarchief Utrecht, Rijks
universiteit: kollege van kuratoren, inv.nr. 109. 
60. Oosterhoff (n. 4), 'Opkomst', 111-112. 
61. H. Kamerlingh Onnes, Nieuwe bewijzen voor de aswenteling der aarde (dissertatie Groningen, 1879) 81. 
62. Ibid., 259. 
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Heike Kamerlingh Onnes 

Aan de vooravond van de nieuwe wet op het hoger onderwijs vinden we in geen van de 
drie universiteiten enig teken van een op handen zijnde doorbraak in de experimentele 
natuurkunde. Geen der hoogleraren in de natuurkunde verrichtte in de de eerste helft van 
de jaren zeventig enig experimenteel werk van betekenis, de praktische oefeningen werden 
vaak matig bezocht en waren nauwelijks gericht op het doen van zelfstandig onderzoek, 
dissertaties die berustten op eigen experimenteel werk waren zeldzaam. Toch waren grote 
veranderingen op komst. Deze veranderingen waren deels een gevolg van de ruimere 
middelen die de natuurwetenschappen in het kielzog van de nieuwe wet ter beschikking 
werden gesteld. Belangrijker was echter de nieuwe gezindheid die uitging van een volgen
de generatie hoogleraren. De resultaten daarvan zouden in de jaren negentig duidelijk 
zichtbaar worden. 

Na de nieuwe wet 

Achteraf gezien doet de periode van de introductie van de nieuwe wet op het hoger 
onderwijs zich aan ons voor als een cesuur in de negentiende eeuwse ontwikkeling van de 
universiteit. De cesuur treedt duidelijk naar voren in de oraties en rectorale redes van de 
hoogleraren in de natuurkunde. Waar voor die tijd geen van deze voordrachten specifiek 
betrekking had op de natuurkunde, geldt na die tijd het omgekeerde: alle redes betroffen 
uitsluitend de fysica of specifieke onderdelen daarvan. In sommige oraties herkennen 
we zelfs met enige moeite een onderzoeksprogramma. Het is verleidelijk om deze veran
deringen volledig op het conto van de nieuwe wet schrijven. Immers, artikel i van de 
nieuwe wet bepaalde als taak van het hoger onderwijs 'de vorming en voorbereiding tot 
zelfstandige beoefening der wetenschappen en tot het bekleeden van maatschappelijke 
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betrekkingen, waarvoor eene wetenschappelijke opleiding vereischt wordt.' Zonder na
dere precisering heeft een dergelijke formulering echter nauwelijks betekenis. 
Zinvoller is het om te kijken naar de concrete bepalingen in de wet. Specialisatie blijkt hier 
het sleutelwoord. Het meest opvallend was de splitsing van het oorspronkelijke doctoraat 
der wis- en natuurkundige wetenschappen in zes nieuwe doctoraten, te weten wis- en 
sterrenkunde, wis- en natuurkunde, scheikunde, aard- en delfstofkunde, plant- en dier
kunde, en artsenijbereidkunde. Voor de praktijk van de studie was de betekenis van deze 
wijziging geringer dan zij op papier lijkt. Volgens artikel 95 van het Organiek Besluit had
den de facultaire diploma's enkel betrekking op dat 'gedeelte der wetenschappen, waarin 
iemand bij voorkeur eenen stand gekozen heeft, en waarin hij dus bij voorkeur geëxa
mineerd is.' In de praktijk was een zekere mate van specialisatie reeds aanwezig. In zekere 
zin kan de opsplitsing dan ook gezien worden als een beknotting van de studievrijheid. 
Anderzijds kwam de maatregel het niveau van veel colleges zeker ten goede. De hoog
leraren konden zich nu immers bij een aantal colleges op een kleiner segment van de 
studenten richten. Niveauverhoging werd ook bereikt door delen van het propaedeutische 
onderwijs, zoals de elementaire wiskunde, naar het gymnasium te verplaatsen dat daartoe 
met een extra jaar werd uitgebreid. Daarnaast maakte het grote aantal studierichtingen 
een uitbreiding van het aantal hoogleraren onvermijdelijk. Dit laatste gold met name 
disciplines als de geologie en de farmacie. 

Specialisatie vinden we ook in het nieuwe doctoraat in de wis- en natuurkunde. Dit werd 
namelijk opgesplitst in een theoretische en een experimentele richting. Ook hier was de 
werkelijke verandering minder drastisch dan de terminologie deed vermoeden. De 
exameneisen waren vrijwel identiek. Enkel voor het doctoraalexamen werd van de theore
ticus iets meer hogere wiskunde verwacht terwijl de experimentator in plaats daarvan 
examens in de meteorologie en de toegepaste scheikunde moest afleggen. Het verschil 
tussen een experimenteel en een theoretisch fy'sicus werd aldus vastgelegd door onderwijs 
in aangrenzende disciplines en niet door verschillen in onderwijs in de natuurkunde zelf 
De bevoegdheden voor beide diploma's waren overigens identiek. Desalniettemin wijst 
deze opsplitsing op een erkenning van de zich ontwikkelende specialisaties binnen de 
discipline. Een hang naar specialisatie sprak mede uit het nieuw ingevoerde stelsel van 
privaat-docenten naar Duits voorbeeld. Anders dan in Duitsland werd het privaatdocent
schap hier overigens nooit de onvermijdelijke opstap naar het professoraat. Een groot 
succes is het nieuwe instituut dan ook niet geworden. Dit neemt niet weg dat aan het eind 
van de eeuw ook in de fysica een aantal privaatdocenten te vinden was, en wel met name 
in Leiden. Opmerkelijk was, tenslotte, de uitbreiding van het aantal universiteiten door de 
verheffing van het Amsterdamse Athenaeum tot gemeentelijke universiteit, waar lange tijd 
voor opheffing van één van de bestaande drie gevreesd werd. 

Hoewel de nieuwe wet in een aantal opzichten de wording der moderne universiteit, waar 
onderzoek naast onderwijs een vanzelfsprekende positie kreeg, begunstigde, kan van een 
directe oorzakelijke relatie nauwelijks worden gesproken. De opmerkelijke verruiming 
van middelen die de natuurwetenschappen na 1877 ten goed kwamen, was hooguit een 
indirect effect van de wet. Dat deze middelen door de hoogleraren in toenemende mate 
benut werden voor het verrichten en doen verrichten van onderzoek wijst op een omslag 
in de taakopvatting van de hoogleraren die moeilijk door de nieuwe wettekst verklaard 
kan worden. 
De meest in het oog springende verandering na 1877 was de opkomst van fy-sische labora
toria waarin experimenteel onderzoek geleidelijk aan een gelijkwaardige plaats kreeg naast 
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de hoorcolleges en de praktische oefeningen. Deels werd dit mogelijk gemaakt door 
bestaande bebouwing aan te passen en uit te breiden, zoals in Leiden en Utrecht, deels 
door de bouw van nieuwe laboratoria, zoals in Amsterdam en Groningen. Aanpassing en 
nieuwbouvs' werden primair gelegitimeerd door verwijzing naar de grote aantallen 
medische studenten die nu eveneens werden geacht te participeren in de praktische 
oefeningen. Daarnaast vsilden de nieuwe hoogleraren gevorderde studenten en in het 
bijzonder de promovendi gelegenheid bieden tot zelfstandig experimenteel onderzoek. 
Het is goed zich te realiseren dat het overgrote deel van het in de nieuwe laboratoria 
verrichte onderzoek deel uitmaakte van de opleiding, en in die zin nog niet de volledig 
autonome positie had die het universitaire onderzoek vandaag de dag bezit. Tot op zekere 
hoogte gold dit zelfs het onderzoek van de hoogleraar zelf De Utrechtse hoogleraar V.A. 
Julius motiveerde in 1891 zijn verzoek om een tweede assistent die hem meer tijd zou laten 
voor eigen onderzoek met de opmerking dat 'ik op den duur mijn taak als hoogleraar niet 
[kan] ver-vullen, wanneer ik zelf niet in wetenschappelijk onderzoek den studenten kan 
voorgaan.'"' 

Zoals we zullen zien droeg het onderzoek dat eind negentiende eeuw in de natuurkundige 
laboratoria verricht werd een specifieke signatuur die het kenmerk werd van de nieuwe 
subdiscipline. Het was een nieuvs'e lichting specialisten in de experimentele fysica die 
verantwoordelijk was voor de groeiende nadruk op onderzoek en het specifieke karakter 
van dat onderzoek. Zij droegen deze specialistische vaardigheden over op een groot aantal 
leerlingen. 
Wat de nieuwe hoogleraren in de fysica in de regel gemeen hadden was een HBS-achter-
grond. Hoewel Thorbecke de HBS bedoeld had als een opleiding voor leidende functies in 
handel en nijverheid stroomden veel abituriënten door naar het hoger onderwijs. Zij 
kregen toegang tot de universitaire examens door hetzij een admissie-examen, hetzij 
ministeriële dispensatie voor dat examen. Met name in de W&N-faculteit presteerden zij 
beduidend beter dan de gymnasiasten, die in de natuurwetenschappen nauwelijks enige 
scholing hadden gehad. Waar de hoogleraren in de geneeskunde zich nogal eens beklaag
den over het gebrekkige Latijn van deze groep, benadrukten de hoogleraren in de natuur
en scheikunde jaar in jaar uit hun superioriteit.'"* In dit opzicht leverde de nieuwe wet 
geen verbetering. De mogelijkheid van dispensatie voor het admissie-examen verviel na 
1877. Dit examen bleek in de praktijk een tamelijk hoge drempel. Tekenend is een brief 
van de Amsterdamse faculteit waarin deze haar bezorgdheid uit over deze wijziging.*' 
Mogelijk was dit een factor in de opmerkelijke terugloop van het aantal studenten in de 
faculteit na het intreden van de nieuwe wet. 

Deze tijdelijke terugval wordt vaak gezien als een gunstige factor voor het onderzoek van 
de nieuwe lichting hoogleraren.*'' Niet gehinderd door zware onderwijstaken konden zij 
zich concentreren op onderzoek. Daar valt wel het een en ander tegen in te brengen. Voor 
de onderwijsinspanning maakt het weinig uit of de collegezalen vol zijn of bijna leeg. 

63. Brief van V.A. lulius aan curatoren d.d. 19 januari 1891, in Rijk.sarchief Utrecht, Rijksuniversiteit: kollege van 
kuratoren, inv.nr. 2018. 
64. Zo onder andere Rijke, Van Bemmelen, Kamerlingh Onnes en niet nader gespecificeerde hoogleraren in de 
Groningse W&N-faculteit in het 'verslag van den staat der hooge-, middelbare en lage scholen', in: Bijblad van 
de Nederlandsche Staatscourant voor de jaren 1878-1879 (p. 44), 1880-1881 (p. 48), 1882-1883 (p. 40) en 1883-1884. 
65. Brief van de W8(N-faculteit aan de minister van binnenlandse zaken d.d. november 1899, in: Gemeente
archief .Amsterdam, nr. 1020, Archief van de faculteit der wis- en natuurkunde van de Universiteit van 
.Amsterdam, correspondentie faculteit 1878-1984. 
66. Willink (n. 4), 'Origins', 516; Van Berkel (n. 4), Voetspoor, 138. 
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Andersom vormden gevorderde studenten en promovendi veelal een ondersteuning van 
het experimentele onderzoek. In de praktijk blijkt dan ook juist eerder het tegendeel van 
genoemde suggestie. In de jaren tachtig was de onderzoeksomvang betrekkelijk gering. 
Dit veranderde in de jaren negentig toen de studentenaantallen snel toenamen. 
In het navolgende zullen we wederom de verschillende universiteiten de revue laten pas
seren. 

In Leiden zag Rijke zijn verzoek om een afzonderlijke hoogleraar voor de mathematische 
fysica in 1877 gehonoreerd. Hij had aanvankelijk zijn voormalige leerling J.D. van der 
Waals op het oog. Nadat deze echter een benoeming in Amsterdam had aanvaard, maakte 
Rijke zich sterk voor een leerstoel voor een andere oud-leerling, namelijk Hendrik 
Antoon Lorentz. Ook hier was enige haast geboden, daar de Utrechtse hoogleraar Grinwis 
in Lorentz een ideale kandidaat zag voor een nieuwe leerstoel in de wiskunde. Zowel Van 
der Waals als Lorentz waren enkele jaren eerder bij Rijke gepromoveerd op een dissertatie 
op het gebied van de mathematische fysica, en voor hun universitaire benoemingen 
werkzaam als leraar op een HBS.*' 
Lorentz was zelf een abituriënt van de Arnhemse HBS, waar hij de stimulerende invloed 
had ondergaan van de nieuwe directeur Van Bemmelen, de vroegere mentor van Kamer
lingh Onnes. In Leiden, waar hij overigens weinig tijd had doorgebracht, waren het met 
name de astronoom Kaiser en diens opvolger Van de Sande Bakhuyzen die de meeste 
indruk op hem maakten. De laatste introduceerde de nieuwe hoogleraar in de mathemati
sche fysica in een informele Leidse geleerdenkring, waarvan ook Bosscha en de inmiddels 
tot hoogleraar in de anorganische chemie benoemde Van Bemmelen deel uitmaakten.*** 
Lorentz' oratie over 'de moleculaire theorieën in de natuurkunde' kan worden gezien als 
zowel een legitimatie van het 'nieuwe' vakgebied der mathematische fy-sica als een onder
zoeksprogramma. Het doel van de natuurkunde is, aldus Lorentz, het terugbrengen van 
de grote verscheidenheid aan verschijnselen tot een klein aantal principes. Dit vereist een 
steeds dieper doordringen in het wezen der verschijnselen. Hierbij worden aan zowel 
experimentele als wiskundige technieken steeds hogere eisen gesteld en dat heeft geleid tot 
een taakverdeling. In zijn bespreking van de groeiende inzichten op het gebied van de 
moleculaire structuur der materie besteedde Lorentz ruime aandacht aan de vorderingen 
in de kinetische gastheorie culminerend in het werk van Van der Waals. Daarnaast 
refereerde hij impliciet aan zijn eigen recente onderzoek naar het verband tussen optische 
dispersie en de moleculaire structuur der materie. Aan het slot sprak hij tegenover de 
studenten de hoop uit er aan te kunnen 'bijdragen hen tot eigen wetenschappelijk werk in 
staat te stellen'.*'' 

De komst van een tweede hoogleraar natuurkunde heeft zeker bijgedragen aan een ver
hoging van het niveau van het onderwijs, en niet alleen van dat in de mathematische 
fysica. Overigens werden Lorentz' colleges in zijn eigen vakgebied, waarin hij veelal zijn 
eigen onderzoek behandelde, door de studenten jaar in jaar uit huizenhoog geprezen. 
In de Leidse studentenalmanak van 1878 werd erop gewezen dat het toenemende aantal 
hoogleraren, gecombineerd met de specialisatie van het onderwijsprogramma, uiteinde
lijk zou moeten resulteren in een hoger niveau van het onderwijs. In de nieuwe situatie zal 
de hoogleraar: 

67. Oosterhoff (n. 4), 'Opkomst', 108-109. 
68. Ibid., 109. 
69. H..\. Lorentz, 'De moleculaire theoriën in de natuurkunde', in: idem. Collected Papers vol. ix (Den Haag, 
1939) 1-21. 
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meer speciaal voor vakgenooten hebben te spreken. In dezen kan de 'nieuwe wet' goed werken: de 
hoogleeraren behoeven minder op twee gedachten te hinken; zij kunnen het college nu zuiver weten
schappelijk maken.''" 

Dit nam niet weg dat veel colleges nog steeds bestemd waren voor zowel geneeskunde-
studenten als W&N-studenten. In de Leidse studentenalmanak van 1880 werd de suggestie 
gedaan om de colleges zo in te richten dat de medici konden volstaan met het volgen 
van een geringer aantal, waarbij in de resterende uren de stof kon worden uitgediept ten 
bate van de 'eigen' studenten.^' In het daaropvolgende cursusjaar kwam Rijke reeds aan 
deze wens tegemoet. In het afzonderlijke gedeelte voor W&N-studenten behandelde hij 
verschillende experimentele meetmethoden en de daarbij gebruikte instrumenten.'-
In 1882 ging Rijke met emeritaat. De opvolgingskwestie had nogal wat voeten in de aarde 
door een onoverbrugbaar meningsverschil binnen de faculteit over de meest wenselijke 
kandidaat. Rijke zelf was sterk geporteerd voor een experimentator pur sang en pleitte 
voor de in Straatsburg werkzame Wilhelm Röntgen die een gedeeltelijk Nederlandse 
achtergrond bezat. De chemicus Van Bemmelen, en met hem Lorentz, maakte zich 
daarentegen sterk voor Kamerlingh Onnes, die sinds zijn promotie werkzaam was als 
assistent bij Bosscha in Delft. De astronoom Van de Sande Bakhuyzen sloot zich bij hen 
aan. Wat Rijke tegenstond in Onnes en hem in de ogen van de anderen juist een aantrek
kelijke kandidaat maakte was Onnes' gerichtheid op de mathematische fysica. Sinds zijn 
promotie betrof zijn voornaamste onderzoek theoretisch werk dat nauw aansloot bij 
dat van Van der Waals. Zowel Van Bemmelen als Lorentz meenden in tegenstelling tot 
Rijke dat een modern experimentator het werk van de theoreticus als uitgangspunt diende 
te kiezen, hetgeen een behoorlijk inzicht in de theoretische fysica vereiste. Daarnaast 
wensten beiden een vernieuwing in het onderwijs in de experimentele fy'sica in de zin dat 
studenten net als in Duitsland moesten worden gestimuleerd tot het doen van zelfstandig 
onderzoek. Hiervan was bij Rijke, evenals overigens bij Mees en Buys Ballot, nauwelijks of 
geen sprake geweest. Tenslotte speelde voor Lorentz mee dat de Duitser Röntgen de 
aansluiting miste bij de 'vaderlandsche natuurkunde'. Ook Bosscha maakte zich persoon
lijk sterk voor de kandidatuur van Onnes, en meer algemeen voor een Nederlandse kandi
daat. Hoewel de curatoren in meerderheid Rijkes keuze steunden viel de keus van de 
minister uiteindelijk toch op Onnes. Doorslaggevend bleek de krachtige aanbeveling van 
Onnes door zijn vroegere mentor Kirchhoff''' 

Onnes' oratie kan achteraf worden gezien als de annunciatie van de moderne experimen
tele fysica in Nederland. Onnes toont zich hier een typische exponent van de nieuwe 
richting in de experimentele natuurkunde zoals die in Duitsland reeds enige tijd opgang 
maakte. Bovenal benadrukte hij het belang van nauwkeurige, kwantitatieve metingen voor 
de ontwikkeling van de fysica. Deze boodschap condenseerde hij in zijn beroemd gewor
den credo 'van meten tot weten'. De toenemende eisen van nauwkeurigheid impliceerden 
dat 'tegenwoordig een deel van een physisch laboratorium op astronomische leest 
geschoeid [moet] zijn. Het moet voorzien zijn van instrumenten, wier eigenaardigheden 
geheel bekend en in registers opgeteekend zijn, en van localen geschikt 0111 deze instru
menten met vrucht te gebruiken.''^ Weinig waardering toonde Onnes voor diegenen wier 

70. Leidsche Studentenalmanak {iS7i) 47. 
71. Leidsche Sttuientenalmanak (iSüo) 260-261. 
72. .Almanak van hel Leidsche studentencorps {\88\) 302, (1882) 264. 
73. Oosterhoff (n. 4), 'Opkomst', 115-117. 
74. H. Kamerlingh Onnes, De beteekenis van het ijnanlitalief onderzoek in de natuurkunde (Leiden, 1882) 32. 
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onderzoek primair gericht was op het ontdekken van nieuwe verschijnselen. Met enig 
dédain sprak hij over 'die richting, welke in de tegenwoordige wetenschappelijke literatuur 
op een menigte opstellen den schijn laadt van het streven des schrijvers om zijn naam aan 
zooveel mogelijk verschijnselen te verbinden.'''' 
Daarnaast onderstreepte hij de onlosmakelijke band met de theoretische natuurkunde. 
Ook in ander opzicht resoneerden de gevoelens van zijn protagonisten in Onnes' oratie. 
Onnes refereerde meermalen aan de 'eer van ons vaderland'. Ook hij ging uitgebreid in op 
de 'geniale onderzoekingen' van 'onzen landgenoot Van der Waals', en benadrukte daar
bij de 'nieuwen spoorslag tot het metend onderzoek' die hieruit voortvloeide. Daarbij liet 
hij doorschemeren dergelijk onderzoek zelf ter hand te willen nemen.'* 
Niet alleen lag de toekomst van de natuurkunde en in het bijzonder die der kennis van de 
moleculaire structuur der materie in nauwkeurige kwantitatieve metingen, dergelijke 
metingen bezaten eveneens een grote vormende waarde. Zij vormden 'de beste leerschool 
voor opleiding tot natuurkundige in den waren zin des woords'. Zij leerden de onder
zoeker degelijkheid, zorg\'uldigheid, volharding en wetenschappelijk plichtsgevoel. Onnes 
benadrukte dat hij in het stimuleren tot wetenschappelijk onderzoek zijn voornaamste 
taak als leraar zag. Aldus hoopte hij ertoe bij te dragen dat de aan hem toevertrouwde 
'spes patriae [..] te midden van het volk die bezieling voor edele drijfveren zal verspreiden, 
welke de onmisbare grondslag van een krachtig volksbewustzijn is.'''' 
De eerste taak waaraan Kamerlingh Onnes zich wijdde was de modernisering van het in 
zijn ogen hopeloos verouderde laboratorium, dat slechts één onderzoeksruimte, de werk
kamer van de hoogleraar, bevatte. De bestaande twee practicumlokalen, de collegezaal en 
de ruime vestibule werden omgebouwd tot onderzoeksruimtes. Het op de eerste ver
dieping ondergebrachte fysisch kabinet werd naar zolder verplaatst, om aldus ruimte te 
creëren voor een collegezaal en practicumruimtes voor beginnende W&N-studenten en 
medici. Voor dit laatste doel werd op de eerste verdieping een gedeeltelijk stenen vloer 
aangebracht. Van de vijf onderzoeksvertrekken werden er twee bestemd voor het kryo-
geen onderzoek en de overige drie voor anderssoortige onderzoekingen, te verrichten 
door gevorderde studenten, promovendi en assistenten.'** 

Zodra deze eerste ingrijpende verbouwing in 1885 voltooid was en het onderzoek een 
aanvang nam, creëerde Onnes in navolging van de astronomische observatoria een eigen 
internationale publikatiereeks, de Communications from the Physical Laboratory at the 
University of Leiden. Gedachtig zijn voornemen studenten te stimuleren tot eigen onder
zoek introduceerde Onnes samen met Lorentz een seminarium naar Duits voorbeeld, 
waar gevorderde studenten geacht werden verslag te doen van eigen studie van een 
praktisch of theoretisch onderwerp. Daarnaast introduceerde Onnes voor beginnende 
studenten het gebruik om van de gedane proeven en metingen een schriftelijk verslag uit 
te brengen."'' 
In de jaren negentig onderging het laboratorium een reeks uitbreidingen. Er werkten 
inmiddels drie assistenten en twee instrumentmakers. Daarnaast deden tevens de eerste 
privaatdocenten hun intrede. Het onderzoek draaide aan het eind van de eeuw op volle 
toeren. Vanaf 1891 verscheen er jaarlijks een fysische dissertatie gebaseerd op onderzoekin-

75. Ibid., 36. 
76. Ibid., 17, 23, 28, 37,39. 
77. Ibid., 35-36, 40. 
78. Het Natuurkumiig Laboratorium der Rijks-Universiteit te Leiden in de jaren 1882-1904 (Leiden, 1904) 14-17. 
79. Almanak van het Leidsche studentencorps (1884) 327-328, (1887) 293. 
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Verbouwing en uitbreiding van het natuurkundig laboratorium in I,eiden, 1883-1904 
C, E, F, G, H en 1: nieuwe onderzoeksruimtes (tot stand gekomen in 1883-1885). M en Q nieuwe 
practicumlokalen op de bovenverdieping, waar ook de nieuwe collegekamer werd ondergebracht. De 
instrumentenverzameling werd naar zolder verhuisd. Ruimtes E en F dienden als kryogeenlaboratorium. 
De overige onderzoeksruimten kwamen tot stand door aanbouw in de periode 1890-1904. 

gen in het Leidse laboratorium. Het voert hier te ver op de aard van de verschillende 
Leidse onderzoekingen in te gaan. Opvallend is dat de titels van alle experimentele disser
taties een specifiek treftvoord gemeen hebben, en wel 'metingen'. Rond de eeuwwisseling 
bezat het Leidse laboratorium reeds een reeds wereldwijde reputatie die mede tot uiting 
kwam in de komst van buitenlandse onderzoekers die gebruik wilden maken van met 
name de unieke faciliteiten op het gebied van het lage-temperaturen-onderzoek.*" 

Ook in Utrecht moesten onderwijskundige innovaties wachten op de komst van nieuwe 
hoogleraren. Alleen duurde dat hier aanmerkelijk langer. Tot 1888 zwaaide Buys Ballot de 
scepter over het Utrechtse laboratorium. De enige onderzoeksruimte in het nieuwe 
laboratorium werd gebruikt door assistenten die er hun promotieonderzoek verrichten, 
zoals Van Schalk en later W.H. Julius. De komst van een tweede hoogleraar voor de 
wiskunde ontlastte Grinwis, tevens verantwoordelijk voor de mathematische fysica, van 
een deel van zijn wiskundige onderwijs. Daartegenover stond dat Grinwis de mechanica 

80. Natuurkundig Laboratorium (n. 78), 54-55. 
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overnam van Buys Ballot. Pogingen van de faculteit om een extra hoogleraar voor de 
natuurkunde te verkrijgen stranden op een afwijzing van de minister.**' 
Het vertrek van Buys Ballot bood de mogelijkheid om de experimentele fysica in Utrecht 
tot wasdom te laten komen. Ook hier gaf de vertrekkende hoogleraar de voorkeur aan de 
fysicus Röntgen, daarin overigens gesteund door de andere hoogleraren van de faculteit. 
Röntgen, wiens reputatie als experimentator sinds 1882 nog aanmerkelijk gestegen was, 
was inmiddels hoogleraar in Giessen. Zijn eerste reactie op de brief van de curatoren was 
tamelijk hoopvol. Zowel Buys Ballot zelf als de astronoom Oudemans trachtten hem 
middels persoonlijke t)rieven te bewegen de aangeboden post aan te nemen. Met name 
Oudemans benadrukte de gebrekkige toestand van de experimentele fysica, niet alleen in 
Utrecht, maar in heel Nederland. De meeste jongeren verkozen volgens hem de theorie 
boven het experiment. Een goed alternatief voor Röntgen leek niet voor handen. Groot 
was dan ook de teleurstelling toen deze uiteindelijk het aanbod afwees.*^ 
Na het afvallen van de gewenste kandidaat verdween de eensgezindheid in de faculteit. 
Sommigen gaven de voorkeur aan begaafde en ervaren docenten zoals V.A. Juhus en de in 
1865 in Leiden gepromoveerde J.L Hoorweg; anderen prefereerden de meer experimenteel 
ingestelde, maar jongere fysici Van Schalk en Sissingh. Bij de stemming kreeg Julius 
uiteindelijk met één stem verschil de voorkeur boven Van Schalk.**-' 

Victor August Julius, een oom van de assistent Willem Henri, was sinds 1886 leraar aan 
de HBS te Delft. Voor die tijd had hij negen jaar lang aan de KMA te Breda gedoceerd. 
Weliswaar had hij voorafgaand aan zijn benoeming enkele experimenten verricht, hij 
was toch veeleer een theoreticus dan een experimentator. Zijn proefschrift behandelde 
zelfs een wiskundig onderwerp, namelijk de quaternionen. Zijn voornaamste wapenfeiten 
ten tijde van zijn aanstelling als leraar bij de KMA betroffen een wijsgerig getint werkje 
over de grondslagen der natuurkunde en een natuurkundeleerboek. Belangrijker waren 
zijn in zijn Delftse periode verrichte theoretische onderzoekingen op het gebied der 
spectraallijnen, die in 1888 in de verslagen van de Akademie verschenen.**"• De oratie van 
Julius verried zijn theoretische inborst. Ze had betrekking op wetten en hypothesen in de 
natuurkunde en gaf weinig inzicht in zijn toekomstige taakopvatting als experimentator.*' 
Dit alles nam niet weg dat hij onmiddellijk werk maakte van de modernisering en uitbrei
ding van de praktische oefeningen. Onder Buys Ballot betrof de gelegenheid tot praktische 
oefening enkel die kandidaten in de wis- en natuurkunde die zich wensten te specialiseren 
in de experimentele natuurkunde. Julius introduceerde daarnaast een practicum voor 
aanstaande medici en beginnende W&N-studenten. Hij drong aan op een verbouwing en 
uitbreiding van het laboratorium om aldus onderzoeksruimtes te creëren voor promo
vendi en voor zichzelf Immers de enige werkruimte in het laboratorium werd op dit 
moment gebruikt door zijn neef Hij toonde zich evenals zijn Leidse collega gaarne bereid 
om de fraaie en ruime collegezaal alsmede de al evenzeer geroemde instrumentenzaal 
voor dit hogere doel op te offeren: 

81. Zie de resoluties en notulen van de faculteitsvergaderingen van 25 april 1877 en , 1877 en 23 november 1877, in: 
Rijksarchief Utrecht, Faculteitsarchief der Rijksuniversiteit te Utrecht, inv. nr. 192. 
82. Van Wylick, Röntgen en Nederland. Röntgens betrekkingen tot Nederland eit de opkomst der Rimtgenologie hier 
te lande (Utrecht, 1966) 100-112. 
83. Zic de notulen van de fiiculteitsvergacJeringen van 31 mei en 14 iuni 1888, in: Rijksarchief Utrecht, Facul
teitsarchief der Rijksuniversiteit te Utrecht, inv, nr. 193. 
84. NNBWi, 644-646. 
85. V.A. Julius, Wetten en hypothesen op het gebied der natuurkunde (LUrecht, 1888). 
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Wanneer mij de keuze gelaten wordt tusschen een prachtige college-zaal en instrumenten-zaal aan den 
eenen kant en de gelegenheid tot het verrichten van weten.schappelijke onderzoekingen aan den ande
ren kant, dan aarzel ik geen oogenblik het laatste te verkiezen.*" 

In 1890 vond inderdaad een verbouwing plaats en werd het gebouw aan de westkant 
uitgebreid met twee onderzoeksruimtes. In de daarop volgende jaren drong Julius aan 
op een uitbreiding van de jaarlijkse subsidie, een tweede assistent, een instrumentmaker 
en een aanzienlijk geldbedrag voor apparatuur bestemd voor de gevorderde studenten, 
teneinde deze de mogelijkheid te bieden zich te bekwamen in precisiemetingen van 
uiteenlopende aard. Bij al zijn verzoeken verwees hij naar de veel gunstigere situatie in 
Leiden. Sommige van zijn verzoeken werden gehonoreerd, andere echter niet. Zo verkreeg 
hij in 1893 de beschikking over een instrumentmaker, een tweede assistent werd hem 
echter onthouden. De gebrekkige situatie van de instrumenten en de geringe assistentie 
noopten hem na enige jaren de practica voor medici te staken.*'' 

Een onderzoeksprogramma heeft Julius nooit ontwikkeld. Zelf kwam hij nauwelijks aan 
onderzoek toe. Zijn voornaamste praktische activiteit was het vervaardigen van dunne 
kwartsdraden. Ondanks zijn goede bedoelingen en zijn onderwijshervormingen was het 
laboratorium onder zijn leiding meer een onderwijs- dan een onderzoekslaboratorium. 
In 1896 ging Grinwis met emeritaat en werd vergeefs getracht hetzij Lorentz, hetzij 
Korteweg aan te trekken als zijn opvolger. Bij gebrek aan andere geschikte kandidaten 
werd Julius bereid gevonden de experimentele fysica in te ruilen voor de mathematische 
fysica. Als voorwaarde voor deze overstap bedong hij dat zijn neef Willem Henri, sinds 
1890 buitengewoon hoogleraar in Amsterdam, hem op zou volgen in de hoedanigheid van 
directeur van het natuurkundig laboratorium.*'* En aldus geschiedde. Hiermee kreeg ook 
Utrecht eindelijk een experimentator in hart en nieren. 

Willem Henri Julius had zich in de acht jaar dat hij in Utrecht het assistentschap vervulde 
en in de daarop volgende zes jaren in Amsterdam intensief beziggehouden met stralings-
onderzoek. Hij construeerde zelf de daartoe benodigde verfijnde meetinstrumenten. 
Terug in Utrecht kwam hij de eerste jaren nauwelijks aan onderzoek toe. Hij legde de 
prioriteit bij het onderwijs en in het bijzonder bij het heropenen van de onder zijn voor
ganger gestaakte practica. Het verzorgen van dit onderwijs vergde niet alleen vrijwel al 
zijn tijd en energie, het vereistte tevens vrijwel de gehele jaarlijkse subsidie voor het 
laboratorium. Voor onderzoek resteerde er nauwelijks geld.**'' Julius slaagde er dan ook 
niet in om de Leidse onderzoeksproduktie maar in de verste verte te evenaren. Promoties 
in de experimentele fysica bleven aanvankelijk schaars in Utrecht. Pas na 1900 ontwikkel
de Julius een eigen Utrechts onderzoeksprogramma en nam het onderzoek geleidelijk in 
omvang toe.^" 

86. Brief van V..A. Julius aan curatoren d.d. begin maart 1889, in Rijksarchief Utrecht, Rijksuniversiteit: kollege 
van kuratoren, inv.nr. 2018. 
87. Zie de brieven van Julius aan de curatoren d.d. 19 januari en 30 mei 1891 en 7 maart 1892, in: Rijksarchief 
Utrecht, Rijksuniversiteit: kollege van kuratoren, inv.nr. 2018. 
88. Zie de notulen van de faculteitsvergadering van 3 juli 1896, in: Rijksarchief Utrecht, Faculteitsarchief der 
Rijksuniversiteit te Utrecht, inv. nr. 193. 
89. Brief van Julius aan curatoren d.d. 30 maart 1904, in: Rijksarchief Utrecht, Rijksuniversiteit: kollege van kura
toren, inv.nr. 2018. 
90. Zie W.J.H. Moll, 'Natuurkunde' in: Kernkamp (n. 51), Utrechtsche Universiteit, deel 2, 285; W.H. lulius aan 
curatoren d.d. 30 maart 1904, in: Rijksarchief L t̂recht, Rijksuniversiteit: kollege van kuratoren, inv.nr. 2018. 
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Succesvoller in dit opzicht was het laboratorium in Groningen. Aanvankelijk zag het daar 
niet naar uit. In Groningen bleef Mees zich behelpen op zijn bovenverdieping. Wel zorgde 
de nieuwe wet voor een aanzienlijke verlichting van zijn taken. Door de uitbreiding van 
het aantal hoogleraren zag hij zich ontlast van zowel het wiskundige als het astronomische 
onderwijs. Anderzijds introduceerde Mees een college meteorologie, dat echter regelmatig 
uitviel wegens gebrek aan toehoorders. Mees kreeg aldus meer tijd voor de begeleiding 
van practica en eigen onderzoek. Van de grote instrumentenzaal werd op zijn aandringen 
in 1880 een tweede werkkamer afgescheiden en als practicumzaal ingericht. Doordat Mees 
tevens de beschikking kreeg over een assistent konden nu ook aanstaande medici zich 
twee middagen per week oefenen in de praktische natuurkunde.''' In deze tijd verschijnen 
ook enkele experimentele dissertaties, waaronder die van Kamerlingh Onnes. Ook Mees 
zelf heeft zich vanaf 1876 intensief met experimenteel werk beziggehouden. Zijn voor
naamste onderzoekingen hadden betrekking op de samendrukbaarheid van water. Zijn 
resultaten toonden een afname van de compressibiliteit bij hoge drukken. Na 1883 
verslechterde de gezondheidstoestand van Mees dusdanig dat hij zijn onderzoekingen 
moest afbreken.''-

Met de sterke toename van praktische oefeningen en onderzoek deed de ontoereikend
heid van de huisvesting zich steeds duidelijker voelen. De pleidooien van Mees voor 
verbetering in deze toestand, vs'erden spoedig ondersteund door zijn facultaire collegae. 
In hun opeenvolgende rectorale redes stelden de chemicus Tjaden Modderman en de 
botanicus De Boer de gebrekkige situatie aan de kaak, de laatste in de meest krachtige 
bewoordingen: 

De physica hoort eindelijk tot haar recht te komen. Het geldt hier eene hoogst belangrijke wetenschap. 
Zij is- niet alleen voor den medicus en voor den zuiver natuurkundige van belang, maar eigenlijk noodig 
voor ieder beschaafd mensch. De hoogleeraar, die dit vak vertegenwoordigt, behoort over voldoende 
hulpmiddelen te kunnen beschikken. En jaar in jaar uit, moet hij zich tevreden stelJen met een gebouw 
dat geen enkele vloer bezit, die niet met de andere delen van het gebouw meetrih. Men moest begrijpen 
dat een physisch laboratorium niet thuis hoort op een bovenverdieping." 

Een nieuw laboratorium zou er uiteindelijk ook komen, maar Mees zou het niet meer 
meemaken. In 1886 overleed hij, in 1892 mocht zijn opvolger Haga het nieuwe gebouw 
inwijden. 
Haga was anders dan Mees een experimentator pur sang. Hij was een jeugdvriend en 
klasgenoot van Lorentz in hun HBS-periode. In 1876 was hij in Leiden bij Rijke gepromo
veerd op een experimenteel onderzoek naar de absorptie van stralende warmte door 
waterdamp. Vervolgens verbleef hij een jaar in Straatsburg waar hij zijn studie voortzette 
onder de Duitse hoogleraren Kundt en Röntgen. Terug in Nederland werd hij zoals velen 
leraar aan een HBS, eerst in Apeldoorn, later in Delft.^'' In Delft deed hij onderzoek bij 
Bosscha in het fy'sisch laboratorium van de Polytechnische School. Eenmaal benoemd in 
Groningen breidde hij onmiddellijk het practicum uit van twee naar vijf middagen per 
week.'" Het nieuwe laboratorium dat onder zijn leiding tot stand kwam was een unicum 

91. Kamerlingh Onnes (n. 31), 'Mees', 83. 
92. Ibid., 86-93. 
93. In jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, resp. 1881-1882, 30,1882-1883, 3 -̂
94. 'In memoriam H. Haga', Verslag der afdeeling naUnirkunde van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 
45 (iWf>) 71. 
95. Zie Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bijlage D. Verslag van den staat der 
hooge-, middelbare en lagere scholen over 1886-1887. 
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Het in 1892 opgeleverde natuurkundig laboratorium in Groningen. Het laboratorium bevatte zes onder
zoeksruimtes, waarvan vijf gelegen waren boven massieve pijlers ter grootte van vrijwel het gehele vloer-

. , . , - . : I I : : . - . : . . . \ i . . j j _.i i . . . i . 1 1 . en zich twee oppervlak (aangegeven met .stippellijntjes). In de andere vleugel van het laboratorium bevonder 
ruime practicumlokalen voor beginnende studenten en voor aanstaande medici. Daarboven bevond zich 
de collegezaal. .Aldus was het laboratorium opgesplitst in een onderwijs- en een onderzoeksgedeelte. 
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in Nederland. Het was het eerste laboratorium waarbij bij de bouw in de eerste plaats 
rekening werd gehouden met de eisen van modern fysisch onderzoek. Het werd volledig 
afgestemd op het onderzoeksprogramma dat Haga voor ogen had. Haga wilde zich onder 
andere richten op aardmagnetisch en galvanometrisch onderzoek. De beoogde precisie
metingen vereisten een trillingsvrije opstelling van de instrumenten en een bouw
constructie die volstrekt vrij was van ijzer. In de bodem werden massieve stenen pijlers 
aangebracht ter grootte van de laboratoriumruimtes. Het ijzer werd vervangen door niet-
magnetische metalen zoals koper. 
In de nieuwe constellatie werd zelfstandig experimenteel onderzoek door gevorderde 
studenten een vanzelfsprekende zaak, zoals dat toen ook in Leiden inmiddels het geval 
was. Zo mogelijk meer nog dan Kamerlingh Onnes was Haga het prototype van de 
metende fysicus. In zijn oratie had Haga de ontdekkende van de metende natuurkunde 
onderscheiden, zonder aan één van beide duidelijk de voorkeur te geven. Eenmaal in het 
bezit van een laboratorium bleek zijn voorkeur maar al te duidelijk. Waar bij KamerHngh 
Onnes het meten uiteindelijk in dienst stond van het hogere doel der theorie, het 'weten', 
leek bij Haga het meten soms een doel op zich. De eerste dissertaties uit het fy'sisch labora
torium, verschijnend met een frequentie van één per twee jaar, hadden hoofdzakelijk 
betrekking op onderzoek van de meetinstrumenten zelf Voorbeelden zijn dissertaties 
over de dubbelbifilaire elektrometer (1892), de lokaalvariometer van Kohirausch (1894), 
de torsiebalans (1899), en de zilvervoltameter (1904). Daarnaast verschenen in de jaren 
negentig artikelen over een interferentiaal-refractometer (1895) en een vijf-vleugelige 
kwadrantelektrometer (1898). Dergelijk onderzoek weerspiegelde enerzijds Haga's opvat
tingen over het vakgebied, anderzijds de gebrekkige middelen waarover het minder 
bedeelde Groningse laboratorium beschikte. Voor grootschalige projecten als het Leidse 
lage-temperaturen onderzoek ontbrak in Groningen eenvoudig het geld.''* 
In 1895 kreeg ook Groningen een mathematisch fysicus, zij het geen hoogleraar maar een 
lector. C.H. Wind had op zowel experimenteel als theoretisch gebied zijn sporen ver
diend. Na zijn studie in Groningen had hij als assistent op het fysisch laboratorium in 
Leiden gewerkt. Na zijn daarop volgende promotie bij Haga studeerde hij enige tijd in 
Berlijn om vervolgens als lector naar Groningen terug te keren. Evenals eerder in Leiden 
verrichtte hij ook in Groningen zowel experimenteel als theoretisch onderzoek. Bekend 
werden met name zijn experimenten met röntgenstralen.''^ 

In de nieuwe universiteit van Amsterdam werd een groot aantal nieuwe leerstoelen 
gecreëerd, waaronder een aparte leerstoel voor de fy'sica. Na een vergeefs beroep op 
Bosscha, had men meer succes met het aanbod aan de tevens door Leiden geambieerde 
Van der Waals. Diens verzoek om een nieuw fysisch laboratorium vond spoedig gehoor. 
In 1883 werd het nieuwe gebouw geopend. Het bevatte vijf werkruimtes voor onder
zoekingen op het gebied van respectievelijk elektriciteit, magnetisme, warmte, geluid en 
licht.s"* De theoreticus Van der Waals maakte geen gebruik van de nieuwe onderzoeks
faciliteiten. Het is dan ook niet verbazend dat de overgrote meerderheid der dissertaties 

96. H. Haga, 'Het Natuurkundig Laboratorium' in: .Academia Groningana, 1614-1914 (Groningen, 1913) 485-493. 
97. B1V',V 3, 663-664. 
98. A. Kox, 'lohannes Diderik van der Waals (1837-1923). Theoreticus van de Amsterdam.se natuurkunde', in: 
l.C.H. Blom et al. (red.), Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad. De universiteit van Amsterdam in vijftien 
portretten (Hilversum, 1992) 208-209. Anders dan in de overige drie universiteiten werden in .Amsterdam gedu
rende de 19de eeuw geen practica voor geneeskunde-studenten georganiseerd. 
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onder zijn leiding betrekking had op de theoretische natuurkunde. Zoals we gezien 
hebben werd zijn taak in 1890 verlicht door de aanstelling van Julius als buitengewoon 
hoogleraar. Julius nam de leiding van de practica op zich. Hoewel hij zelf zijn stralings-
onderzoek in het Amsterdamse laboratorium voortzette, slaagde hij, werkend in de scha
duw van Van der Waals, er niet in om in Amsterdam een werkelijke onderzoekstraditie 
van de grond te tillen. Hij motiveerde zijn vertrek naar Utrecht met een verwijzing naar 
de betere middelen die hem in Utrecht ter beschikking stonden. Ongetwijfeld heeft de 
verbetering van zijn positie een minstens zo grote rol gespeeld. Gezien de voortdurende 
klachten van zijn oom over het Utrechtse instrumentarium geeft de opmerking wel te 
denken over de kwaliteit van de Amsterdamse voorzieningen.^'' 
Julius werd opgevolgd door de Leidse assistent en privaatdocent Sissingh. Deze zette in 
Amsterdam zijn Leidse onderzoekingen over metaalreflectie voort. In 1897 werd nog een 
Leidse experimentator aangetrokken, namelijk Pieter Zeeman, en wel in de functie van 
lector. De aanwezigheid van deze twee experimentele fy'sici zorgde ook in Amsterdam 
voor een opbloei van het experimenteel onderzoek. Beiden waren zij een produkt van de 
eerst in Leiden ontstane onderzoekscultuur, die nu landelijk vrucht begon af te werpen. 
Met name onder leiding van Zeeman, die in 1904 hoogleraar werd, zou een groot aantal 
dissertaties op het gebied der experimentele natuurkunde tot stand komen.'"" 

Conclusie 

Teruggekeerd in het laatste decennium van de negentiende eeuw, de periode waarmee we 
dit artikel begonnen, zijn we nu in een betere positie om de daar beschreven episode te 
evalueren. Dit was de periode waarin het onderzoek aan de universiteit een volwaardige 
positie kreeg. Hieraan ten grondslag lagen nieuwe opvattingen over het onderwijs. 
Experimenteel onderzoek werd nu een natuurlijke afsluiting van de studie; onderwijs was 
meer en meer gericht op het opleiden van onderzoekers. Men was niet meer enkel experi
mentator door aanleg of belangstelling, men was het door opleiding. Kon er in 1888 nog 
geklaagd worden over het gebrek aan jonge getalenteerde experimentatoren en richtte 
men noodgedwongen de blik op het buitenland of op theoretische fysici, reeds tien jaar 
later beschikte men over verdienstelijke jonge experimentatoren als Sissingh, Zeeman, 
Wind en Kuenen, de toekomstige hoogleraar in Leiden. 

De nieuwe onderwijsopvatting botste met oudere idealen gericht op vorming meer dan op 
opleiding. Algemeen kan dan ook worden gesproken van een belangrijke verschuiving in 
de identiteit van de hoogleraren in de natuurwetenschappen gedurende de tweede helft 
van de negentiende eeuw. Zagen zij zichzelf aanvankelijk in de eerste plaats als de leids
mannen van een toekomstige maatschappelijke elite, rond de eeuwisseling waren zij 
natuurwetenschappers geworden, vertegenwooidigers van een specifieke natuurweten
schappelijke discipline, en zagen zij het als hun taak om specialisten op te leiden. 
Bovenstaand overzicht van het ontstaan van de experimentele fysica in Nederland biedt 
primair een beschrijving van het proces en geen analyse van de voornaamste daaraan ten 
grondslag liggende factoren. Mogelijk moeten deze worden gezocht in veranderende 
opvattingen over de aard en de maatschappelijke betekenis van de natuurwetenschappen, 
of zelfs, op een nog dieper niveau, in maatschappelijke veranderingen in meer algemene 

99. W.H. Julius, Kritiek in de natuurkimde (Utrecht, 1896) 34-35. 
100. A. Ko,x, 'Pieter Zeeman (1865-1943). .Vleestcr van het experiment', in: l.C.H. Blom et al. (red.). Een brand
punt van geleerdheid in de hoofdstad. De universiteit van Amsterdam in vijftien portretten (Hilversum, 1992) 227. 
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zin.'"' Interessant in dit opzicht is de rol van de HBS in de professionalisering van de 
natuurwetenschappen. De HBS vervulde een brugfunctie tussen de universiteit en speci
fieke maatschappelijke groeperingen voor wie hoger onderwijs minder voor de hand 
liggend was. Zo zou men verwachten dat gj'mnasiasten voornamelijk afkomstig waren uit 
het Bildungsbiirgertum, en HBS-ers uit de nijverheid of verwante beroepssectoren. Zoals 
bekend had Lorentz' vader een tuindersbedrijf en was Kamerlingh Onnes een fabri
kantenzoon. Mogelijk droeg de verschuiving in de sociale herkomst der hoogleraren in 
enige mate bij aan de veranderende opvatting van hun functie.'"' 

Gemakkelijker is het om iets te zeggen over meer directe invloeden. In de ontwikkeling tot 
laboratoriumwetenschap liep de Nederlandse natuurkunde niet bepaald voorop. De 
scheikunde en de fysiologie gingen de fysica voor in de nadruk op praktisch werken en het 
belang van laboratoriumonderzoek. Van de astronomie leerden de fy'sici het gebruik van 
precisie-instrumentaria en meer algemeen het ideaal van nauwkeurigheid. In Nederland 
werden deze factoren gepersonifieerd door invloedrijke mensen als de fysioloog Donders, 
de chemicus Van Bemmelen en de astronomen Kaiser en diens opvolger Van de Sande 
Bakhuyzen. De pioniers in de experimentele fysica. Bosscha, Kamerlingh Onnes en Haga, 
hebben direct of indirect de invloed van deze mensen ondergaan. 
Onmiskenbaar speelde de ontwikkelingen in Duitsland een belangrijke rol in het 
beschreven proces. Hoewel het wellicht te simpel is om te stellen dat de Nederlandse 
universiteiten in de tweede helft van de eeuw het Duitse model kopieerden, is het wel 
opmerkelijk dat de vernieuwingsgezinden onder de fy'sici zich sterk oriënteerden op 
Duitsland, Het specifieke gebruik van assistenten en later privaatdocenten, het invoeren 
van practica, het aanzetten van studenten tot onderzoek, al deze geleidelijk ingevoerde 
praktijken waren onmiskenbaar overgenomen uit Duitsland. De aan het eind van de eeuw 
gebouwde fysische laboratoria werden in de regel gemodelleerd naar Duitse laboratoria. 
De drie genoemde fysici hebben niet toevallig allen tijdens hun studietijd ervaring op
gedaan in vooraanstaande Duitse laboratoria. 

Dat de commissie werd samengesteld uit Bosscha, Kamerlingh Onnes en Haga lag gezien 
het voorgaande voor de hand. Ook verbazen we ons niet langer over de voorliefde van de 
commissie voor onderzoek van meetinstrumenten gericht op het opvoeren van precisie. 
De experimentele fysica zoals die in Nederland opkwam aan het eind van de eeuw was een 
metende fy'sica gericht op precieze kwantitatieve bepalingen, en geen explorerende fysica 
die zich toespitst op de ontdekking van nieuwe effecten. Het primaat van precisie
metingen maakte deel uit van de door opleiding verkregen expertise en daarmee van de 
beroepsethiek van de nieuwe professionaliserende onderzoeker. In dit opzicht kwam de 
Nederlandse invalshoek overeen met die richting die in Duitsland (en later tevens in 
Groot-Brittannic) in de tweede helft van de eeuw lange tijd toonaangevend was.'"^ 

101. Zie bijv. I.C..VI. Wachelder, Universiteit tussen vorming en opleiding: de modernisering van de Nederlandse uni
versiteiten in de negentieiuie eeuw (Hilversum, 1992) en B. Theunissen, 'Inleiding', in: idem. Zuivere wetenschap 
en praktisch nut. Visies op de maatschappelijke betekenis van wetenschappelijk onderzoek rond 1900 (Rotterdam, 
1994). Ook zou moeten worden gekeken naar de rol van de Koninklijke .Akademie van Wetenschappen als scha
kel tussen universiteit en maatschappij en als platform voor Nederlandse onderzoekers. 

102. Voor een iets andere suggestie, zie CA. Davids, 'Van vrijheid naar dwang. Over de relatie tussen wetenschap 
en zeewezen in Nederland in de 19e en vroege 20e eeuw' in: A. de Knecht-van Eekelen en G. Vanpaemel, Met 
zicht op zee. Zeewetenschappclijk onderzoek in de lage landen na 1800 (Amsterdam, 1990), themannummer van het 
rGG/VlV7'i3 (1990) 21-22. 
103. In genoemde landen werd de hang naar precisie in belangrijke mate gevoed dooor industriële belangen, met 
name die op het gebied der telegrafie. Deze dimensie Hikt in het tra;ig industrialiserende Nederland van minder 
betekenis. 
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Paradoxaal genoeg waren de meest in het oog lopende onderzoekingen in de jaren 
negentig veeleer van de explorerende soort: Zeemans ondekking van de verbreding der 
spectraallijnen onder invloed van magnetisme en Winds experimentele ondersteuning 
van de niet eerder waargenomen buiging van röntgenstralen. Ook internationaal stonden 
de jaren negentig in het teken van nieuwe fysische ontdekkingen, zoals die van de 
röntgenstralen zelf die van Becquerels straling, later gerangschikt onder de noemer 
radioactiviteit, en die van de corpusculaire aard van de kathodestraling, veelal gezien als 
de ontdekking van het elektron. 

Het nieuwe onderzoeksethos dat zich vaii de Nederlandse universiteiten meester had 
gemaakt, begon, zoals we gezien hebben, in de jaren negentig vrucht af te werpen. Dit 
gold overigens niet alleen het experimentele werk, maar tevens het theoretische onder
zoek. Van der Waals en met name Lorentz waren in de jaren negentig, ondanks snel 
stijgende studentenaantallen, aanmerkelijk produktiever dan in het daaraan voorafgaande 
decennium. Vermoedelijk werden zij mede gestirnuleerd door de toetsing van hun 
theorieën in Nederlandse laboratoria. 
De nieuwe gezindheid manifesteerde zich bovenal in de vergaderingen van het in 1887 
opgerichte Natuur- en Geneeskundig Congres. Dit naar het voorbeeld van de Duitse 
Jahresversammlung deutscher Naturforscher und Arzte en de British Association for the 
Advancement of Science gemodelleerde instituut was zelf een uiting van het nieuwe elan 
dat de Nederlandse natuurwetenschappers bezielde. Natuurwetenschap, en dan in de zin 
van wetenschappelijk onderzoek, werd hier expliciet verheven tot een nationale zaak. 
De doelstelling van de vereniging was 'de bevordering van den bloei der natuur- en 
geneeskundige wetenschappen in Nederland'. Men trachtte dit doel te bereiken, niet enkel 
door het houden van congressen, maar tevens 'door het bevorderen, aanmoedigen en 
bekostigen van wetenschappelijke onderzoekingen'.'"-* Nederland ook in wetenschappelijk 
opzicht 'hoog opstoten midden in de vaart der volken', dat was het parool. 
Het was in deze vereniging dat de Nederlandse fysici zich voor het eerst als zodanig orga
niseerden. Na aanvankelijk samen met de chemici vergaderd te hebben, creëerden zij in 
1897 op initiatief van Kamerlingh Onnes een eigen subsectie. Reeds in 1891 werd het initia
tief genomen tot een tweejaarlijks overzicht van alle Nederlandse onderzoekingen op 
natuurkundig gebied. Men was hier niet langer primair hoogleraar of natuurkundige in 
bredere zin, men was fysicus en als zodanig veeleer een onderzoeker dan een geleerde. Het 
is begrijpelijk dat men in de jaren negentig ook van HBS-leraren een bijdrage aan de bloei 
der Nederlandse wetenschap verwachtte. Op een enkele uitzondering na waren alle nieu
we natuurkunde-hoogleraren werkzaam geweest als leraar op een HBS, en hadden zij in die 
hoedanigheid onderzoek verricht. De kloof tussen de HBS en de universiteit v\'as ook in 
andere opzichten gering. Enerzijds bezat ook een HBS doorgaans een ruimte voor practi
sche oefeningen met bijbehorend instrumentarium, anderzijds was ook de universiteit 
nog steeds primair een onderwijsinstelling. Het merendeel van het in de laboratoria ver
richte onderzoek stond immers in het teken van de opleiding. Neem daarbij het gegeven 
dat veel leraren konden worden beschouwd als zijnde opgeleid tot het doen van weten
schappelijk onderzoek, en het appel aan hun adres is niet langer bevreemdend. 

104. 'Reglement van de vereeniging "Het Nederlandsch natuur- en Geneeskundig Congres'", Handelingen van 
het Tweede Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres (1889) xiii; zie ook R.P.W. Visser, 'Het 'Nederlandsch 
Natuur- en GeneeskuncJig O^ngres' over de relatie natuurwetenschap en .samenleving, 1887-1900', in: J.J. Kloek 
en W.W. Mijnhardt (red.). Balans en perspectief van de Nederlandse cultuurgeschiedenis. De produktie, distributie 
en consumptie van c-»/f»i»-(Amsterdam, 1991) 37-48. 
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Het feit dat men niet bij de overheid aanklopte voor de oprichting van een nationaal 
ijk- en meetinstituut valt ook goed te begrijpen binnen de context van deze tijd. De nieu
we eisen aan onderwijs en onderzoek vergden een financiële bijdrage van het rijk die een 
veelvoud was van de jaarlijkse subsidie van vóór de nieuwe wet. De laboratoriumdirec
teuren zagen zich voortdurend genoodzaakt om bedelbrieven te richten aan de curatoren, 
in de hoop enkele van hun verzoeken gehonoreerd te zien. Het was nauwelijks realistisch 
om van het rijk een nationaal ijkinstituut te verwachten. Het is veelzeggend dat toen 
Kamerlingh Onnes in zijn oratie zijn ideaal van een nationaal, de hele fysica beslaand 
'Huygens-laboratorium' uiteenzette, hij daarbij uitdrukkelijk dacht aan financiering door 
de een of andere mecenas.'"' Dat is des te begrijpelijker als men zich realiseert dat ook 
gereputeerde buitenlandse laboratoria zoals het Cavendish-laboratorium in Cambridge 
hun bestaan dankten aan aanzienlijke legaten. Hetzelfde geldt overigens voor de in 1887 
opgerichte Physikalisch-Technische Reichsanstalt in Berlijn. Wat tevens een rol kan 
hebben gespeeld bij de in het rapport geopperde vrijwilligerskorps is Bosscha's afkeer van 
centralisme en bureaucratie. Deze factor speelde immers ook een rol in de Nederlandse 
weigering om toe te treden tot het in 1873 opgerichte internationale bureau voor maten en 
gewichten. Hoe dit ook zij, van een uit -vrijwilligers bestaand nationaal ijkinstituut werd 
weinig meer vernomen. 
Kwam er aldus van een samenwerking van HBS-docenten en universitaire laboratoria 
weinig terecht, succesvoller was de samenwerking tussen de universitaire onderzoekers 
onderling. In het begin van deze eeuw werd er reeds gesproken van een 'vaderlandsche 
natuurkunde', een uiting van het vigerende nationalisme van die tijd.'"* Hierbij dacht 
men in de eerste plaats aan de op het werk van Van der Waals voortbouwende thermische 
fysica, waartoe men tevens delen van de fysische chemie rekende. In wezen ging het hier, 
zoals we gezien hebben, primair om samenwerking tussen Leiden en Amsterdam. 
Eenzelfde samenwerking vinden we op het gebied van de nieuwe elektromagnetische 
theorieën en verschijnselen. Het onderzoek in Groningen en Utrecht was in zekere zin 
complementair aan het 'Hollandse' onderzoek. De groeiende noodzaak tot specialisatie 
resulteerde in de loop van de twintigste eeuw in een taakverdeling tussen de Nederlandse 
laboratoria. In deze periode werd de rond 1900 nog aanwezige balans tussen de theore
tische en de experimentele fysica doorbroken. Waar tot aan de Tweede Wereldoorlog aan 
elke universiteit volstaan werd met één theoretisch fysicus, groeide het aantal hoogleraren 
in de experimentele fysica gestaag. Sneller nog groeiden de laboratoria, waarbinnen het 
fysisch onderzoek evolueerde tot 'big science'. 

105. Kamerlingh Onnes (n. 74), Beteekenis, 36-37. 
106. Zie bijv. J.D. van der Waals, 'De arbeid van Kamerlingh Onnes voor de Vaderlandsche Natuurkunde', in: 
Natuurkundig Laboratorium (n. 78), 73-75. 
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SUMMARY 

From measurement to knowledge: the rise o f experimental physics in the Netherlands 

The last decade of the 19th century saw a rapid rise of laboratory-based research in ex
perimental physics in the Netherlands. This article discusses the educational background 
of the emergence of this new discipline as well as the specific shape it received in the 
hands of its pioneers. Traditionally, Dutch university-physics was affiliated with mathe
matical sciences such as mathematics and astronomy rather than with a laboratorv'-based 
science like chemistry. Partly as a result of this orientation little experimental research in 
physics was done during the first half of the century. 
The third quarter of the century witnessed the emergence of the first university chairs 
exclusively dedicated to physics. During this period facilities were created to allow for 
practical exercises by advanced students. To this end assistents were appointed. The most 
important novelty of this period was perhaps the creation of an new secondary school 
type, the hogere burgerschool (HBS), which, unlike the classical g-ymnasium, provided 
ample training in science. The enactment offered science students the perspective of a 
teaching career. The emergence of laboratories and practical exercises did not however 
imply that professors aimed at providing students with a training oriented towards 
research. Instead professors, disseminating a self-image as tutors of a new science-edu
cated social elite, advertised a broad education and distrusted specialization. Research was 
still not high on the agenda. 

The new higher-education act of 1876 resulted in the creation of a large number of new 
chairs in science. Gradually physics chairs were split up in chairs for theoretical physics 
and chairs for experimental physics. From the eighties onward the latter were occupied by 
physicists who transformed the earlier teaching laboratories into research laboratories. 
Unlike their predecessors they gave priority to research as the primar)' goal of higher edu
cation. The first among them were the Leiden professor Heike Kamerlingh Onnes and 
Herman Haga. Both of them stressed the primacy of measurement and precision above 
discovery of new effects. They thus expressed the professional ethic which provided the 
new discipline with a clear identity. 
In this respect (and more generally in their stress on research) they reflected the influence 
of on the one hand Dutch astronomers (partly mediated by the influential physicist 
Bosscha) and on the other hand German laboratories, where they had received part of 
their training as physicists. Ironically both the Leyden and the Groningen laboratory 
achieved some renown during the nineties through the creation of new physical effects 
(the Zeeman-effect and the diffraction of x-rays). The new self-image was not specific to 
physicists. In the final decade of the century Dutch scientists expressed a strong research 
ethos with clear nationalist overtones. In physics such patriotism supported close coop
eration between theoreticans and experimental physicists aiming at the creation of a 
Dutch school of physics. 
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