
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Atomisme en individualisme. De Amsterdamse natuurkunde tussen 1877 en
1940

Maas, A.J.P.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Maas, A. J. P. (2001). Atomisme en individualisme. De Amsterdamse natuurkunde tussen
1877 en 1940. [, Universiteit van Amsterdam]. Verloren.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/atomisme-en-individualisme-de-amsterdamse-natuurkunde-tussen-1877-en-1940(81542f03-739f-426a-ac67-849163bf1807).html


PreludePrelude La science pour la science 

Inn het laatste kwart van de negentiende eeuw stond plotseling een aantal Nederlandse 
natuurwetenschapperss op die tezamen zo succesvol waren dat ze een tijdperk in de 
vaderlandsee wetenschapsgeschiedenis inluidden dat is bestempeld als de Tweede 
Goudenn Eeuw'. 

Dee komst van étut bloeiperiode is des te opmerkelijker omdat de 
Nederlandsee natuurwetenschap in de decennia daarvoor nauwelijks baanbrekende 
resultatenn had opgeleverd. De weinig opwindende ontwikkelingen in de eerste helft 
vann de negentiende eeuw worden vooral in verband gebracht met het functioneren 
vann de universiteiten. Ze werden voornamelijk als een onderwijsinstelling gezien, 
waardoorr aan wetenschappelijk onderzoek geen prioriteit werd toegekend. De 
natuurwetenschappen,, die ook al weinig eigen studenten hadden, kregen nauwelijks 
middelenn toebedeeld.3 

Alss verklaring voor de spectaculaire komst van de Tweede Gouden Eeuw 
wordenn door wetenschapshistorici traditioneel twee onderwijshervormingen 
opgevoerd:: De Wet op het middelbaar onderwijs uit 1863 en de Wet op het hoger 
onderwijss uit 1876. De belangrijkste bepaling van de eerste wet was de instelling van 
dee Hogere Burger School (HBS). Het lesprogramma van de HBS legde een grote 
nadrukk op de natuurwetenschappen en schiep daarmee een behoefte aan docenten 
mett een opleiding aan de natuurwetenschappelijke faculteit. Deze onderwijsvorm 
wass een groot succes, expandeerde snel en bood generaties lang een haast 
gegarandeerdee en respectabele arbeidsplaats voor afgestudeerde 
natuurwetenschappers.. Meer studenten dan voorheen durfden nu een 
natuurfilosofischee studie aan. Daarnaast bleek het curriculum van de HBS - in 
tegenstellingg tot dat van het gymnasium, de traditionele vooropleiding voor de 
universiteitt - een uitstekende vooropleiding voor toekomstige natuurwetenschappers 
tee bieden. De overgrote meerderheid van de belangrijke Nederlandse wetenschappers 
tott 1940 heeft een vooropleiding aan de HBS gehad.4 

Dee Wet op het hoger onderwijs uit 1876, die na een decennialange discussie 
zijnn voorganger, het Organiek Besluit van 1815 verving, betekende volgens veel 
historicii  dat de universiteiten het wetenschappelijk onderzoek als taak kregen 
toegevoegd:: de zogenaamde onderzoeksuniversiteit kreeg gestalte. De wet zou 
hebbenn geleid tot een zodanige verbetering van de omstandigheden voor 
wetenschapsbeoefeningg dat ze een belangrijke pijler zou zijn onder het ontstaan van 
dee Tweede Gouden Eeuw. Kort na het ingaan van de wet werden tal van nieuwe 

33 K. van Berkel, Voetspoor, 111-119. 
44 B. Willink, 'Een inleiding tot de Tweede Gouden Eeuw. De wetten van 1863 en 
18766 en de wedergeboorte van de Nederlandse natuurwetenschap', Hollands 
maandbladmaandblad 22 (1980) 3-9, aldaar 4-6; B. Willink, Sciëntisme, 227-235; Willink , 
TweedeTweede Gouden Eeuw, 24-36; Van Berkel, Citaten, 162-164; J.L. Oosterhoff, 'De 
opkomstt van een "vaderlandsche natuurkunde" aan de Leidse universiteit in de 
tweedee helft van de negentiende eeuw*, in: W. Otterspeer (red.), Een universiteit 
herleeft.herleeft. Wetenschapsbeoefening aan de Leidse universiteit vanaf de tweede helft 
vanvan de negentiende eeuw (Leiden 1984) 103-124, aldaar 104-106. 
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leerstoelenn en laboratoria in de exacte disciplines in het leven geroepen. De 
achtergrondd voor de nieuwe taakstelling zou de overtuiging zijn die zich in de 
Nederlandsee samenleving had genesteld dat wetenschap een geestelijk goed is, 'dat 
waardd is om zichzelfs wille beoefend te worden'.6 Deze nieuwe perceptie, die door 
wetenschapssocioloogg B. Willink sciëntisme wordt genoemd, wordt toegeschreven 
aann een uit Duitsland overgewaaid wetenschapsideaal.7 

Recentelijkk is deze 'institutionele' visie onder vuur komen te liggen. Het is 
niett houdbaar gebleken om de Tweede Gouden Eeuw toe te schrijven aan twee 
onderwijswetten.88 Het is zaak om tot een nieuwe, coherente kijk te komen op 
universiteitt en wetenschap in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

EerstEerst denken, dan doen 
Dee vroeg-negentiende-eeuwse universiteit is wel getypeerd als een 
'vormingsuniversiteit'.. Deze was een typisch product van de hiërarchische 
standenmaatschappijj  die Nederland in die dagen was. Het doel van de 
vormingsuniversiteitt was niet zozeer het leveren van een gespecialiseerde vakstudie, 
maarr het bieden van een savoir vivre voor het leven in de hogere standen. Het 
socialee aspect van de studie, dat zich afspeelde in het corps, was van groot belang als 
voorbereidingg op de toekomst van de student. Er werd veel waarde gehecht aan de 
vrijheidd van de student om zijn eigen studie te kunnen indelen (Lernfreiheit), wat 
onderr meer tot uiting kwam in de afwezigheid van een vastgestelde studievolgorde 
enn in het verzet tegen iedere poging tot het verzwaren van de exameneisen. Van het 
niveauu van de academische studie kan onder deze omstandigheden geen al te grote 
voorstellingg worden gemaakt.9 

Hett curriculum bood een klassieke, encyclopedische studie met het Latijn 
alss voertaal. De student kreeg een vast pakkett vakken en kennis aangereikt. Het 
vormingsideaall  dat hiermee gepaard ging was in de woorden van 

55 Willink, 'Inleiding' 6-8; Willink, Sciëntisme, 235-244; Willink , Tweede Gouden 
EeuwEeuw 42-56; Van Berkel, Voetspoor, 127-138; Van Berkel, Citaten, 165-176. 
66 Van Berkel, Voetspoor, 128. 
77 Van Berkel, Voetspoor, 128-132; B. Willink, Sciëntisme, 78-139. 
88 Wachelder, Vorming en opleiding, 27-33; F. van Lunteren,' "Van meten tot 
weten".. De opkomst der experimentele fysica aan de Nederlandse universiteiten in 
dee negentiende eeuw', Gewina 18 (1995) 102-138; Baggen, Vorming door 
wetenschap,wetenschap, 110-121; K. van Berkel, Citaten, 149-188; B. Theunissen, 'Nut en nog 
eenseens nut'. Wetenschapsbeelden van Nederlandse natuuronderzoekers, 1800-1900 
(Hilversumm 2000) 99-104; AJ.P. Maas, 'Tachtigers in de wetenschap. Een nieuwe 
kijkk op het ontstaan van de Tweede Gouden Eeuw' in de Nederlandse 
natuurwetenschap',, Tijdschrift voor Geschiedenis 3 (2001) 354-376, aldaar 354-357. 
9J.M.. Wachelder, 'Wetenschappelijk vorming - een omstreden kwestie', Gewina 16 
(1993),, 123-140, aldaar 135-137; J. Wachelder, 'Academische vrijheid aan de 
Nederlandsee universiteiten in de negentiende eeuw', in: J.C.H. Blom, AJ. Kox, T.J. 
Veenn (red.), Academische vrijheid (Amsterdam 1995) 61-93, aldaar 64-68; P.A. 
Baggen,, 'Academische vrijheid in een verwetenschappelijkte samenleving', in: 
ibidem,, 117-142, aldaar 122-126. 
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universiteitshistoricuss P. Baggen, het 'zelfstandig leren denken'. De student moest 
eenn zelfstandig oordeel kunnen vormen over wat hij te leren kreeg. Met de 
vervaardigingg van een proefschrift kon hij aantonen hiertoe aan het eind van de 
studiee in staat te zijn. De typische didactische hulpmiddelen die bij het 'zelfstandig 
lerenn denken' hoorden waren kabinetten, botanische tuinen en demonstratie-
experimenten.. Klassieke eruditie en het aangeleerde vermogen om zich zelfstandig 
eenn oordeel te vormen waren eigenschappen waarvan werd gemeend dat de 
maatschappijj  het meest ermee was gediend. 

Inn de hiërarchie van faculteiten was de juridische de meest prestigieuze. De 
leidendee stand in Nederland bestond voor een groot deel uit juristen.11 Een studie 
aann de natuurwetenschappelijke, ofwel 'natuurfilosoflsche' faculteit, stond veel lager 
inn aanzien. De natuurfilosofische faculteit bood ook pas sinds de Franse Tijd een 
volwaardigee studie. Daarvoor hadden de natuurwetenschappen deel uitgemaakt van 
dee brede artes-faculteit, waaruit ook de letterenfaculteit was voortgekomen. Tijdens 
hett ancien régime begon een universitaire studie met een propedeuse aan deze 
algemeenn vormende arfey-faculteit. Het vervolg van de studie vond plaats aan één 
vann de 'hogere*  faculteiten: de medische, de juridische of de theologische faculteit. 
Eenn erfenis uit het verleden was dat medische studenten hun studie begonnen met 
eenn propedeuse aan de natuurfilosofische faculteit en in de praktijk bleef hierin ook 
haarr voornaamste taak bestaan.12 

Wass de juridische faculteit de meest prestigieuze, de medische was in veel 
opzichtenn de meest vooruitstrevende faculteit in de negentiende eeuw. In de 
geneeskundee valt voor het eerst een verschuiving waar te nemen van het ideaal van 
hett 'zelfstandig leren denken* naar het 'zelfstandig leren praktizeren'.13 Deze 
verschuivingg wordt bij uitstek geïllustreerd door de komst van het 
onderwijslaboratorium.. In plaats van te aanschouwen gingen de studenten daar zelf 
proevenn doen. Empirische verwerking kreeg meer nadruk. Ook de kijk op 
wetenschapp veranderde bij de vooruitstrevende geneeskundigen. Wetenschap werd 
nuu meer beschouwd als een dynamisch proces en minder als het overleveren van 
onveranderlijkee kennis. Geleidelijk aan 'schiet het idee wortel dat de 
wetenschapsbeoefeningg een activiteit is die draait om de originaliteit van de 
bijdragenn van de onderzoekers'.14 Het is wellicht ook niet geheel toevallig dat de 
belangrijkstee Nederlandse wetenschapper halverwege de negentiende eeuw - F.C. 
Donderss - een medicus was, en dat twee vooruitstrevende natuurwetenschappers - P. 
Hartingg en GJ. Mulder - een geneeskundige achtergrond hadden.1 

Dee trend die sommige delen van de geneeskunde vertoonden werd echter 
langg niet overal en in alle faculteiten gevolgd. In de natuurwetenschap bleef 
bijvoorbeeldd vooralsnog veel bij het oude. Hiervoor zijn twee redenen te geven. Ten 
eerstee werd haar vooral een vormende waarde toegedicht, wat haar een andere 

Baggen,, Vorming door wetenschap, 40-63. 
111 Ibidem, 67. 
122 M. Groen, Wetenschappelijk onderwijs U, 3-18; Van Berkel, Voetspoor, 98-105 
enn 116. 
133 Baggen, Vorming door wetenschap, 70-86; zie ook: Wachelder, Vorming en 
opleiding,opleiding, 95-110. 

Baggen,, Vorming door wetenschap, 73. 
155 B. Theunissen, Nut, 57 en 81; Van Berkel, Voetspoor, 119-127. 
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positiee gaf dan de medische wetenschap. Ze miste de prikkel uit de praktijk. In de 
tweedee plaats was het aantal natuurwetenschappers veel kleiner. De medici vormden 
inn sterkere mate een eigen gemeenschap met een interne dynamiek, waar 
bijvoorbeeldd halverwege de eeuw al eigen, nationale periodieken circuleerden. Veel 
vann de vooruitstrevende ontwikkelingen in de geneeskunde vonden ook hun 
oorsprongg buiten de universiteiten. 

Dee meest opmerkelijkee vernieuwing in de natuurwetenschap aan de 
universiteitt was een voorzichtige (maar wel vroege) opgang van het 
onderwijslaboratoriumm in de scheikunde. Dit was te danken aan de inspanningen van 
dee scheikundige G.J. Mulder. Hij en zijn leerlingen introduceerden vanaf 1845 
chemischee laboratoria in Utrecht, Groningen en aan het Amsterdamse Athenaeum. In 
dee natuurkunde ontstonden hier en daar de mogelijkheden voor de studenten om - zij 
hett onder primitieve omstandigheden - praktisch onderzoek te doen.16 

Dee doorbraak van het 'leren praktiseren'' betekende ook niet vanzelf de 
komstt van het onderzoeksethos bij de hoogleraren, en derhalve de komst van de 
onderzoeksuniversiteit.. Het onderzoeksethos hield een verschuiving in van de 
activiteitenn van de hoogleraren. Het accent werd verlegd van het op de studenten 
gerichtee onderwijs naar het op vakgenoten gerichte gespecialiseerde onderzoek (en 
vervolgenss het overbrengen van deze houding op studenten). 'Leren praktiseren' 
impliceerdee dit allerminst. Harting en Mulder combineerden bijvoorbeeld het ideaal 
vann het 'leren praktiseren*  met de mening dat een hoogleraar allereerst een docent is 
diee zijn studenten een algemeen vormende opleiding moet bieden. Harting en Mulder 
mogenn dan ook niet aan het begin van de nieuwe (bloei)periode worden geplaatst. 
Daarvoorr hadden zij - net als Chr.H.D. Buys-Ballot, de bekende Utrechtse 
meteoroloogg - een te traditionele opvatting over wetenschapsbeoefening en het 
hoogleraarschap.177 De opkomst van de onderzoeksuniversiteit vloeide dus niet 
automatischh voort uit veranderende wetenschapsopvattingen binnen de 
universiteiten. . 

J.. Huizinga, 'De geschiedenis der universiteit gedurende de derde eeuw van haar 
bestaan,, 1814-1914', in: Verzamelde werken Vm (Haarlem 1951) 36-339, aldaar 
230-236;; W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de 
negentiendenegentiende eeuw ('s-Gravenhage, Haarlem 1992) 119-136 en 146-147; H.G. 
Heijmans,, Wetenschap tussen universiteit en industrie. De experimentele 
natuurkundenatuurkunde in Utrecht onder W.H. Julius en LS. Ornstein 1896-1940 (Rotterdam 
1994)) 7-10; Van Lunteren, 'Meten tot weten', 111-122; H.A.M. Snelders, 'De 
beoefeningg van de natuurkunde in het negentiende-eeuwse Utrecht', N.G 200. 
NatuurkundigNatuurkundig gezelschap te Utrecht (Utrecht 1977) 83-98; H.A.M. Snelders, 'De 
schei-- en natuurkunde aan de Utrechtse universiteit in de negentiende eeuw', 
TijdschriftTijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde 
enen techniek 7 (1984) 32-48; H.A.M. Snelders, 'Chemische laboratoria in de 
negentiendee eeuw', Tijdschrift voorde geschiedenis der geneeskunde, 
natuurwetenschappen,natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 9 (1986) 204-215, aldaar 204-208; H. 
KamerlinghOnnes,, 'LevensberichtR.A. Mees', JaarboekK.A.W. 1888,61-77. 
177 Theunissen, Nut, 63-64 en 78-79; zie ook: Van Berkel, Voetspoor, 169-170. 
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WetWet en wetenschap 
Hett  tastbare bewijs voor  het opwekken van de onderzoeksuniversiteit in de wet van 
18766 wordt wel gezien in de formulerin g van de functie van hoger  onderwijs:18 

dee vorming en voorbereiding tot zelfstandige beoefening der 
wetenschappenn en tot het bekleeden van maatschappelijke betrekkingen, 
waarvoorr  eene wetenschappelijke scholing vereist wordt.19 

Dee 'zelfstandige beoefening der  wetenschappen' kwam niet in de oude regeling voor. 
'Onderwij ss en onderzoek werden beschouwd als schering en inslag van hetzelfde 
weefsel,, onderzoek werd nu een integraal onderdeel van de taak van de hoogleraar', 
verwoorddee wetenschapshistoricus K. van Berkel de implicaties van deze 
zinssnede.200 Een nieuw wetenschapsideaal dat zich in de samenleving had genesteld 
vondd zo zijn weg naar  de universiteiten. 

Datt  er  ernst werd gemaakt om de nieuwe opvatting een plaats te geven 
binnenn de universiteit, zo vervolgen de historici, blijk t uit de investeringen in de 
universiteitenn die volgden op de inwerkingtredin g van de wet: tal van nieuwe 
leerstoelenn werden gecreëerd (mede dankzij  de komst van de Universiteit van 
Amsterdamm verdubbelde het aantal in de natuurwetenschappen) en verschillende 
laboratoriaa verrezen in de decennia na 1876. Het natuurwetenschappelijke landschap 
veranderdee totaal van aanzien.21 

Opp deze interpretati e valt het nodige aan te merken. Het merkwaardige is 
tenn eerste dat er  nergens in de uitwerkin g van de wet een toespeling wordt gemaakt 
opp onderzoek als taak van de universiteit. Er  wordt slechts gesproken over 
onderwijs.. De wet vindt een pensioenleeftijd van zeventig jaar  voor  hoogleraren in 
hett  belang van het onderwijs, een hoogleraar  wordt benoemd 'tot het onderwijs van 
bepaaldee vakken', privaatdocenten worden toegelaten 'tot het geven van hoger 
onderwijs'onderwijs' en ook de 'gebouwen, verzamelingen en hulpmiddelen', zoals laboratoria, 
zijnn er  'voor  het onderwijs' [mij n cursief].22 

Ookk het feit dat na de inwerkingtredin g van de nieuwe wet nieuwe 
laboratoriaa verschenen en nieuwe aanstellingen in de natuurwetenschappelijke 
faculteitt  werden gedaan, kan in verband worden gebracht met de behoeften van het 
onderwijs.. Het onderwijs in de natuurwetenschappen werd, in navolging van de 
geneeskunde,, steeds gespecialiseerder. Didactische vernieuwingen ('leren 
praktiseren')) vereisten de komst van onderwijslaboratoria en het aantal medische en 
natuurwetenschappelijkee studenten nam toe. Door  het lange uitblijve n van de wet 
warenn veel noodzakelijke investeringen uitgebleven. 

Bovendienn past de toename van de uitgaven aan het onderwijs geheel in de 
evolutiee die de overheidsuitgaven in die tij d doormaakten. Nadat de Nederlandse 
overheidd een financiële crisis beginjaren veertig te boven was gekomen, werden de 

188 Onder  anderen: Van Berkel, Citaten, 167. 
199 Handelingen der Staten Generaal, bijlagen zitting 1874-1875, no. 30.1, 
'Gewijzigdd ontwerp van de wet', 11. 
200 Van Berkel, Citaten, 171. 
211 Van Berkel, Voetspoor, 132-133; Willink , Tweede Gouden Eeuw, 42-54. 
222 Handelingen Staten Generaal, bijlagen zitting 1874-1875, no. 30.1, 'memorie van 
beantwoording',, 7-8 en 30.2 'gewijzigd ontwerp van de wet', 14. 
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overschottenn op de begrotingen in de jaren vijfti g vooral ingezet om 
overheidsschuldenn af te lossen. Vanaf de jaren zestig ontstond er substantieel ruimte 
omm de uitgaven op andere gebieden te verhogen. Voorbeelden daarvan vormen de 
infrastructuurr en het onderwijs. Meer geld voor de universiteiten wijst dus niet per se 
opp nieuwe prioriteiten in de uitgaven. Er is geen enkele aanwijzing dat de 
Nederlandsee bestuurders plotseling behept raakten met het sciëntisme en meer oog 
kregenn voor wetenschappelijk onderzoek 'om zichzelfs wille'. Het geld was er nu 
eenmaall  en het kwam vrij toen de nieuwe wet in werking trad.23 

Inn de vaak geciteerde zinsnede 'voorbereiding tot zelfstandige beoefening 
derr wetenschappen' valt op dat er niet staat dat hoogleraren zelf wetenschappelijk 
onderzoekk moesten verrichten. De 'zelfstandige beoefening der wetenschappen' 
betroff  de uitdrukking van een vormingsideaal dat de studenten ten deel moest vallen. 
Daarbijj  moet met 'wetenschap' niet zozeer de opleiding tot wetenschappelijke 
onderzoekerr in de huidige betekenis worden verstaan, maar de vorming tot 
'zelfstandig'' denker, conform het toenmalige vormingsideaal. 

Dee conclusie is dat de opstellers van de wet het blijkbaar helemaal niet 
nodigg vonden om zich over wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit uit te 
spreken.. Zoals J. Huizinga al opmerkte was de vraagstelling die de wetgevers 
hanteerden:: 'wat is hoger onderwijs? niet: wat zijn universiteiten?'24 Veranderingen 
inn de verhouding tussen universiteit en wetenschap hebben zich buiten de wetgeving 
omm voltrokken. 

Doorr J.C.M.Wachelder is reeds de interpretatie onder vuur genomen dat 
mett de wet van 1876 in één pennenstreek van bovenaf de onderzoeksuniversiteit in 
hett leven werd geroepen. Volgens Wachelder was de komst van de 
onderzoeksuniversiteitt een pendant van maatschappelijke veranderingen die hij 
samenvatt onder de term 'modernisering'. Deze modernisering behelst een 
kwalitatievee omslag in de samenleving die zich laat situeren in de negentiende eeuw 
enn die zich het kortst laat omschrijven als een verschuiving van een statische 
standensamenlevingg naar een - door democratisering, schaalvergroting en 
industrialiseringg - meer dynamische maatschappij. In het onderwijs uitte die zich 
doorr het verleggen van de nadruk van de reproductie van bestaande kennis naar een 
denkenn in processen.25 Ook het (dynamische) wetenschappelijke onderzoek zoals dat 
inn de loop van de eeuw op gang komt, in de woorden van Wachelder: 'het 
communicatieff  proces rondom een beperkt aantal controverses'26, is hier een 
exponentt van. Ofschoon zowel Wachelders bevindingen als zijn functionalistische 
methode,, die is gebaseerd op de systeemtheorie van N. Luhmann, niet onbekritiseerd 
zijnn gebleven27, is het zijn verdienste dat hij veranderingen in de academische wereld 
inn een maatschappelijke context heeft geplaatst. 

Ookk Baggen ziet geen institutionalisering van de wetenschap in de Wet op 
hogerr onderwijs. Hij meent althans dat zelfs aan het eind van de negentiende eeuw 
hett wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit nog weinig voorkwam omdat het 

J.L.. van Zanden, A van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en 
economischeeconomische ontwikkeling (Amsterdam 2000) 218-219. 
244 Huizinga, 'Universiteit', 286. 

Wachelder,, Vorming en opleiding, passim. 
266 Ibidem, 205. 
277 Jensma, De Vries, Hoger onderwijs, 50-54. 
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geenn 'officieel karakter*  droeg. Wetenschappelijk onderzoek was een soort 
vrijetijdsbestedingg van de hoogleraar.28 Zijn bewering dat er nauwelijks 
wetenschappelijkk onderzoek werd verricht is echter een onderschatting.29 Hoewel 
wetenschappelijkk onderzoek inderdaad geen (wettelijk) 'officieel karakter' droeg, 
maaktee het wel degelijk voor veel hoogleraren deel uit van hun taakopvatting. 
'Wetenschapsbeoefening**  was weliswaar niet in de wet verankerd, maar was altijd al 
mett de professorale waardigheid geassocieerd. Wetenschap was zo bezien dus wel 
degelijkk een geïnstitutionaliseerde taak van de hoogleraar. Wat er in het laatste deel 
vann de negentiende eeuw gebeurde - en waar de aandacht naar uit dient te gaan - is 
datt de opvatting bij de professoren veranderde over wat wetenschap inhield. 

Medee onder impuls van de studies van Wachelder en Baggen hebben enkele 
wetenschapshistoricii  de invloed van de wet van 1876 genuanceerd. Met de wet werd 
niett meer rechtstreeks dee onderzoeksuniversiteit ingesteld, maar ze legde in hun ogen 
well  'een zwaarder accent op de wetenschapsbeoefening'30 en ze schiep de kaders 
waarinn het onderzoeksethos zich kon gaan manifesteren.3I 

Uitt het voorgaande mag echter worden geconcludeerd dat de 
historiografischee vraagstelling naar het verband tussen de wet en het ontstaan van de 
onderzoeksuniversiteitt vruchteloos is. De invloed van de wet kan slechts met de 
grootstee welwillendheid worden gezocht in het formeel wegruimen van rigiditeiten 
uitt de oude regeling, waarin bijvoorbeeld het aantal hoogleraren per faculteit was 
vastgelegdd en waarin het Latijn tot academische voertaal was bestempeld. Deze 
bepalingenn waren echter al lang door de praktijk achterhaald en vormden niet echt 
eenn rem op de ontwikkelingen. De vraag naar de komst van de 
onderzoeksuniversiteitt is de vraag naar de wijze waarop het onderzoeksethos zich 
meesterr maakte van de hoogleraren en hoe het vervolgens gecanoniseerd raakte bij 
dee bestuurders en de samenleving. 

VanVan Biedermeier tot einzelganger 
Voorr een verklaring van de spectaculaire cesuur in de Nederlandse 
natuurwetenschappenn is een bredere blik op de plaats van wetenschap en 
wetenschapperr in de Nederlandse samenleving nodig. Net als de universiteit kan ook 
dee wetenschapper niet los worden gezien van zijn omgeving. 

Dee Nederlandse staat was in de Bataafse en Franse tijd van bovenaf 
geünificeerdd maar bleef aan de basis verdeeld en verknipt. Ten eerste in sociaal 
opzichtt Het negentiende-eeuwse Nederland was een standensamenleving met een 
geringee sociale mobiliteit. Die standen waren echter niet juridisch gegrondvest. 
Daaromm werden uiterlijkheden belangrijk om het de facto standsverschil tot 

Baggen,, Vorming door wetenschap, 121. 
299 Zie ook: Theunissen, Nut, 102. 
300 Ibidem, 103. 
311 Ibidem, 99-104; K. Van Berkel (red.), Het oude instituut en de nieuwe Akademie. 
OverheidOverheid en wetenschapsbeoefening omtrent het midden van de negentiende eeuw 
(Amsterdamm 2000) 39-63, m.n. 61. 
322 Groen, Wetenschappelijk onderwijs I, 39-40; Otterspeer, Wiekslag, 57-61 en 336-
337. . 
333 Deze paragraaf is gebaseerd op: Maas, Tachtigers'. 

17 7 



uitdrukkingg te brengen. Iemands positie in de samenleving werd afgelezen aan de 
'uiterlijkee tekenen van welstand'. Hierdoor speelden in de dagelijkse omgang 
conventiess een overheersende rol. De hoogleraren waren exemplarische 
vertegenwoordigerss van de geleerde stand en gedroegen zich ook zo: 

Dee Nederlandsche professor had die bijkans ecclesiastieke waardigheid op 
tee houden in uiterlijk en manieren. Hij "dient in het zwart gekleed te gaan, 
zijnn gezigt in deftige plooyen te zetten, op een afgemeten toon te spreken, 
enn van een aantal genietingen des levens zich te onthouden"(...) Er zijn 
professorenn geweest, die nog omstreeks 1870 niet anders dan in rok en 
wittee das college gaven, totdat een welgezinde raadsman hun eens 
vertelde,, dat dit tenue als werkpak enkel meer door kellners werd 
gedragen.35 5 

Eenn hoogleraar in de natuurwetenschap zag zichzelf ook niet in de eerste plaats als 
fysicuss of wiskundige, maar als hoogleraar. 

Tenn tweede was de geografische eenwording nog zeer onvolkomen. Door 
dee beperkte infrastructuur en barrières van tol, lokale accijnzen en verschillende 
regelss speelde het leven zich vooral af op lokaal niveau, zelfs voor de intelligentsia 
(toenn 'geleerde stand' genoemd).37 Het brandpunt van de negentiende-eeuwse 
wetenschapp lag in de eerste decennia van de eeuw in lokale geleerde genootschappen 
waarr werd gewerkt aan de 'bevordering van de kennisse in de proefondervindelijke 
wijsbegeertee en andere wetenschappen' en 'de aankweking eener nuttige en 
aangenamee samenleving'.38 Het gevolg was dat alle geleerde activiteiten een sterk 
persoonlijkk karakter droegen. Ze waren op een algemeen publiek gericht met als 
belangrijkk doel om de geleerdheid van de persoon in kwestie te bevestigen. Het 
wetenschappelijkk werk was extravert en pontificaal.39 De natuurwetenschappehjke 
activiteitenn die in de genootschappen werden bedreven waren weinig innovatief; 
vaakk werden opzienbarende proeven uit het buitenland herhaald. Een andere 
manierr voor de hoogleraar om zich aan zijn medeburgers te tonen was door 
'gewichtig'' in allerlei commissies en comités plaats te nemen. Hiermee kon hij zijn 
'onnoemelijke'' wijsheid etaleren en zo - wat het hoogste goed was - een 'nuttig lid 
derr maatschappij' zijn. Aan publiceren werd niet zo'n belang gehecht als 

344 Th. van Tijn, 'Sociale verhoudingen en opvattingen daarover', Algemene 
geschiedenisgeschiedenis der Nederlanden (AGN) Xü (Bussum 1981-1982) 132-137. 
355 Huizinga, 'Universiteit', 164-165. 
366 Van Lunteren, 'Meten tot weten', 114-115. 
377 R. Aerts, 'Bevoegde autoriteiten. Burgerlijke intellectuelen in de negentiende 
eeuw.. Een groepsportret', De negentiende eeuw 22 (1998) 72-95, aldaar 77; R. 
Aerts,, De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De 
GidsGids (Amsterdam 1997) 35-39. 
388 H.A.M. Snelders, 'De natuurwetenschappen in de lokale wetenschappelijke 
genootschappenn uit de eerste helft van de negentiende eeuw'. De negentiende eeuw 7 
(1983)) 102-122. 
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400 Snelders, 'Lokale wetenschappelijke genootschappen', 102-122. 
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tegenwoordig,, maar wanneer het gebeurde had het vaak de vorm van leerboeken en 
overzichtswerken. . 

Datt originaliteit geen hoog streven was hing samen met een tweede 
prestaüeremmendd kenmerk van de Nederlandse samenleving: de bedaagde, 
burgerlijkee biedermeiercultuur. Deze houding nestelde zich in Nederland, in 
tegenstellingg tot andere landen, tot in de hoogste culturele echelons. De Nederlandse 
negentiende-eeuwsee hogere burgerij was tot in het diepst van haar wezen gekeerd 
tegenn het overdadige en overmatige. De Nederlandse burger diende zich in alles te 
beheersen.. Deze mentaliteit verhinderde wetenschappelijke diepgang. Waar er 
origineell  wetenschappelijk onderzoek was te bespeuren, was het vaak beschrijvend 
off  classificerend van aard. In de fysica keek men naar vlammetjes en vonkjes. In de 
plant-- en dierkunde bloeide de taxonomie, het systematiseren van dieren en planten. 
Enn anders was er sprake van 'nuttig' toegepast onderzoek. Gedrevenheid en 
monomaniee pasten niet bij een negentiende-eeuwse man van de geleerde stand. Zijn 
mentalee instelling verhinderde dat hij zich in een ivoren toren van de samenleving 
afkeerdee om zich 'onbeheerst' op wetenschappelijk onderzoek te storten. 

Dee grote omslag in de Nederlandse natuurwetenschap kwam toen de 
'pionierss van de Tweede Gouden Eeuw' opstonden. Een generatie wetenschappers -
waarvann de fysici H.A. Lorentz, H. Kamerlingh Onnes en Van der Waals, de 
astronoomm J.C. Kapteyn, de plantkundige Hugo de Vries en de scheikundige J.H. van 
'tt Hoffde belangrijksten waren - vervoegde zich aan het front van de internationale 
wetenschappelijkee ontwikkelingen. Ze zetten met baanbrekend werk Nederland 
nadrukkelijkk op de wetenschappelijke wereldkaart. Kenmerkend voor deze pioniers 
warenn een niet aflatende werklust, het vermogen om zich op (zeer) lange 
termijnprojectenn te concentreren en een relatief isolement waarin de meesten tot 
ongeveerr de eeuwwisseling hun wetenschap beoefenden. Het waren individualisten 
diee zich terugtrokken in een ivoren toren en in de 'esotherische' wereld van het 
gespecialiseerdee wetenschappelijke onderzoek.41 Overigens wil dit natuurlijk niet 
zeggenn dat ze in alle opzichten volkomen einzelganger waren of altijd geïsoleerd 
blevenn werken. 

Datt deze briljante individuen niet door instituties zijn 'gecreëerd' in een met 
sciëntismee doordrenkte maatschappij, bewijst de geringe materiële ondersteuning die 
dee pioniers hadden bij hun onderzoek. Voor de eeuwwisseling kwamen er op de 
keperr beschouwd maar weinig onderzoeksfaciliteiten tot stand. In Amsterdam 
bijvoorbeeldd wist Van 't Hoff weliswaar een heuse chemische onderzoeksschool in 
tee stellen, maar dat betekende voornamelijk het inschakelen van studenten in een 
doorr hem opgezet onderzoeksprogramma. Hij moest het intussen lange tijd stellen 
mett een abominabel ingericht en overbevolkt laboratorium waarin hij nauwelijks 
enigee ruimte had om experimenteel onderzoek te verrichten (terwijl hij juist in die 
tijdd zijn beste onderzoek verrichtte). Beginjaren negentig kwam er een nieuw 
gebouww in gebruik, maar ook dat was in eerste instantie gebouwd voor het 
onderwijs. . 

411 Maas, 'Tachtigers*, 360-366. 
422 W.P. Jorissen, L.Th. Reicher, L H. van 't Hoffs Amsterdamer Periode : 1877-1895 
(Helderr 1912) 37-38 en 43. 
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Err zijn twee befaamde voorbeelden van onderzoeksinstituten in de 
Nederlandsee natuurwetenschap die aan de universiteiten voor de eeuwwisseling 
gestaltee kregen. Het ene is het Sterrenkundig Laboratorium van de Groningse 
astronoomm Kapteyn. Zijn relaas wijst erop dat er maar weinig begrip was in 
Nederlandd ten aanzien van het wetenschappelijk onderzoek. De verantwoordelijke 
bestuurderss weigerden om voor Kapteyn een observatorium te bekostigen. Daarop 
besloott hij zich te gaan richten op sterrenkundig onderzoek waarvoor nauwelijks 
middelenn nodig waren: het uitmeten van sterren op foto's die in observatoria elders 
warenn gemaakt. Maar ook hiervoor toonden de bestuurders geen begrip en kreeg hij 
dee benodigde middelen niet los. Hij kreeg niet eens een eigen ruimte tot zijn 
beschikking.. Dankzij een collega-hoogleraar, die een lokaal beschikbaar stelde en de 
bescheidenn middelen die Kapteyn op allerhande manieren bijeen wist te schrapen 
kwamm het Sterrenkundig Laboratorium tot stand. In dat laboratorium zouden 
belangrijkee wetenschappelijke resultaten worden geboekt. 

Hett andere voorbeeld is het laboratorium dat Kamerlingh Onnes opbouwde. 
Hett cryogene laboratorium staat in de literatuur vaak model voor de laat-
negentiende-eeuwsee Nederlandse natuurwetenschap, maar is veeleer een aberratie. 
Hett Leidse laboratorium was het enige gespecialiseerde onderzoekslaboratorium in 
Nederlandd dat voorzien was van kostbare apparatuur en een hoogleraar die zich 
volopp met onderzoek kon bezighouden. Dat laatste was te danken aan Lorentz die de 
lessenn 'experimentele fysica*  overnam, die eigenlijk tot Onnes' taak behoorden. Hoe 
Onness aan zijn apparatuur kwam is nooit onderzocht. Het is wel bekend dat hij een 
handigg organisator was met goede contacten.44 

Dee Nederlandse wetenschappers hadden als hoogleraar en als directeur van 
eenn laboratorium een behoorlijke autonomie. Daarnaast genoten ze als professoren 
eenn groot maatschappelijk prestige. Dit bezorgde hun enige speelruimte waardoor in 
hett laatste kwart van de negentiende eeuw hier en daar de eerste kenmerken van de 
onderzoeksuniversiteitt zichtbaar konden worden. Maar echt structureel raakte het 
onderzoekk aan de universiteit pas na de eeuwwisseling ingebed. Toen waren de 
eerstee nobelprijzen al in ontvangst genomen. 

Rondd 1850 begon onder impuls van Thorbecke cum suis een proces dat geleidelijk 
eenn eind maakte aan de geografische versnippering en de sociale immobiliteit De 
infrastructuurr werd verbeterd, verstarrende regels werden afgeschaft, andere 
regelingenn werden nationaal geüniformeerd. Het verlagen van in- en uitvoertarieven 
versterktee de internationale integratie. Kenmerkend voor deze periode is dat de 
lokalee genootschappen hun betekenis verloren, op enkele na die erin slaagden om 
eenn nationale uitstraling te krijgen, zoals het Amsterdamse Genootschap ter 
bevorderingg van Natuur-, Genees- en Heelkunde.45 Ook de veranderingen in de 
geneeskunde,, die sterker nationaal georganiseerd en georiënteerd raakte, waren 
symptomatischh voor die tijd. 

433 H. Hertzsprung-Kapteyn, J.C. Kapteytu Zijn leven en werken (Groningen 1928) 53 
enn 69-77; W.E. Krul, 'Kapteyn and Groningen: a portrait', in: P.C. Kruit, K. van 
Berkell  (red.), The legacy of J.C. Kapteytu Studies on Kapteyn and the development 
ofof modern astronomy (Boston, London 2000) 53-77, aldaar 57-61. 
^Oosterhoff,, 'Vaderlandsche natuurkunde', 117-121. 
455 Van Berkel, Citaten, 177-182. 
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Uiterlijkhedenn gingen plaats maken voor prestaties. Dit ging gepaard met t 
eenn toenemende individualisering. Zo ontstond een klimaat waarin de pioniers van 
dee Tweede Gouden Eeuw konden gedijen. En zij niet alleen. In het laatste kwart van 
dee eeuw manifesteerden zich ook op andere terreinen een aantal opmerkelijke 
individuen,, die met veel elan de Nederlandse cultuur en samenleving nieuw leven 
inbliezen.. Het was de tijd van de Nieuwe Gids (W. Kloos, L van Deyssel) en de 
grotee literatoren H. Gorter, F. van Eeden en L. Couperus. In de schilderkunst kwam 
dee Haagse Schooll  - met H. W. Mesdag en J. Israels - tot ontplooiing. V. Van Gogh 
schilderdee in de jaren tachtig zijn indrukwekkende oeuvre. Ook de economie bloeide 
op.. Een groot deel van de bekende Nederlandse multinationals stammen uit deze 
periode,, dankzij de pioniersgeest van G. A. Heineken, de gebroeders Philips, H. 
Jurgens,, S. van den Bergh en A.J. Zijlker. Constitutioneel Nederland kende in die 
tijdd in A. Kuyper een staatsman van groot allure. De pioniers van de Tweede Gouden 
Eeuww maakten deel uit van een grote intellectuele opleving in het laatste kwart van 
dee negentiende eeuw.46 

Dee historicus E.H. Kossmann noemt de jaren tachtig van de negentiende 
eeuww het tijdperk van het 'hyperindividualisme'. Exemplarisch voor hem zijn de 
Tachtigers,, die de literatuur bombardeerden tot de 'allerindividueelste expressie van 
dee allerindividueelste emotie'. Hoewel Kossmann vooral de literatuur en het 
politiekee klimaat op het oog heeft, is zijn aanduiding ook van toepassing op de 
nieuwee generatie wetenschappers. Zij richtten zich niet meer in de eerste plaats op de 
samenlevingg of de stand maar op de wereld van de wetenschap. U art pour l'art, 
riepenriepen de cultuurdragers van Tachtig. Wat de pioniers deden was La science pour la 
science.science.41 41 

Alless heeft zijn prijs. Ten koste van het succes speelde zich een klein 
faustiaanss drama af. De tol die de wetenschapper moest betalen voor het betrekken 
vann de ivoren toren was dat zijn positie in de samenleving als algemene 
cultuurdragerr teloor ging. In de negentiende eeuw werd aan wetenschap veelal een 
vormendee waarde toegekend en stond ze vaak op één lijn met andere cultuuruitingen 
alss literatuur en kunst In genootschappen kwamen de letteren en de wetenschap vaak 
samenn en in de redactie van een 'letterkundig tijdschrift' als De Gids was in de eerste 
helftt van de negentiende eeuw bijvoorbeeld sprake van een 
'oververtegenwoordiging**  van natuurwetenschappers.48 Met het verlies van de 
vormendee functie raakte het onderzoek los van de maatschappij. Wetenschappelijk 
onderzoekk concentreerde zich niet meer rond maatschappelijke vraagstukken. Het 
formuleerdee en herformuleerde zijn eigen probleemstellingen, en werd daarbij 
minderr begrijpelijk - zo niet onbegrijpelijk - voor niet-ingewijden.49 De Nederlandse 
wetenschapp werd een eigen, grotendeels autonome gemeenschap met haar eigen 
discours,, normen en dynamiek. Als intellectuelen zouden natuurwetenschappers nog 

466 Willink wijst ook op de coïncidentie van de opbloei in economisch, cultureel en n 
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vaakk de publieke arena betreden, maar deze activiteiten stonden los van de 
dagelijksee praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. 

Dee Tweede Gouden Eeuw werd niet geïnitieerd van bovenaf. De opleving van het 
wetenschappelijkk onderzoek was de verdienste van enkele briljante eenlingen, die in 
hett 'hyperindividualistische' eind-negentiende-eeuwse Nederland konden gedijen. 
Dezee studie is in de eerste plaats een geschiedenis van de Amsterdamse Natuurkunde 
tussenn 1877 en 1940. Maar juist die geschiedenis is ook te lezen als een 
exemplarischh bewijs voor de in deze prelude opgeworpen hypothese. En - meer 
algemeenn gesteld - als bewijs dat de gang van de wetenschap werd bepaald door 
wetenschapperss en niet door beleidsmakers of wetgeving. 
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