
Scientiarum Historia 21 (1995) 2 103 

HET MUSEUM VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE 
WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT GENT 

Maurice DORIKENS 

INLEIDING 

De historiek van een univcrsitair museum voor dc geschiedenis van de weten
schappen begint in feite in elk van dc laboratoria van de universiteit. Sinds haar 
oprichting, in 1817, werd door de Gentse universiteit een wetenschappelijke in-
frastructuur opgebouwd waarbij, naast het inrichten van auditoria en bibliothe-
ken, ook fondsen beschikbaar wcrden gesteld voor de aankoop van wetenschap
pelijke instrumenten (in het begin dan vooral ten behoeve van demonstratie-
proeven, pas later voor zuiver onderzoek). De geschiedschrijving van een uni
versiteit bcsteedt meestal alleen aandacht aan de opleiding der studenten, de stu-
dierichtingcn, het professorencorps, de gcbouwen en hun infrastructuur. Zelden 
of nooit wordt een verband geiegd tussen de opleidingskwaliteit (en de daarmee 
verbonden internationale faam) en de wetenschappelijke uitrusting. De verza-
meling instrumenten van het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschap
pen toont duidelijk dat er hier wel degelijk een verband is. De groei van bepaal-
de laboratoria is duidelijk terug te vinden in de wetenschappelijke apparatuur 
die aangekocht werd tussen 1850 en 1950 en waarvan we een rijke verzameling 
bezitten. 

De talrijke verhuizingen, die in laboratoria schering en inslag zijn, maken dat 
instrumenten erg te lijden hebben, en in de meeste gevallen onvolledig en in zeer 
slechte staat achter blijven. Bovendien zijn wetenschappers, meestal uit nood-
zaak, soms van nature uit, erg spaarzame mensen. Een " afgeschreven " toestel 
wordt ontmanteld: alles wat ook nog maar enigszins kan dienen wordt er uit-
of afgehaald. Toch mogen we ons in Gent gelukkig achten dat nog een imposant 
aantal instrumenten in relatief goede staat is en dat ze na kleine restauralies ech-
te pronkstukken geworden zijn. Het is deze verzameling instrumenten die thans 
de kern uitmaakt van het nieuwe museum van de Universiteit Gent. 

KORTE HISTORIEK 

De eerste suggestie voor een wetenschappelijk georienteerd museum te Gent da-
teert van 24 november 1938, toen het Mac Leod Fonds de wens uitdrukte voor 
de oprichting van een Museum "Prof. Julius Mac Leod" (1). Het bleef voorlo-
pig bij een wens. Nogal onwaarschijnlijk, in voile oorlogsjaren, namelijk op 8 
maart 1941, benoemde de Klasse der Wetenschappen van de Koninklijke Vlaamse 
Academic van Belgie een Commissie om het stichten van een Museum voor de 
Geschiedenis van de Wetenschappen te bestuderen. De commissie kon uiteraard 
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weinig of niets doen en het duurde dan ook tot 28 februari 1946 voor er enig 
leven in de zaak kwam. Op die datum besliste namelijk de Gemeenteraad van 
de Stad Gent, op voorstel van schepen G. Nachez, tot de oprichting van een Mu
seum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen als instelling van de Stad Gent. 
Ruim twee jaar later, op 28 november 1948, werd in het gebouw van het Mu
seum voor Oudheidkunde door schepen G. Verhelst het museum geopend onder 
het beheer van Prof. Dr. A.J.J. Van de Velde (1871-1956). Opnieuw twee jaar 
later, op 10 december 1950, werd het museum overgebracht naar een deel van 
het Museum voor Schone Kunsten van Gent, onder de benaming Museum Histo-
riae Scientiarum. Prof. Dr. J.J.A. Van de Velde (1897-1961) was de eerste 
opvolger-hoofdbeheerder. 

Op 7 oktober 1%4 werd het museum door de Rijksuniversiteit overgenomen 
van de Stad Gent. Het werd verhuisd naar gebouwen aan de Korte Meer. Het 
museum zou aldaar bijna 30 jaar gevestigd blijven en achtereenvolgens bestuurd 
worden door Prof. em. Dr. P. van Oye (1886-1969), Prof. ir. J.B. Quintyn 
(1915-1989) en Dr. F. Lox. Onder de laatste twee beheerders zou het de bena
ming "Museum Wetenschap en Techniek" voeren. 

Begin 1994 werd het museum aan de Korte Meer voor bezoek gesloten. Op het 
terrein van " De Sterre", waar zich de campus wetenschappen van de universiteit 
bevindt, werden oude militaire loodsen gerenoveerd en een deel daarvan kwam ter 
beschikking van het Museum. De beschikbare oppervlakte is echter zeer beperkt: 
400 m^ tentoonstellingsruimte en 400 m^ bibliotheek, depot en werkruimte. Er 
werd dus geopteerd voor een herorientatie van het museum: voortaan zal het 
museum opnieuw gekend zijn onder de oorspronkelijke benaming Museum voor 
de Geschiedenis van de Wetenschappen. Mede omdat er reeds verschillende mu-
sea zijn in ons land, die zich specialiseren in 'techniek', werd dit aspect veel min
der benadrukt. Het opzet ligt in de lijn van bijvoorbeeld het "Museum for the 
History of Science" van Oxford, het " Museum Boerhaave" van Leiden, of het 
"Teylers Museum" van Haarlem, zij het dan op een meer bescheiden schaal. 

HET BELANG VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTRUMENT IN DE 
WETENSCHAPSGESCHIEDENIS 

De wetenschap, welke tak ervan dan ook, evolueert door een continue wissel-
werking tussen theorie en experiment. Als die wisselwerking ontbreekt en er een 
te strenge scheiding komt tussen theorie en experiment in de exacte wetenschap
pen, dan zal de evolutie stagneren. Dat was bijvoorbeeld het geval in nazi-
Duitsland en een van de redenen dat Duitsland de ontwikkeling van de atoom-
bom is misgelopen (2). 

Zonder experimentele bevestiging blijven de mooiste theorieen woorden in de 
wind. Onverwachte experimentele waarnemingen leiden dan op hun beurt tot het 
formuleren van weer nieuwe theorieen. De theorie van Sir E. Rutherford 
(1871-1937) bijvoorbeeld betreffende de bouw van het atoom, vond maar echt 
ingang in de wetenschappelijke wereld nadat H. Geiger (1882-1945) en Sir E. Mars-
den (1889-1970) met een zeer ingenieuze proef over de verstrooiing van alfa-
deeltjes onder grote hoeken, de juistheid ervan hadden aangetoond. 
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Voor experimenten zijn uiteraard instrumenten nodig. De geschiedenis van een 
bepaalde wetenschap kan niet geschreven worden zonder de kennis van de we
tenschappelijke instrumenten uit dat vakgebied. Het ontwerpen van die weten
schappelijke instrumenten, met het doel een bepaald experiment uit te voeren, 
ligt immers aan de basis van alle wetenschappelijk denken, analyseren en formu
leren van theorieen in dat bepaalde vakgebied. De instrumenten, die soms het 
uiterste vergden van de vindingrijkheid van de experimentatoren, zijn een tast-
baar bewijs van de evolutie van de wetenschap. De gedetailleerde studie van de 
werkingsprincipes van de oude instrumenten is uitermate boeiend, en geeft, be-
ter dan wat dan ook, een inzicht in de denkwereld van de wetenschappers. 

DE OPDRACHT VAN EEN UNIVERSITAIR MUSEUM 

De opdracht van een univcrsitair museum is in de eerste plaats het bewaren van 
de instrumenten en wetenschappelijke documenten en dat onder de best mogelij-
ke voorwaarden. Maar bewaren van wat? Men kan onmogelijk alles bewaren, 
men zal moeten kiezen. Wie maakt deze uiteindelijke keuze? Tenslotte: voor 
wie worden de stukken bewaard ? Vragen zoals deze moeten de basis vormen van 
een welomlijnde museumpolitiek. Hoe beter men de optics definieert, hoe dui-
delijker en overzichtelijker een museum zal worden. 

De inrichting van een museum, de werking en de doelstellingen, moeten op 
gepaste tijden kunnen herzien en aangepast worden. De wijzigingen zullen ech
ter steeds meer een evolutie dan een revolutie dienen te zijn. Een univcrsitair mu
seum zal niet het accent kunnen leggen op luxe en grootsheid in de opzet. Maar, 
gezien de inplanting en de wetenschappelijke know-how waarop een dergelijk 
museum kan terugvallen, zal het een voorbeeld moeten zijn van nauwkeurigheid 
en betrouwbaarheid. Het zal daarom dan ook de plaats zijn waar men aan we
tenschappelijk onderzoek kan doen betreffende oude wetenschappelijke instru
menten. 

Een wetenschappelijk museum op univcrsitair niveau kan moeilijk een 'popu-
lair' museum zijn. Grote volkstoelopen, zoals men die kent in nationale kunst-
musea, moet men er niet verwachten. Het moet voor de verantwoordelijke staf 
nochtans een opdracht zijn, de wetenschap op begrijpelijke, maar correcte ma-
nier over te brengen naar het grote publiek toe. Een univcrsitair museum mag 
zeker geen ivoren-toren-politiek voeren. 

HET ONTSTAAN EN DE EVOLUTIE VAN WETENSCHAPSMUSEA 

De eerste musea ontstonden in de 18e eeuw en alles werd verzameld, zonder on-
derscheid. Egyptische stenen voorwerpen, Japans porselein, astrolaben, enz. We
tenschappelijke instrumenten werden beschouwd als behorend tot het cultuur-
patrimonium; ze hadden dus hun plaats naast antiquiteiten. Deze opvatting bleef 
geldig tot ver in de 19e eeuw. 

Rond 1850, het jaar waarin het Science Museum in Londen opgericht werd, 
ontstond een diversifiering: wetenschapsmusea werden duidelijk verschillend van 
musea voor archeologie, etnografie of geschiedenis. Wetenschapsmusea wilden 
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nu wetenschap aanleren en uitleggen. Er waren echter geen of weinig wetenschaps-
historici werkzaam. 

Vanaf 1930, bij de oprichting van het Palais de la Decouverte in Parijs, kwam 
dan de mogelijkheid om zelf interactief met de tentoongestelde voorwerpen te wer-
ken. Onder de Engelse benaming 'Science Museum', is dit type museum thans zeer 
verspreid. Het meest bekende is het Exploratorium in San Francisco. Het functio-
neren van een dergelijk type 'doe-museum' is echter financieel niet haalbaar voor 
de Universiteit Gent: zowel het personeel, als de middelen, als de ruimte ontbre-
ken daartoe. Hoewel deze centra, ook de benaming 'Museum' in hun hoofding 
hebben, zijn ze het in wezen NIET. Objectief bekeken zijn het meer 'practicum-
zalen' dan musea. Er zijn reeds zoveel 'Science-centres', dat we bij de herinrich-
ting van het Museum in Gent meenden er niet nog een te moeten maken. 

INDELING DER INSTRUMENTEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR 
OPNAME IN EEN MUSEUM 

De instrumenten die we willen verzamelen kunnen we, ruwweg, indelen in vier 
groepen: 

1. Instrumenten om routinemetingen uit te voeren. Dit zijn instrumenten die door 
pcrsonen, die geen grondige wetenschappelijke vorming hebben, kunnen gebruikt 
worden. Typische voorbeelden zijn rekenmachines, eenvoudige microscopen, den
sitometers, standaard thermometers, volt/ampere meters, enz. Deze instrumen
ten worden gewoonlijk in zeer grote aantallen geproduceerd. Men vindt ze dik-
wijls ook in niet-gespecialiseerde musea. Voor een univcrsitair museum zijn ze 
het minst interessant. Het is wcl het type instrument dat het mcest frequent aan-
gebodcn wordt (naast ook niet-wetenschappelijke voorwerpen als radio's, tele
types, fototoestellen en zelfs strijkbouten). 

2. Demonstratie instrumenten, bedoeld voor het onderwijs, voor het uitleggen 
van basisprincipes, niet om echte metingen mee uit te voeren. Typische voor
beelden van deze grocp zijn bijvoorbeeld de valmachine van Atwood, slingers 
(omkeerbare slinger, gekoppelde slingers) of sommige elektriseermachines en hun 
toebehoren. Veel instrumenten uit de 18de eeuw behoren hiertoe. We vinden ze 
in zogenaamde 'Cabinets de physique, de medecine' enz. Het zijn interessante 
stukken voor een wetenschapsmuseum, en dikwijls is ook hun vormgeving aan-
trekkelijk, wat t.o.v. het grote publiek een pluspunt is. 

3. Instrumenten voor onderzoek. Een moeilijk te definieren groep. We hebben 
daarin zowel prototypes, gebouwd in de laboratoria, als aangekochte, soms zeer 
grote en ingewikkelde stukken. Onder deze groep vallen bijvoorbeeld galvano
meters, optische spectrometers, viscosimeters, enz. Vanaf de jaren 1950 door-
kruisen deze toestellen de verschillende onderzoeksrichtingen en brengen dikwijls 
in een toestel in feite een heel laboratorium samen. Het is vandaag moeilijk te 
zeggen tot welk gebied bijvoorbeeld een elektronenmicroscoop behoort. Een PET 
Scanner maakt gebruik van de spectroscopic van annihilatiestraling uit de kern-
fysica, de beeldanalyse uit de computertechnieken, maar behoort als 'instrument' 
tot de genecskunde. De indeling in categorieen en sub-categorieen is dan ook geen 
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eenvoudige zaak. Verschillende musea zullen hier verschillende criteria hante-
ren, al naargelang hun interesse-gebied. 

4. Instrumenten die verbonden zijn met een bepaalde persoon. Typische voor
beelden voor het Gentse museum zijn: Joseph Plateau en de phenakistiscoop-
schijven, Leo Baekeland en bakeliet. Van bijkomend belang is daarbij dat J. Pla
teau (1901-1883) professor was aan de Gentse universiteit en L. Baekeland 
(1863-1944) assistent. Dergelijke collecties zijn dikwijls afkomstig uit legaten; 
zij dienen dan ook als eenheid bewaard te worden. Zij vormen uitstekend studie-
materiaal. Meestal is het een onontgonnen terrein. 

WAT DOEN WE MET DE GROTE STUKKEN: BEWAREN OF NIET? 

Nu uitmaken of lets later belangrijk zal zijn in de evolutie van de wetenschappen 
is misschien wel de meest delicate opdracht van de conservator. Daarbij komt 
nog een tweede moeilijkheid: vroeger waren de meeste instrumenten klein van 
afmetingen; ze kunnen dus gemakkelijk bewaard worden in een depot. De nieu
we wetenschappelijke apparatuur is echter groot, complex, zwaar en stelt grote 
problemen bij het opslaan. 

De SAMES neutronengenerator die zich op het INW (Instituut voor Nucleai-
re Wetenschappen van de RUG) bevindt is thans nog volledig en, naar onze me-
ning, zeker waard in een museum opgenomen te worden omdat het, wat Belgie 
betreft, een uniek stuk is geworden en verbonden is met de NFWO-financiering 
van het nucleaire onderzoek aan de universiteiten. Nog andere versnellers, in an-
dere universiteiten zouden zeker ook in aanmerking komen. Helaas zijn de meeste 
reeds verdwencn, een reden te meer om te conserveren wat we nu nog hebben. 
Maar ook reconstructie dient overwogen te worden. Van de eerste 4 MeV elek-
tronenversneller van dc RUG bestaan nog voldoende stukken om, zeker in mu-
seaal verband, tot een, zij het beperkte, heropbouw over te gaan. Nu kan dit 
nog, binnen 10 of 20 jaar niet meer. Nu zijn er nog enkele onderzoekers die deze 
complexe toestellen (misschien) terug in mekaar kunnen krijgen, binnen 20 jaar, 
zijn ze er niet meer. 

Onze visie loopt daarin gelijk met deze van de Directeur van het Londense 
Science Museum. Recentelijk pleitte Dr. R.G.W. Anderson (3) voor het behoud 
van de 'moderne' (= anno 1950) grote wetenschappelijke instrumenten die ge
bouwd werden door een hele ploeg onderzoekers, en die alleen door diegenen 
'die het meemaakten' in museum-vorm terug opgesteld kunnen worden. Hij ci-
teert daarbij het voorbeeld van een Engelse bubble-chamber die in de CERN aan 
de basis lag van een van de belangrijkste Europese experimenten uit de jaren '50 
en die teruggekeerd was naar Londen. Als stockeringsruimte had hij een hangar 
op een luchthaven nodig, het nochtans indrukwekkende Science Museum bezat 
geen ruimte die groot genoeg was. Niet alle problemen zijn zo 'groot', maar een 
normaal univcrsitair museum wordt al gauw geconfronteerd met het opslaan van 
grote magneten, elektronenmicroscopen, spectrometers, tandartsenstoelen, ope-
ratietafels, stalen longen, enz. Deze dingen zijn zo groot, dat ze aan het einde 
van hun loopbaan niet meer kunnen rekenen op het toevallig bewaren in een kel-
der, in de laboratoria waar zij werden gebruikt, maar systematisch afgevoerd 
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worden naar de schroothoop. De museumconservator kan hier slechts zijn rol 
vervullen als de universiteit de nodige ruimte kan en wil ter beschikking stellen, 
en als de onderzoekers in de laboratoria zich bewust zijn van de historische waarde 
van de instrumenten die zij buiten gebruik stellen. 

MUSEUMDEPOT 

Het normale depot van het Gentse museum, alleen geschikt voor kleine toestel
len, bevat thans zowat 2000 stuks en is voor 75% gevuld zodat hier nog niet di
rect ruimteproblemen te verwachten zijn. De aangroei per jaar is onvoorspel-
baar en afhankelijk van allerlei oncontroleerbare factoren: verhuizen van 
laboratoria, herschikking van leeropdrachten, soms ook ontdekken van het ei-
gen univcrsitair museum door de wetenschappen. Het depot bestaat uit een vol
ledig afgcsloten, koele en droge ruimte, met ongeveer 800 m metalen open leg-
planken van 50 cm diep. De ruimte dient uitsluitend voor het opbergen. Er wordt 
niet constant verbleven of gewerkt. De legplanken zijn per lopende meter instel-
baar in hoogte. Verschillende secties zijn gerescrveerd voor de verschillende dis
ciplines. Gezien de collecties sterk verschillen al naargelang de herkomst, het vak
gebied, de ouderdom, is er niet echt ecn ver doorgedreven systematiek ingevoerd. 
Er wordt vooral per vakgebied geclasseerd, omdat dit voor de studie het meest 
aangewezen is. Het systematisch opzoeken naar bijvoorbeeld ecn constructeur, 
zal mogelijk zijn als dc invcntarisatie volledig afgewerkt is. Het depot is alleen 
toegankelijk voor onderzoekers, niet voor het publiek. 

DE VOORNAAMSTE COLLECTIES 

De museumcollecties zijn te verdelen in twee grote groepen: reeksen instrumen
ten uit een zelfde vakgebied (daarbij op te splitsen in belangrijke evolutieperio-
des) en verzamelingen van instrumenten, toestellen en documenten verbonden 
met het onderzoekswerk van een persoon. Het wordt voor een univcrsitair mu
seum bovendien interessant als deze pcrsonen ook tot het universitaire kader be-
hoorden. 

In 1994-95 werden de collecties bij de herinrichting van het Museum in belan
grijke mate uitgebreid, o.m. de Collectic Plateau, een grote collectie topografi-
sche instrumenten, een collectie instrumenten uit de fysica (optica en elektrici-
teit) rond de figuur van Jules Verschaffelt, evenals een uitgebreid archief omtrent 
deze Gentse professor. 

De Collectie Joseph Plateau is nu onze belangrijkste collectie: 's werelds meest 
uitgebreide verzameling phenakistiscoop-, fantascoop- en anorthoscoopschijven 
(originelen) samen met allerlei kleurwaarnemingsinstrumenten, draadfiguren voor 
oppervlaktespanningsproeven, handgeschreven nota's enz. zijn alleen in dit mu
seum te zien. De restauratie van de schijven is reeds ver gevorderd, maar nog 
heel wat opzoekingswerk blijft te doen i.v.m. de kleurwaarncmingscxperimen-
ten uitgevoerd door J. Plateau. 

De collectie topografische instrumenten, recent opgenomen in het museum, 
is uniek omdat ze instrumenten omvat die uit dezelfde periode stammen en toch 
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afkomstig zijn van verschillende instrumcntmakers uit een aantal Europese Ian-
den en als het ware klaar staan voor een vergclijkende studie. 

De verzameling microscopen omvat uiteraard een aantal klassieke types: bij
voorbeeld een horizontale microscoop type Chevalier (mogelijk gebouwd door 
Amici), een trommelmicroscoop van Oberhaeuser (Parijs, 1835), een enkelvou-
dige dissectiemicroscoop van Zeiss (Jena, 1889). Uit de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw dateren de extra grote gei'nverteerde microscoop van Nachet (Pa
rijs) en de heliograaf microscoop van Bertsch (E. Hartnack, Parijs). Ook 
polarisatiemicroscopen komen in de collectie voor. 

De medische instrumenten uit de Collectie V. Deneffe (1835-1908), evenals al
le medisch materiaal in het bezit van het museum, zijn, in samenwcrking met 
de Stichting Jan Palfyn, opgesteld in het Pand, bij het Museum voor de Geschie
denis van de Genecskunde. 

Een belangrijke oppervlakte wordt ingenomen door de impressionante verza
meling elektriseermachines. De oudste is van het Nairne type, de grootste van 
het Ramsden type. Een aantal goed bewaarde Leidse flessen vervolledigen de 
opstelling. 

Citeren we nu nog enkele andere zeer interessante stukken: de 3 meter lange 
daglichtvergroter (1863) uit het "Legaat Van Monckhoven", bricven en foto's 
van Dr. Leo Baekeland, een fonoplaat in bakeliet (1932) met de stem van Leo 
Baekeland, het bord waaraan eens Prof. August Kekule les gaf tijdens zijn ver-
blijf te Gent van 1858 tot 1867, de gerestaureerde werktafel waaraan deze gelecr-
de zou gewerkt hebben, waardevol oud glaswerk (Florentijnse vazen en flessen), 
een kleine selectie foto- en filmapparatuur van rond de eeuwwisseling, enz. 

Als " moderne instrumentatie" tonen wco.m. de NMR apparatuur die in 1959 
in het Laboratorium Analytische Scheikundc in gebruik kwam, een "Siemens" 
(7-570) mainframe computer, een PET (Positron Emission Tomography) came
ra, enz... 

BETEKSTING 

Alle 700 tentoongestelde voorwerpen zijn voorzien van een beteksting waarop 
voorkomt: benaming van het instrument, datum, constructeur en gebruik. De 
beteksting werd bewust kort gehouden omdat (in een later stadium) aanvullende 
informatie zal verstrckt worden in museumpublikaties of overzichtsbrochures. 
Van de instrumenten die in het depot berusten moet nog een groot aantal gein-
ventariseerd worden, een werk dat vermoedelijk nog zo'n twee jaar in beslag zal 
nemen. 

JULES EMILE VERSCHAFFEIT (1870-1955): DE OPENINGSTEN-
TOONSTELLING 

Een bijzonder groot aantal instrumenten uit het voormalig Natuurkundig Labo
ratorium werden in 1994-5 overgedragcn aan het museum. Naar aanleiding van 
de heropening van het museum werd bijzondere aandacht besteed aan deze aan-
winsten. Ze zijn thans samengcbracht onder de benaming "Collectie Jules 
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Emile Verschaffelt (1870-1955)". Documenten, archiefstukken, memorabilia en 
instrumenten met betrekking tot het leven en werk van deze Gentse fysicus en 
hoogleraar geven een overzicht van ruim 100 jaar onderzoek en onderwijs in de 
fysica aan de RUG. 

Jules Emile Verschaffelt studeerde aan de Gentse universiteit vanaf 1888. Hij 
behaalde het doctoraat in de wis- en natuurkunde op 12 juni 1893. Zijn weten
schappelijke loopbaan ving hij aan als plantkundige bij zijn Icermeester Julius 
MacLeod. In 1889 publiceerde hij zijn eerste artikel: " Het nut der photomicro-
graphie bij de studie der plantkunde". Zclfs in dit eerste artikel steekt de fysicus 
in hem reeds de kop op, en al gauw wendde hij zich uitsluitend tot de fysica. 
In 1894 vertrok hij naar Amsterdam en dan naar Leiden waar hij onder invloed 
kwam van grote fysici als J.H. van 't Hoff, J.D. van der Waals, H.A. Lorentz 
en H. Kamerlingh Onnes, alle vier Nobelprijswinnaars. In Leiden was op dat 
ogenblik een wereldbefaamd laboratorium gegroeid voor de studie van lage tem-
peraturen. In 1908 maakte Heike Kamerlingh Onnes er voor het eerst helium vloei-
baar. Verschaffelt was nauw betrokken bij dat onderzoek en was de eerste die 
er in slaagde dicht bij het kritisch punt de viscositeit van vioeibaar gemaakte gassen 
te bepalen. Hij zou zijn hele loopbaan geinteresseerd blijven in viscositeitsme-
tingen, capillariteit, oppervlaktespanning, e.d. 

Verschaffelt was directeur van het Natuurkundig Laboratorium van de Gent
se Universiteit van 1923 tot 1939. Hij was ecn centrale figuur in de belangrijke 
periode van de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Tijdens zijn leerop-
dracht te Gent werd het Natuurkundig Laboratorium een volwaardig onder-
zoekslaboratorium. Wat aan zijn franstalige voorgangers of collega's qua uit
rusting en lokalcn had tocbehoord, werd door hem overgenomen. Zo komt het 
dat de "Collectie Verschaffelt" stukken bevat die dateren vanaf 1850. Ze om
vat naast demonstratie apparaten in vele gebieden van de fysica, een groot aan
tal waardevolle onderzoeksinstrumenten, die dan vooral verband houden met 
viscositeits- en oppcrvlaktespanningsmetingen (gebied waarin zijn medewerkers 
J. Verhaeghe en R. Moens werkzaam waren). Opmerkelijk is de grote collectie 
galvanometers van uiteenlopende types, en ook klein materiaal uit het gebied 
van dc optica (nicols, prisma's in verschillende materialen, dubbelbrekende kristal-
len, stukken in uraniumglas, enz.) dat uitzonderlijk goed bewaard is gebleven. 
Halfweg 1995 zijn reeds 376 instrumenten uit de "Collectie Verschaffelt" gede-
termineerd en geinventariseerd. Een naar schatting even groot aantal moet nog 
gecatalogeerd worden. 

Begin de jaren '30 was Verschaffelt in contact gekomen met een aantal Duitse 
(Joodse) wetenschappers die bij de opkomst van het nazisme uit hun laboratoria 
werden gezet en die naar het buitenland wilden uitwijken. Helaas lag Belgie te 
dicht bij Duitsland en zijn deze wetenschappers uiteindelijk naar Groot-Brittannie 
en de Verenigde Staten uitgeweken. Verschillende van deze fysici zouden later 
Nobelprijswinnaar worden. In de briefwisseling die betrekking heeft op deze pe
riode bevindt zich ook een brief van Einstein, die deze historisch en wetenschap
pelijke belangrijke periode uit een speciale hoek belicht. 

Verschaffelt was een gedegen theoreticus maar ook een uitstekende experimen-
tator. Hij hechtte bijzonder veel belang aan goed uitgevoerde experimenten en 
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was de eerste die aan de cursussen natuurkunde ook praktische oefeningen toe-
voegde. In het voorwoord tot de Handleiding voor de praktische oefeningen in 
de Natuurkunde schrijft hij: 

" Deze praktische oefeningen moeten dienen om de studenten vertrouwd te maken met het ge
bruik van toestellen, die voorzichtig behandeld moeten worden, en ook om hun vermogen tot 
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te ontwikkelen. Te dien einde worden de toestellen 
den student in handen gegeven, die zich zoveel mogelijk moet trachten te redden zonder iemands 
hulp. De bijgaande beschrijvingen der oefeningen geven hem de nodige aanwijzingen en inlich-
tingen, daarnaast nog voldoende ruimte latende voor eigen oordeel." 

De volgende uitspraken typeren de man en vooral de wetenschapper: "gebruik 
liever uwe hersens dan formules", en nog: "een verkeerde redeneering is altijd 
nog verstandiger dan een juiste bereekening". (4) 

Universiteit Gent — Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen 
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