
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Doelmatig maar tevens schoon’ 
Architectuur & wetenschap in het 

 Botanisch Laboratorium  
in Groningen 1892-1899 

Masterscriptie Geschiedenis 
Jaline de Groot 
S2138743 
06 47357401 
Van Hamelstraat, 29a 
Groningen 
Prof. dr. Klaas van Berkel 
27.800 woorden 
25 november 2016 



2 
 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Inhoud 

Inleiding ......................................................................................................................................................... 5 

1. Geschiedenis en architectuur van laboratoria ................................................................................ 13 

Private en publieke plekken ................................................................................................................ 13 

Onderwijs en discipline ........................................................................................................................ 15 

Wetenschappelijke uitstraling ............................................................................................................ 17 

2. Jan Willem Moll en de botanie in Groningen .................................................................................. 21 

Botanische wetenschap ....................................................................................................................... 21 

De Groningse hortus ............................................................................................................................ 25 

Jan Willem Moll ..................................................................................................................................... 27 

Bestaande faciliteiten .......................................................................................................................... 33 

Molls eerste wensen voor een nieuw laboratorium ...................................................................... 37 

3. Rijksbouwkundige Van Lokhorst ........................................................................................................ 43 

Bouwen door de overheid .................................................................................................................. 43 

Jacobus van Lokhorst ........................................................................................................................... 48 

4. De ideeën worden concreet ............................................................................................................... 55 

Van Lokhorst stuurt aan op een onderzoeksreis ............................................................................ 55 

Moll en Van Lokhorst op reis .............................................................................................................. 59 

Molls nieuwe eisen en overleg ........................................................................................................... 64 

Verder overleg ....................................................................................................................................... 71 

5. De architectuur van het Botanisch Laboratorium nader bekeken .............................................. 79 

Privé en publiek ..................................................................................................................................... 79 

Onderwijs en discipline ........................................................................................................................ 82 

Wetenschappelijke uitstraling ............................................................................................................ 87 

Conclusie ..................................................................................................................................................... 91 

Bronnen en literatuur ............................................................................................................................... 95 

Lijst met afbeeldingen ............................................................................................................................ 101 

Bijlage 1. Studentenaantallen Moll.  .................................................................................................... 102 

Bijlage 2. Bouwtekening plattegrond Botanisch Laboratorium. .................................................... 104 

Bijlage 3. Bouwtekening zijgevels Botanisch Laboratorium. ........................................................... 105 

 



4 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Inleiding 
 
Voldaan liep de hoogleraar voor de groep uit, vertellend over zijn nieuwe onderkomen. Waar het 

laboratorium eerst alleen in zijn verbeelding, op schetsen en in brieven had bestaan, stond het 

indrukwekkend grote gebouw er nu echt. Een grote groep mensen had zich daar verzameld op 

zaterdag 22 april 1899, de dag dat het Botanisch Laboratorium in Groningen aan de Grote 

Rozenstraat officieel werd geopend. Plechtig had Jan Willem Moll, hoogleraar botanie en directeur 

van het laboratorium en de hortus, gesproken over de waarde van laboratoria voor de wetenschap. 

Hij hoopte dat de investering in het geavanceerde gebouw een lange tijd zou voldoen aan de eisen 

die zijn vakgebied stelde. Rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst, de architect van het gebouw, 

had hij openlijk hulde betuigd. Voor de meeste mensen, zo sprak Moll, wogen ‘’s lands penningen’ 

helaas zwaarder dan het idee der schoonheid. Hij verdedigde zowel Van Lokhorst als zijn nieuwe 

laboratorium uitvoerig omdat bovenal met de beschikbare middelen het doel van een ‘doelmatig 

maar tevens schoon’ laboratorium was bereikt. Rector-magnificus J. Domela Nieuwenhuis sprak 

ten slotte de hoop uit dat Moll nog vele jaren in Groningen werkzaam zou kunnen zijn ten bate 

van de wetenschap en de geestelijke weerbaarheid van het Nederlandse volk. Nu liepen ze achter 

hem aan. De hoogleraren, studenten en andere belangstellenden kregen alles te zien, met extra veel 

aandacht voor de zaal voor microscopische oefeningen en de collegekamer. Als laatste kreeg het 

publiek een demonstratie van het nieuwe projectieapparaat, waarmee Moll tal van afbeeldingen van 

planten vertoonde. Na jaren van onderzoek, overleg, bouw en inrichting was het laboratorium 

officieel geopend en helemaal klaar voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.1  

 Wetenschap is een onderneming die nauwelijks los gezien kan worden van de plaats waar 

zij wordt bedreven. De universele aanspraak die wetenschap vaak maakt is in de praktijk een 

uitkomst van situaties en gebruiken die op lokale plekken tot stand komen en die door conventies 

worden verspreid. Aandacht voor dit lokale aspect van wetenschap is de laatste veertig jaar 

toegenomen. Aangenomen wordt dat wetenschappelijke ideeën niet rondzweven in de lucht en 

niet op algemene of plaatsloze plekken tot stand komen, maar binnen lokale, culturele en sociale 

dimensies.2  

                                                
1 J.W. Moll, Onze laboratoria en de wetenschap: rede bij de opening van het Botanisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te 
Groningen, den 22n april 1899 (’s-Hertogenbosch: Stoomdrukkerij Firma Robijns & Co, 1899), 21; Het nieuws van den 
dag: kleine courant, 25 april1899; “Het nieuwe Botanisch Laboratorium te Groningen,” De Telegraaf, 24 april, 1899. 
(www.delpher.nl) 
2 Adi Ophir en Steven Shapin, “The place of knowledge: A methodological survey,” Science in Context 4, no. 1 (1991): 
4.  
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 Als kennis lokaal is, zal onderzoek naar die lokale dimensie essentieel zijn om meer over de 

praktijk van wetenschap te ontdekken. Historisch gezien zijn er veel plaatsen te noemen waar 

mensen bewust bezig zijn geweest met het verwerven van kennis. Voorbeelden daarvan zijn 

kloosters, musea, botanische tuinen, het veld, ziekenhuizen, observatoria en laboratoria. Vaak 

wordt wetenschap bedreven in een bepaald gebouw. Dit gebouw wordt dat gebruikt door 

wetenschappers om bijvoorbeeld experimenten uit te voeren, om boeken te lezen, om te 

overleggen met collega’s, om onderwijs te geven, om artikelen te schrijven en om informatie te 

bewaren.3 Een wetenschappelijk gebouw is een onderdeel van de lokale factoren die tot de 

productie van wetenschap leiden. In een standaard kantoorruimte zouden wetenschappers zoals 

economen of historici goed hun werk kunnen verrichten, maar voor een bioloog is deze ruimte 

minder geschikt. Hoe een gebouw is ingericht en hoe een werkplek eruit ziet is van invloed op wat 

wetenschappers kunnen onderzoeken en op welke manier zij kunnen werken. Het ontwerp van 

een gebouw speelt een rol bij de wetenschappelijke activiteiten die zich daarbinnen afspelen.  

 Voor de wetenschapsgeschiedenis kan onderzoek naar architectuur van wetenschappelijke 

gebouwen informatie opleveren. De betekenis van architectuur beperkt zich hier niet alleen tot de 

bouwstijl. De constructie van het gebouw, de indeling en hun onderlinge relatie vallen ook onder 

architectuur. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de geschiedenis van laboratoria en 

wetenschappelijke gebouwen en ook specifiek naar het ontwerp daarvan. Dit zijn voornamelijk 

laboratoria die aan een wetenschappelijk instituut of universiteit verbonden zijn in Europa of 

Noord-Amerika. Wetenschapshistoricus Owen Hannaway laat zien dat plattegronden van 

laboratoria niet alleen vergeleken kunnen worden qua stijl, maar dat hieruit ook informatie 

verkregen kan worden over de veranderde blik op wetenschap in het begin van de zeventiende 

eeuw.4 Wetenschapshistorica Sophie Forgan gebruikt wetenschappelijke gebouwen uit de 

negentiende eeuw als bron om haar betoog te ondersteunen dat het idee van wat een universiteit is 

in deze tijd veranderde. Laboratoria geven volgens haar inzicht in praktijken als identiteitsvorming 

van de wetenschappelijke gemeenschap en laten ideeën over onderwijs en discipline zien.5 

Socioloog Thomas Gieryn ziet laboratoria als technologische artefacten die gevormd worden door 

mensen en vervolgens weer zeer bepalend zijn voor het handelen van de mensen daarin. Deze 

interactie kan in een laboratorium onderzocht worden. Ook kunnen sociale verhoudingen in een 

                                                
3 David N. Livingstone, Putting science in its place: geographies of scientific knowledge (Chicago: University of Chicago Press, 
2003), 17. 
4 Owen Hannaway, “Laboratory Design and the Aim of Science: Andreas Libavius versus Tycho Brahe,” Isis 77, no. 
4 (December 1986), 587.  
5 Sophie Forgan, “The architecture of science and the idea of a university,” Stud. Hist. Phil. Sci. 20, no. 4 (1989): 406-
407.  
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laboratorium zichtbaar worden door de architectuur te analyseren. In sommige laboratoria hebben 

bijvoorbeeld wetenschappelijke disciplines die hoger in aanzien staan, een prestigieuzere plaats 

gekregen in het gebouw.6  

 Niet alleen speelt de architectuur van een gebouw een rol in de uiteindelijke 

wetenschappelijke activiteiten die daarbinnen plaatsvinden, in het ontwerp wordt ook vaak 

rekening gehouden met de wetenschap die daarin wordt uitgeoefend. Wetenschap en architectuur 

beïnvloeden elkaar dus wederzijds. Hoewel enkele historici meer inzicht hebben gegeven in deze 

wederzijdse beïnvloeding is over de manier waarop daadwerkelijk wetenschappelijke gebouwen 

verrijzen weinig bekend. Gieryn beschrijft wel het ontwerpproces en het in gebruik nemen van het 

Cornell Biotechnology Laboratory in het Amerikaanse Ithaca in 1988, waar bijzonder veel 

personen en organisaties betrokken waren bij het eindresultaat.7 Een eeuw eerder was dat anders. 

In het midden van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw groeide het aantal 

universitaire laboratoria in Europa en Noord-Amerika snel. Het werden specialistische 

onderzoeksinstituten die niet meer te vergelijken waren met de ruimtes waarin onderzoekers de 

eeuw daarvoor werkten.8 In veel gevallen was er direct contact tussen de architect en de betreffende 

hoogleraar die tevens directeur van het nieuw te bouwen gebouw zou worden. Het onderzoeken 

van een dergelijk ontwerpproces geeft de mogelijkheid om meer kennis te verkrijgen over het 

verband tussen architectuur en wetenschap aan het einde van de negentiende eeuw en de invloeden 

van deze twee op elkaar. Dit verband kan ons meer inzicht geven in de praktijk van wetenschap.  

 In literatuur over architectuur en laboratoriumbouw wordt het idee, dat het ontwerpproces 

interessant zou kunnen zijn, twee keer kort aangestipt. Galison noemt dat er bij de ontmoetingen 

tussen architecten en wetenschappers vrij weinig bekend is over hoe wetenschappelijke kennis past 

en botst met plannen en intenties van de architect.9 Forgan zegt dat de relatie tussen architect en 

hoogleraar inderdaad interessant is en dat veel architecten een gebouw precies konden bouwen 

zoals een hoogleraar dat wenste. Echter, hoe de ideeën van een negentiende-eeuws 

wetenschappelijk gebouw of een laboratorium tot stand kwamen is onduidelijk, evenals de precieze 

de rol van de architect en de hoogleraar.10  

                                                
6 Thomas F. Gieryn, “What buildings do,” Theory and society 31, no. 1 (februari 2002): 41, 46-48. 
7 Gieryn, “What buildings do,” 51-65.  
8 Catherine M. Jackson, “The laboratory,” in A companion to the history of science, ed. Bernard Lightman (Chichester: 
John Wiley & Sons, 2016), 296; Catherine M. Jackson, “Chemistry as the defining science: discipline and training in 
nineteenth-century chemical laboratories,” Endeavour 35, no. 2-3. (2011): 55.  
9 Peter Galison, “Buildings and the subject of science,” in The architecture of science, ed. Peter Galison en Emely 
Thompson (Cambridge, MIT Press, 1999), 19. 
10 Sophie Forgan, “Bricks and bones: architecture and science in Victorian Britain,” in The architecture of science, 186.  
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Het onderzoeken van laboratoria is de laatste veertig jaar erg in trek geweest, vooral onder 

sociologen en antropologen. Zij gingen op dezelfde manier als een etnograaf een verre volksstam 

onderzoekt, wetenschappers in laboratoria observeren om te onderzoeken hoe wetenschappelijke 

kennis in de praktijk wordt verkregen.11 Hoe die kennis zelf ontstaat is geen onderwerp van deze 

scriptie, het gaat juist iets verder terug. Nog voordat kennis in laboratoria tot stand komt, moet het 

laboratorium worden gebouwd. In plaats van onderzoek naar het maken van wetenschap, zoals bij 

Bruno Latour, wordt in deze scriptie het maken van de plek en het gebouw van wetenschap 

onderzocht. Niet onderzoek naar ‘science in the making,’ maar onderzoek naar ‘laboratories in the 

making.’12  

De Nederlandse Rijksbouwkundige Van Lokhorst ontwierp veel academische laboratoria 

in Nederland en hij stond erom bekend dat hij nauw wilde samenwerken met de hoogleraar van 

het te bouwen laboratorium. Hoogleraar botanie Moll, die bij zijn aanstelling in Groningen in 1890 

een nieuw laboratorium wenste, schreef in de periode van 1892 tot 1901 verschillende brieven naar 

Van Lokhorst, zijn medewerkers en leveranciers.13 Veel van deze brieven zijn bewaard gebleven. 

Samen met verschillende programma’s van eisen, een reisverslag, foto’s, bouwtekeningen en ander 

archiefmateriaal, geven zij een uniek beeld van het ontwerpproces. Dit laboratorium van Moll was 

bij de bouw vernieuwend en modern en het diende als voorbeeld voor andere botanische 

laboratoria in Nederland en Europa.14 De neogotische- en neorenaissance bouwstijl die Van 

Lokhorst eropna hield en waarin het nogal opvallende Botanisch Laboratorium dat in 1899 werd 

geopend, is gebouwd was echter omstreden. Er werd soms hevige kritiek geuit naar de architect. 

Moll was echter, net als veel andere gebruikers van laboratoria die Van Lokhorst ontwierp, 

bijzonder tevreden met het resultaat.  

De vraag is echter waarom hoogleraar Moll zo uitgesproken lovend was over het Botanisch 

Laboratorium dat tussen 1892 en 1899 voor hem werd ontworpen door Rijksbouwkundige Van 

                                                
11 Bekende eerste onderzoeken daarover zijn: Bruno Latour en Steve Woolgar, Laboratory life: the construction of scientific 
facts (Princeton: Princeton University Press, 1979); Karin Knorr Cetina en Michael Mulkay, Science observed: perspectives 
on the social study of science (London: Sage Publications, 1983); Harry Collins, Changing order: Replication and Induction in 
Scientific Practice (London: Sage Publications, 1985). 
12 Historici hebben vanaf de jaren 80 ook veel aandacht voor laboratoria, hoewel het aantal studies in de jaren 
negentig weer stagneerde. Zie: Robert E. Kohler, “Lab history: reflections,” Isis 99, no. 4 (December 2008): 763-764. 
Studies over historische laboratoria zijn bijvoorbeeld te vinden in het Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek en dan het themanummer van R.P.W. Visser en C.J.M. Hakfoort, red., 
Werkplaatsen van wetenschap en techniek. Industriële en academische laboratoria in Nederland, 1860-1940 
(Amsterdam 1987).  
13 De correspondentie bevat 43 brieven waarvan 29 van Van Lokhorst en 14 van Moll.  
14 R.P.W. Visser, “De ontwikkeling van de universitaire biologische laboratoria,” Tsch.Gesch.Gnk.Natuurw.Wisk.Techn. 
9, no.4 (1986): 264; Johannes Cornelis Schoute, De ontwikkeling en de tegenwoordige stand der formele plantenmorfologie, rede 
bij het aanvaarden van het hoogleraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Groningen (Groningen: P. Noordhoff, 1917), 27-28. 
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Lokhorst. Om deze vraag, de hoofvraag van deze scriptie, te beantwoorden is het nodig om het 

hele bouwproces, van de eerste ideeën van Moll en Van Lokhorst tot de vormgeving van die ideeën 

en de uiteindelijke oplevering, na te gaan. Vanwege het unieke bronnenmateriaal dat beschikbaar 

is over het Botanisch Laboratorium, met name de correspondentie tussen Moll en Van Lokhorst, 

is dat goed mogelijk. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is deze opgedeeld in vijf 

deelvragen. De eerste deelvraag gaat over welke ideeën in het veld van laboratoriumgeschiedenis 

en publicaties over wetenschap en architectuur behulpzaam zijn in het onderzoek naar historische 

laboratoria. De tweede deelvraag is de vraag waarom Moll een nieuw laboratorium wenste. De 

derde deelvraag gaat over hoe Van Lokhorst te werk ging bij het ontwerpen van zijn gebouwen. 

De vierde deelvraag is hoe van Lokhorst vormgaf aan Molls ideeën. De vijfde deelvraag gaat 

tenslotte over de mate waarin het publieke en private, disciplinering en wetenschappelijke 

uitstraling een rol speelde in het ontwerp en de bouw van het Botanisch Laboratorium. Onderzoek 

naar het ontwerpproces van het Botanisch Laboratorium en het verklaren waarom Moll zo lovend 

was, geeft de mogelijkheid om aan de hand van dit gebouw de veronderstelde wisselwerking tussen 

wetenschap en architectuur te onderzoeken. 

De hoofd- en deelvragen zijn beantwoord door eerst een inventarisatie te maken van 

wetenschappelijke literatuur over historische laboratoria en met name de architectuur daarvan. 

Vervolgens zijn de beschikbare bronnen kritisch doorgenomen. Dat zijn vooral de brieven van 

Moll en Van Lokhorst naar elkaar, de twee programma’s van eisen, het reisverslag en de 

bouwtekeningen van het Botanisch Laboratorium. Op basis van deze bronnen is een reconstructie 

gemaakt van het ontwerpproces met daarbij een analyse daarvan naar aanleiding van literatuur over 

historische laboratoria en architectuur.  

Er zijn een paar redenen om het onderzoek naar de wisselwerking van architectuur en 

wetenschap in het Botanisch Laboratorium te rechtvaardigen. Allereerst is dit onderzoek, zoals al 

werd genoemd, van belang omdat het licht werpt op het weinig onderzochte fenomeen van de 

wisselwerking tussen architectuur en wetenschap. Daarnaast is de geschiedenis van 

laboratoriumbouw een belangrijke fase in de universiteitsgeschiedenis waar betrekkelijk weinig over 

bekend is. De tweede helft van de negentiende eeuw groeide het aantal wetenschappelijke 

gebouwen en laboratoria snel want het toegepast en experimenteel onderzoek vereiste steeds meer 

gespecialiseerde gebouwen. Waar laboratoria eerst een aanhangsel waren van de universiteit werden 

zij op den duur de kern ervan. De fase van laboratoriumbouw is dus cruciaal om de historische 

ontwikkeling van de Nederlandse en vele Europese universiteiten te begrijpen.15 Ten slotte is dit 

                                                
15 Klaas van Berkel, Universiteit van het Noorden. Deel II (in voorbereiding).  
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onderzoek architectuurhistorisch interessant. Lang heeft de architectuurgeschiedenis zich 

voornamelijk gericht op onderzoek naar het uiterlijk van gebouwen. Welke rol opdrachtgevers 

spelen in het ontwerpproces is onduidelijk en onderzoek hierna past in een trend binnen de 

architectuurgeschiedenis om niet alleen de focus te leggen op stijlkenmerken, maar om alle facetten 

die komen kijken bij het ontwerpen van een gebouw mee te nemen in het onderzoek.16  

Er is eerder over het Botanisch Laboratorium in Groningen geschreven, vooral in 

gedenkboeken. Allereerst deed Moll dat zelf uitvoerig door middel van een veertien pagina’s lang 

stuk in het gedenkboek ter ere van het derde eeuwfeest van de Groningse universiteit in 1914. De 

zalen, faciliteiten en bijzonderheden van zijn onderkomen werden nauwkeurig door hem 

beschreven, waaruit ook alle lof blijkt voor de Rijksbouwkundige met wie hij had samengewerkt.17 

In het boek van Henriëtte Andreas over de Groningse hortus wordt ook in een hoofdstuk aandacht 

besteed aan Moll en zijn nieuwe laboratorium.18 In het fotoboek Knap bezit wordt het Botanisch 

Laboratorium door kunsthistoricus C.E. de Jong-Jansen kort vanuit kunsthistorisch perspectief 

beschreven.19 In de bundel in het kader van het lustrum van de Groningse universiteit in 1999 

noemt historicus Klaas van Berkel het Botanisch Laboratorium kort als één van de verschillende 

laboratoria die rond 1900 in Groningen werd gebouwd.20 David Baneke noemt het Botanisch 

Laboratorium in zijn gedenkboek over een eeuw Groningse natuurwetenschappen, waarbij hij 

ingaat op de inrichting van Molls Laboratorium.21 Het Botanisch Laboratorium komt ook aan bod 

in het tweede deel van Universiteit van het Noorden waarin Van Berkel het laboratorium en de 

betekenis ervan beschrijft voor de groeiende en qua gebouwen uiteenvallende universiteit aan het 

einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw.22 De meeste bestaande 

literatuur over het Botanisch Laboratorium is hoofdzakelijk gebaseerd op het Molls eigen stuk ter 

ere van het derde eeuwfeest van de Groningse universiteit.  

 Deze scriptie is als volgt opgebouwd. Het eerste inleidende hoofdstuk is historiografisch 

en richt zich op theoretische invalshoeken vanuit de literatuur over laboratoriumgeschiedenis en 

                                                
16 Aanbevolen door Sieger Vreeling.  
17 Academia Groningana, MDCXIV-MCMXIV; gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Universiteit te Groningen, 
uitgegeven in opdracht van den academischen senaat (Groningen, 1914), 465-479 
18 Henriëtte Andreas, In en om de botanische tuin: Hortus Groninganus 1626-1966 (Groningen; B.V. Erven B. Van der 
Kamp, 1976), 169-188. 
19 C.E. de Jong-Jansen, Knap bezit: gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen in kunsthistorisch perspectief (Groningen: 
Grafisch bedrijf Letsch bv, 1981), 28-30.  
20 Klaas van Berkel, “Stadsbeeld, wereldbeeld en natuurwetenschap in Groningen rond 1900,” in Om niet aan 
onwetendheid en barbarij te bezwijken ed. G.A. van Gemert, J Schuller tot Peursum-Meijer en A.J. Vanderjagt (Hilversum: 
Verloren, 1989), 150.  
21 David Baneke, De Groningse eeuw van de natuurwetenschappen (Assen: In boekvorm Uitgevers, 2005), 20, 34.  
22 Van Berkel, Universiteit van het Noorden. Deel II (in voorbereiding).  
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architectuur van laboratoria. Met deze drie thema’s wordt rekening gehouden in het verdere 

bronnenonderzoek. In het tweede hoofdstuk staat hoogleraar Moll centraal. Hij speelde een 

cruciale rol bij de komst van het nieuwe laboratorium. Waarom hij het gebouw wilde heeft alles te 

maken met zijn wensen die een belangrijk ingrediënt waren van het uiteindelijke gebouw. De 

geschiedenis van de botanische wetenschap, hoe deze wetenschap er rond 1900 uitzag en welke 

faciliteiten er in Groningen waren, geven inzicht in Molls wensen. Ook wordt er in dit hoofdstuk 

een schets gegeven van wie hij was. Het Botanisch Laboratorium was niet het enige gebouw dat 

door toedoen van de overheid werd gebouwd. Het derde hoofdstuk gaat in op het bouwen door 

de Nederlandse overheid, Van Lokhorst en zijn bouwwijze.  In het vierde hoofdstuk komt het 

verhaal van Moll en Van Lokhorst samen en wordt er besproken hoe Van Lokhorst vormgaf aan 

de ideeën van Moll. Er gingen een studiereis, verschillende besprekingen en vele brieven overheen 

voordat de architect en Moll tevreden waren met het resultaat. In het laatste hoofdstuk wordt een 

analyse gegeven van het ontwerpproces en het resultaat van het Botanisch Laboratorium vanuit de 

ideeën uit het veld van laboratoriumgeschiedenis die besproken zijn in het eerste hoofdstuk. In de 

conclusie wordt verklaard waarom hoogleraar Moll zo lovend was over het Laboratorium dat voor 

hem werd ontworpen. Ook komt aan bod wat we door dit specifieke geval te weten zijn gekomen 

over de wederzijdse beïnvloeding van wetenschap en architectuur.  
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1. Geschiedenis en architectuur van laboratoria 

De architectuur van wetenschappelijke laboratoria vertelt een verhaal. Op de vraag waar de 

architectuur van een laboratorium licht op kan werpen zijn verschillende antwoorden mogelijk. 

Literatuur over architectuur en wetenschap wijst erop dat bepaalde invalshoeken nuttig zijn in het 

onderzoeken van architectuur van laboratoria. Drie thema’s zijn uit de literatuur te onderscheiden. 

Het eerste thema is dat het laboratorium op de grens staat van privé en publiek. Het tweede thema 

is dat in de architectuur van laboratoria vaak pedagogische en didactische overwegingen een rol 

spelen. Het derde thema is dat een wetenschappelijk gebouw, zoals een laboratorium, een bepaalde 

uitstraling heeft naar zowel de buitenwereld als naar wetenschappers die erin werken.23 

Een opsomming van de historische ontwikkeling van het laboratorium wordt hier dus niet 

gegeven. Dat zou aan de ene kant langdradig worden en aan de andere kant suggereren dat er een 

overzichtelijk en compleet beeld is gevormd door historici, wat niet het geval is. Naast academische 

laboratoria is er bijvoorbeeld erg weinig bekend over niet-westerse laboratoria en niet-academische 

laboratoria.24 Hoewel het laboratorium onderwerp is van veel sociologische en historische studies, 

is het zicht op een algemene langere ontwikkeling beperkt.  

Private en publieke plekken 

Laboratoria zoals we deze nu kennen zijn een betrekkelijk jonge uitvinding. Ongeveer 

honderdvijftig jaar geleden werden voor het eerst aparte onderzoeksruimtes ontworpen, die vaak 

bij een wetenschappelijk instituut of universiteit hoorden om onderzoek te doen naar de natuur. 

Er zijn wellicht uitzonderingen te noemen, maar grofweg gezegd ontstonden in de negentiende 

eeuw de universitaire en geïnstitutionaliseerde laboratoria.25 

Voordat laboratoria geïnstitutionaliseerde plekken werden, werd er al onderzoek gedaan in 

speciaal daarvoor bestemde ruimtes. Eén gebruikelijke manier was om in een eigen woonhuis, in 

                                                
23 Een ander, meer sociologisch thema, is hoe architectuur van invloed is op het gedrag van mensen in een 
laboratorium. Onderzoek daarnaar is meestal gedaan in laboratoria halverwege of in de tweede helft van de twintigste 
eeuw. Bij het Botanisch Laboratorium is voor een dergelijk onderzoek te weinig informatie beschikbaar. Vooral 
Thomas Gieryn heeft verschillende onderzoeken gedaan naar deze kant van architectuur van laboratoria: Thomas F. 
Gieryn, “Laboratory design for post-fordist science,” Isis 99, no. 4 (december 2008): 796-802; Thomas F. Gieryn, 
“Two faces of science: building identities for molucular biology and biotechnology,” in The architecture of science, ed. 
Peter Galison en Emely Thompson (Cambridge: MIT Press, 1999).   
24 Catherine M. Jackson, “The laboratory,” 302. Er zijn wel studies gedaan naar niet-academische laboratoria 
bijvoorbeeld: Arjan van Rooii, “Modellen van onderzoek: de oprichting van TNO 1920-1940,” Tijdschrift voor sociale en 
economische geschiedenis 4, no. 4 (2007): 136-160; Marc de Vries, Eighty years of research at the Philips Natuurkundig 
Laboratorium 1914-1994 (Amsterdam: Pallas Publications/Amsterdam University Press, 2005).  
25 Frank A.J.L. James ed., The Development of the laboratory; essays on the place of experiment in industrial civilization (Londen: 
Macmillan Press, 1989), 1-7.  
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de kelder of andere kamer scheikundig of natuurkundig onderzoek te doen. Heren van voorname 

afkomst reserveerden bijvoorbeeld één of enkele kamers in huis om daar experimenten te doen 

met voornamelijk chemische stoffen. In de zestiende en zeventiende eeuw werd gezocht naar 

kennis van natuurlijke materialen, medicijnen en ook naar de ‘steen der wijzen,’ een substantie die 

onedele metalen in edele metalen zou kunnen omzetten.26 Het woord laboratorium wordt volgens 

Hannaway in deze tijd voor het eerst in gebruik genomen en verwees sterk naar alchemie en chemie. 

Geleidelijk werd de term gebruikt voor de plaats waar de natuur door middel van experimenten 

wordt onderzocht.27 Hannaway beargumenteert aan de hand van de architectuur van het 

laboratoriumkasteel van de Deense anstronoom Tycho Brahe en het laboratoriumplan van de 

Duitse scheikundige Andreas Libavius, dat in de zestiende en zeventiende eeuw een nieuwe vorm 

van wetenschap ontstond waarin wetenschap steeds meer als een actieve bezigheid werd gezien in 

plaats van alleen het bedenken van ideeën. Het afgezonderde, elitaire laboratoriumkasteel van 

Brahe, waar hij woonde van 1576 tot 1597, staat symbool voor de ‘oude’ wetenschap. Brahe wilde 

hooguit enkele ideeën met een paar geleerden bespreken, maar het was niet de bedoeling dat zijn 

ideeën voor iedereen beschikbaar waren. De architectuur van het nieuwe laboratorium van 

Libavius, met alle mogelijkheden tot interactie met bezoekers, gaf de wetenschapper een actieve 

rol, met wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden, midden in de levendige 

stad.28  

 Libavius wilde bewust een laboratoriumplan dat niet zo geïsoleerd was als dat van Brahe. 

Er bestaan in zijn plan duidelijke grenzen tussen de private en publieke plekken, maar die grenzen 

konden overgestoken worden. Middenin het laboratorium, dat tevens een woonhuis was, bevond 

zich een atrium. Daar werden vrienden, klanten, bezoekers en inwoners van de stad verwelkomd. 

Er was een deur van het atrium naar de privévertrekken waar werd gewoond en zelf onderzoek 

werd gedaan. Hannaway ziet deze vervaging tussen het publieke en private van het laboratorium 

juist als de eigenschap van de ‘nieuwe’ wetenschap. Het laboratorium van Brahe ademde 

afzondering en eenzaamheid uit. Het bouwwerk van Libavius straalt openheid uit en publieke 

bekendmaking van wetenschappelijke bevindingen. Hannaway stelt dat de architectuur van deze 

laboratoria die omwenteling demonstreert.29  

                                                
26 Jackson, “The laboratory,” 291, 299-300.  
27 Owen Hannaway, “Laboratory design and the aim of science: Andreas Libavius versus Tycho Brahe,” Isis 77, no. 4 
(december 1986): 585. 
28 Hannaway, 587, 605. 
29 Hannaway, 605-606.  
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 Wetenschapshistoricus Stephen Shapin maakt duidelijk dat de specifieke plek waar kennis 

werd gemaakt in Engeland in de zeventiende eeuw ook belangrijk was voor de geldigheid van die 

kennis. Robert Boyle en Robert Hooke, twee leden van de Royal Society, deden natuurkundige 

experimenten in een daarvoor bestemde plek in hun eigen woonhuis. Eens per week lieten zij aan 

de andere leden van de Royal Society en andere hooggeplaatste genodigden hun experimenten zien. 

Op deze private plek, van bijvoorbeeld Hooke, bedacht hij het experiment, oefende hij ermee en 

paste hij het zo aan dat het aan een publiek kon worden gepresenteerd. Het verplaatsen van het 

experiment van de private ruimte van een laboratorium naar de publieke presentatieruimte van de 

Royal Society was een essentiële stap in het geldig verklaren van de nieuwe kennis die de 

experimenten opleverden. Ook bracht Hooke veel tijd door op andere publieke 

ontmoetingsplekken waar over het werk van wetenschappers werd gediscussieerd. De sociale status 

en de bekendheid van de wetenschapper was erg belangrijk in de betrouwbaarheid van zijn claims, 

evenals het succes van zijn experimenten. Het publiek maken van zijn ideeën door middel van 

presentaties, maar ook via het publiceren in tijdschriften en het bediscussiëren in bijeenkomsten, 

was essentieel in het geldig maken van de kennis.30  

  Het laboratorium was, nog vóór de institutionalisering ervan in de negentiende eeuw, in 

de zestiende en zeventiende eeuw, een ambigue plek, op de grens van het publieke en private. Aan 

de ene kant is een specifieke afgezonderde plaats nodig waar rustig gewerkt kan worden en waar 

instrumenten en apparaten worden beschermd. Aan de andere kant is het de bedoeling dat de 

kennis binnen het laboratorium niet op die plek blijft maar een algemene wetenschappelijke status 

gaat krijgen. In de zeventiende eeuw was dit niet helemaal onproblematisch. Sommigen vonden 

dat de Royal Society helemaal niet zo publiek was, aangezien alleen mannen van een bepaalde status 

deel konden nemen aan de publieke presentaties. Daartegenover vreesden sommigen dat anderen 

er met hun idee vandoor gingen als zij deze openlijk zouden presenteren.31  

Onderwijs en discipline 

De vroege, scheikundige werkplaatsen of laboratoria vormen een contrast met het groeiende aantal 

laboratoria aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Deze nieuwe 

laboratoria waren een gevolg van de institutionalisering en professionalisering van wetenschap in 

het negentiende-eeuws Europa. Duitsland had daarin een leidende positie. Verschillende Europese 

                                                
30 Stephen Shapin, “The House of Experiment in Seventeenth-Century England,” Isis 79, no. 3 (september 1988), 
373-374, 399-404.  
31 Jan Golinsky, Making natural knowledge: constructivism and the history of science (Chicago: The University of Chicago 
Press, 2005), 84-85.  
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landen en de Verenigde Staten volgden snel. De laboratoria werden een belangrijk deel van 

universiteiten en wetenschappelijke gemeenschappen waarbij experimenteel onderzoek en 

academisch onderwijs centraal stond.32  

 Scheikundige laboratoria werden vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw in 

toenemende mate ‘purpose build.’ Dat wil zeggen dat veel laboratoria speciaal voor hun doel 

werden gebouwd, en niet gehuisvest werden in een gebouw dat eerst als iets anders dienst had 

gedaan. Deze nieuwe laboratoria werden vaak in samenwerking met de uiteindelijke gebruikers 

ontworpen. Dat had tot gevolg dat deze gebouwen sterk verbonden raakten met ideeën hoe het 

beste orde gehouden kon worden en hoe onderwijs efficiënt en duidelijk overgebracht kon worden. 

In haar artikel over Duitse chemische laboratoria beschrijft Catherine Jackson dat discipline of orde 

belangrijk was voor de veiligheid in chemische laboratoria in Duitsland. De ruimtes werden zo 

verdeeld dat beginnende studenten niet met de gevorderde studenten in één ruimte hoefden te 

werken. De ruimtes van gevorderde studenten, die soms gevaarlijke proeven deden, moesten zo 

ingericht worden dat giftige dampen en vuur snel kon worden gestopt. Ventilatie was ook een 

probleem. Voor een goede werk- en leeromgeving was het van belang dat niemand last had van 

sterke geuren en giftige dampen. Eén laboratorium in München was op den duur zo ingericht dat 

iedere student een afzuigkap boven zijn werkplek had waar hij deels met zijn hoofd in moest staan.33 

Proeven met reageerbuizen waren vaak lastig te voorspellen, waardoor er speciale ruimtes nodig 

waren waar studenten en onderzoekers deze proeven veilig uit konden voeren. Ook werden er 

speciale nissen in de muur gemaakt om warme reageerbuizen in te zetten.34 Deze chemische 

laboratoria werden kortom zo gebouwd dat het gedrag van de studenten en onderzoekers 

gedisciplineerd konden worden.  

 Volgens Forgan, die voornamelijk onderzoek doet naar wetenschappelijke gebouwen in 

Groot-Brittannië, werkte ook de ruimtelijke opzet van het interieur van laboratoria mee aan het 

aansturen op bepaald gedrag van studenten. Tafels waaraan onderzoek werd gedaan werden vaak 

op een bepaalde manier gerangschikt om studenten goed te kunnen observeren en controleren. De 

tafels werden bijvoorbeeld los in de ruimte geplaatst, of juist in rijen als in een klas. Forgan zegt 

dat de precieze plaatsing van de werktafels vooral in botanische en biologische laboratoria het geval 

was. Omdat studenten en onderzoekers vaak microscopisch onderzoek verrichten was voldoende 

licht erg belangrijk. Zalen werden voorzien van grote ramen en rijen tafels waarbij voor iedereen 

                                                
32 Jackson, “The laboratory,” 301-302.  
33 Catherine M. Jackson, “Chemistry as the defining science and training in nineteenth-century chemical 
laboratories,” Endeavour 35, no. 2-3 (juni 2011): 58. 
34 Jackson, “Chemistry as the defining science,” 60. 
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voldoende licht zou zijn. Hetzelfde idee kon ook teruggevonden worden bij de collegekamers. De 

amfitheatersgewijze vorm werd ook in nieuwe laboratoria veel gebruikt. De achterste rijen waren 

vaak hoger dan de eerste rijen en niet gelijkvloers en soms waren de rijen in een curve opgesteld. 

De docent kon iedereen op deze manier goed zien, oogcontact met alle studenten maken en zo de 

aandacht van de groep houden. Volgens Forgan wijst de ruimtelijke ordening in Britse negentiende-

eeuwse laboratoria op een uitermate didactische en gereguleerde vorm van onderwijs.35 

Wetenschappelijke uitstraling 

Het derde thema dat vanuit de literatuur naar voren komt, en belangrijk is in het bestuderen van 

wetenschappelijke gebouwen, is wat de uitstraling van een gebouw genoemd zou kunnen worden. 

Socioloog Thomas Gieryn ziet laboratoria als technologische artefacten die zelf gevormd worden 

door mensen en vervolgens weer zeer bepalend zijn voor het handelen van de mensen daarin. Deze 

interactie kan in een laboratorium onderzocht worden en maakt volgens hem veel duidelijk over 

wetenschap. In zijn artikel ‘What buildings do’ gaat Gyrien specifiek in op gebouwen voor 

wetenschap en stelt dat deze op vier manieren interessant kunnen zijn voor onderzoek naar 

wetenschap. Behalve dat architectuur de sociale interactie in een gebouw beïnvloedt en dat 

gebouwen, bijvoorbeeld vooraanstaande laboratoria, meewerken aan de geloofwaardigheid van de 

kennis die daarin wordt geproduceerd, zijn er ook twee punten te noemen die te maken hebben 

met de uitstraling van een wetenschappelijk gebouw of laboratorium. Gebouwen zijn belangrijk 

voor wetenschap omdat zij naar de buitenwereld een symbool zijn voor de wetenschap. De 

betekenis van wetenschap komt voor een deel tot stand door wat mensen zien in academische 

gebouwen als laboratoria, maar ook musea, botanische tuinen, ziekenhuizen en bibliotheken.36 

Mensen zien een wetenschappelijk gebouw of weten dat een bepaald gebouw bij een 

wetenschappelijk instituut hoort en verbinden dat met hun idee van wetenschap. Oude gebouwen 

of gebouwen in een neostijl wekken het idee dat er al tijden aan wetenschap wordt gedaan op een 

bepaalde plek of stad. Nieuwe gebouwen geven daarentegen aan dat wetenschap volop in 

ontwikkeling is en niet stilstaat. Het andere punt van Gieryn is de werking van de wetenschappelijke 

uitstraling op de wetenschappers of medewerkers in het gebouw zelf. Hoe wordt een bepaalde 

hiërarchie bevestigd? Dat kan bijvoorbeeld door verhoudingen tussen de werkplekken van diverse 

subdisciplines in een laboratorium. In sommige laboratoria hebben de theoretisch natuurkundigen 

bij het ontwerp een plek boven in het gebouw gekregen, of een ander prestigieuze plek, en de wat 

                                                
35 Forgan, “The architecture of science,” 425-429. 
36 Thomas F. Gieryn, “What buildings do,” 45.  
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minder gewaardeerde experimentele natuurkundigen kregen een andere plek in het lab 

toebedeeld.37  

 In de architectuur en het gebruik van een observatorium in het Russische Pulkowa speelde 

hiërarchie ook een belangrijke rol. Door de architectuur van het in 1839 geopende laboratorium te 

analyseren laat historica Mari Williams zien dat het gebouw en ook de tuinen de hiërarchie tussen 

de medewerkers weerspiegelden. Rondom het bosrijke observatorium waren er bijvoorbeeld 

verschillende tuinen aangelegd waarvan sommige alleen toegankelijk waren voor personeel met een 

bepaalde status.38 Op die manier werd de hiërarchie onder de medewerkers ook duidelijk buiten 

het gebouw. In het gebouw had de directeur de grootste kamer, en deze was iets verder verwijderd 

van de andere ruimtes voor het personeel in het gebouw. Het gebouw was symmetrisch en zo 

opgezet dat er eenzelfde grote kamer was aan de andere kant van het gebouw. Deze werd niet 

gebruikt door het personeel, maar diende als opslagruimte voor spullen. Zo bleef de grootste 

werkkamer toch voorbehouden aan de directeur. Toen het gebouw aan het begin van de 

negentiende eeuw werd ontworpen moest het de status van de Academie van Wetenschappen in 

Sint-Petersburg weerspiegelden en het idee van wetenschap in Rusland representeren. Voor dit 

ambitieuze doel had de academie geld nodig van de overheid, die het voor een groot deel 

financierde. In de kamer van de directeur hingen verschillende portretten van ministers en 

belangrijke personen van de wetenschappelijke academie, zodat de directeur dagelijks aan de nauwe 

betrokkenheid van de Academie en de Tsarenfamilie werd herinnerd.39   

In het victoriaanse Londen en Oxford hadden de gebouwen die speciaal voor een 

wetenschappelijk doel waren gemaakt verschillende functies, waaronder volgens Forgan het 

bevestigen van de status van wetenschap. Grote wetenschappelijke gebouwen die er oud en duur 

uitzagen, dwongen respect af en werden zo vormgegeven dat ze in harmonie waren met andere 

oudere universiteitsgebouwen. Musea en universiteitsgebouwen werden daar doorgaans meer voor 

gebruikt dan laboratoria.40 Ook noemt Forgan dat in sommige gebouwen schilderijen hingen of 

borstbeelden stonden van wetenschappers. Hiermee werd bijvoorbeeld een bepaalde 

                                                
37 Gieryn, “What buildings do,” 46.  
38 Mari E. W. Williams, “Astronomical observatories as practical space: the case of Pulkowa,” in The development of the 
laboratory, ed. F. A. J. L. James, 118-137. (MacMillan Press: 1989): 119-120. 
39 Williams, “Astronomical observatories,” 123.   
40 Sophie Forgan, “’But indifferently lodged…’: Perception and place in buildings for science in Victorian London,” 
in Making Space for science: territorial themes in the shaping of knowledge, ed. C. Smith en J. Agar, 195-215. (Londen: Mc 
Millan Press, 1998): 205-206.  
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wetenschappelijke vooruitgang gesymboliseerd of ze waren er om wetenschappers, studenten en 

geldschieters te herinneren of eren.41  

Wat betreft de wetenschappelijke uitstraling van een gebouw is dit interessant omdat een 

gebouw voor zowel wetenschappers als niet-wetenschappers een symbool is van die wetenschap 

naar de buitenwereld. Het is een bevestiging dat op die plek aan wetenschap wordt gedaan. De 

architectuur van wetenschappelijke gebouwen kan ook informatie prijsgeven over de hiërarchie 

binnen een laboratorium of wetenschap en hoe wetenschappers naar zichzelf en hun verleden 

keken door middel van herinneringssymbolen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Forgan, “But indifferently lodged…,”208.  
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2. Jan Willem Moll en de botanie in Groningen    

De drijvende kracht achter het Botanisch Laboratorium voor de botanie in Groningen was 

hoogleraar Moll. In 1890 aanvaarde hij zijn ambt en maakte kort daarna plannen voor een nieuw 

laboratorium. Om zicht te krijgen op Molls bijdrage en zijn tevredenheid met zijn nieuwe 

laboratorium wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de vraag waarom Moll een nieuw laboratorium 

wilde. Ontwikkelingen in de botanische wetenschap en de bestaande faciliteiten voor botanie in 

Groningen spelen daarin een belangrijke rol. In de eerste twee paragrafen wordt beknopt ingegaan 

op de botanische wetenschap en de toestand in Groningen en de laatste drie paragrafen gaan over 

Moll en zijn concrete wensen en ideeën.  

Botanische wetenschap 

De botanische wetenschap werd lang gedomineerd door een taxonomische stijl, ook wel de 

systematiek genoemd. Onderzoekers richtten zich tot het begin van de negentiende eeuw vooral 

op het verzamelen, beschrijven en classificeren van planten. Een gangbare gedachte was dat er een 

natuurlijke ordening in de plantenwereld moest zijn. Onderzoek naar hoe verschillende soorten 

planten zich tot elkaar verhouden zou deze logische ordening kenbaar moeten maken.42  

 Vanaf 1840 werden andere onderzoeksrichtingen in de botanie steeds belangrijker. Botanici 

interesseerden zich meer voor het functioneren van planten en de interne processen die bij planten 

plaatsvonden. Deze onderzoeksrichting, hoe planten werken, werd fysiologie genoemd. Ook de 

microscopische anatomie werd belangrijker, waarbij met een microscoop de bouw en het weefsel 

van de plant werd bestudeerd. De nieuwe onderzoeksrichtingen waren een reactie op de 

taxonomische stijl die tot dan toe dominant was geweest, maar ook op verschillende speculatieve 

theorieën die vooral vanuit Duitsland kwamen. Een veronderstelling die door botanici breed werd 

gedragen was dat er een groot verschil bestond tussen de levende en niet-levende natuur en dat de 

levende natuur zogenaamde ‘levenskracht’ had. Het leven van materie werd, net als de grootte en 

de zwaarte, beschouwd als een eigenschap van levende organismen als planten. Dit hing samen 

met de Duitse teleomechanistische opvatting dat levende wezens zich altijd doelmatig zouden 

gedragen. De grondleggers van deze opvatting waren de filosoof Immanuel Kant (1752-1840) en 

de vergelijkend anatoom Johan Friedrich Blumenbach (1724-1804). Het onderzoek naar de levende 

natuur moest volgens hun theorieën berusten op mechanistische verklaringsmodellen. Het 

doelgerichte karakter van het leven werd daarbij als veronderstelling genomen, maar kon op 

                                                
42 B. T. Theunissen en R.P.W. Visser, De wetten van het leven: historische grondslagen van de biologie 1750-1950 (Amsterdam: 
ambo, 1997), 37-38.  
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zichzelf niet worden verklaard. Een andere natuurfilosofische opvatting had haar wortels in de 

Duitse romantische beweging. Filosoof Friedrich Schelling (1775-1854) legde de basis voor de 

romantische natuurfilosofische beweging die beweerde dat voor het verwerven van kennis over de 

natuur vooral het verstand nodig was. Als natuurwetenschappers hun ‘intellectuele intuïtie’ 

volgden, konden zij de wetten van de natuur ontdekken, volgens Schelling. 43 Grenzen tussen deze 

twee scholen waren niet altijd even sterk en er bestonden tal van tussenvormen. De theorie van 

Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832) had bijvoorbeeld beide in zich. Doelmatigheid was 

volgens hem de oorzaak van de harmonie in de structuren van planten en dieren. Goethe vond het 

noodzakelijk om de natuur ‘met het geestesoog te ervaren’ en verbeelding een grote rol te laten 

spelen, maar hij zette zich af tegen speculatieve theorieën van veel romantische botanici.44  

 De Duitse hoogleraar Johannes Peter Müller (1801-1858) hing zelf de teleomechanistische 

theorie aan, maar verdiepte zich met fysiologisch onderzoek in de werking van zowel planten als 

dieren. Hij leerde zijn leerlingen om naast observatie ook experimentele methoden toe te passen.45 

Dat was betrekkelijk ongebruikelijk en nieuw. Zijn leerlingen gingen er enthousiast mee verder, 

waaronder Matthias Schleiden (1804-1881) en Theodor Schwann (1810-1882), die met de theorie 

kwamen dat alle levende wezens uit cellen bestonden. Steeds meer botanici gingen namelijk 

microscopen gebruiken, die met de tijd ook verbeterden in kwaliteit, om de organisatie en functies 

van planten te onderzoeken. Dat oversteeg de oude onderzoeksgebieden in de botanie zoals de 

systematiek, de vormleer en de anatomie.46 Plantenfysiologen ondervonden weerstand van 

gevestigde disciplines die al veel langer de experimentele methode hanteerden. De Duitse chemicus 

Justus Liebig (1803-1873) onderzocht de chemische structuur van planten en hun voedselopname. 

Hij verweet de plantfysiologen Schleiden en Hugo von Mohl (1805-1872) dat zij te weinig kennis 

hadden van de chemische prosessen in planten om daar iets over te kunnen zeggen. Andersom 

bekritiseerden de plantenfysiologen Liebig voor het negeren van de vormleer en de fysiologie van 

planten en het presenteren van oude ideeën als nieuwe conclusies.47 Een andere, eveneens Duitse 

voorstander van de plantenfysiologie was Julius von Sachs (1832-1897) die tussen 1859 en 1865 

verschillende ontdekkingen deed op het gebied van fysiologie en min of meer de toon zette met 

zijn handboeken over fysiologie waarin hij aan de verschillende richtingen binnen de botanie 

dezelfde waarde toekende. Hij zette zich sterk af tegen de speculatie in de botanie en benadrukte 

                                                
43 Theunissen en Visser, De wetten van het leven, 53-56.  
44 Theunissen en Visser, De wetten van het leven, 73-75.  
45 Theunissen en Visser, De wetten van het leven, 68.  
46 Petra Werner en Frederic L. Holmes, “Justus Liebig and the Plant Physiologists,” Journal of the History of Biology 35, 
no. 3 (2002): 423.  
47 Werner en Holmes, “Justus Liebig and the Plant Physiologists,” 421, 422.  
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het belang van experimenten als bron van botanische kennis. Sachs deed zelf vooral veel onderzoek 

naar de stoffen in planten en de opname daarvan, waarbij hij bijvoorbeeld ontdekte dat 

plantenzaden niet per definitie in grond hoeven te worden geplant om te groeien, maar met de 

juiste voedingsstoffen ook in water konden groeien.48 Sachs was ook bekend om zijn moderne 

laboratorium. Sinds Von Sachs in 1868 hoogleraar was geworden in Würzburg, had hij zijn 

instituut, dat eerst bestond uit enkele kamers, uitgebreid tot een groot gebouw met veel kamers en 

zalen. Het laboratorium was erg geliefd en kreeg een wereldwijde voorbeeldfunctie. Veel botanici 

en plantfysiologen bezochten het laboratorium, onder andere de Engelse natuurwetenschapper 

Charles Darwin (1809-1882).49  

Hoewel de populariteit van de ideeën over levenskracht en teleomechanisme door 

vooraanstaande botanici als Schleiden, Mohl en Sachs terrein verloor, sprak Moll zich in 1890 ook 

nog uit tegen deze speculatieve theorieën. In zijn inaugurele rede noemt Moll over de ‘dogma van 

de levenskracht’:  

 

In een woord, de vooruitgang van natuur- en scheikunde verdreef het monster van 

schuilhoek tot schuilhoek, en deed meer en meer de overtuiging veld vinden, dat van het 

experiment alleen heil te verwachten was en dat physica en chemie den weg moesten wijzen 

bij de verklaring der levensverschijnselen.50  

 

Een groot aantal wetenschappers ging echter volgens hem ook weer te ver, omdat zij vonden dat 

alle levensverschijnselen chemisch of fysisch te verklaren waren, en dat fysiologie alleen maar 

toegepaste natuur- en scheikunde was. Moll was tevreden dat de teleologie niet meer als 

veronderstelling werd gebruikt, maar vond ook dat sommige botanici daarin konden doorslaan. Hij 

had eens tegen een oudere student gezegd dat de staart van een koe een nuttig orgaan zou zijn 

omdat het de vliegen wegjoeg. Hij werd toen berispt door die student omdat hij niet op zoek moest 

zijn naar een doel achter de organen van het beest en niet op die manier mocht denken.51  

 De studie van de levende natuur had tot halverwege de negentiende eeuw geen universele 

theorie, vergelijkbaar met de wetten die eerder over de niet-levende natuur waren geformuleerd. 

                                                
48 A. G. Morton, History of botanical science (London: Academic Press:1981), 424.  
49 Soroya de Chaderevian, “Laboratory science versus country-house experiments: the controversy between Julius 
Sachs and Charles Darwin,” BJHS 29 (1996): 17-18; Theunissen en Visser, 200.  
50 Jan Willem Mol, De invloed van Darwins afstammingsleer op de botanie redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt 
aan de Rijks-Universiteit te Groningen den 20en september 1890 uitgesproken door Dr. J. W. Moll (Groningen: J. B. Wolters, 
1890), 16-17. In deze en alle volgende citaten is de spelling ongewijzigd.  
51 Moll, De invloed van Darwins afstammingsleer op de botanie, 20.  
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The origin of species (1859) van Darwin bracht daar verandering in. Vanuit de taxonomische stijl 

werden soorten altijd als vaste gegevens beschouwd. Hooguit kon er door een grote ramp, zoals 

een bijbelse zondvloed, een verandering in soorten ontstaan. In de negentiende eeuw kwamen er 

ideeën op dat soorten wellicht veranderlijk waren en het werk van Darwin gaf deze opvatting voor 

het eerst op een invloedrijke manier vorm. Hij was begonnen met het verzamelen van gegevens 

over organismen, wat leidde tot een theorie over het ontstaan van soorten. Deze konden volgens 

hem evolueren door natuurlijke selectie. De soorten die zich beter aanpassen aan hun omgeving 

hebben meer kans om te overleven. Door botanici werd dit idee goed ontvangen, maar de theorie 

zorgde ook voor veel debat binnen en buiten wetenschappelijke kringen.52 Moll vond de theorie 

een uitkomst omdat zij een oplossing bood voor de tegenstrijdigheden die tot dan toe in de 

verschillende wetten over de plantensystematiek waren geweest. Hij hekelde de botanici die aan de 

wetten van de plantensystematiek vasthielden, er niet verder onderzoek naar deden en ze 

beschouwden als dogma’s.53  

 Naast de introductie van het evolutiedenken vond er een tweede ingrijpende ontwikkeling 

plaats. Vanuit het erfelijkheidsonderzoek ontstond het zelfstandig onderzoeksveld van de genetica. 

De monnik en botanicus Johan Mendel (1822-1884) deed onderzoek naar hoe variëteiten in 

opeenvolgende generaties van planten voorkwamen. Zijn idee dat erfelijke kenmerken met andere 

konden samengaan zonder dat ze daardoor wezenlijk veranderden werden door andere botanici, 

onder wie de Amsterdamse hoogleraar Hugo de Vries, preciezer uitgewerkt.54 De Vries hield zich 

bezig met de experimentele plantenfysiologie en begon later in navolging van Darwin onderzoek 

te doen naar de werking van ‘erfelijkheidsdeeltjes’. De Vries veronderstelde dat iedere eigenschap 

van een organisme gerelateerd was aan een specifiek materieel deeltje in de celkern, de pangen. In 

alle celkernen van een organisme zouden deze pangenen voorhanden zijn. De ideeën van De Vries 

en van veel andere onderzoekers naar erfelijkheid waren eerst puur hypothetisch. De Vries had een 

voortrekkersrol in zijn experimentele aanpak door zijn hypotheses op grote schaal te testen met 

behulp van proeven. Samen met andere wetenschappers leverde zijn werk belangrijke bijdragen 

aan de grondslag voor de genetica. In de jaren 1930 zou de genetica en de evolutietheorie samen 

aanvaard worden door de meeste wetenschappers als een overkoepelend evolutiemodel in de 

biologische wetenschappen.55  

                                                
52 Morton, History of botanical science, 413-414.  
53 Moll, De invloed van Darwins afstammingsleer op de botanie, 12-13.  
54 Theunissen en Visser, De wetten van het leven, 223-224. 
55 Theunissen en Visser, De wetten van het leven, 228, 231, 241.  
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De veranderingen in de botanie in de tweede helft van de negentiende eeuw waarbij naast 

de systematiek het fysiologisch en experimenteel onderzoek terrein won, wordt door handboeken 

over de geschiedenis van de botanie wel aangeduid als de moderne of nieuwe botanie.56 Deze 

nieuwe botanie met haar nadruk op het onderzoek naar de werking van planten en het doen van 

proeven begon andere eisen te stellen aan haar huisvesting. Kleine studeerkamertjes, een herbarium 

of museum in de buurt van de hortus waren niet meer voldoende voor de verschillende grote 

apparaten zoals microscopen en snij-apparaten. Deze apparaten waren nodig voor het doen van 

onderzoek maar waren ook erg belangrijk voor het onderwijs waar laboratoria veel voor werden 

gebruikt. Er waren grotere gebouwen nodig om onderzoekers en studenten botanie die zich in deze 

richtingen verdiepten, de ruimte te geven.57 De nieuwe laboratoria die in de negentiende en het 

begin van de twintigste eeuw werden gebouwd waren de architectonische belichaming van de 

nieuwe fysiologisch en experimentele onderzoeksbenaderingen binnen de botanie.  

De Groningse hortus  

De hortus in Groningen en het kweken van planten voor universitaire doeleinden begon met de 

particuliere tuin van de apotheker Hendrikus Munting. In 1642 stemde hij toe dat de Groningse 

academie zijn tuin mocht gebruiken, als hij daarvoor een subsidie kreeg. In 1691 kocht de provincie 

Groningen de hortus van familie Munting. De tuin was vooral belangrijk voor de geneeskrachtige 

kruiden die de studenten geneeskunde moesten kennen. Het terrein van de hortus breide zich door 

de jaren heen uit en er werden kassen en woningen voor het personeel en de hoogleraar bij de tuin 

gebouwd. Ook de diversiteit aan planten groeide, want de tuin breidde zich uit met de collectie 

planten van de Franeker Academie, planten uit de Indische koloniën en verschillende particuliere 

schenkingen.58  

 Het was vooral de wens van de hoogleraar Herman Christiaan van Hall, werkzaam in de 

hortus van 1826 tot 1871, om de tuin flink uit te breiden. Een vruchtbaar stuk grond om gewassen 

te kunnen kweken, de landhuishoudkundige tuin naast de hortus, werd voor de universiteit 

aangekocht. Voor Van Hall waren de tuin en de kassen uitermate belangrijk voor zijn onderwijs. 

Het viel hem ook zwaar om te zien dat de tuin en de kassen langzamerhand in verval raakten omdat 

de minister weigerde geld uit te geven aan de Groningse hortus. De regering erkende wel dat de 

tuin in verval raakte en dus niet meer zo goed te gebruiken was voor wetenschappelijke doeleinden, 

                                                
56 Theunissen en Visser, De wetten van het leven, 199.  
57 Visser, “De ontwikkeling van de universitaire biologische laboratoria,” 114, 120-121.  
58 Andreas, In en om de botanische tuin, 46, 94, 102, 151; Van Berkel, Universiteit van het Noorden: vier eeuwen academisch leven 
in Groningen. Deel I: De oude universiteit 1614-1876 (Hilversum: Verloren, 2014), 144.  
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maar zij deed er vervolgens niets aan. Van Hall had aan het einde van zijn ambt steeds meer 

behoefte aan een grotere collegekamer. Verder wilde hij een extra lokaal om zijn groeiende 

herbarium en andere materialen te kunnen bergen. In de jaren zestig werd er subsidie beschikbaar 

gesteld om een paar kassen te verbouwen en een herbarium aan te leggen. Zo hoefde hij de hortus 

niet in een hele erbarmelijke staat over te dragen aan zijn opvolger.59  

 Na het aftreden van Van Hall in 1871 werd er gezocht naar een nieuwe hoogleraar botanie. 

Als tweede op de lijst stond Hugo de Vries, maar het College van Curatoren, de toezichthouders 

namens de minister, droegen Petrus de Boer voor als nieuwe hoogleraar. Hij kwam in het huis van 

Van Hall te wonen en vroeg vrijwel meteen of zijn huis en de tuin gerenoveerd mochten worden. 

Ook vond hij een grotere collegekamer en hulpmiddelen voor onderzoek hard nodig. In 1874 

werden de collegekamer verbouwd en was er meer ruimte voor microscopische oefeningen.60 Toen 

het gebouw verbouwd was vond het College van Curatoren, dat zij wel erg toeschietelijk waren 

geweest en dat de ruimte eigenlijk wat te groot uitgevallen was. Toch bleek er snel meer ruimte 

nodig te zijn. Enkele jaren later werd een verdieping op de collegekamer gezet en binnen twintig 

jaar waren er plannen voor een veel groter laboratorium. In 1880 moest De Boer, tot grote 

ontzetting van hem en vele anderen, zijn hoogleraarswoning verlaten om plaats te maken voor het 

nieuwe Farmaceutisch Laboratorium die in de hortus zou komen. Het werd ontworpen door 

architect Van Lokhorst.61 De Boer kreeg in 1882 een nieuwe woning toegewezen, eveneens door 

Van Lokhorst ontworpen, in de noordoostelijke hoek van de hortus met een ingang aan de Nieuwe 

Kijk in ’t Jatstraat. De vergrote collegekamers bij zijn oude woning bleven bestaan en daar werd 

een zitkamer voor De Boer bij gebouwd.62 Niet alleen was de komst van het Farmaceutisch 

Laboratorium nadelig geweest voor de woning van De Boer, ook deed het niet veel goeds voor de 

Hortus. Het hoge gebouw, dat in de straat met kleine lage huisjes uit de toon viel, stond in het 

zuidelijk deel van de hortus en ontnam de tuin een deel van het zonlicht.63 

Voor De Boer was de juiste methode om de natuur te ‘bespieden’ waarneming, onderzoek 

en vergelijkende studie. De hortus was daarin belangrijk en De Boer stimuleerde zijn studenten om 

zelf veel onderzoek te doen, en niet alleen passief kennis tot zich te nemen.  

 

                                                
59 Andreas, In en om de botanische tuin, 144, 148, 155; Van Berkel, Universiteit van het Noorden, 638-639.  
60 Andreas, In en om de botanische tuin, 158.  
61 Academia Groningana, 219.  
62 Andreas, In en om de botanische tuin, 166.  
63 M. Moll, “De hortus botanicus,” in Academia Groningana, 465.  
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De hortus behoort in de eerste plaats het levende plantenboek te zijn, dat wij dikwijls 

raadplegen. Met den microscoop in de hand dringen wij door tot in de kleinste 

bijzonderheden. Zelf zien, zelf onderzoeken: dat staat hier op de voorgrond. De uitkomst 

zal leeren, dat dit lust voor studie wekt en zoo ware liefde voor natuurkennis doet geboren 

worden.64  

 

De Boer was 19 jaar hoogleraar in Groningen toen hij in april 1890 overleed. Moll volgde De Boer 

op. Hij moest zich, net als zijn voorganger behelpen met de kleine onderwijsruimtes. Hij kwam 

echter al gauw met een plan voor een grondige vernieuwing van de onderwijs- en 

onderzoeksruimtes. 

Jan Willem Moll  

Jan Willem Moll werd in op 3 juni 1853 in Amsterdam geboren. Hij was de oudste zoon in een 

gezin van vijf kinderen uit het tweede huwelijk van vader en theoloog Willem Moll (1812-1879). 

De eerste vrouw van Willem Moll was op vroege leeftijd overleden, maar het geluk keerde terug 

toen hij twee jaar later, in 1850 trouwde met Anna Elisabeth Henriette Theodora Voet. Willem 

Moll was sinds 1845 hoogleraar kerkgeschiedenis, exegese en dogmatiek te Amsterdam. Hij bleef 

dat ambt zijn hele leven vervullen, ook toen het Athenaeum in 1877 in een universiteit omgezet 

werd. Bij die gebeurtenis sprak hij de feestelijke rede uit tijdens de opening van de universiteit. Het 

wetenschappelijk werk van Moll was vooral kerkhistorisch van aard en met zijn handboeken over 

de Nederlandse kerkgeschiedenis vóór de Reformatie was hij aanstichter van de zogenaamde 

Mollse school.65 

 Molls zoon Jan Willem ging studeren aan het Amsterdamse Gymnasium en schreef zich 

daarna in aan het Amsterdamse Athenaeum. Daar studeerde hij onder de hoogleraar botanie 

C.A.J.A. Oudemans (1825-1906). De jonge Moll had veel respect voor deze hoogleraar, bovenal 

vanwege zijn uitstekende colleges en zijn handboek plantkunde.66 Hoewel Oudemans een van de 

eersten was die het gebruik van de microscoop en anatomie meer op de voorgrond brachten, 

vertegenwoordigde hij voornamelijk nog de classificerende en systematische richting. De 

populariteit van de fysiologie onder de studenten zag hij met lichte argwaan aan, omdat hij van 

                                                
64 Petrus de Boer, De waarde van het vergelijkend onderzoek voor de beoefening der plantkunde. Redevoering ter aanvaarding van het 
gewoon hoogleraarsambt aan de Hoogeschool te Groningen (Groningen, R.J. Schierbeek:1871), 31.  
65 P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8 (Leiden: Slijthoff, 1930), 1162-1163; 
J.G.R. Acquoy, “Levensbericht W. Moll,” in Jaarboek Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. 
(Amsterdam, 1879), 66-137.  
66 C. A. J. A. Oudemans, Leerboek der plantenkunde (Amsterdam: C.G. Van der Post, 1867).  
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mening was dat zij daardoor de systematiek verwaarloosden. Oudemans zag ook liever dat Moll 

een ander onderwerp koos voor zijn promotieonderzoek dan het fysiologische onderzoek dat hij 

juist graag wilde doen. Toch begeleidde Oudemans hem en hielp hij mee met het verwerven van 

het benodigde materiaal. Later gaf Moll zelf toe dat hij spijt had van zijn keuze en beter een ander 

onderwerp had kunnen kiezen.67 Uiteindelijk promoveerde hij 13 juni 1876 op vijfentwintigjarige 

leeftijd met een proefschrift over de invloed van celdeling en celstrekking op de groei van planten. 

Hij had onderzocht hoe het vermeerderen van cellen en vergroten van cellen van invloed was op 

het weefsel en de groei van planten.68 Aangezien het Athenaeum in Amsterdam geen doctorstitel 

mocht verlenen, week Moll voor een korte tijd uit naar de Leidse universiteit. Oudemans had hem 

grotendeels begeleid bij zijn onderzoek, maar hij promoveerde officieel bij de Leidse hoogleraar 

G.C.B. Suringar, die ook de promotor van Oudemans zelf was geweest.69  

Tijdens zijn promotieonderzoek ontmoette Moll in de Amsterdamse Hortus de drie jaar 

oudere Hugo de Vries. De twee konden het goed met elkaar vinden en bleven hun leven lang 

bevriend. De Vries had in 1871 een zomer doorgebracht aan het instituut voor plantenfysiologie 

in Würzburg van Sachs. Hij raadde Moll aan om datzelfde te doen en na zijn promotie werkte Moll 

tot november in het jaar 1876 aan dat instituut van Sachs met zijn moderne laboratorium. Moll 

deed daar onderzoek naar de vraag of planten hun koolstof alleen verkrijgen uit CO2 dat door de 

bladeren word opgenomen, of ook uit CO2 dat door de wortels uit de bodem wordt opgenomen. 

Hij publiceerde er twee artikelen over.70 Na zijn verblijf in Würzburg werd Moll benoemd tot leraar 

‘natuurlijke historie’ aan de rijks-hbs in Utrecht. Enkele jaren later werd hij directeur.71  

 Op 20 september 1890 aanvaardde Moll, net zevenendertig jaar, het ambt van hoogleraar 

in Groningen. Zijn voorganger De Boer was in april van dat jaar overleden. Het College van 

Curatoren had drie namen doorgekregen van de faculteit om voor te dragen bij de minister. De 

eerste was Dr. W. Burch, de adjunct-directeur van het Nederlandse onderzoeksstation ’s Lands 

Plantentuin in Buitenzorg op Java. De tweede was Dr. W. Beijerinck, die wetenschappelijk adviseur 

was bij de gist- en spiritusfabriek in Delft. Als derde werd Moll genoemd.72 Waarom is niet duidelijk, 

maar de Curatoren kozen ervoor om de aanbeveling van de faculteit niet te volgen, maar Moll als 

                                                
67 J.W. Moll, “Levensbericht C.A.J.A. Oudemans,” Jaarboek Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. 
(Amsterdam, 1909), 57-105, 22-24.  
68 Jan Willem Moll, De invloed van celdeeling en celstrekking op den groei (Utrecht: Bosch en Zoon, 1876).  
69 Erik Zevenhuizen, Vast in het spoor van Darwin: Biografie van Hugo de Vries (Amsterdam: Uitgeverij Atlas, 2008), 87.  
70 Zevenhuizen, Vast in het spoor van Darwin,110. 
71 Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1890-1891, 34.  
72 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 47, Curatoren van de Groningse 
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eerste voor te dragen ter benoeming en als tweede Beijerinck.73 Bij zijn aanstelling betrok Moll de 

woning voor de hoogleraar-directeur in de hortus.74  

 
Afbeelding 1. De woning van de directeur-hoogleraar in noordwestelijke hoek van de hortus.75  

 

Moll sprak bij zijn benoeming een rede uit over de invloed van Darwins afstammingsleer 

op de botanie. Hij was ervan overtuigd dat hij één leidende gedachte of grondbeginsel moest 

hebben die de basis moest vormen voor zijn onderwijs, anders zou dat slechts tot een ‘geestelooze 

opsomming van feiten’ leidden.76 Het grondbeginsel dat hem het meest aansprak was de 

plantenafstammingsleer van Darwin, want in het licht van diens theorie kreeg volgens Moll alle 

kennis over plantkunde meer betekenis. Moll zette daarmee direct de toon voor zijn onderwijs, dat 

een contrast vormde met dat van De Boer, die zich in veel mindere mate had uitgelaten over 

grondbeginselen of over het darwinisme. Moll waardeerde de leer van Darwin vooral omdat 

plantensoorten niet als vaststaande gegevens werden beschouwd, maar als veranderend en 

evoluerend. Moll zag de leer van Darwin als een band die de systematicus en de fysioloog verbond. 

‘Zij is voor de plantenkunde, en voor de biologische wetenschappen in het algemeen te vergelijken 

                                                
73 RHC GrA, Toegangsnr. 47, inv.nr. 153, 11 oktober 1890, no. 8.  
74 Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Kunsten en Wetenschappen, nummer 
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hoogleraren. 1880-1915, Brief van het College van Curatoren aan de minister van binnenlandse zaken, 5 september 
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76 Moll, De invloed van Darwins afstammingsleer op de botanie, 5-6. 
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met de atoomtheorie voor de chemie, eene leer die de gehele wetenschap in haar tegenwoordige 

vorm beheerscht.’77  

Afbeelding 2. Jan Willem Moll.78 

 

Moll was sterk van mening dat de fysiologie en de systematiek niet tegenover elkaar 

stonden. Beide vulden elkaar aan en waren noodzakelijk om de plantenwereld te begrijpen.79 Moll 

was in zijn vroegere jaren vooral geïnteresseerd in de microscopische anatomie en fysiologie. Zijn 

proefschrift richtte zich op de microscopische anatomie, maar zijn onderzoek in Würzburg ging 

over de interne processen en de werking van de plant wat een meer fysiologisch onderwerp was. 

Tot het moment dat Moll hoogleraar werd publiceerde hij af en toe artikelen en boeken zoals een 

uiteenzetting van de gezondheidsleer van de Zwitserse botanicus Carl Wilhelm von Nägeli, waarin 

hij vooral de fysiologie uitlichtte.80 Toen Moll hoogleraar werd groeide zijn publicaties. Hij 

verdiepte zich nog steeds in microscopische anatomie, door bijvoorbeeld onderzoek te doen naar 

bepaalde soorten cellen in algen.81 De interesse van Moll verschoof echter van de fysiologie en de 

                                                
77 Moll, De invloed van Darwins afstammingsleer op de botanie, 27-28.  
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microscopische anatomie naar de beschrijvende richting. Daarbij ontwikkelde hij nog een andere 

wetenschappelijke interesse. Zijn opvolger en eerste assistent Johannes Cornelis Schoute noemt in 

een necrologie van Moll dat hij ‘meer dan in de resultaten van de wetenschap, geïnteresseerd was 

in de methoden om tot die resultaten te komen.’82 Dat was zowel op ‘technies als geestelik’ gebied 

het geval. Moll schreef verhandelingen over de vraag wat de beste methodes en technieken waren 

om kennis te verkrijgen uit planten en daarbij ging het om zaken als de paraffine-insmelting op 

botanische voorwerpen en het gebruik van microtomen en potetometers, apparaten die botanische 

preparaten in dunne plakjes konden snijden of konden meten hoeveel water een plant opnam. Ook 

schreef hij over de manier waarop een botanische tuin de meeste resultaten voor de wetenschap 

zou kunnen opbrengen. Zijn boek over de methoden van de boekhouding van een botanische tuin 

werd bijvoorbeeld overgenomen door de koloniale botanische tuin in Nederlands-Indië, ’s Lands 

plantentuin in Buitenzorg.83 Hij schreef ook boeken over een toestel om planten voor een 

herbarium te drogen, het slijpen van microtoommessen en hij schreef verschillende handboeken 

over het beschrijven van planten en microscopische waarnemingen. Het tekenen van planten en 

microscopische waarneming was tevens een grote interesse van hem.84  

 Het is bijzonder dat Moll, tegen de trend van het fysiologisch onderzoek, zich ging richten 

op de systematiek en de methodische kant van de botanie. Zelf noemt Moll dat zijn liefde voor de 

methodische kant van de botanie kwam omdat hij eigenlijk nooit een goede botanist was geweest. 

Hoewel hij tijdens zijn jeugd er plezier in had wilde planten te verzamelen en een klein herbarium 

te maken, nam zijn familie hem vaak op de hak omdat hij meestal niet de naam wist van een wilde 

plant die ze hem gaven. Waar zijn medestudenten goed waren in het kweken en veredelen van 

planten, lukte het bij Moll nauwelijks om zijn planten in leven te houden. Na zijn promotie werd 

het hem duidelijk dat hij zich eigenlijk geen goede botanist kon noemen. Dat was volgens hem de 

reden waarom hij zich meer richtte op het beschrijven van planten en het nadenken hoe er het 

beste wetenschappelijke kennis over verkregen kon worden.85  

Molls bescheiden wetenschappelijke prestaties lijken in tegenspraak te zijn met de waarde 

die hij hechtte aan oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek. Hoewel Moll publiceerde over zijn 

onderzoek, is daar niets van terug te vinden in handboeken over de geschiedenis van botanie en 

                                                
82 J.C. Schoute, Jaarboek der Rijksuniversiteit Groningen, 1934, 
83 Schoute, Jaarboek der Rijksuniversiteit Groningen, 71.  
84 J.W. Moll, Een toestel om planten voor het herbarium te drogen (Gent, Doosselaere: 1893); J.W. Moll, “Het slijpen van 
microtoom-messen,” Botanisch Jaarboek 3 (1891); J.W. Moll, Handboek der botanische micrographie: ten gebruike bij 
de practische oefeningen voor aanstaande medici, pharmaceuten en biologen (Groningen: Wolters, 1907); J.W. Moll, 
Handboek der plantbeschrijving (Groningen: Wolters, 1900).  
85 J.W. Moll, Phytography as a fine art: comprising linnean description, micrography and penportraits. (Leyden: E.J. Brill 
Publishers and printers, 1934), XV-XVII.  
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zijn Molls publicaties weinig geciteerd. Dat was anders dan zijn vriend De Vries, die veel 

oorspronkelijk onderzoek deed en daarmee bekend werd. Moll leverde belangrijk bijdragen aan de 

werken van De Vries, waarover ze uitvoerig correspondeerden. Moll had volgens Erik 

Zevenhuizen, biograaf van De Vries, een weinig ambitieuze houding in zijn wetenschappelijk werk 

en leek het niet erg te vinden dat De Vries soms al zijn commentaar en herschreven stukken 

letterlijk overnam.86 Maar Moll weinig ambitieus noemen druist in tegen verschillende ambities die 

Moll wel degelijk had. Hij vond dat de hoogste plicht van een hoogleraar het verrichten van 

wetenschappelijk onderzoek was en het bevorderen daarvan bij anderen. Het onderwijs kwam op 

de tweede plaats volgens hem.87 Het ligt niet voor de hand dat een hoogleraar zonder 

wetenschappelijke ambitie dit in een openbare rede zou uitspreken. Daarnaast spant Moll zich 

actief in voor een nieuw laboratorium, dat hem veel moeite en tijd heeft gekost om te 

verwezenlijken. Het initiëren van een dergelijk gebouw samen met precieze eisen en ideeën over 

wetenschappelijk onderzoek en onderwijs spreekt van een ambitie om daardoor de wetenschap te 

willen bevorderen. Dat was heel anders dan zijn vriend De Vries. Bij het ontwerp van zijn 

laboratorium in Amsterdam dat in 1915 gereedkwam, besteedde hij bijna alle ideeën voor het 

laboratorium uit aan zijn medewerker Theodoor Jan Stomps. Moll behield daarentegen alle 

verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke ideeën en eisen steeds voor zichzelf.88 Dat hij aan het 

begin van zijn carrière nauwelijks toekwam aan onderzoek omdat zijn kamer gebruikt moet worden 

voor onderwijs en begeleiding van studenten stond hem erg tegen en bracht hij naar voren als één 

van de redenen voor het bouwen van een nieuw laboratorium.89 Moll had wel zeker 

wetenschappelijke ambities en zijn interesse lag bij wetenschappelijk onderzoek. Ondanks dat was 

zijn werk waarschijnlijk niet erg baanbrekend. Het is een onopgeloste vraag hoe zich dit tot elkaar 

verhoudt, maar weinig ambitieus is hij ongetwijfeld niet geweest.  

Zoals Moll De Vries hielp, deed omgekeerd de Vries ook veel voor de carrière van Moll. 

Dankzij hem werd hij lid van het Genootschap ter bevordering van de Natuur-, Genees- en 

Heelkunde in Amsterdam en van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Ook had De Vries 

                                                
86 Zevenhuizen, Vast in het spoor van Darwin, 86.  
87 Moll, Onze laboratoria en de wetenschap, 3-4 
88 Universiteit van Amsterdam, Artisbibliotheek: Archief Hugo de Vries, inv. no. 545, Tekst van de lezing bij de 
opening van het botanisch Laboratorium in de Hortus Botanicus te Amsterdam op 13 januari 1915. De Vries maakte 
wel veel aantekeningen van andere laboratoria op zijn reizen door Europa en de Verenigde Staten. In zijn 
aantekeningenboekjes staan ook plattegronden van zijn nieuwe laboratorium met beschrijvingen erbij. Mogelijk gaf 
hij zijn ideeën door aan Stomps die ze verder maar af moest handelen. Archief Hugo de Vries, inv. no. 385 
aantekeningboekje van de gebeurtenissen tijdens de reis naar de VS in 1912 voorafgegaan met aantekeningen 
gemaakt tijdens reizen naar Leuven, Tervuren en Parijs 1910-1914.  
89 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Botanisch Laboratorium Groningen, 
Groningse curatoren naar de minister van Binnenlandse Zaken, 20 februari 1892.  
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een warme aanbeveling gegeven voor zijn kandidatuur als hoogleraar in Groningen.90 Volgens 

Schoute heeft Moll vooral invloed uitgeoefend in besloten kringen, zoals binnen zijn faculteit en 

de besturen en commissie waar hij in zat. Het ontbrak Moll volgens Schoute aan een snelle reactie 

in een grote groep, het vermogen om zich aan te kunnen passen aan het gevoel van de meerderheid 

en aan persoonlijke eerzucht.91  

 Naast het hoogleraarschap zette Moll zich in voor enkele verenigingen. In 1906 werd hij 

bestuurslid van de nieuwe Vereniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen. Hij werd 

de drijvende kracht van de vereniging, die het doel had om de landbouwkunde onder de aandacht 

van de minister te brengen en de landbouwhuishoudkunde in te voeren in het hogere onderwijs. 

Moll zette zich van 1907-1917 ook in voor het tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse 

Botanische Vereniging, waar hij lange tijd samen met de Utrechtse botanist F.A.F.C. Went 

redacteur van was. Hij werd in 1910 rector magnificus van de Groningse universiteit.92  

Om de praktische oefeningen op het gebied van plantenanatomie op een hoger niveau te 

brengen bedacht hij de methode om de Linneaanse plantenbeschrijving toe te passen op de 

inwendige structuur van planten. Schoute noemt dit het belangrijkste werk van Moll, aangezien 

deze methode voor het praktisch onderzoeken van planten gedurende een zekere tijd nuttig was. 

Aan het einde van zijn leven schreef Moll nog een handboek over het beschrijven van anatomische 

structuren van planten en een groot handboek over plantenbeschrijving genaamd Phytography as fine 

art. Dat boek werd postuum uitgegeven door Schoute en kreeg betrekkelijk veel lof van collega’s 

in recensies. Molls nieuwe ideeën om planten op een efficiënte manier te beschrijven, zouden 

wellicht de leidende nieuwe manier worden, maar alleen de tijd moest dat nog uitwijzen. Een andere 

collega noemt dit werk Molls grote nalatenschap aan de wereld.93  

Bestaande faciliteiten 

Tijdens zijn eerste jaar als hoogleraar vond Moll de faciliteiten voor de studenten botanie veel te 

beperkt om goed onderwijs te kunnen geven. Hij liet het College van Curatoren in februari 1892 

weten dat de gebouwen die hem waren toebedeeld ‘geheel onvoldoende’ waren om onderwijs te 

geven en het gebruik van de microscoop aan te leren. Hij had een schets laten maken van een 

                                                
90 Zevenhuizen, Vast in het spoor van Darwin, 86, 115.  
91 J.C. Schoute, “In memoriam: prof. Dr. J.W. Moll,” 203.  
92 Jan Willem Moll, De idee der universiteit in haar toekomstige ontwikkeling: rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der 
Rijksuniversiteit te Groningen (Groningen: J.B. Wolters, 1910).  
93 T. H. Just, “Bookreview phytography as a fine art, J.W. Moll,” American Midland Naturalist 16, no. 2 (maart 1935), 
255; William B. Brierley, “Reviews phytography as fine art, J. W. Moll,” Annals of Applied Biology 22, no. 3 (augustus 
1935); T.A. Sprague, “Phytography as a Fine Art,” Nature 137, no. 3468 (april 1936).  
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eventueel nieuw te bouwen laboratorium met een programma van eisen. Het College van Curatoren 

was het met Moll eens en keek er niet van op dat de ‘zeer bekrompen lokaliteit’ aanleiding gaf tot 

klachten. Ze stuurden op 20 februari 1892 een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken. Als 

bijlage werden Molls commentaar en zijn nieuwe ideeën meegestuurd. Deze memorie, geschreven 

door Moll met een verontwaardigde toon, schetst de faciliteiten waarmee hij zich op dat moment 

moest redden en wat hij anders wilde.94    

 In de woorden van Moll was de verbouwde collegekamer uit 1874, die door moest gaan als 

Botanisch Laboratorium, ‘zoowel wat inrichting, als wat ruimte aangaat, voor de tegenwoordige 

behoeften geheel onvoldoende.’ Het gebouw was een aanhangsel van het Pharmaceutisch 

Laboratorium en bestond uit twee verdiepingen. De eerste verdieping bevatte een collegekamer, 

een kamer voor de assistent en een zitkamer voor de hoogleraar. De tweede verdieping had een 

kamer voor microscopische waarnemingen en een herbarium. Deze faciliteiten waren volgens Moll 

onvoldoende omdat hij er te veel studenten waren, die niet in de ruimtes pasten. De collegekamer 

bood ruimte voor vijftig toehoorders, maar Moll schreef in zijn memorie dat in de eerste jaren dat 

hij college gaf zich 78 en 93 studenten hadden ingeschreven om zijn colleges te volgen. 

Om zoveel mogelijk studenten te laten luisteren naar zijn colleges had hij al 25 extra 

zitplaatsen geregeld achter zijn demonstratietafel, maar vaak zaten er nog studenten op de grond 

en soms moesten er een paar staand luisteren. Omdat de studenten zo verspreid waren in de 

collegekamer kon niet iedereen de wandplaten, preparaten en proeven zien, wat Moll essentieel 

vond voor het overbrengen van zijn stof. Het demonstreren van proeven met levende planten liet 

hij maar helemaal achterwege. Slechts een klein aantal studenten had de ruimte voor het maken 

van aantekeningen. De ventilatie in de collegekamer liet ten slotte zeer te wensen over en volgens 

Moll hoefde het geen betoog dat de lucht in de collegekamer na een uur college niet veel beter was 

geworden.   

 Voor het doen van praktische oefeningen was er eveneens een tekort aan ruimte. Dit was 

nog groter dan het ruimtegebrek in de collegekamer omdat de studenten geneeskunde en 

farmaceuten ook gebruik maakten van deze faciliteiten. Bij hun opleiding hoorde het volgen van 

lessen in verschillende laboratoria, waaronder ook dat van Moll. Demonstratief en praktisch 

onderwijs was halverwege de negentiende eeuw een belangrijk onderdeel geworden van het 

                                                
94 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv. nr. 502, Groningse curatoren naar de minister van 
binnenlandse zaken, 20 februari 1892.  
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geneeskundig onderwijs. In verschillende laboratoria leerden de studenten waarnemen met de 

microscoop en het doen van proeven.95  

Er was één ruimte voor de praktische oefeningen waar met goed overleg 17 personen 

konden werken. 108 studenten hadden echter de faciliteiten geregeld nodig. Moll loste dat op door 

de studenten te verdelen in vier groepen van gemiddeld 27 personen. Op zijn aangrenzende 

hoogleraarskamer konden nog zeven personen werken, en in een andere kamer konden nog vier 

plekken worden vrijgemaakt. De lichtinval was essentieel voor microscopisch onderzoek, maar 

door de smalle ramen en het steeds heen en weer lopen van studenten in de krappe ruimte werd 

dat hinderlijk verstoord. De grote bomen in de hortus werkten ook niet mee, maar verwijderen 

vond Moll te rigoureus. Er was slechts één fatsoenlijk raam met goed licht zonder storende 

factoren.  

 Voor gevorderde studenten was het funest dat er de apparatuur zo vaak bezet was. Zij 

moesten lang aan een stuk door kunnen werken, wat vaak niet kon omdat de plaatsen weer gebruikt 

moesten worden door andere studenten. Gelukkig had niemand zich op het moment van schijven 

nog aangemeld om een dissertatie te schrijven, maar Moll vond niet dat hij dat als gelukkig zou 

moeten bestempelen. Het gaf des te meer aan hoezeer de faciliteiten te kort kwamen. Moll kwam 

tot de conclusie dat het op deze manier niet mogelijk was om goed onderwijs te geven en te 

ontvangen en dat er iets aan de situatie moest worden gedaan. Hij zag het als zijn plicht om een 

verbetering in de situatie aan te brengen en concludeerde dat een nieuw laboratorium 

onvermijdelijk was. Verbouwing van het bestaande laboratorium had hij natuurlijk overwogen. Het 

probleem was echter dat de hoofopzichter van de academische gebouwen in Groningen, J.C. 

Hubscher, bouwkundige problemen zag bij het verbouwen van de bestaande faciliteiten.  

Voor Moll was de belangrijkste reden waarom het bestaande gebouw beter niet verbouwd 

kon worden omdat anders een fraai gedeelte van de hortus weg zou vallen door het nieuwe gebouw. 

Het bestaande gebouw lag niet aan de rand van de tuin, maar in de tuin. Uitbreiding van dat gebouw 

zou betekenen dat een groot deel midden in de tuin verloren zou gaan, waar ook een aantal bomen 

stonden. Op afbeelding 3, een later kaartje uit 1913, is te zien waar het bestaande botaniegebouw 

gesitueerd was, aangegeven als ‘Oud Laboratorium.’ De hortus was op dat moment opnieuw 

ingericht door een landschapsarchitect en aangepast op het nieuwe laboratorium. Het is dus niet 

helemaal duidelijk hoe de tuin er in 1892 bij lag. Het bestaande gebouw lag in ieder geval niet aan 

de straatkant maar in de tuin. Bovendien was de onderste verdieping van het bestaande 

                                                
95 Joseph C.M. Wachelder, Universiteit tussen vorm en opleiding: de modernisering van Nederlandse universiteiten in de negentiende 
eeuw (Hilversum: Verloren, 1992), 111-112.  
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botaniegebouw erg vochtig. Moll zag daarom liever een andere locatie voor het laboratorium, meer 

aan de rand van de hortus.96 
 

 

Afbeelding 3. Plattegrond van de hortus uit 1913.97  
 

 Dat Moll een nieuw laboratorium wilde hebben had voor een groot deel te maken met de 

grote aantallen studenten die de faciliteiten nodig hadden. Opvallend aan de studentenaantallen 

van Moll, die zich bevinden in de jaarverslagen ‘van den staat der hooge-, middelbare en lagere 

scholen,’ een verslag wat werd besproken in de Tweede kamer, is dat deze getallen een uitzondering 

zijn.98 Van 1890 tot en met 1917 is gemiddeld per vak er eerder een afnemend aantal studenten dat 

bij Moll college volgt dan een toenemend aantal.99 Van de periode 1890 tot 1892, het begin van 

Molls hoogleraarsambt, is een hoogtepunt in aantallen studenten te zien van meer dan 70 personen 

die zich inschreven voor de algemene colleges botanie en de praktische oefeningen. Dat lijkt een 

                                                
96 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Groningse curatoren naar de minister van 
binnenlandse zaken, 20 februari 1892; “Saxa Loquunter 1878-1903,” 1.  
97 Moll, “De hortus botanicus,” in Academia Groningana, XXII. 
98 Kamerstukken Tweede Kamer: Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen over de periodes 
1890-1891 tot en met 1916-1917. (www.statengeneraaldigitaal.nl)  
99 Visser noemt dat het aantal botaniestudenten vanaf 1901 exponentieel toenam aan universiteiten. Deze trend is in 
Groningen niet te zien. Visser, “De ontwikkeling van universitaire biologische laboratoria,” 122. Visser baseert zich 
hier op het artikel van H.P. Bottelier ‘Zestig jaar biologen in AGLU’ Vakblad voor biologen 30 (November 1950):195-
201. Volgens zijn cijfers waren het aantal eerstejaars biologen (waarschijnlijk botanici en zoölogen) van 1890 tot en 
met 1916 nooit hoger dan vijf. Een groot deel van Molls studenten waren waarschijnlijk de studenten geneeskunde.  
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uitzondering te zijn. Molls voorganger De Boer had in de jaren daarvoor ook niet zulke grote 

aantallen studenten gehad. Dat waren er gemiddeld vijftig, die hij ook verdeelde in groepen. Na 

een paar piekjaren ging het aantal studenten weer omlaag, nog lager zelfs dan De Boer. Bij de komst 

van J.C. Schoute in 1917 veranderen de aantallen niet bijzonder.100 Moll verwachtte kennelijk dat 

het aantal studenten toe zou blijven nemen en dat hij grotere lokalen nodig zou hebben. Dat hij in 

februari 1892 schrijft dat er te veel studenten zijn en de lokalen te klein zijn lijkt niet verwonderlijk, 

maar achteraf gezien waren deze aantallen toen een uitzondering.  

 

101 

Molls eerste wensen voor een nieuw laboratorium 

Het is duidelijk dat volgens Moll de toestand onhoudbaar was, maar wat zou hij dan graag wel 

hebben? De eerste wensen die Moll kenbaar maakt staan in dezelfde memorie van toelichting die 

de Groningse curatoren op 20 februari 1892 naar de minister van Binnenlandse zaken stuurde. 

Twee ruimtes worden het belangrijkst in zijn nieuwe laboratorium: de collegekamer en de ruimte 

voor microscopische oefeningen. Twee punten vallen op in het verhaal van Moll. ten eerste wist 

hij precies aan te geven wat hij graag in zijn nieuwe laboratorium zou willen hebben. Deze wensen 

lijken sterk op het uiteindelijke programma van eisen dat twee jaar later, een studiereis en vele 

                                                
100 Zie Bijlage 1 ‘colleges en studentenaantallen van J.W. Moll in Groningen.’ Deze jaarverslagen laten nog een 
opvallend aspect zien. Elke hoogleraar kon aangeven per college of er mogelijkheid tot ‘responsie’ was. Moll gaf bij 
geen van zijn colleges deze mogelijk, in tegenstelling tot zijn voorganger, zijn opvolger en de meeste Groningse 
hoogleraren in de tijd dat Moll college gaf.  
101 Gegevens voor de gemiddelden per vak gegeven door Moll zijn gebaseerd op de cijfers in bijlage 1.  
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briefwisselingen verder, klaar was. De vorm van het laboratorium is echter wel heel anders.  ten 

tweede valt op dat Moll niet zo te spreken is over de hoofdopzichter Hubscher. Deze was in dienst 

van het bureau van Van Lokhorst en maakte ook wel voor andere gebouwen in Groningen een 

plan, zoals dat van de universiteitsbibliotheek.102 Moll had Hubscher een schetst van het nieuwe 

gebouw laten maken die in hoofdlijnen voldeed, maar niet helemaal overeenkwam met wat zij 

hadden besproken. Meerdere malen herhaalde Moll dat de hoofdopzichter in het tekenen van het 

schetsontwerp enkele zaken door elkaar had gehaald.  

De lijst met wensen begon met de collegekamer. Dit moest een grote ruimte worden waarin 

130 studenten konden zitten in tien rijen met genoeg ruimte om grote voorwerpen en wandplaten 

te laten zien. De zaal moest zo ingericht worden dat met fotografische projectie microscopische 

preparaten vergroot konden worden op een scherm. De hele zaal zou zo in een keer het preparaat 

kunnen zien. Moll was door catalogi van de firma Carl Zeis in het Duitse Jena op de hoogte van 

de ontwikkeling van projectieapparaten.103 In Duitsland werden projectielantaarns al langer in het 

onderwijs gebruikt. Projectiemicroscopen waren echter betrekkelijk nieuw, ze werden in de jaren 

tachtig van de negentiende eeuw ontwikkeld. Deze apparaten, met meerdere lenzen en extra fel 

licht, konden zowel dia’s als objecten en preparaten uitvergroot tonen op een scherm. Preparaten 

moesten wel plat zijn en voldoende kleur bevatten om vertoond te kunnen worden, bijna 

doorzichtige objecten waren het moeilijkst om goed te laten zien. Verschillende onderdelen van 

planten konden met de projectiemicroscoop worden uitvergroot, waarbij publiek meteen mee kon 

kijken.104 Goed licht was belangrijk voor een projectiemicroscoop en daarom wilde Moll ook een 

installatie voor elektrisch licht. Op afbeelding 4 is een voorbeeld te zien van een afbeelding van een 

projectiemicroscoop die Moll ontving in een brief van de Engelse firma Newton & Co. In de Grote 

cilinder aan de linkerkant van de projectiemicroscoop zat de lichtbron. In het midden zaten 

klemmetjes waarachter een dia of preparaat aangebracht kon worden. De rechter cilinder bevatte 

verschillende lenzen. Het apparaat kon naar wens versteld worden met de verschillende knoppen 

om het beste resultaat te bereiken. De collegekamer zou in het midden van het gebouw komen, 

zodat er alleen licht van boven mogelijk zou zijn. Dat leverde voordelen op met het verduisteren 

van de collegekamer, maar Moll zag toch liever dat de collegekamer ramen aan de zijkant had.  

                                                
102 Alex C. Klugkist en Sybren Sybrandy, Van Knekelhuis tot kloppend hart: geschiedenis van de bibliotheek van de 
rijksuniversiteit Groningen 1615-heden (Groningen: Barkhuis & Universiteitsbibliotheek Groningen, 2012), 91.  
103 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Memorie van toelichting tot het ontwerp van 
een Botanisch Laboratorium in den Hortus Botanicus te Groningen, 20 februari 1892. 
104 Lewis Wright, Optical projection: a treatise on the use of the lantern in exhibition and scientific demonstration (London, Green 
and Co: 1895), 153, 179, 203. 
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Langs de wanden van de collegekamer zou veel opbergruimte moeten komen in de vorm van 

kasten, het liefst twee verdiepingen met een smalle galerij.  

Afbeelding 4. Tekening van een projectieapparaat in een brief van de firma Newton & Co aan Moll105 
 

Behalve de collegekamer was ook een ‘zaal voor de practische oefeningen van de 

aanstaande medici en pharmaceuten’ nodig. Deze zaal moest grote ramen, zoals etalageruiten, op 

het Noorden hebben, of zelfs helemaal van glas zijn. Het licht moest in ieder geval niet door 

obstakels weggenomen kunnen worden. De zaal voor microscopische oefeningen moest tenminste 

50 studenten kunnen herbergen. Meer dan vijftig plekken was niet wenselijk want dan zou de zaal 

niet te overzien zijn. Een zaal waarin vijftig personen konden zitten in twee rijen achterelkaar leek 

Moll het beste, voor een ideale lichtinval op de microscopen. Van de twee rijen moest de achterste 

verhoogd zijn zodat er minder hinder zou zijn van langslopende studenten. Moll zou graag, vooral 

met het oog op de winter, verplaatsbare schotten in de zaal hebben om de zaal in kleinere ruimtes 

op te kunnen delen.  

 Naast de twee belangrijkste ruimtes heeft Moll ook ideeën voor de overige inrichting van 

het laboratorium. Er moest een kamer komen die Moll het ‘ruw laboratorium’ noemde. Deze kamer 

moest veel waterbakken en een gootsteen herbergen, evenals grotere apparaten zoals 

                                                
105 RHC GrA, Toegangnr. 1018, Afdeling Plantenfysiologie van het Botanisch Laboratorium, 1828 – 1962, inv. nr 5, 
ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1895-1898, alfabetisch geordend. J.W. Moll, ‘Een toestel om het 
projectiemicroscoop op afstand scherp te stellen,’ Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeeling voor de wis- en 
natuurkundige wetenschappen: Verslag van de gewone vergaderingen (1902): 106-113, 106-107. Moll had uiteindelijk een 
projectieapparaat van Engelse makelij laten komen naar Groningen. Het is goed mogelijk dat dit de eerste 
projectiemicroscoop in het Botanisch Laboratorium was.  
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destilleerapparatuur en een apparaat om planten te drogen. Onder de projectiekamer moest een 

kelder komen voor de brandstof van het projectieapparaat. De kelder moest ook gebruikt worden 

als koele plek om planten te bewaren. Ook wilde Moll graag een werkplaats voor een amanuensis, 

voldoende bergruimte en ‘een lokaliteit, waar het mogelijk zou zijn met volle verlichting van boven 

en bij hoogere temperaturen de noodige proeven te verrichten.’106 De bovenverdieping zou 

bestemd zijn voor de meergevorderde studenten en de hoogleraar. Onder de meergevorderden 

verstaat Moll studenten die zich voorbereiden op het kandidaatsexamen in de plant- of dierkunde 

of in de farmacie, studenten die zich voorbereiden op het doctoraalexamen in de plant- of 

dierkunde en doctorandi die een dissertatie schrijven. Voor deze studenten moesten aparte ruimtes 

komen waar zij ongestoord konden werken met een microscoop. Voor de zekerheid wilde Moll 

ook een reservelokaal voor microscopische oefeningen, die ook gebruikt zou kunnen worden als 

weegkamer. Moll wilde vervolgens een serre voor het doen van proeven bij planten, het bewaren 

van planten die hij in college zou laten zien en ook voor het nemen van foto’s. Een serre op het 

westen lijkt hem het meest geschikt, omdat er in de ochtend geen zon in de ruimte was en er goed 

proeven konden worden gedaan en foto’s worden gemaakt. Een donkere kamer naast de serre was 

nodig, waar de temperatuur apart geregeld zou kunnen worden. Balkons bij de werkkamers waren 

nodig voor proeven in de openlucht. Het laboratorium van de hoogleraar moest licht en ruim zijn 

en niet te ver zijn van de weegkamer, donkere kamer en serre. Als laatste leek het Moll handig als 

het laboratorium niet alleen via de tuin maar ook rechtstreeks van de straat toegankelijk zou zijn.107 

 Moll wilde een nieuw laboratorium omdat hij het bestaande gebouw te beperkt en te klein 

vond. Dat kwam door de grote aantallen studenten in de eerste jaren dat Moll hoogleraar was en 

vanwege het fysiologisch onderzoek dat meer eisen stelde aan een ruimte. In het bestaande gebouw 

was geen ruimte voor grote apparaten en speciale kamers voor proeven, terwijl Moll voor zowel 

onderwijs als onderzoek graag een gebouw wilde waarin dat kon. Molls ongenoegen laat zien welke 

wensen hij had om zo ideaal mogelijk botanische wetenschap te bedrijven en onderwijs te geven 

in dit vakgebied. Dat was dus allereerst een gebouw waar fysiologisch onderzoek kan worden 

gedaan. Een ander idee van Moll was dat hij goed onderwijs wilde geven, waarbij het visuele aspect 

een grote rol moest spelen. Zijn studenten moesten allemaal tegelijkertijd kunnen zien waar hij het 

over had in de collegekamer en zouden idealiter op hun gemak alles rustig moeten kunnen bekijken 

na het college. De ergernis van Moll dat hij zijn studenten nauwelijks ordelijk microscopische 

                                                
106 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Memorie van toelichting tot het ontwerp van 
een Botanisch Laboratorium in den Hortus Botanicus te Groningen, 20 februari 1892. 
107 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Memorie van toelichting tot het ontwerp van 
een Botanisch Laboratorium in den Hortus Botanicus te Groningen, 20 februari 1892. 
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oefeningen kon aanleren was ook een punt dat hij in een nieuw laboratorium anders wil zien. De 

studenten goed leren omgaan met de microscoop en een mooie ruimte daarvoor was een 

belangrijke wens van Moll. Ook wilde hij dat er in het laboratorium rustig aan wetenschappelijk 

onderzoek moest kunnen worden gewerkt waarbij genoeg ruimte was voor hemzelf, zijn assistent, 

gevorderde studenten en medewerkers. De ingrediënten voor zijn nieuwe laboratorium had Moll 

snel paraat maar deze alleen waren niet genoeg. Zijn plannen moesten alleen nog worden 

goedgekeurd en er moest worden samengewerkt met de architect die het gebouw uiteindelijk ging 

vormgeven.  
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3. Rijksbouwkundige Van Lokhorst 

Rijksbouwkundige Van Lokhorst had namens de overheid de taak om met inachtneming van de 

wensen van Moll een nieuw Botanisch Laboratorium te ontwerpen. Helemaal nieuw voor hem was 

dat niet. Hij had al meerdere laboratoria ontworpen, waarvan twee in Groningen. Sinds het 

departement van Waterstaat niet meer verantwoordelijk was voor de rijksgebouwen, kreeg vanaf 

1875 elk departement een eigen rijksbouwmeester. Bij de afdeling Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen werd door het hoofd van de afdeling, Victor L. de Stuers (1843-1916) Petrus J.H 

Cuypers (1827-1921) en later Van Lokhorst aangesteld. Om de werkwijze van Van Lokhorst te 

begrijpen is het eerst nodig een schetst te geven van het bouwen door de overheid en het 

monopolie van enkele personen en architecten aan het einde van de negentiende eeuw. Van 

Lokhorst werkte namelijk precies in het straatje van De Stuers en architect Cuypers en drukte ook 

met het Botanisch Laboratorium zijn stempel op de Nederlandse overheidsarchitectuur. 

Vervolgens wordt specifieker ingegaan op Van Lokhorst en zijn manier van ontwerpen.  

Bouwen door de overheid 

Voordat de Nederlandse overheid Rijksarchitecten in dienst nam, had het bouwen voor en door 

de overheid al een lange voorgeschiedenis die begon tijdens de periode van De Republiek (1581-

1795). Vanaf 1815 werd het beheer van rijksgebouwen en paleizen ondergebracht bij het ministerie 

van Waterstaat en Publieke Werken. Functionarissen van Waterstaat droegen zorg voor de 

gebouwen en objecten die rijksbezit waren of werden gebruikt door de overheid. Zij hadden de 

taak om toezicht te houden op de bouw van kerken en op de begrotingen en boden begeleiding bij 

bouwwerkzaamheden, restauraties en ontwerpen. Soms ontwierpen de waterstaatsfunctionarissen 

ook zelf gebouwen. Vanaf 1850 werden steeds vaker architecten gevraagd om mee te helpen aan 

lastige klussen die de waterstaatsfunctionarissen niet meer zelf aankonden. Nederland begon in de 

tweede helft van de negentiende eeuw namelijk steeds meer geïndustrialiseerd te raken, de 

bevolking en de steden namen toe en door een groeiend overheidsapparaat waren daar nieuwe 

gebouwen voor nodig. Van 1850 tot 1875 werden verschillende particuliere architecten in dienst 

genomen door de overheid.108  

 Langzamerhand kwam er kritiek op het ministerie van Waterstaat onder andere van de 

kunstcritici Joseph A. Alberdingk Thijm en Carel Vosmaer, de architect Willem Nicolaas Rose en 

de Maatschappij ter Bevordering van de Bouwkunst. De kritiek luidde vooral dat van het ministerie 

                                                
108 Corjan van der Peet en Guido Steenmeijer, De Rijksbouwmeesters: twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en 
zijn voorlopers (Rotterdam: Uitgeverij 010, 1995), 53-55, 107.  
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van Waterstaat geen smaakvolle en doelmatige overheidsbouw kon worden verwacht. Tweede 

Kamerlid Johannes Tak van Poortvliet, die vijf jaar later minister van Waterstaat zou worden, was 

het daar geheel mee eens.109 Deze hang naar mooie gebouwen had te maken met een sterk groeiend 

nationaal besef in Nederland. Net als in Europa rond 1850 meer het geval was, besteedde 

Nederland veel aandacht aan het bestuderen van de eigen tradities en identiteit. Dat uitte zich 

bijvoorbeeld in het plaatsen van standbeelden voor historische personen als Rembrandt van Rijn 

en Michiel de Ruyter en het zoeken naar een nationale muziekstijl.110 Een onderdeel van dat 

opkomende nationalisme was een interesse in de Nederlandse architectuurgeschiedenis en een 

eigen nationale bouwstijl. Samen met het verbeteren van de kwaliteit wilde men in de beginjaren 

van 1870 graag een nieuw herkenbaar karakter van overheidsgebouwen.111 

 In 1870 kwam Johan Frederik Metzelaar als eerste ingenieur-architect in vaste dienst bij het 

ministerie van Justitie en kreeg verantwoordelijkheid over de bouw en het onderhoud van 

rechtbanken en gevangenissen. Spoedig volgden meer aanstellingen. In 1874 werd er een apart 

College van Rijksadviseurs ingesteld voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Dit college 

had als taak om advies te geven over de bestaande rijksmonumenten, te zorgen voor de museale 

collecties en was verantwoordelijk voor het onderhoud en de stichting van rijksgebouwen. De 

initiator en secretaris van de commissie, De Stuers, raakte bevriend met een ander lid van de 

commissie, architect Cuypers. Samen hadden zij een uitgesproken mening over de stijl van de 

architectuur voor de nieuw te realiseren overheidsgebouwen. De andere leden van de commissie 

konden zich daar niet in vinden. Dit meningsverschil had zowel te maken met argumenten die De 

Stuers en Cuypers uit de architectuurtheorie haalden als de ideologie die zij aanhingen en via 

bouwkunst wilden propageren.112  

 Verschillende architectuurtheoretische werken beïnvloedde het denken over bouwkunst 

vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw. Deze theoretici, zoals de Duitse Gottfried Semper 

(1803-1879), de Franse Eùgene-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) en de Engelse John Ruskin 

(1819-1900), bespraken vragen als wat bouwkunst was, hoe schoonheid in architectuur bereikt kon 

worden en wat belangrijke principes in de architectuur betekende. Schoonheid werd gezien als het 

hoogste doel in de bouwkunst en de vraag was hoe die schoonheid kon worden bereikt. Net als bij 

de andere kunsten het geval was, werden voor de bouwkunst regels en principes gezocht over hoe 

                                                
109 Van der Peet en Steenmeijer, De Rijksbouwmeesters, 167-168.  
110 J. Th. M. Bank, Het roemrijk vaderland: cultureel nationalisme in Nederland in de negentiende eeuw. Rede bij de aanvaarding van 
het ambt van hoogleraar in de Vaderlandse Geschiedenis na 1500 aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 29 september 1989 (’s-
Gravenhage: SDU Uitgeverij, 1990), 17-18, 23.  
111 Van der Peet en Steenmeijer, De Rijksbouwmeesters, 167-168.  
112 Van der Peet en Steenmeijer, De Rijksbouwmeesters, 169. 
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een gebouw schoonheid kon bevatten. In die schoonheidsleer werden principes genoemd als 

‘waarheid’, ‘stijl’ en ‘karakter’ die gebouwen zouden moeten bezitten. Karakter werd wel gezien als 

de uitdrukking van de bestemming van een gebouw en waarheid betekende dat de constructie en 

de detaillering elkaar nooit mocht tegenspreken. In de praktijk liepen deze definities door elkaar en 

gaf elke architectuurtheoreticus er weer een andere draai aan. Hoewel het nu lastig voor te stellen 

is werd er veel gediscussieerd of gebouwen voldeden aan deze principes. Veel ideeën en principes 

van de architectuurtheorie gingen terug op het architectonische geschriften van de Romein 

Vitruvius die sinds de renaissance voor een opleving van classicistische architectuur had gezorgd.113  

 De Stuers en Cuypers waren geïnspireerd door één van deze architectuurtheoretici, 

namelijk de Franse architect en kenner van de middeleeuwse architectuur Viollet-le-Duc. Hij had 

uitgesproken opvattingen over schoonheid en architectuur. Volgens hem moest architectuur 

naadloos aansluiten bij het doel van het gebouw. Architectuur moest ten dienste staan van de 

functie en liet die functie ook aan de buitenkant zien. Daarnaast moesten de bouwmaterialen naar 

hun eigenschappen worden gebruikt. Cuypers kende Viollet-le-Duc goed en deelden de mening 

dat het belangrijkste principe in de bouwkunst zou moeten zijn dat de vorm die niet door een 

constructie wordt aangegeven, moet worden verworpen. De constructie van een gebouw moest 

leidend zijn voor hoe het gebouw er uiteindelijk uit kwam te zien.114  

 Volgens Viollet-le-duc kwam dit in de gotiek uitstekend tot uiting. Hij formuleerde 

principes achter de Griekse, Romeinse en gotische architectuur. In dit laatste zag hij de manier van 

bouwen voor moderne architectuur. Gotische architectuur representeerde volgens Viollet-le-duc 

de degelijke manier van het samenstellen van elementen zoals in de Griekse architectuur, en het 

planmatig bouwen in de Romeinse architectuur. Viollet-le-duc had met zijn voorkeur voor gotiek 

vooral twaalfde-eeuwse en dertiende-eeuwse gotische kerken op het oog met hun skeletachtige 

structuren, steunberen en luchtbogen. De verhoudingen in deze bouwwerken zag hij als een licht 

geheel dat precies in balans was, in tegenstelling tot de zware en massale Griekse en Romeinse 

gebouwen. Viollet-le-duc schreef veel over deze kathedralen, waarin hij uitlegt hoe elk onderdeel 

van de structuur een functionele rol heeft in de compositie en dat geen enkel onderdeel overbodig 

is. Alles in de gotiek is wat hem betreft een logisch en doelmatig systeem.115  

                                                
113 Auke van der Woud, Waarheid en karakter: het debat over bouwkunst 1840-1900 (Rotterdam: NAI Uitgevers, 1997), 
16-21, 94-95 
114 Van der Woud, Waarheid en karakter, 64-65.  
115 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, M.F. Hearn, The architectural theory of Viollet-le-Duc: readings and commentary 
(Cambridge, Mitt Press, 1995), 86, 92, 110. Dit idee werd dus door sommige architecten overgenomen. Pas veel later 
bleek dat luchtbogen en gewelven geen beslissende ondersteunende rol hebben voor de constructie. 
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De Stuers en Cuypers gebruiken dit argument van Viollet-le-duc, dat de gotische 

architectuur een voorbeeld moest zijn voor moderne gebouwen, om hun eigen ideaal te 

propageren. Zij hadden een hartstochtelijk geloof in de superioriteit van de middeleeuwse 

architectuurperiode en wilden terug naar de katholieke Middeleeuwen, waar ze zich een 

eenvoudige, religieuze en harmonieuze samenleving bij voorstelden. Met Viollet-le-Duc deelden zij 

de gedachte dat uit de constructie de uiteindelijke vorm en decoratie moest worden afgeleid en dat 

de functie van het gebouw aan de buitenkant te zien moest zijn. Ook waren ze fanatiek voor een 

‘eerlijk’ gebruik van materialen. Een bepleisterde muur of gevel was niet eerlijk, maar een 

sierbakstenen gevel wel. Gotische bouwwerken voldeden aan al deze principes en waren volgens 

hen daarom erg geschikt om constructieve lessen uit te halen.116 Daar komt bij dat de neogotiek 

ook in de plattegrond, in tegenstelling tot classicistische bouwwerken, asymmetrie toeliet. Dat paste 

bij het idee dat aan de buitenkant van een gebouw de functie moest af te leiden zijn.117  

Cuypers kwam onomwonden uit voor zijn artistiek-religieuze denkbeelden, maar De Stuers 

bracht dat in minder religieuze termen naar buiten. Zijn ideologie was dat door bouwkunst het volk 

smaak en kunstzin kon worden bijgebracht. Nederland liep wat hem betreft achter op het gebied 

van smaakvolle gebouwen in vergelijking met landen als Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. De 

zorg van monumenten diende een nationaal belang en zijn ideaal was om het verleden weer levend 

te maken voor het volk en de nationale kunstzin te bevorderen. Hij zag graag dat de overheid zich 

actief inzette voor deze behoefte. De Stuers en Cuypers haalden met terugwerkende kracht 

argumenten bij Viollet-le-duc vandaan om anderen van hun achterliggende idealistische ideaal te 

overtuigen.118  

 Het College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst viel na 

enkele jaren uiteen. Vooral De Stuers en een ander lid van het college, Carel Vosmaer, konden het 

niet met elkaar vinden. Beiden wilden graag een nieuw beleid wat betreft het bouwen door de 

overheid, maar consensus over de te voeren architectuurrichting kon niet verkregen worden. De 

gotische bouwstijl die De Stuers en Cuypers graag wilden invoeren lag gevoelig. Veel andere leden 

van de commissie voelden niets voor een associatie met de Katholieke Middeleeuwen en de tijd 

voor het ontstaan van het protestantse Nederland en waren fel tegen een dergelijke nationale 

bouwstijl. Ook lag de associatie met het katholicisme sinds de jaren vijftig bijzonder gevoelig. In 

1853 kondigde de paus het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland aan die tijdens 

                                                
116 Van der Woud, Waarheid en karakter, 155-160.  
117 Aanbeveling van Sieger Vreeling.  
118 Van der Woud, Waarheid en karakter, 155-159. 
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de reformatie was verdwenen. Er werd besloten om in Utrecht een nieuw aartsbisdom op te richten 

met aan het hoofd een bisschop. Dit herstel van de katholieke kerkelijke structuur zorgde voor 

hevige politieke en antikatholieke reacties die bekend staat onder de naam Aprilbeweging.119  

De Stuers kon na het uiteenvallen van de commissie via een omweg praktisch onafhankelijk 

optreden, namelijk als hoofd van de nieuw geformeerde afdeling van Kunsten en Wetenschappen 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een taak die hij ongeveer veertig jaar uitvoerde. Dat 

deed hij tot grote ergernis en ontzetting van zijn tegenstanders. Dat kwam tot een hoogtepunt toen 

voor het nieuwe rijksmuseum in Amsterdam het ontwerp van Cuypers in 1876 werd gekozen en 

waarvan hij, als vriend en handlanger van De Stuers, ook de bouw in zijn nieuwe ambt als architect 

der Rijksmuseumgebouwen mocht begeleiden. Een groot deel van de architectengemeenschap was het 

niet eens met de keuze. Zij vreesden dat Cuypers alleen gewonnen had door de invloed van De 

Stuers, aangezien een groot deel van de jury bestond uit geestverwanten van Cuypers’ stijl. Het 

middeleeuwse ontwerp voegde wat hen betreft niets toe aan goede bouwkunst. Vooral in het 

architectenblad De Opmerker lieten tegenstanders van De Stuers zich kritisch uit over het nieuwe 

bouwwerk en de gang van zaken rond de rijksgebouwen. Dat de pers en het volk nauwelijks verzet 

toonden zagen ze met weerzin aan. Het stond de architecten ook tegen dat De Stuers bleef herhalen 

dat voor een gezonde opleving van de bouwkunst er doelmatig of functioneel moest worden 

gebouwd met de implicatie dat de gotische stijl daar bijzonder geschikt voor was. Steekhoudende 

argumenten werden er nauwelijks voor gegeven en de keuze bestond eerder uit persoonlijke 

voorkeur en ideologie. De tegenstanders van De Stuers en zijn geestverwanten hadden twee 

bezwaren. Aan de ene kant waren zij het er niet mee eens dat de middeleeuwse architectuur de 

beste maat was voor hedendaagse bouwkunst en dat dat alom werd gepropageerd. Daarnaast stond 

het veel architecten tegen dat één invloedrijk persoon het monopolie had en de nationale stijl 

presenteerde alsof dat de enige goede officiële stijl voor overheidsgebouwen in Nederland kon zijn. 

Alleen door zware subsidiëring en politieke invloed van een kleine groep kon dit worden 

doorgevoerd.120  

De Stuers en Cuypers pasten, om invulling te geven aan een nieuwe nationale bouwstijl 

ook een ietwat gekunstelde nieuwe variant van de neorenaissancestijl toe, ook wel de oud-

Hollandsche stijl genoemd. Bij deze stijl werd zowel gebruik gemaakt van de structuren uit 

middeleeuwse gotische gebouwen als van decoratie geïnspireerd op gebouwen uit de renaissance. 

Deze oud-Hollandsche stijl was een typische uiting van het Nederlands culturele nationalisme. In 

                                                
119 Van der Woud, Waarheid en karakter, 63. Van der Peet en Steenmeijer, De Rijksbouwmeesters, 173. 
120 Van der Woud, Waarheid en karakter, 160-162, 170-173, 193. 
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Duitsland en Italië werd vooral de Italiaanse renaissance als voorbeeld genomen voor de nieuwe 

architectuur. In Nederland stond de zestiende en zeventiende-eeuwse interpretatie van de 

renaissance in de Nederlanden centraal.121 Naast het bouwen van nieuwe gebouwen werden onder 

leiding van De Stuers veel bestaande monumenten gerestaureerd. De Stuers en Cuypers hanteerden 

de methode om de meeste gebouwen grotendeels af te breken en ingrijpend te verbeteren, soms 

met elementen die er oorspronkelijk helemaal niet bij hoorden, zoals torentjes en nieuwe 

decoratieve gevels.122  

Vanaf 1870 groeide het rijksbouwwezen snel. Rijksbureaus werden diensten met eigen 

tekenaars, administratief personeel, en opzichters die soms weer in een bepaald district gehuisvest 

waren. Er waren in de periode van 1870 tot 1923 verschillende bouwbureaus zoals een Rijksbureau 

voor Monumenten, Posterijen en Telegrafie, Landsgebouwen, Gevangenissen en Rechtsgebouwen. 

De Stuers merkte dat één architect niet voldoende was als het ging om de sector onderwijs en 

wetenschappen. Er kwam een vacature voor Rijksbouwkundige waar iedereen op kon solliciteren. 

Van Lokhorst, die werkte in de geest van De Stuers en Cuypers, vulde de ontstane vacature op en 

kwam vanaf 1878 in dienst als Rijksbouwkundige voor de Gebouwen van Onderwijs Enz. Hij was 

voornamelijk verantwoordelijk voor gebouwen van het rijksarchief, provinciale gebouwen en 

gebouwen voor het hoger- en universitaire onderwijs.123 

Jacobus van Lokhorst  

Van Lokhorst begon als drieëndertigjarige, veelbelovende architect aan de taak van 

Rijksbouwkundige. Deze taak voerde hij achtentwintig jaar uit, waarin hij vele nieuwe gebouwen 

ontwierp en enkele monumenten restaureerde. De Stuers had ervoor gezorgd dat de architecten bij 

het ministerie van Kunsten en Wetenschappen hetzelfde dachten over architectuur als hijzelf. Aan 

van Lokhorst had hij dus een architect met hetzelfde gedachtegoed en die in zijn straatje werkte.  

 Van Lokhorst had geen hogere architectenopleiding genoten, maar in de praktijk had hij 

veel geleerd. Hij werd in 1844 geboren te Utrecht in een familie met enkele schilders en 

kunstenaars. Hij volgde van zijn twaalfde tot zijn negentiende onderwijs aan de Stadsscholen voor 

Teeken – en Bouwkunst en ging daarna in de leer bij verschillende architecten. Hij haalde zijn 

landmetersdiploma en ging aan de slag als tekenaar-architect bij de Genie in Utrecht om mee te 

werken aan militaire vestingwerken. Na drie jaar gewerkt te hebben aan de vestingwerken in 

                                                
121 Auke van der Woud, “Het versteende verleden,” Groniek no. 121 (1993), 27.  
122 Auke van der Woud, De nieuwe mens: de culturele revolutie in Nederland rond 1900 (Amsterdam: Prometheus-Bert 
Bakker: 2015), 91-92.  
123 Van der Peet en Steenmeijer, De Rijksbouwmeesters, 237-238. 
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Naarden kwam Van Lokhorst erachter dat er een vacature was bij Binnenlandse zaken voor een 

architect voor Rijksonderwijsgebouwen.124 Hij solliciteerde naar de functie en stuurde veertig foto’s 

en tekeningen mee van zijn werk. Het was zijn droom om werkzaam te zijn in de kring van 

Rijksbouwkundigen en de gelegenheid krijgen veel te presteren. Tot zijn teleurstelling had hij 

namelijk nooit iets gehoord van zijn publicaties in tijdschriften als De Gids of De Spectator en hij 

meende dat dit kwam omdat hij niet bekend was bij de deskundigen. In zijn sollicitatiebrief maakte 

hij duidelijk dat hij een voorstander van het gebruik van bakstenen was, en een hekel had aan het 

wit pleisteren van muren. Ook schreef hij dat hij een bewonderaar en kenner was van de Franse 

architect Viollet-le-Duc. Dat paste perfect in het straatje van De Stuers en werkte in zijn voordeel 

want uiteindelijk kreeg Van Lokhorst in 1878 de functie die hij zo ambieerde.125  

 

Afbeelding 5. Jacobus Van Lokhorst.126 
 

De brief die Van Lokhorst stuurde maakt veel duidelijk over zijn idee van architectuur. Dat 

hij geïnspireerd was door Viollet-le-Duc betekende dat hij ook hield van het idee dat de functie van 

een gebouw als uitgangspunt moet worden genomen voor hoe het gebouw eruit komt te zien. Zelf 

                                                
124 P. Rosenberg, Geschiedenis van het Rijksbouwen: Jacobus van Lokhorst (Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke ordening en Milieubeheer, Rijksgebouwendienst, 1987), 2.  
125 G. Sophia van Holthe tot Echten, “De rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst en zijn bureau 1878-1906,” 
Bulletin KNOB 85, no. 5 (1986), 195.  
126 De Opmerker 4, no. 8 (februari 1906).  
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omschreef Lokhorst dat het zijn manier van werken was om ‘van binnen naar buiten te bouwen.’127 

Een functionele constructie maar ook logische materiaalgebruik vond hij belangrijk om te 

gebruiken voor de vormgeving en decoratie van een gebouw. Van Lokhorst wende zich, net als De 

Stuers en Cuypers af van het negentiende-eeuwse neoclassicisme met hun in pleister nagebootste 

natuursteen, dwingende symmetrie en obligate zuilen en versieringen. Hij streefde ernaar dat zijn 

ontwerp precies aansloot bij de wensen van de gebruiker, die hij daar doorgaans nauw bij betrok. 

Architectonisch vertaalde dat zich in gebouwen die vaak niet symmetrisch waren, maar eerder uit 

losse, speelse elementen bestonden. De gebouwen van Van Lokhorst werden daarom weleens een 

onsamenhangend geheel genoemd, omdat het van buitenaf soms een toevallig gegroepeerde massa 

van gebouwtjes leek. Van Lokhorst bouwde zijn in een duidelijke neorenaissance of neogotische 

stijl. Soms mengde hij deze stijlen in één gebouw. Zijn gebouwen waren altijd opgetrokken uit 

bakstenen muren die werden verlevendigd met zogenaamde speklagen van baksteen of natuursteen 

van een andere kleur. De gevels waren nooit overladen met ornamenten, maar werden wel versierd 

met beeldhouwwerk, muurankers en profielstenen.128  

 Het was echter niet de stijl van Van Lokhorst om toevallige elementen toe te passen. Hij 

besprak met de toekomstige gebruiker van het gebouw, bijvoorbeeld de hoogleraar van een 

laboratorium, wat zijn eisen waren en wat de ideale plattegrond zou zijn. Van Lokhorst wilde het 

liefst een gebouw ontwerpen dat tegemoetkwam aan de eisen die de hoogleraar stelde. Kamers met 

bijzonder functies of met een eigenaardige indeling die een hoogleraar noodzakelijk achtte wilde 

Van Lokhorst zo goed mogelijk verwezenlijken. Wanneer een laboratorium moest bestaan uit twee 

afdelingen, kreeg het gebouw twee vleugels en wanneer één vertrek meer ruimte nodig had dan een 

ander, dan werd deze groter. De verschillende functies van ruimtes in een gebouw liet hij bewust 

tot uiting komen aan de buitenarchitectuur, een manier van werken die Cuypers ook graag toepaste. 

Werkzalen zijn in de door Van Lokhorst ontworpen laboratoria meerdere malen herkenbaar aan 

grote vensters, collegezalen hebben doorgaans een hoge kap waardoor verlichting het beste tot zijn 

recht kwam, trappenhuizen zijn vaak torenvormig en magazijnen zijn laag zodat de gebruiker 

gemakkelijk bij boeken, chemische benodigdheden of andere spullen kon komen.129  

 Behalve dat Van Lokhorst nauwkeurig luisterde naar de eisen van de hoogleraar, ondernam 

hij samen met de opdrachtgever verschillende keren studiereizen naar plaatsen in Europa, om op 

de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van school- of 

                                                
127 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 182, Ingekomen sollicitaties en verzoeken om 
plaatsing bij instellingen van kunsten en wetenschappen, 1875-1916.  
128 Rosenberg, Geschiedenis van het Rijksbouwen, 11-12. 
129 Rosenberg, Geschiedenis van het Rijksbouwen, 12-13.  
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laboratoriumbouw. Dergelijke reizen werden bijvoorbeeld door architecten uit andere landen ook 

wel gemaakt om samen met de opdrachtgever inspiratie op te doen.130 Van Lokhorst vroeg 

bijvoorbeeld in 1878 om op reis te mogen naar Parijs om de wereldtentoonstelling te bezoeken en 

zich te oriënteren op schoolbouw en schoolmeubelen. In 1902 vroeg hij om een leerling van 

Viollet-le-Duc te ontmoeten. In 1892 ondernam hij een reis met hoogleraar J.E. Iterson om ideeën 

op te doen voor een chirurgische kliniek in Leiden. Met hoogleraar Moll ondernam Van Lokhorst 

in 1894 een reis naar België, Duitsland en Engeland en tijdens de reis deed Van Lokhorst voor een 

ander project in Leiden ook nog een sterrenwacht in Potsdam aan.131 Niet alleen met hoogleraren 

ondernam Van Lokhorst overigens reizen voor zijn werk. Met de directeur van de 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen in Amsterdam deed hij ongeveer twintig verschillende 

scholen in Europa aan om inspiratie op te doen. Ook kreeg Johannes Vrijman (1865-1954), zijn 

rechterhand op zijn bureau, op enkele reizen toestemming om Van Lokhorst te vergezellen.132  

 Behalve laboratoriumgebouwen ontwierp Van Lokhorst ook andere gebouwen zoals 

archieven waar dezelfde doelmatigheidsgedachte als bij de laboratoria is te vinden. Bij de oprichting 

van de afdeling Kunsten en Wetenschappen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 1875 

werd duidelijk dat de toestand van de provinciale archieven erbarmelijk was. De archieven waren 

allesbehalve efficiënt ondergebracht op zolders van gouvernementsgebouwen waar ook nog eens 

gemakkelijk brand kon ontstaan of vochtschade kon optreden. Nieuwe gebouwen waren hard 

nodig en Van Lokhorst ontwierp samen met Cuypers één archiefgebouw in Maastricht en zelf vier 

grote provinciale archiefgebouwen in Utrecht, Groningen, Den Bosch en Den Haag.133 Het 

algemene rijksarchief in Den Haag waar in 1896 mee werd begonnen, werd zo ontworpen dat er 

zo weinig mogelijk kans bestond op brand, had veel ramen om daglicht toe te laten zodat er geen 

lampen nodig waren en ijzeren roosters als vloeren zodat het daglicht optimaal werd benut. Het 

archief moest een depot hebben om de archiefstukken zo efficiënt mogelijk op te slaan, een leeszaal 

en een dienstruimte voor de medewerkers. Het ontwerp van het archief bevat precies los van elkaar 

deze ruimten die met gangen aan elkaar waren verbonden.134 Ook de bouw en onderhoud van 

provinciale gouvernementsgebouwen of provinciehuizen viel onder de taak van Van Lokhorst. 

Deze gebouwen onderscheiden zich van de onderwijsgebouwen doordat ze zowel binnen als 

buiten representatief moesten zijn en een grote mate van rijke architectuur en decoraties hebben. 

                                                
130 Forgan, “The architecture of science,” 422; Forgan, “Bricks and bones,” 209.  
131 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13 Inv. nr. 502, Botanisch Laboratorium Groningen. 
Reisverslag Jan Willem Moll en Lokhorst, november 1894.  
132 Van Holthe tot Echten, “De Rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst,” 198.  
133 Rosenberg, Geschiedenis van het Rijksbouwen, 13.  
134 Van der Peet en Steenmeijer, De Rijksbouwmeesters, 246-248.  



52 
 

Kenmerkend is het vele beeldhouwwerk aan de gevels, de schilderingen binnen en de grote 

gebrandschilderde ramen en een inrichting incluis meubels die zoveel mogelijk op elkaar afgestemd 

zijn.135 

 Van Lokhorst heeft in Groningen duidelijk zijn sporen achter gelaten in de vele neogotische 

en neorenaissancegebouwen die hij ontwierp. Hij had het Provinciehuis achter de Martinikerk en 

het Dinghuis naast de Martinitoren ingrijpend gerestaureerd en een Landbouwproefstation aan de 

Parallelweg ontworpen.136 Ook ontwierp hij een royale hoogleraarswoning in 1882 en hij breidde 

de Groningse universiteitsbibliotheek uit in 1898. Vijf Groningse laboratoria werden in de periode 

van 1880-1903 door hem ontworpen. Dat was allereerst het veelbesproken Pharmaceutisch 

Laboratorium aan de Grote Rozenstraat, dat in 1880 gereed was. Aan de zijkant van het 

Academiegebouw kwam naar zijn ontwerp het Laboratorium voor Hygiène en Pharmacologie in 

1882 tot stand. Buiten het stadscentrum, aan de Nieuwe Vissersstraat werd het Natuurkundig of 

Physisch Laboratorium gebouwd dat in 1889 gereed was en die hij in nauwe samenwerking met 

Professor Herman Haga had ontworpen. Daar vlakbij kwam het Laboratorium en Museum van 

Mineralogie en Geologie dat in 1900 gereed was en ten slotte het pathologisch Anatomisch 

Laboratorium met woning voor de conciërge.137  

 Maar de bouwstijl van Van Lokhorst ondervond in Groningen kritiek. De bouw van het 

Laboratorium voor Hygiène en Pharmacologie, dat tegenover de zijgevel van het academiegebouw 

zou komen, liep een jaar vertraging op omdat het College van Curatoren de neorenaissance 

bouwstijl niet in harmonie vond met het classicistische academiegebouw. Op de plattegrond en de 

indeling van het gebouw hadden zij niets aan te merken maar de curatoren vroegen of Van 

Lokhorst toch zijn ontwerp wilde aanpassen, waarmee zij de bouwstijl bedoelden. Maar Van 

Lokhorst moest er niet aan denken een neoclassicistisch ontwerp te maken. Alle versieringen aan 

de buitenkant van het gebouw, van hout en pleisterwerk om steen na te bootsen, waren er slechts 

voor de stijl. Ze dienden geen praktisch doel en zouden de kosten van het gebouw en het 

onderhoud veel hoger maken volgens hem. Uiteindelijk kwam Van Lokhorst met zijn ontwerp als 

winnaar in dit conflict naar voren. Het Laboratorium voor Hygiène en Pharmacologie werd in 

neorenaissancestijl naast het neoclassicistisch academiegebouw gebouwd.138 Maar niet alleen het 

College van Curatoren waren kritisch op de bouwstijl van Van Lokhorst. In het gedenkboek voor 

                                                
135 Van der Peet en Steenmeijer, De Rijksbouwmeesters, 241.  
136 “Saxa Loquunter 1878-1903,” 7, 50-51. De jaartallen van deze gebouwen en restauraties staan niet in het 
gedenkboek van Van Lokhorst. Bij het Landbouwproefstation wordt vermeld dat het nog ‘dit jaar klaar zou zijn.’ 
Dat betekend dat het waarschijnlijk in 1903 of 1904 gereed was.  
137 “Saxa Loquunter 1878-1903,” 20-26, 42.  
138 Rosenberg, Geschiedenis van het Rijksbouwen, 33-34.  
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het derde eeuwfeest van de universiteit in 1914 schreef Johan Huizinga over de uitbreiding van de 

gebouwen van de universiteit. De inwoners waren niet te spreken over het uiterlijk van de 

gebouwen en Huizinga spreekt zijn eigen afkeur uit door te noemen dat de Rijksbouwkunst zich 

op dat moment in ‘een gotieken draai’ bevond. Met het opvallende neogotische Natuurkundig 

Laboratorium aan de Westersingel, toen een buitenstrook rondom de stad, begon de kritiek van de 

inwoners van Groningen die een lange tijd zou aanhouden. Gebruiker Haga was echter zeer 

tevreden met het gebouw.139   

 Van Lokhorst had uiteraard personeel dat hem ondersteunde in zijn werkzaamheden. Zijn 

bureau was gehuisvest bij zijn woning, maar al snel werd het bureau te klein. Er moest daarom 

meerdere malen worden verhuisd. Naast tekenaars en administratief personeel werd Van Lockhorst 

bijgestaan door verschillende opzichters met standplaatsen in andere steden. Vrijman was in 1888 

bij Van Lokhorst in dienst gekomen en was nauw betrokken bij zijn projecten. Een andere 

belangrijke medewerker was Marinus van Wadenoijen, die in 1886 in dienst kwam en 

hoofdopzichter en later adjunct-bouwkundige was. Het is niet duidelijk vast te stellen in hoeverre 

Van Lokhorst verantwoordelijk was voor de ideeën van alle gebouwen die onder zijn toezicht zijn 

gebouwd. In de feestelijke uitgave uit van het werk van Van Lokhorst bij zijn 25-jarig jubileum in 

1903 had het bureau van Van Lokhorst 75 medewerkers.140 Het is goed mogelijk dat enkele ideeën 

van andere medewerkers kwamen, hoewel het bij sommige gebouwen duidelijk is dat Van Lokhorst 

zich verregaand met het ontwerp bezighield. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het Botanisch 

Laboratorium in Groningen omdat daarover correspondentie bewaard is gebleven. Van Lokhorst 

schoof echter wel veel ontwerptaken in de laatste tien jaar van zijn leven toe aan Vrijman. 

Wadenoijen en Vrijman volgden samen Van Lokhorst op na diens overlijden in 1906.141  

Rijksbouwkundige Van Lokhorst was net als De Stuers en Cuypers, een voorstander van 

de gotische- en neorenaissance bouwstijl. Op deze bouwstijl waarin overheidsgebouwen vele jaren 

werden gebouwd was kritiek. Enerzijds vanwege de monopolypositie die een klein groepje 

architecten had en anderzijds omdat veel mensen niet van deze bouwstijl hielden. In de functie van 

Rijksbouwkundige was Van Lokhorst verantwoordelijk voor de bouw van vele gebouwen in de 

gotische- en neorenaissancestijl, voornamelijk voor het onderwijs. Het was zijn manier van werken 

om altijd de functie van het gebouw in gedachten te houden. Hij overlegde daarom veel met de 

gebruikers en probeerde om een gebouw te ontwerpen dat het helemaal aan de eisen voldeed. 

                                                
139 Academia Groningana, 220.  
140 “Saxa Loquunter 1878-1903,” 1-2.  
141 Van Holthe tot Echten, “De Rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst,” 196-197, 201-202.  
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Afbeelding 6. Foto van het Natuurkundig Laboratorium uit 1889 en het Laboratorium en Museum van Mineralogie en 

Geologie uit 1900 in de Groningse Schildersbuurt.142  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
142 NL-GnGRA_1785_18111. www.beeldbankgroningen.nl (geraadpleegd 24-11-2016). De foto is genomen vóór 
1925.  



55 
 

4. De ideeën worden concreet 

Moll had aan de Groningse curatoren en aan de minister van Binnenlandse Zaken duidelijk gemaakt 

dat het zo niet verder kon met zijn onderwijsgebouwen. Er moest veel meer ruimte komen voor 

het geven van onderwijs en studenten moesten rustig microscopisch onderzoek kunnen doen. Moll 

was een kenner op het gebied van de eisen die de wetenschap van de botanie destijds stelde en had 

duidelijke ideeën over hoe, ideaal gezien, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk 

onderwijs moest worden vormgegeven in zijn vakgebied. In gesprekken met Van Lokhorst werden 

deze ideeën steeds concreter. Van Lokhorst, met zijn eigen ideeën over architectuur en manier van 

bouwen, gaf de ideeën van Moll vorm in een gebouw. Dit hoofdstuk gaat over hoe vertaalslag van 

de wensen van Moll naar de vormgeving door Van Lokhorst verliep.  

Van Lokhorst stuurt aan op een onderzoeksreis 

Al voor de bouw van het Botanisch Laboratorium had Moll contact met Van Lokhorst over de 

aanbouw van een kas in de hortus. Hij schreef Van Lokhorst dat hij het achteraf betreurde dat hij 

van zijn bescheiden plan was afgeweken en er weinig geld over was gebleven voor een 

verwarmingsmachine. Dat kwam niet handig uit voor de winter. Hij wilde Van Lokhorst het liefst 

persoonlijk spreken, waarmee hij van de gelegenheid gebruik hoopte te maken het met de 

Rijksbouwmeester eens te hebben over ‘den eventueelen bouw van een laboratorium,’ zonder 

vooruit te lopen op de beslissing van de Kamer.143  

 Die beslissing liet niet lang op zich wachten, hoewel het wat tijd had gekost om de 

problemen echt onder de aandacht van de minister te brengen. Niet lang nadat de curatoren hun 

verzoek in februari 1892 hadden ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken schreef Moll 

er op 5 maart 1892 zelf een brief achteraan. Hij wenste persoonlijk bij de minister van Binnenlandse 

Zaken, Tak van Poortvliet, het ontwerp voor het nieuwe laboratorium te bespreken.144 Hij werd 

een kleine twee weken later inderdaad door de minister uitgenodigd om langs te komen.145 Ruim 

een jaar later, op 14 april 1893 schreef Moll een nieuwe brief aan de Groningse curatoren om door 

te sturen naar de minister. Hij had nog steeds niets vernomen van de ministerie en de problemen 

waren niet vanzelf opgelost. Hij drong erop aan om voor de begroting van 1894 een nieuw 

                                                
143 Rijksuniversiteit Groningen Universiteitsbibliotheek, Archief Moll, Moll kopieboek 3, Moll aan Van Lokhorst, 12 
en 29 oktober 1893.  
144 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Brief van Moll aan de minister van 
Binnenlandse Zaken, 5 maart 1892. 
145 RHC GrA, Toegangnr. 1018, inv.nr. 28, Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan J.W. Moll, 13 maart 
1892.  
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Botanisch Laboratorium op te nemen en noemde een paar kleine eisen die er intussen bij waren 

gekomen.146 Uiteindelijk besloot de minister een nieuw Botanisch Laboratorium op de begroting 

voor het jaar 1894 te zetten. In de toelichting op de begroting staat dat er herhaaldelijk klachten 

waren binnengekomen over het bestaande laboratorium en dat de situatie na onderzoek 

onhoudbaar was gebleken. Moll had de minister weten te overtuigen en in totaal werd er f. 80.000 

voor het gebouw en f. 20.000 voor de inrichting beschikbaar gesteld.147  

In januari 1894 kon wat Moll betreft begonnen worden met het maken van concrete 

plannen. Van Lokhorst was al op de hoogte van de eerste ideeën van Moll, het programma van 

eisen en het schetsontwerp: ‘Mijn wenschen zijn u uit den aard der zaak bekend, maar toch zou ik 

gaarne op een paar punten nog even uwe aandacht vestigen, die mij niet geheel zonder belang 

schijnen.’148 Steeds zou Moll terugkomen op zijn eerdere ideeën en problemen signaleren, waarbij 

hij meestal ook een mogelijke oplossing beschreef.  

 Moll en Van Lokhorst hadden kort na deze brief een gesprek over de bouwplannen en 

Vrijman kwam langs in Groningen om onder andere de precieze plaatsbepaling van het 

laboratorium vast te stellen.149 Het gesprek over de bouwplannen met Van Lokhorst ging over de 

inrichting van het gebouw en met name de collegekamer die voor Moll naast de microscopiekamer 

één van de twee belangrijkste ruimtes in het gebouw zou worden. Hij schreef er een brief over naar 

de Groningse curatoren: 

 

Vóór eenigen tijd had ik eene conferentie met de heer J. van Lokhorst ter voorlopige 

bespreking van de bouwplannen voor het te stichten Botanisch Laboratorium. Wij 

bespraken o.a. mijne inzichten omtrent de inrichting van een collegekamer met het oog op 

de toepassing van projectie, die, zoals u uit de door mij ingediende plannen bekend is, in 

het nieuwe laboratorium eene groote rol zal spelen. De heer Van Lokhorst was na deze 

bespreking van oordeel, dat om onzekerheid en latere teleurstelling te voorkomen het 

bezoek van één of meerdere buitenlandsche inrichtingen waar de projectie op grote schaal 

wordt toegepast, vooraf noodzakelijk zou zijn. In ons land zijn dergelijke inrichtingen niet 

aanwezig.150 

                                                
146 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Brief van Groningse curatoren aan de 
minister van Binnenlandse Zaken, 14 april 1893.  
147 Staatsbegroting voor het dienstjaar 1894, 2. V. 2, Memorie van Toelichting, 15-16. (www.statengeneraal.nl) 
148 RUG-UB, Moll kopieboek 3, Brief van Moll aan Van Lokhorst, 8 januari 1894.  
149 RHC GrA, Toegangnr. 1018, inv.nr. 4, Brief van Van Lokhorst aan Moll, 14 februari 1894.  
150 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Brief van Moll aan de Groningse Curatoren, 
7 april 1894.  
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Dat Van Lokhorst schreef dat er in Nederland geen collegekamers met projectie-inrichtingen 

waren, is enigszins opmerkelijk. Hij had zelf in 1892 het Botanisch Laboratorium in Utrecht 

uitgebreid met een collegekamer met projectieapparaat.151 De kamer voldeed kennelijk niet of was 

niet precies voor de projectie ontworpen, wat bij buitenlandse collegekamers soms wel het geval 

was.  

Molls ideeën voor de nieuwe collegekamer waren niet eenvoudig. Hij wilde een zaal hebben 

waar zowel projectie op een doorschijnend als op een ondoorschijnend scherm vertoond kon 

worden. Een doorschijnend projectiescherm was in het begin van het gebruik van lichtlantaarns en 

projectieapparaten de meest voorkomende manier om lichtbeelden te presenteren. Het apparaat 

stond achter een groot scherm van doorschijnend materiaal, zoals dunne lichte stof of papier. De 

toehoorders zaten vóór het scherm. Zij hadden op die manier geen last van het projectieapparaat. 

Deze stond immers achter het scherm en de toehoorders zagen alleen het scherm en niet het 

apparaat. Maar doorschijnende projectie had ook nadelen. Er was veel verduistering nodig en 

projectie op een doorschijnend scherm kon niet heel scherp geprojecteerd worden.152  

Bij ondoorschijnende projectie werden de lichtbeelden van het projectieapparaat vertoond 

op een wit scherm waar geen licht doorheen kon of een witte muur. Het was daarvoor nodig dat 

het projectieapparaat niet achter, maar voor het scherm geplaatst werd. Net als het 

projectieapparaat moesten de toehoorders ook voor het scherm zitten.153 Het meestal grote 

projectieapparaat samen met een bediende moest op een specifieke afstand van het scherm 

geplaatst worden. Bij het uiteindelijke apparaat van het Botanisch Laboratorium kon het apparaat 

niet verder dan zes meter van het projectiescherm staan.154 Omdat zowel het publiek als het 

projectieapparaat voor het scherm gesitueerd waren, was er een oplossing nodig om iedereen in 

staat te stellen de lichtbeelden te zien en geen last te hebben van het apparaat en de bediende. Voor 

Moll moest het apparaat een ondersteuning zijn voor het college en het mocht geen extra hinder 

geven. Het was dus een hele puzzel om honderd toehoorders, een projectieapparaat, een 

doorschijnend scherm en een ondoorschijnend scherm in één collegekamer te passen.  

Moll was enthousiast over het idee om een reis te maken, won inlichtingen in bij collega’s 

in het buitenland en stuurde de Groningse curatoren een brief met de vraag of de wens om een 

                                                
151 “Saxa Loquunter 1878-1903,” 17.  
152 Wright, Optical projection, 127.  
153 RUG-UB, Moll kopieboek 3, Brief van Moll aan Van Lokhorst, 3 april 1894; J.J.M.M. van den Bergh, Theoretisch en 
practisch handboek der projectie (Apeldoorn: Laurens Hansma, 1900), 38-39.  
154 Moll, “De hortus botanicus,” in Academia Groningana, 475.  
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reis te maken ingewilligd kon worden. Een vergelijkend onderzoek tussen Londen en Berlijn leek 

hem het beste, maar als het mogelijk was wilde hij ook tussengelegen plaatsen als Luik, Brussel en 

Göttingen bezoeken.155 De Groningse curatoren stuurden de brief door naar de minister van 

Binnenlandse Zaken met het verzoek Moll en Van Lokhorst op rijkskosten verschillende 

laboratoria in Engeland, België en Duitsland te laten bezoeken.156 Dezelfde maand werd dat 

verzoek goedgekeurd en als vergoeding kregen ze per persoon f. 13,- per etmaal. Van Lokhorst 

maakt van de gelegenheid gebruik om tijdens de reis ook meteen een bezoek te brengen aan 

Potsdam om daar een astrofotografische inrichting te bekijken voor de sterrenwacht in Leiden.157  

 Het vinden van een datum was niet gemakkelijk want beide heren waren druk vlak voor de 

zomer. Van Lokhorst stelde voor om begin juni te gaan omdat hij dan voldoende tijd had om het 

plan uit te werken. Dat kwam Moll erg slecht uit vanwege examens die hij af moest nemen. Van 

Lokhorst komt met een compromis om de reis in twee delen te maken. Begin juni 1894 vertrokken 

ze naar Engeland en later in die zomer bezochten plaatsen in België en Duitsland.158 

 

 
Afbeelding 7. Een kopieerboek van Moll.159  

                                                
155 RUG-UB, Moll kopieboek 3, Brief van Moll aan de Groningse Curatoren, 7 april 1894. 
156 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502. Brief van de Groningse curatoren aan de 
minister van Binnenlandse Zaken, 13 april 1894.  
157 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Ministeriële beschikking 20 april 1894.  
158 RUG-UB, Brieven van Jacobus van Lokhorst aan Jan Willem Moll, Brief van Van Lokhorst naar Moll, 9 mei 
1894.  
159 RUG-UB, Moll kopieboek 3, Moll bewaarde de brieven die hij in zijn tijd als hoogleraar in Groningen kreeg 
zorgvuldig en kopieerde veel van de brieven die hij verstuurde in kopieboeken met behulp van carbonpapier. Deze 
brieven, waaronder ook een correspondentie met Hugo de Vries, werden gevonden door wetenschapshistorica Ida 
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Moll en Van Lokhorst op reis 

De reis langs de drie landen, negen plaatsen en 29 verschillende instituten leverde een schat van 

informatie op voor het nieuw te bouwen laboratorium.160 De laboratoria in Engeland vielen wat 

tegen. Aan de buitenkant zagen ze er vaak imposant uit maar de vaak ‘armelijk’ ingerichte zalen 

konden de heren niet waarderen. De gebouwen waren vaak uitgebreid om als laboratorium dienst 

te doen, en niet voor dat doel gebouwd. Grote amfitheatersgewijze inrichtingen vonden Moll en 

Van Lokhorst interessant, evenals de vele soorten projectietoestellen die ze in verschillende 

instituten in werking zagen en die op verschillende manieren in de zalen waren gepositioneerd. 

Moll woonden een lezing bij in de Royal Institution in Londen waar hij onder de indruk was van 

de akoestiek van de zaal, het uitstekende projectieapparaat en de elektrische verlichting die de 

spreker zelf kon bedienen. Ook werd er een notitie van gemaakt dat de spreker in de Research 

Laboratories van het College of Surgeons and Physicians in Londen zelf de zaal geheel of 

gedeeltelijk kon verduisteren, wat de heren kennelijk interessant vonden. Het Botanisch 

Laboratorium in Cambridge kon net als in Oxford niet beantwoorden aan de ‘eischen van de 

tegenwoordige tijd.’ De zaal voor microscopische oefeningen was bijvoorbeeld klein en om meer 

ruimte te creëren was een galerij langs de vensters gemaakt op ruim twee meter boven de grond 

zodat twee rijen laboranten boven elkaar konden zitten. Dat verdiende volgens Moll geen navolging 

omdat daardoor nauwelijks overzicht te houden was. Over de projectietoestellen van de firma 

Newton & Co was Moll erg te spreken en in een bezoek aan deze firma in Londen hadden ze 

allerlei apparaten mogen bekijken. Een opvallende opmerking in het reisverslag maakt een 

gezamenlijke mening van Moll en Van Lokhorst zichtbaar. Bij het bezoek aan het Anatomisch 

Instituut in Oxford kunnen beide heren de goed ingerichte amfitheatersgewijze zaal en de inrichting 

voor microfotografie erg waarderen. Toch viel het gebouw niet helemaal in de smaak:  

 

Bij het vele goede dat in deze inrichting wordt aangetroffen, trok het niettemin onze 

aandacht dat de doelmatigheid der inrichting van sommige localiteiten had geleden door de 

ostentatie, waarmede men getracht heeft een schilderachtig voorkomen aan de gebouwen 

te geven, zo vonden wij onder andere een collegekamer op een bovenverdieping, bijna 

geheel van daglicht verstoken; de architect was daartoe blijkbaar gekomen, ten einde het 

                                                
Stamhuis in 1993 in het toen nog niet-geïnventariseerde archief van Moll in de Groningse Universiteitsbibliotheek. 
Ida H. Stamhuis, “Een onverwachte vondst: 394 brieven van Hugo de Vries,” NVOX 20 (1994), 438-440.  
160 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Reisverslag Moll en Van Lokhorst. 
Reisverslag, november 1894. 
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silhouet van het gebouw niet te schaden door het aanbrengen van vensters in de 

torenkap.161 

 

De architect was volgens hen ten prooi gevallen aan praalzucht en had niet genoeg aandacht 

geschonken aan de praktische inrichting. Zowel Moll als Van Lokhorst waren dus van mening dat 

de schoonheid van een laboratorium niet het praktische doel in de weg mocht staan.  

 De laboratoria die de heren in België bezochten waren doorgaans erg goed ingericht. In 

het Plantenfysiologisch Instituut aan de Vrije Universiteit in Brussel had helaas geen projectie-

inrichting maar wel twee kamertjes waar een constante temperatuur gecreëerd kon worden door 

middel van warmwaterbuizen en een ventilatiesysteem. Ook had dit instituut een goed fotografisch 

atelier met verschillende toestellen waar ze veel aantekeningen en schetsen van maakten. Het 

Institut Solvay in Brussel vonden ze een eigenaardig gebouw dat veel aandacht aan de inrichting 

had besteed en buitengewoon grote dubbele ramen had met een ijzeren armatuur. Verschillende 

inrichtingen maakten gebruik van doorschijnende projectie, waar ze doorgaans niet erg tevreden 

over waren. De ruimte moest daarvoor erg donker worden gemaakt en daardoor was het 

projectieapparaat lastig te bedienen. Het Zoölogisch Instituut in Luik, dat de heren het meest 

volledige en het best ingerichte laboratorium vonden dat zij hadden bekeken, had deze vorm van 

projectie eerst ook gehad maar vervolgens toch verlaten. Ze hadden het projectieapparaat daarna 

in een inham tussen de collegebanken geplaatst. De lange microscopiezaal trok hun aandacht 

omdat deze drie grote booglampen had zodat de laboranten ook met onvoldoende daglicht hun 

werk konden doen.  

 De instituten die de heren in Duitsland bezochten waren van uiteenlopende kwaliteit. Het 

Anatomisch Instituut in Berlijn had een microscopiezaal met honderd losse tafeltjes waarbij het 

licht aan drie zijden binnenkwam. Het instituut had ook een projectietoestel van het merk Mössel 

en na wat inlichtingen opgevraagd te hebben scheen deze beter te zijn dan die van de Duitse firma 

Zeiss. Over het Physiologisch Instituut waren ze niet erg te spreken. Het had een droge, pompeuze 

architectuur en een onhandige indeling, waardoor alle gangen van licht verstoken waren. Het 

kostbaar uitziend gebouw had ‘in zijn geheel weinigs aantrekkelijks’ volgens Moll en Van Lokhorst. 

In Leipzig zagen de heren in het Plantenfysiologische Instituut goed ingerichte serres en net als in 

Brussel een kamer met constante temperatuur, maar zonder ventilatiesysteem. De kamer werd op 

een goedkope manier met een vulkachel verwarmd waarbij de temperatuur nog gereguleerd kon 

                                                
161 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Reisverslag Moll en Van Lokhorst. 
Reisverslag, november 1894. 
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worden. Het leek hen een goed idee om de voordelen van de kamer voor contante temperatuur in 

Brussel te combineren met die in Berlijn. 

Ten slotte bezochten Van Lokhorst en Moll de inrichting Urania in Berlijn, dat net als de 

Royal Institution populaire lezingen gaf voor een breed publiek van belangstellenden. Urania was 

echter speciaal voor dat doel gebouwd en helemaal voor publiek ingericht. Het Berlijnse 

genootschap was in 1888 opgericht door de astronomen Wilhem Foerster (1832-1921) en Max 

Wilhelm Meyer (1853-1910). Vooral Meyer was erg toegewijd aan de popularisering van 

wetenschap en hij schreef theaterstukken met wetenschappelijke thema’s. Samen wilden Foerster 

en Meyer een instituut beginnen dat wetenschap op een aantrekkelijke manier dicht bij het publiek 

zou brengen. Het idee werd gesteund door de industrieel Werner Siemens die een groot deel van 

het project financieel mogelijk maakte. In 1889 ging Urania in Berlijn open. Het gebouw was 

onderverdeeld in vijf afdelingen. Er was een astronomische, fysische, microscopische en 

mechanische afdeling en daarnaast een theaterzaal. Bezoekers konden kijken naar tentoonstellingen 

en mochten sommige machines en apparaten uitproberen. In het midden van het gebouw, zoals 

ook te zien is op afbeelding 8, was het grote theater waar lezingen werden gegeven en proeven 

werden getoond vergezeld door lichteffecten, afbeeldingen met behulp van fotografische projectie 

en later film. Vanwege het grote succes -er kwamen wel 100.000 bezoekers per jaar- verhuisde 

Urania in 1896 naar een nieuw gebouw waar 700 mensen in het theater konden zitten. Ook werden 

er in andere Europese steden zoals Budapest, Wenen, Praag en verschillende Duitse steden Urania-

gebouwen gebouwd.162 Moll en van Lokhorst waren erg enthousiast over deze instelling. Ze vonden 

de gehoorzaal uitstekend en vooral de opstelling van het projectietoestel. Dat stond in een apart 

kamertje in de zaal zodat de toehoorders geen last hadden van het apparaat. 

De reis leverde een schat aan informatie op voor het nieuw te bouwen laboratorium, ook 

door de tekeningen die ze van veel laboratoria meekregen.163 Wat betreft de projectie namen ze 

mee dat een projectietoestel in een apart kamertje het beste zou zijn. Projectie kon op een 

doorschijnend scherm maar ook op een ondoorschijnend scherm, maar als het niet mogelijk was 

om beide uit te voeren had de laatste de voorkeur. De beste projectietoestellen waren volgens Moll 

en Van Lokhorst die van de Engelse firma Newton & Co en van de Duitse firma Mössel. Welk 

van de twee beter was zou moeten worden getest, maar het apparaat van Newton & Co was 

                                                
162 Gábor Palló, “Genres of popular science: Urania and the scientific theater,” in Science, Technology and Culture, 1700–
1945: Popularizing Science and Technology in the European Periphery, 1800–2000 ed. Faidra Papanelopoulou (Abingdon, 
Routledge, 2009), 170-172.  
163 In het reisverslag wordt verschillende keren verwezen naar tekeningen die Moll en Van Lokhorst meekregen. 
Deze zaten eerst bij het reisverslag maar zijn helaas niet bewaard gebleven.  



62 
 

eenvoudiger te bedienen en dat had de voorkeur.164 De collegekamer moest elektrisch kunnen 

worden verlicht, en er zou een mogelijkheid moeten zijn het lokaal te verduisteren. Geen enkel 

laboratorium voldeed precies aan die wens, dus daar moest zelf wat op bedacht worden. Ook na 

de reis bleef Moll bij zijn oorspronkelijke idee voor de zaal voor microscopische oefeningen. Een 

ruimte op het Noorden, grote ramen en twee rijen laboranten waren nodig. Het had sterk de 

voorkeur dat dit gedeelte van het laboratorium ook door elektrisch licht zou worden verlicht en 

een centrale verwarming met stoom of water zou het beste zijn. Er zou dan geen vuil en stof vanaf 

komen, wat erg onhandig zou zijn voor de kwetsbare materialen in het herbarium en de bibliotheek. 

Moll wilde vóór de reis al een kamer om proven te doen met warme temperaturen, maar het 

onderzoek naar andere laboratoria leverde een idee op om een kamer met zonlicht op een constante 

temperatuur te willen hebben. Ze combineerden de twee voorbeelden die zij in Brussel en Berlijn 

hadden gevonden en bedachten zo een efficiënte manier om de kamers te verwarmen. Hetzelfde 

gold voor de collegekamer. Zowel de kamers voor constante temperatuur als de collegekamers met 

projectie-inrichting die Moll en Van Lokhorst bekeken tijdens hun reis, gaven hen de inspiratie 

voor een goed ontwerp voor deze kamers in het Botanisch Laboratorium.  

Naast de academische instellingen die niet voor ander publiek dan wetenschappers en 

medewerkers van de instelling of het laboratorium toegankelijk waren, is het opvallend dat Moll en 

Van Lokhorst met name enthousiast waren over de instellingen die lezingen hielden voor een breed 

publiek en niet-academisch. De Royal Institution in Londen en Urania in Berlijn gaven veel 

populairwetenschappelijke lezingen en hun gehoorzaal was ontworpen met het publiek in 

gedachten. Deze twee instellingen gaven Moll en Van Lokhorst inspiratie voor de collegekamer in 

het Botanisch Laboratorium. Deze populairwetenschappelijke instellingen waren dus van invloed 

op het ontwerp van de collegekamer van het Botanisch Laboratorium en daarmee op het 

wetenschappelijk onderwijs dat daar jaren werd gegeven. Daaruit is een belangrijke conclusie te 

trekken. Namelijk, de popularisering van wetenschap is niet alleen een afgeleide van wetenschap, 

maar kan op haar beurt ook weer invloed uit oefenen op aspecten van wetenschap, zoals 

wetenschappelijk onderwijs. De casus van de collegekamer in het Botanisch Laboratorium toont 

dit verrassend concreet aan.  

 

 

 

                                                
164 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Reisverslag Moll en Van Lokhorst. 
Reisverslag, november 1894. 



63 
 

Afbeelding 8. Plattegrond van het Uraniagebouw in Berlijn, 1888.165  

 

                                                
165 Harro Hess, Aus der geschichte der Berliner Gesellschaft Urania 1888-1927 (Berlin: Treptow, 1979), 11.  
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Molls nieuwe eisen en overleg 

Van Lokhorst wilde zo duidelijk mogelijk de eisen van Moll kennen om tegemoet te kunnen komen 

aan diens wensen. Na de reis leverde Moll een bijgewerkt programma van eisen in bij van Lokhorst 

dat deels in samenwerking met hem was samengesteld en dat de basis vormde voor het nieuwe 

plan en de gedetailleerde begroting.166 Voordat van Lokhorst het nieuwe plan zou sturen aan de 

minister werd het aan het einde van augustus 1894 besproken. Van Lokhorst deelde dat mee op 

een overvolle briefkaart aan Moll die op dat moment in Bussum verkeerde. Hij had alle wensen 

van Moll in de bouwtekening verwerkt en vroeg Moll langs te komen om over een aantal 

onderdelen zijn mening te geven.167  

 Het nieuwe programma is een gestructureerde lijst met 28 punten verdeeld over 5 groepen 

met nog enkele overige bijzonderheden. Het verschilt op een paar punten van het eerdere 

programma van eisen uit 1892. De collegekamer moest wat kleiner worden dan eerst gedacht. Er 

waren minder studenten op de colleges van Moll. Hij had Van Lokhorst in een brief laten weten 

dat negentig plaatsen voldoende moest zijn, maar uiteindelijk werden het er honderd in het nieuwe 

programma.168 Nieuw waren de zuurkasten in het laboratorium, waarvan ook een in de 

collegekamer moest komen. Waar in het eerste programma van eisen nadrukkelijk projectie op een 

doorschijnend scherm wordt gewenst, was in het nieuwe programma van eisen enkel genoemd dat 

er achter de collegekamer een ruimte van ten minste vijf meter diep moet komen dat als 

projectiekamer moest dienen. Daarin zou een kast voor de ‘photographieën’ moeten zijn zoals ze 

in Urania in Berlijn hadden gezien en verder moest dat een bergplaats worden. Een geheel nieuw 

punt is ook de demonstratiekamer, waar men kleine planten, platen en microscopische voorwerpen 

zou kunnen laten zien. Dit mocht van Moll desnoods ook in de collegekamer als daar genoeg 

ruimte voor was. Nog beter zou een aparte kamer naast de collegekamer zijn. In het eerste 

programma van eisen merkte Moll op dat het erg gebruikelijk was om microscopische preparaten 

te laten zien, wat helaas niet meer kon door de grote aantallen studenten. De collegekamer was dan 

misschien wat ruim gerekend, maar met het oog op het plaatsen van een demonstratietafel, grote 

en kleine planten en platen, viel dat mee.169 Moll wilde vanaf het begin meer ruimte voor het kunnen 

demonstreren van materiaal, maar noemde in zijn tweede programma van eisen pas de wens voor 

                                                
166 RUG-UB, Moll kopieboek 3, brief van Moll aan Van Lokhorst, 17 september, 1894.  
167 RUG-UB, Brieven van Jacobus van Lokhorst aan Jan Willem Moll, Briefkaart van Van Lokhorst naar Moll, 26 
augustus 1894.  
168 RUG-UB, Moll kopieboek 3, brief van Moll aan Van Lokhorst, 8 januari 1894.  
169 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Memorie van toelichting tot het ontwerp van 
een Botanisch Laboratorium in den Hortus Botanicus te Groningen, 20 februari 1892.  
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een eventuele aparte kamer. Gemakkelijke verduistering en bediening van elektrisch licht wilde hij 

nog steeds, maar anders dan het vorige programma wilde hij nu ook voldoende zonlicht. In het 

nieuwe plan zijn de verplaatsbare schotten van de lijst verwijderd. Nieuw was de gelegenheid tot 

de aanwending van elektrisch licht en de eis dat de microscopiekamer vlak bij de collegekamer 

moest zijn. Ook was een museum in het laboratorium een nieuw idee net als een herbarium. Hierin 

moest ruimte zijn voor het doen van proeven, een zuurkast en een balkon. Het laboratorium van 

de hoogleraar moest nog steeds licht en ruim zijn, niet op het zuiden en moest daarnaast een balkon 

en zuurkast hebben. Voor de zitkamer waren er wat nieuwe eisen, deze moest koel maar niet heel 

groot zijn, en naast het laboratorium van de hoogleraar liggen.  

 In het eerdere plan had Moll de bovenverdieping voor de meergevorderde studenten 

bestemd. In het nieuwe plan werd niet zozeer genoemd wie boven of beneden moest komen. Wel 

waren er aparte kamers voor de meergevorderde studenten nodig. Een kamer voor zes personen 

die kandidaatsexamen deden, een kamer voor vier personen die doctoraalexamen deden, een kamer 

voor twee promoverende studenten en een kamer voor twee meergevorderde studenten. Op de 

laatste kamer na moesten de kamers licht uit het noorden of oosten hebben en in elke kamer moest 

een balkon en zuurkast komen. Voor de kamer van de assistent was dat hetzelfde, met als extra 

wens dat deze niet te ver van de zaal voor microscopische oefeningen af moest liggen. In plaats 

van kasten in de collegekamer wilde Moll de voorwerpen die bestemd waren voor het college in 

een museumruimte hebben, die ook geschikt zou zijn voor het klaarmaken van proeven. Een kleine 

provisiekamer voor het opbergen van chemicaliën en glas was nieuw. De kamers voor constante 

temperatuur moesten grote ramen hebben voor het zonlicht maar de kamer moest ook verduisterd 

kunnen worden. In plaats van twee serres moesten er in het nieuwe programma drie serres komen. 

Moll wilde ook een vertrek voor de stoker, een lokaal voor accumulatoren, nog bergplaats en een 

brandvrije ruimte voor droogovens. Nog steeds wilde Moll een centrale verwarming, maar nu het 

liefst met warm water en absoluut niet met warme lucht. Er moesten water- en gasleidingen komen 

in de lokalen en voldoende ventilatie voor de privaten en waterplaatsen. Ook was bliksemafleiding 

nodig en voldoende plekken voor het opvangen van regenwater. Over het meubilair kon nog niet 

veel gezegd worden maar het moest goed maar eenvoudig zijn. Het oude botaniegebouw zou 

ingericht moeten worden als zaadkamer met een vertrek voor de hortulanus en de bovenverdieping 

als fotografisch atelier met twee donkere kamers.  

 Een belangrijk verschil tussen het eerste en tweede programma, is dat Moll in het eerste 

programma precieze ideeën heeft over waar welke kamer in het gebouw moet komen. In het tweede 

plan heeft hij dat helemaal aan de architect overgelaten, op wat opmerkingen na welke kamers bij 
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elkaar moeten en wat voor licht er door de ramen moet komen. Het eerste programma van eisen 

bevat daarnaast ook allerlei rechtvaardigingen waarom Moll bepaalde dingen wenst en deze komen 

in het tweede plan nauwelijks voor. Moll hoefde de minister niet meer te overtuigen van de 

noodzaak van het nieuwe laboratorium en somt alleen een lijst met de benodigde faciliteiten op.  

In de maanden tot de definitieve goedkeuring vonden nog verschillende wijzigingen plaats 

die tekenend zijn voor de manier waarop de precieze inrichting van het gebouw tot stand kwam. 

Moll heeft bijvoorbeeld om grote spiegelruiten gevraagd en Van Lokhorst heeft ruiten met het 

formaat van 4.60 keer 3.50 meter in het ontwerp opgenomen. Van Lokhorst verwachte echter 

problemen met ruiten: 

Zelfs bij bijzonder krachtige ventilatie langs de binnenkant der spiegelruiten zullen deze, 

bij gebruik der zaal en bij temperatuurverschil tusschen binnen en buiten toch voortdurend 

beslaan en zal men voortdurend overlast hebben van condensatiewater dat zich aan de 

onderkant der ruiten verzamelt. Afvoer van dat water en de sterke afkoeling langs de ruiten 

zullen koude en tocht veroorzaken, die zeer hinderlijk zullen zijn bij het doen van 

microscopische oefeningen, welke onmiddellijk bij de vensters moet geschieden. 

Als oplossing stelt Moll voor om dubbele glazen te plaatsen met daartussen een ventilatie van 

warme droge lucht. Het nadeel is wel dat de binnenkant van de ramen niet schoongemaakt kon 

worden. Maar daar had Van Lokhorst wel iets op bedacht. Het glas aan de binnenkant zou uit drie 

delen kunnen bestaan, waarvoor slechts een lichte ijzeren of houten kozijn nodig was. In de zomer 

zouden deze ramen dan niet nodig zijn.170 Maar Moll was niet overtuigd en reageerde snel op het 

voorstel. De voordelen van de grote ruiten zouden deels weer teniet worden gedaan, terwijl 

beslagen ramen en tocht geen groot probleem was. Dat had hij in zijn huidige microscopiekamer 

ook. Dat was een ruimte met standaard glas, tochtende ramen en er was een gebrekkige 

verwarming, maar de studenten hielden het er ook in de winter nog goed uit. Zouden de 

spiegelruiten, die vijf keer dikker waren dan gewoon glas, in een ruimte met een goede verwarming 

meer problemen opleveren? Moll dacht van niet. Ook beriep hij zich op de palmenkas waar veel 

grote ramen in aangebracht waren en waarvan de planten zelf bij zeer strenge vorst niet veel schade 

opliepen, op enkele bladeren na.  

Ik voor mij ben er van overtuigd dat er geen gevaar bestaat en zou bovendien nog liever 

zien dat het locaal gedurende enkele dagen per jaar wat koud werd geacht dan dat het meer 

                                                
170 RHC GrA, Toegangsnr. 1018, inv.nr. 4, Brief van Van Lokhorst naar Moll, 15 september 1894. 
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dan de helft van den jaar van dubbele ramen voorzien moest zijn. Intuschen spreek ik 

oprecht slechts als leek en ben mij daarvan zeer goed bewust. Kan ik U niet overtuigen zou 

het dan ook mogelijk zijn de dubbele ramen in het bestek op te nemen, maar ze weg te 

laten als de ondervinding leert dat zij overbodig zijn.171 

Een reactie op de brief is niet bewaard gebleven maar het lijkt erop dat Van Lokhorst was 

overtuigd. Op afbeelding 9, een foto van het interieur van de zaal voor microscopische oefeningen, 

is niets te zien van de eventuele kozijnen of voorzetramen. Van Lokhorst legde zijn eigen ideeën 

en mogelijke verbeteringen aan Moll voor, met wiens mening hij vervolgens ook iets deed. Moll 

op zijn beurt erkende dat hij alleen ideeën had, maar verder een leek was wat betreft het maken 

van een gebouw.  

 

 
Afbeelding 9. Zaal voor praktische oefeningen in het Botanisch Laboratorium in Groningen.172  
 

Maar niet alleen beantwoordde Moll enkel de vragen van Van Lokhorst, hij kwam ook met nieuwe 

ideeën. Van Lokhorst vroeg bijvoorbeeld aan Moll om het schetsplan te ondertekenen na het 

                                                
171 RUG-UB, Moll kopieboek 3, Brief van Moll naar Van Lokhorst, 17 september 1894.  
172 Jac Veenhoff, fotoalbum fa 26 nummer 004252 (1913). Universiteitsmuseum Groningen. 
www.academischecollecties.nl (geraadpleegd op 15-11-2016).  
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bekeken te hebben en het vervolgens weer terug te sturen.173 Moll deed dat twee dagen later, maar 

kon het niet laten om toch wat eventuele veranderingen te noemen: 

 

Ik heb het plan nogmaals met veel belangstelling en genoegen bestudeerd. Eenige kleine 

en misschien overbodige opmerkingen zijn de (…) die ik voor alle zekerheid toch 

meededeel. De projectiekast is hier dieper dan wij, maar ik meen, afspraken. In het privaat 

laboratorium is geen deur naar buiten aangeduid en er vóór is geen balkon, dat ik naar ik 

meen in Uwe oorspronkelijke schets voorkwam. Zou het niet mogelijk zijn voor 

hoogleraarkamer en serre een balkon aan te brengen als voor de andere localen, toegankelijk 

met een deur vanuit privaatlaboratorium en serre?174 

 

Met hoogleraar Haga had hij gesproken over de benodigde hoeveelheid zon in het laboratorium. 

Het leek hem handig om toch een paar openingen in de muren te hebben op het zuiden, waardoor 

bundels licht naar binnen konden komen, zogenaamde ‘heliostaat-balcons.’ Deze hoefden niet zo 

groot te zijn als die van Haga, maar Moll vroeg of Van Lokhorst ze toch nog op wilde nemen. Het 

Natuurkundig Laboratorium voor Haga was in 1891 gereed gekomen en de hoogleraar was 

tevreden met de samenwerking met Van Lokhorst en het uiteindelijke resultaat van het gebouw. 

Moll heeft herhaaldelijk informatie bij Haga ingewonnen voor zijn laboratorium en bedankte zijn 

collega-hoogleraar in de openingsrede van zijn laboratorium voor al het advies. Moll sluit zijn brief 

naar Van Lokhorst af met: ‘Zou een deur tuschen herbarium en bibliotheek bezwaar oefenen? Ik 

geloof dat dit in het gebruik zeer gemakkelijk zou zijn. Zie daar mijne opmerkingen. Met 

vriendelijke groeten, thans gaarne, J.W. Moll.’175  

Een volgende brief van Moll gaat meer in detail over de serres. Van Lokhorst heeft daar 

kennelijk naar gevraagd en Moll schrijft een uitgebreide brief terug met verschillende tekeningen 

over hoe de planten- en waterbakken er in zijn serres uit moeten zien. Op afbeelding 10 en 11 is 

een tekening te zien van een dwarsdoorsnede van de serre en een plattegrond. Ook moesten de 

serres aan de binnenkant bekleed werden met kleine kiezelstenen, zoals ook in de palmenkas het 

geval was. Maar niet alleen de serres worden besproken. Moll eindigt met nog eens drie punten die 

hij onder de aandacht wil brengen. Of er een aparte ingang voor het naar binnen brengen van kolen 

mag komen, of er trillingvrije zerken voor proeven geplaatst kunnen worden in bepaalde kamers 

                                                
173 RHC GrA, Toegangsnr. 1018, inv.nr. 4, Brief van Van Lokhorst naar Moll, 15 september 1894. 
174 RUG-UB, Moll kopieboek 3, Brief van Moll aan Van Lokhorst, 17 september 1894. 
175 RUG-UB, Moll kopieboek 3, Brief van Moll aan Van Lokhorst, 17 september 1894.  
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en of Van Lokhorst ook de curatoren op de hoogte wil houden van het plan voordat het definitief 

wordt vastgesteld. De manier waarop Moll de brief eindigt is tekenend voor de verhouding van 

Moll en Van Lokhorst: ‘Zie daar enige problemen die mijn levendige verbeelding U ter oplossching 

aanbiedt. Met vriendelijke groeten steeds gaarne, J.W. Moll.’176 Moll bedacht de ideeën en stelde de 

eisen, Van Lokhorst maakte er een praktisch en stijlvol gebouw van. 

Hoewel het niet in Molls nieuwe eisen is op te maken schrijft Moll in het gedenkboek voor 

de derde eeuwfeest van de universiteit in 1914 dat het een nadrukkelijke eis was dat slechts enkele 

vertrekken voor een speciaal doel werden ingericht en dat de andere vertrekken een algemener en 

flexibeler karakter kregen. Datzelfde principe werd nog meer toegepast in het Anorganisch- 

Chemisch Laboratorium van hoogleraar Frans Maurits Jaeger uit 1912, gebouwd voor Vrijman.177 

De plattegrond die toegevoegd is in het gedenkboek toont aan dat vijftien jaar na de 

ingebruikneming van het Botanisch Laboratorium (en de uitbreiding in 1909 door Vrijman) enkele 

kamers al een ander doel hadden gekregen.178  

Afbeelding 10. Brief van Moll aan Van Lokhorst met een doorsnede van de privéserre van Moll.179  

                                                
176 RUG-UB, Moll kopieboek 3, Brief van Moll aan Van Lokhorst, 2 oktober 1894.  
177 Academia Groningana, 228, 470.  
178 Zie afbeelding 12.  
179 RUG-UB, Moll kopieboek 3, Brief van Moll aan Van Lokhorst, 2 oktober 1894.  
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Afbeelding 11. Brief van Moll aan Van Lokhorst met een plattegrond van de privéserre van Moll.180  

 

 

                                                
180 RUG-UB, Moll kopieboek 3, Brief van Moll aan Van Lokhorst, 2 oktober 1894.  
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Afbeelding 12. Plattegrond van het Botanisch Laboratorium in 1913.  

 

Verder overleg  

De minister keurde het plan in november 1894 goed. Van Lokhorst schrijft enthousiast naar Moll: 

‘O vriend! Ik wensch u geluk! De minister heeft mijn plan voor uw laboratorium goedgekeurd en 

de aanbesteding gesteld op 11 december a.s.’181 Tien personen hadden zich aangemeld voor de 

aanbesteding. Johannes Kalt uit Heerenveen en Foppe Johannes Kalt uit Ureterp kregen de 

uiteindelijke opdracht om het gebouw op 31 augustus 1895 op te leveren. Zij konden het gebouw 

bouwen voor het bedrag van 75.838 gulden.182  

Het gebouw zou twee verdiepingen krijgen en een kelder. Op de beneden verdieping was 

een centrale lange gang ontworpen waar verschillende kleinere kamers aan grensden. Het 

laboratorium voor de hoogleraar en zijn zitkamer konden ook via deze gang worden bereikt, maar 

lagen er niet direct aan. De kamers die aan de tuin lagen kregen stoepen of perrons. De 

                                                
181 RUG-UB, Brieven van Jacobus van Lokhorst aan Jan Willem Moll, Brief van Van Lokhorst naar Moll, 14 
november 1894.  
182 NL-HaNA, BiZa / Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Brief van Van Lokhorst naar de minister 
van Binnenlandse Zaken, 12 december 1894.  
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bovenverdieping zouden de zaal voor microscopische oefeningen komen, de collegekamer, de 

bibliotheek, het herbarium en het museum. Deze laatste drie kamers waren ontworpen met 

galerijen met trapjes.183  

Wat betreft de inrichting was op het moment van aanbesteding nog lang niet alles gezegd. 

In januari 1895 stuurde Van Lokhorst Moll een brief met de vraag dat er door Moll een beslissing 

moet worden genomen wat betreft de inrichting van de kamers voor constante temperatuur en nog 

twee andere lokalen.184 Van Lokhorst stuurt Vrijman naar Groningen om de zaken met Moll te 

bespreken. Bij dat overleg komt Moll met nieuwe wijzigingen en ideeën voor de inrichting. Van 

Lokhorst stuurt vervolgens een reactie omdat niet alles overgenomen kon worden. De veranderde 

bestemming van de kelderruimten was geen probleem. De buitendeuren daarentegen waren wel 

een punt waar Van Lokhorst niet zomaar aan toe kon toegeven. Deze deuren kwamen op de 

noordgevels van de perrons uit en Moll wilde dat deze naar binnen zouden draaien. Van Lokhorst 

gaf er de voorkeur aan om ze naar buiten te draaien vanwege ‘het oogpunt van een goede 

constructie.’ Niet alle wensen van Moll werden dus zomaar door van Lokhorst over genomen.185  

Een andere wijziging die Moll in hetzelfde gesprek met Vrijman had voorgesteld ging over 

de projectieschermen en was Van Lokhorst betreft erg ingrijpend. Hij wilde dat eventueel wel 

doorzetten, maar dan zou Moll zelf een goedkeuring van de minister moeten vragen. Moll wilde 

toch liever alleen ondoorschijnende projectie in zijn laboratorium, terwijl hij in het begin per se 

doorschijnende en ondoorschijnende projectie wilde. Van Lokhorst had zijn best gedaan om aan 

deze ingewikkelde eis te voldoen, maar Moll kwam erop terug. Hij probeerde Van Lokhorst te 

overtuigen dat hij zich had vergist en dat met beide types projectie, op een doorschijnend of 

ondoorschijnend scherm, hetzelfde resultaat bereikt kon worden. Met ondoorschijnende projectie 

kon zelfs nog meer: 

  

Geenzins kan men met doorschijnende projectie zaken vertoonen, die men met 

ondoorschijnende niet kan laten zien. Door eene der beide soorten te laten vervallen vervalt 

dus volstrekt niet de mogelijkheid voor het doen van zekere waarnemingen of proeven. De 

keus is dus uit een wetenschappelijk oogpunt onverschillig; het is alleen de vraag wat de 

meest praktische weg is.186 

                                                
183 Zie bijlage 2 voor de inrichting. Moll, “De hortus botanicus,” in Academia Groningana, 472. Moll noemt hier dat de 
lange gang met opzet was ontworpen om optische proeven te kunnen doen met een lange ‘viseerlijn.’ In het 
programma van eisen en de correspondentie staat hier echter niets over.  
184 RHC GrA, Toegangsnr. 1018, inv.nr. 5, Brief van Van Lokhorst naar Moll, 10 januari 1895.  
185 RHC GrA, Toegangsnr. 1018, inv.nr. 5, Brief van Van Lokhorst aan Moll, 8 februari 1895.  
186 RUG-UB, Moll kopieboek 3, Brief van Moll naar Van Lokhorst, 9 februari 1895.  
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Beide vormen van projectie waren wat Moll betreft wetenschappelijk verantwoord. Met 

ondoorschijnende projectie hoefde de zaal niet helemaal duister te zijn en kon bediening van het 

apparaat in het licht plaats vinden. Aangezien met beide een goed resultaat werd bereikt kon Moll 

zich niet voorstellen dat iemand doorschijnende projectie in het laboratorium nog zou willen 

gebruiken. Als Van Lokhorst toch per se óók een doorschijnend projectiescherm aan wilde leveren 

mocht dat wel, hoewel Moll het nadrukkelijk overbodig vond. Als ze aan beide plannen vast zouden 

houden, zou aan de kwaliteit van projectie afbreuk worden gedaan.187 Van Lokhorst voldeed aan 

deze wens door vóór in de collegekamer, waar het gat in de muur zat voor het ondoorschijnende 

scherm, een muurtje te metselen. Dat muurtje kon er eventueel weer worden uitgebroken als dat 

later nodig bleek en zo kon het probleem eenvoudig worden opgelost.188 

 De kosten voor de inrichting voor de kamer voor constante temperatuur vielen wat Moll 

betreft wel erg hoog uit. Van Lokhorst vroeg of hij daarvoor aan de minister extra geld zou willen 

vragen. Maar Moll was niet zeker waaraan de dure inrichting te wijten was:  

 

Met die f. 390 voor de warme kamertjes betreft, waar ligt dat aan? Wordt die vermeerdering 

veroorzaakt door de stenen vloeren, dan zou ik zeggen, maak ze van hout. Maar ligt het 

aan de vergrooting der ramen, of aan de luchtverversching, beide zaken die ik wenschelijk 

acht, dan wil ik mij gaarne tot de minister wenden, als gij tenminste tegen deze wijzigingen 

geen bezwaren hebt.189  

 

Maar de kosten werden niet veroorzaakt door de vloer. De luchtleidingen met ommetselingen, 

sluitbare roosters voor de circulatie en aanvoer van lucht, lichtdichte luiken en vergroting van de 

vensters waren verantwoordelijk voor de hoge prijs.190 Op de bouwtekening in bijlage 2 is goed te 

zien dat de muren van de kamer dikker waren, wat ook voor hogere kosten zorgden.  

 In dezelfde maand werd Moll gevraagd een programma van eisen op te stellen voor de 

elektrische installatie. Helaas kon Van Lokhorst deze niet komen bespreken met Moll omdat hij al 

een poosje ziek was.191 Moll vroeg op aanraden van Van Lokhorst naar verschillende bedrijven die 

de elektrische installatie zouden kunnen installeren omdat ‘het streven naar economie een goede 

                                                
187 RUG-UB, Moll kopieboek 3, Brief van Moll aan Van lokhorst, 9 februari 1895.  
188 RHC GrA, toegangsnr. 1018, inv.nr. 5, Brief van Van Lokhorst aan Moll, 22 februari 1895.  
189 RUG-UB, Moll kopieboek 3, Brief van Moll aan Van Lokhorst, 9 februari 1895.  
190 RHC GrA, toegangsnr. 1018, inv.nr. 5, Brief van Van Lokhorst aan Moll, 22 februari 1895.  
191 RHC GrA, toegangsnr. 1018, inv.nr. 5, Brief van Van Lokhorst aan Moll, 5 april 1895.  
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indruk zal maken’ op de Groningse curatoren. Deze waren echter wel overtuigd, alleen de minister 

niet. Die weigerde de installatie op de begroting te zetten omdat hij niet tevreden was over de 

berekende kosten en omdat er geen gelden voor beschikbaar waren voor het jaar 1896.192 De 

kachels en verwarmingsinstallatie konden wel geïnstalleerd worden in dat jaar, waarbij tot Molls 

ergernis de kachels niet helemaal naar zijn wens voor de ramen konden worden geplaatst.193 Van 

Lokhorst adviseerde om de kachels zo te laten, omdat hetzelfde effect werd bereik. Als Moll dat 

niet wilde zou hij f. 550,- aan de minister moeten vragen, wat Van Lokhorst niet aanraadde.194  

 Bij de vraag welk bedrijf de elektrische installatie moest gaan aanleggen deelde Van 

Lokhorst niet de mening van Moll. Deze had hem gevraagd om met de duurdere en minder ervaren 

aannemer ‘Doyer’ in zee te gaan. Van Lokhorst wilde veel liever aan de minister voorstellen om 

het bedrijf Groeneveld van der Pol en Co de opdracht te geven, omdat deze goedkoper was. Van 

Lokhorst vond het vooruitzicht om een blijvend meningsverschil te hebben met Moll allerminst 

aantrekkelijk, toch vond hij dat Moll moest luisteren naar alle argumenten die hij had verzameld en 

moest kijken naar het rapport dat hij had laten maken door een onafhankelijke elektrotechnicus.195  

 Van Lokhorst overlegde in het hele ontwerp- en bouwproces van het laboratorium nauw 

samen met de opdrachtgever en uiteindelijke gebruiker Moll. Zowel in de fase van het bestuderen 

van andere laboratoria als in de fase van het maken van een plan en het uiteindelijk verder uitwerken 

daarvan, vond er overleg plaats tussen de twee. Dit overleg had verschillende vormen. Moll kwam 

met een probleem en direct met een oplossing, bijvoorbeeld door te zeggen dat zijn laboratorium 

in een wijk met baldadige kinderen is geplaatst, maar dat gebouwen met een stoep die gelijkligt met 

de straat geen hinder ondervinden.196 Een andere veelvoorkomende vorm was dat Moll reageerde 

op vragen van Van Lokhorst, zoals het geval was bij de inrichting van de kamers voor constante 

temperatuur. De derde en meest veelvoorkomende vorm waren de nieuwe ideeën en veranderingen 

die Moll aandroeg. De vierde vorm van overleg was tenslotte dat Van Lokhorst met een probleem 

èn mogelijke oplossing kwam, zoals bij de grote spiegelruiten het geval was en bij de te dure 

elektrische installatie. 

 Opvallend in het overleg tussen Moll en Van Lokhorst is de vriendschappelijke toon in de 

brieven. Nadat ze samen op reis zijn geweest spreken ze elkaar in de brieven aan met het informele 

                                                
192 RUG-UB, Brieven van Jacobus van Lokhorst aan Jan Willem Moll, Brief van Van Lokhorst aan Moll, 7 november 
1895.  
193 RUG-UB, Moll kopieboek 3, Brief van Moll aan Van Lokhorst, 30 november 1896. Het fotoboek dat Moll aan 
Van Lokhorst schonk heb ik niet kunnen vinden.  
194 RHC GrA, toegangsnr. 1018, inv.nr. 5, Brief van Van Lokhorst aan Moll, 3 december 1896.  
195 RUG-UB, Brieven van Jacobus van Lokhorst aan Jan Willem Moll, Brief van Van Lokhorst aan Moll, 29 oktober 
1897.  
196 RUG-UB, Moll kopieboek 3, Brief van Moll aan Van Lokhorst, 8 januari 1894.  
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‘amice.’ Moll doet dat telkens, maar van Lokhorst niet in de brieven die hij officieel als 

Rijksbouwkundige verstuurd. Hij doet dat alleen bij de informelere brieven en briefkaarten. 

Volgens Van Lokhorst kon hij het goed met Moll vinden omdat ze beiden, ‘wat wij te doen hebben 

inderdaad goed trachten te doen.’197 Ook schrijft hij, in een brief als bedankje voor een fotoboek 

van het laboratorium dat Moll aan hem had gegeven, dat ze elkaar goed begrepen: 

 

Ik geloof dat wij elkander van den aanvraag af goed begrepen hebben en [dat] daaraan de 

goede uitslag is toe te schrijven. Het is dan ook geen holle phrase als ik u den bal terug 

kaats en u verzeker dat de bouw van dit laboratorium, dankzij uwen helderen blik in de 

opvatting van ons beider taak tot mijne aangenaame herinneringen behoort.198 

 
Afbeelding 13. Fragment van een brief Van Lokhorst aan Moll.199  

 

Die vriendschappelijkheid uit zich ook in de pogingen van Moll om het op te nemen voor Van 

Lokhorst. Niet iedereen was blij met het grote en dure laboratorium. Direct of indirect kreeg Moll 

                                                
197 RHC GrA, toegangsnr.1018, inv.nr. 5, Brief van Van Lokhorst aan Moll, 30 juli 1897. 
198 RUG-UB, Brieven van Jacobus van Lokhorst aan Jan Willem Moll, Brief van Van Lokhorst aan Moll, 25 
september 1901. 
199 RUG-UB, Brieven van Jacobus van Lokhorst aan Jan Willem Moll, Brief van Van Lokhorst aan Moll, 25 
september 1901. 
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kritische vragen of een laboratorium met allerlei dure instrumenten de wetenschap wel ten goede 

kwam.200 Moll bedankte Van Lokhorst uitgebreid tijdens zijn toespraak bij de opening en 

verdedigde hem dat hij met bescheiden middelen niet een lelijk gebouw had neergezet, maar een 

mooi én praktisch gebouw.  

 

Dikwijls hoort men klachten, dat architecten zooveel noten op hun zang hebben, zooveel 

te doen hebben met het uitwendige van hun bouwwerken, dat zij daardoor te weinig 

rekening houden met de bestemming van het inwendige. Ook op onze buitenlandsche reis 

hebben wij meermalen zulke klachten met bitterheid horen uiten en de gegrondheid er van 

moeten erkennen. Thans wil ik u [Van Lokhorst] bekennen, dat ik mij, vóór den bouw van 

een laboratorium op het ergste had voorbereid. Nooit ben ik echter in eenige verwachting 

meer beschaamd. Gij verlangt, volkomen terecht, dat men u duidelijk maakt waarom men 

zekere eischen stelt en niet alleen ze ex cathedra verkondigt. Maar weet gij eenmaal wat 

men wil en zijt gij van het nut van het voorgestelde overtuigd, dan vindt men in u een 

medewerker, zoals men zelden het voorrecht heeft aan te treffen.201  

 

Moll vond, in tegenstelling tot verschillende anderen in zijn tijd, dat Van Lokhorst met zijn ontwerp 

de bouwkunst op een hoger niveau bracht.202 Hij was persoonlijk erg gesteld op de bouwstijl van 

Van Lokhorst en vond het Botanisch Laboratorium wat betreft het uiterlijk ook groot succes. Ook 

vijftien jaar na de opening van het laboratorium schreef Moll in het gedenkboek van het derde 

eeuwfeest van de universiteit in 1914 dat het Botanisch Laboratorium beschouwd moest worden 

als ‘het rijpste en meest volkomen voortbrengsel van zijn grote talent’. In wetenschappelijke 

kringen werd het laboratorium dan niet altijd gewaardeerd, Moll is ervan overtuigd dat dat niet 

terecht was en dat het laboratorium uiteindelijk alle waardering zou gaan krijgen.203 De neogotische 

en neorenaissance stijl van Van Lokhorst was niet bij iedereen geliefd, zoals in hoofdstuk drie aan 

de orde kwam. Niet iedereen deelde Molls idee van schoonheid en bouwkunst. Het zou goed 

kunnen dat collega’s later ook kritiek hadden op het laboratorium omdat het aantal studenten dat 

er onderwijs kreeg minder was dan Molls verwachtingen. Deze verwachtingen kwamen niet uit 

                                                
200 Bijvoorbeeld van Cornelis van Wisselingh, hoogleraar scheikunde in Groningen van 1906-1925. In zijn memoires 
heeft hij kritiek op het wetenschappelijk werk van Moll en schrijft ook dat hij zich altijd met bescheiden middelen 
heeft moeten behelpen. C. van Wisselingh, ‘Terugblik op ruim 40-jarigen wetenschappelijken botanischen arbeid’ 
Pharmaceutisch Weekblad 62 (1925): 1229, 1242.  
201 Moll, Onze laboratoria en de wetenschap, 20.  
202 Moll, Onze laboratoria en de wetenschap, 22.  
203 Moll, “De hortus botanicus,” in Academia Groningana, 470. 
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tijdens zijn hoogleraarschap, terwijl de onderwijsfaciliteiten een van de redenen voor een nieuw 

laboratorium was en een groot deel van het laboratorium in beslag namen.  

 Maar hoe zag het gebouw er uiteindelijk van de buitenkant uit?204 Tussen Van Lokhorst en 

Moll vond alleen overleg plaats over de praktische indeling van het gebouw en de functies van de 

ruimtes. Het uiterlijke en de stijl was aan Van Lokhorst. Hij ontwierp het gebouw in neogotische 

stijl met oranje-bruine bakstenen en gele speklagen van baksteen. Het gebouw was aan de voorkant 

symmetrisch en bestond uit vijf vlakken, ook wel traveeën genoemd. De ingangstravee was het 

breedst en stond iets naar voren. Aan beide kanten van de ingang waren nog twee traveeën. De 

ingang is duidelijk aangegeven met een boog, dubbele deuren, drie glas in lood ramen met een 

ronde boog en daarboven een reliëf. Aan de zijkant boven de ingang zijn twee smalle torentjes 

ontworpen die taps toelopen. Aan de voorzijde zijn de ramen van de bovenverdieping van glas-in-

lood en ook de oostgevel van het gebouw heeft grote rondbogige glas-in-loodramen in ramen. Aan 

de noordgevel zijn enkele ramen op de bovenverdieping van glas-in-lood. Op het zadeldak zijn op 

de noordzijde verschillende kleine dakkapelletjes en pinakels aangebracht.205 

Afbeelding 14. Noordgevel van het Botanisch laboratorium in 1913.206  

 

De samenwerking van Moll met Van Lokhorst wordt gekenmerkt door drie fases. Van 

Lokhorst hechte er waarde aan om de ideeën van Moll duidelijk voor ogen te hebben en stuurde 

                                                
204 Zie bijlage 3 voor de bouwtekening van de gevels.  
205 www.fleximap.groningen.nl/gnmaps/monumenten (Geraadpleegd 15-11-2016). In 1909 werd het gebouw onder 
Vrijman aan de voorkant, links van de ingang uitgebreid met twee extra traveeën.  
206 Jac Veenhoff, fotoalbum fa 26 nummer 004218 (1913). Universiteitsmuseum Groningen. www.academische 
collecties.nl (geraadpleegd op 15-11-2016).  
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er bij gebrek aan informatie op aan om samen met Moll op reis te gaan. De reis gaf niet alleen Van 

Lokhorst het idee hoe een Laboratorium voor botanisch onderzoek en onderwijs eruit zou moeten 

zien, maar leverde ook voor Moll veel inspiratie op over welke eisen hij zou stellen. Vervolgens gaf 

Van Lokhorst Moll alle ruimte om ideeën aan te dragen en eisen te stellen. Daar maakte hij 

vervolgens een plan van om deze eerst uitvoerig te bespreken met Van Lokhorst. Ten slotte vond 

er nog verder overleg plaats over de precieze inrichting van het goedgekeurde plan, wat 

voornamelijk ging over kleine veranderingen in de verschillende ruimtes, de elektrische installatie 

en verwarmingsinstallatie.  

Het vertalen van Molls ideeën naar een ontwerp voor een laboratorium was niet in één 

middag klaar. Het was evenmin het geval dat Moll zijn ideeën bij de architect indiende en hij 

vervolgens een ontwerp kreeg teruggestuurd. Het was een proces van ideeën opdoen, overleggen 

en aanpassingen aandragen. Van Lokhorst stelde zich in principe altijd op ten dienste van Molls 

ideeën, tenzij een wens inging tegen een goede constructie de functionaliteit of volgens Van 

Lokhorst niet redelijk was. Molls eigen ideeën ontwikkelden zich voortdurend. Door het zien van 

andere voorbeelden en het spreken en corresponderen met collega’s vormde hij zich steeds meer 

een ideaalbeeld. Uiteindelijk zag hij dat ideaalbeeld werkelijkheid worden.  

 

 
Afbeelding 15. Foto van de zuidgevel van het Botanisch Laboratorium.207  

 

                                                
207 NL-GnGRA_1785_4035. www.beeldbankgroningen.nl (Geraadpleegd 19-11-2016). Deze foto is genomen voor 
de uitbreiding in 1909.  
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5. De architectuur van het Botanisch Laboratorium nader bekeken  
 
Het Botanisch Laboratorium was een plek voor studenten botanie, geneeskunde en medicijnen, 

medewerkers en de hoogleraar met zijn assistent. Er werd onderzoek gedaan, onderwijs gegeven, 

gewerkt aan apparaten en collecties van boeken, gedroogde planten en botanische voorwerpen 

aangelegd. In hoeverre vertelt de architectuur ons iets over het publieke en private, onderwijs en 

disciplinering en de wetenschappelijke uitstraling van het Botanisch Laboratorium? 

Privé en publiek 

De noodzakelijke private en publieke kant van een wetenschappelijk laboratorium is in het eerste 

hoofdstuk aangekaart. Jackson, Hannaway en Forgan stellen dat de interne structuur van een 

laboratorium iets duidelijk maakt over hoe privé of publiek het laboratorium was, hoe deze plekken 

waren verdeeld en wat de relaties daartussen waren.  

De ruimtes die in het Botanisch Laboratorium in Groningen als het meest privé 

gekarakteriseerd kunnen worden zijn drie ruimtes die speciaal bestemd waren voor de hoogleraar 

en directeur van de hortus. Dat zijn de zitkamer, een privélaboratoriumruimte en een serre. Al in 

zijn eerste plan wenste Moll een eigen zitkamer, laboratorium en serre voor zichzelf. De serre 

mocht eventueel ook door gevorderde studenten worden gebruikt.208 In het tweede plan en het 

uiteindelijke ontwerp zijn zowel de serre als het laboratorium alleen bereikbaar via de zitkamer van 

de hoogleraar of via de tuin.209 Het is niet aannemelijk dat deze ook veel door studenten werd 

gebruikt. In het oude gebouw voor botanie moest Moll zijn privélaboratorium geregeld afstaan aan 

studenten voor hun microscopische oefeningen, wat ten koste ging van zijn eigen wetenschappelijk 

werk. Molls privélaboratorium kon dus in geval van nood gebruikt worden door anderen, hoewel 

het vanwege het nieuwe grote laboratorium niet meer waarschijnlijk was. De kamers van de 

hoogleraar namen geen centrale plek in het laboratorium in, blijkt uit de plattegrond van de 

benedenverdieping.210 Ze lagen noordelijk gesitueerd aan de rechterkant van het laboratorium. Moll 

kon gemakkelijk via zijn huis door de hortus naar zijn privévertrekken in het laboratorium lopen, 

zoals te zien is op afbeelding 3. Als Moll een dag geen onderwijsverplichtingen had kon hij vrijwel 

ongezien zijn tijd doorbrengen in het Botanisch Laboratorium. Zijn privévertrekken waren geen 

                                                
208 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Memorie van toelichting tot het ontwerp van 
een Botanisch Laboratorium in den Hortus Botanicus te Groningen, 20 februari 1892.  
209 Zie de noordgevel in bijlage 2.  
210 Zie bijlage 1.  



80 
 

spin in het web van het laboratorium, maar waren op en rustige plek gesitueerd met uitzicht op de 

hortus.  

Het idee achter de noodzaak van een eigen privégedeelte of woonhuis in een laboratorium 

voor de hoogleraar-directeur, wordt verwoord in een brief van de Koninklijke Akademie van 

Wetenschappen aan de minister van Binnenlandse Zaken die in 1880 in het jaarboek van de 

Akademie werd geplaatst. Aan de minister wordt gevraagd om in het belang van de wetenschap 

alle nieuw te bouwen laboratoria, observatoria en musea, waar de regering verantwoordelijk voor 

is, te voorzien van een woning voor de directeur van de betreffende inrichting. Het besturen van 

een instituut vergt volgens de Akademie de onafgebroken zorg van de directeur. Het heen en weer 

lopen van het eigen huis van de directeur naar zijn instituut kost tijd. Als hij in zijn laboratorium 

woont kan hij gemakkelijk proeven controleren en waarnemingen doen en ook heeft hij al zijn 

boeken en aantekeningen op één plek. In de brief wordt verwezen naar Duitsland, waar een eigen 

woning bij een laboratorium gebruikelijk was bij laboratoria die werden gebouwd.211 Ook Moll en 

van Lokhorst merken in hun reisverslag op dat de Duitse laboratoria die zij bezochten vaak een 

woning eraan vasthadden.212 Een woning voor de hoogleraar-directeur bij zijn instituut was dus 

vooral praktisch. Hij was altijd paraat om waarnemingen te doen of nog een proef voor te bereiden. 

In de huiselijkheid van zijn eigen woning kon hij al zijn vrije tijd eenvoudig besteden aan de 

wetenschap  

Bij hortussen in Nederland was het al de regel dat er in de tuin ook een huis voor de 

directeur was.213 Moll had daarom geen huis aan zijn laboratorium vast omdat er al een huis in de 

tuin stond. Maar omdat er van de hoogleraar-directeur werd verwacht dat hij veel aanwezig was in 

zijn instituut en in zijn vrije tijd ook werkte aan eigen wetenschappelijk onderzoek, had hij toch 

zijn eigen privévertrekken. Een zitkamer om gemakkelijk te kunnen zitten en werken en een 

laboratorium voor eigen onderzoek.  

 De zitkamer met de serre en privélaboratorium lag, net als de kamer van de assistent, 

gevorderde studenten en andere medewerkers, maar ook tijdelijke onderzoekers, op de 

benedenverdieping van het laboratorium. Alle personen die al langere tijd ‘ingewijd’ waren in de 

botanische, zoölogische of farmaceutische wetenschap, de meergevorderden, zaten allen dus op 

                                                
211 Jaarboek der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Brief der Koninklijke Akademie van 
wetenschappen aan z. exc. Den minister van Binnenlandse Zaken over het verbinden van directeurswoningen aan laboratoria, 
observatoria, musea enz. (1880).  
212 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Reisverslag Moll en Van Lokhorst. 
Reisverslag, november 1894).  
213 Jaarboek KNAW, Brief der Koninklijke Akademie van wetenschappen aan z. exc. den minister van Binnenlandse Zaken, 
(1880).  
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één verdieping. In het eerste programma van eisen zitten zij allen op de bovenverdieping.214 In het 

tweede programma is dat de benedenverdieping geworden. Waarschijnlijk is dat Van Lokhorsts 

idee. Het was gemakkelijker om aan de eisen van Moll tegemoet te komen door alle werkkamers 

beneden te plaatsen. In plaats van voor elke aparte werkkamer een balkon te moeten maken, hoefde 

er op de begaande grond enkel een verhoogd stoepje rond de werkkamers te komen voor proeven 

in de openlucht.215 De meest gebruikte serres door de meergevorderden konden zo ook op de 

benedenverdieping worden geplaatst. Door de zaal voor microscopische oefeningen op de 

bovenverdieping te plaatsen kwam daar wellicht ook meer licht binnen. Alle faciliteiten die de 

meergevorderde studenten en onderzoekers nodig zouden hebben tijdens hun werk, zoals de 

donkere kamers, de kamers voor constante temperatuur, chemicaliën of glaswerk uit de 

provisiekamer waren op de benedenverdieping aanwezig. Onderzoekers van andere universiteiten 

brachten geregeld een bezoek aan het laboratorium om gebruik te kunnen maken van de nieuwe 

mogelijkheden. De twee kamers voor constante temperatuur waren daarvoor erg in trek.216 Ideaal 

daaraan was dat onder gecontroleerde condities, zoals een bepaalde temperatuur, de groei van 

planten kon worden bekeken of een ander aspect van planten. ’s Nachts koelde het niet af en 

doordat er twee kamers waren kon er bijvoorbeeld worden geëxperimenteerd met dezelfde 

plantensoort bij verschillende temperaturen.217 Kortom, de benedenverdieping was voor 

gevorderde studenten en onderzoekers die van specialistische apparatuur gebruik maakten. 

Gewone studenten moesten als zij het gebouw binnenkwamen meteen de trap op naar boven.  

De bovenverdieping had een meer publiek karakter. Hier was de zaal voor microscopische 

oefeningen, de collegekamer, de bibliotheek, het herbarium, de demonstratiekamer en het museum. 

Dit waren allemaal faciliteiten waar de grootste groep bezoekers van het laboratorium, de eerste- 

en tweedejaars studenten, gebruik van moesten maken. Op deze plek in het laboratorium werd 

kennis van de hoogleraar en de assistent gedeeld door het geven van onderwijs in de collegekamer, 

het maken van de tijdelijke tentoonstellingen in de demonstratiekamer en het begeleiden bij de 

microscopische oefeningen.  

De bovenverdieping, met name de collegekamer, werd ook gebruikt voor lezingen. Het 

laboratorium was dus niet exclusief voor de studenten en medewerkers, ook belangstellenden 

waren af en toe welkom. In de collegekamer werden geregeld publieke lezingen gegeven die vaak 

                                                
214 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Memorie van toelichting tot het ontwerp van 
een Botanisch Laboratorium in den Hortus Botanicus te Groningen, 20 februari 1892. 
215 In bijlage 2 zijn deze stoepjes of perrons bij de noordgevel duidelijk te zien.  
216 Universitas Groningana MCMXIV-MCMLXIV Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-
universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat (Groningen: J.B. Wolters, 1964), 145.  
217 Frits W. Went, The experimental control of plant growth (Waltham: Chronica Botanica Company, 1957), 15.  



82 
 

werden vergezeld door ‘lichtbeelden’ van het projectieapparaat. Moll gaf bijvoorbeeld lezingen over 

landbouw, maar ook werden er andere sprekers uitgenodigd.218 De bibliotheek werd ook gebruikt 

voor bijeenkomsten, vaak met een wetenschappelijke aard, zoals het Botanisch Seminarium.219 Op 

uitnodiging van de Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs werd in 1908 de directeur van 

het Zweedse instituut voor Zaadveredeling uitgenodigd. Deze hoogleraar, Hjalmar Nilsson, gaf in 

1908 een cursus van twaalf voordrachten over zaadveredeling in het Botanisch Laboratorium.220 

Bij tijden was het laboratorium een levendige plek waar publiek welkom was. In tegenstelling tot 

de zitkamer van de hoogleraar en het privélaboratorium konden in de collegekamer allerlei mensen 

komen, maar alleen als er een publieke lezing werd gegeven.  

Het laboratorium was, om terug te komen op het artikel van Hannaway, een gebouw dat 

meer lijkt op het ontwerp van Libavius, dan het elitaire laboratoriumkasteel van Brahe. In het 

laboratorium werd lesgegeven, onderzoek gedaan, gepubliceerd en lezingen gegeven voor 

geïnteresseerd publiek. De aparte ruimtes voor meergevorderde studenten, onderzoekers en de 

hoogleraar kunnen worden gezien als solitaire plekken om in rust na te denken. De studenten, 

tijdelijke onderzoekers en publieke lezingen, geven het idee dat het laboratorium een actieve 

wetenschappelijke -en af en toe- maatschappelijke rol had. De verschillende ruimtes in het 

laboratorium hebben niet een functie van het geldig verklaren van kennis, zoals dat het geval was 

in Engeland in sommige zeventiende-eeuwse laboratoria of werkplaatsen waar Shapin over schreef. 

Nieuwe ideeën werden in deze tijd niet aan een geselecteerd publiek in een demonstratie getest 

maar werden gepubliceerd. Hooguit is misschien een verschuiving te zien van de proeven die Moll 

bedacht in zijn privélaboratorium, voorbereide in het museum achter de collegekamer en 

vervolgend toonde aan zijn studenten. Maar deze proeven voor het onderwijs zijn anders dan de 

demonstraties die Boyle en Hooke deden om hun kennis geaccepteerd te krijgen bij hun 

vooraanstaande tijdgenoten.  

Onderwijs en discipline 

In het Botanisch Laboratorium zijn een aantal kenmerken aan de architectuur af te leiden die erop 

duiden dat er nagedacht is over een efficiënte manier van lesgeven en orde houden. Zoals Forgan 

en Jackson opmerkten in de laboratoria die zij onderzochten, kan de noodzaak om orde te houden 

                                                
218 “Schoolnieuws,”Het nieuws van den dag: kleine courant, 15 september 1906; “Lezing te houden door dr. H. Nilsson 
Ehle uit Svälof over een onderwerp uit de leer der erfelijkheid,” Nieuwsblad van het Noorden, 26 februari 1914; 
“Verspreiding van planten en dieren, derde lezing van dr. W.R.G. Atkins,” in De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 2 
februari 1938.  
219 Moll, “De hortus botanicus,” in Academia Groningana, 477.  
220 Van Berkel, Universiteit van het Noorden: II (in voorbereiding).  
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om kennis over te kunnen dragen een rol spelen in keuzes voor een bepaalde inrichting van een 

gebouw. In het Botanisch Laboratorium in Groningen zijn daar ook aspecten van te vinden.  

Moll had een duidelijk idee voor de zaal met microscopische oefeningen. Vijftig mensen 

moesten er in twee rijen kunnen zitten, waarbij ‘allen uitstekend licht ontvangen op de spiegel van 

hun microscoop.’221 Uit het reisverslag wordt duidelijk dat Moll dit ook een prettige manier vond 

om overzicht te houden en de studenten te kunnen helpen. Het had niet zijn voorkeur om twee 

rijen met laboranten boven elkaar te plaatsen, zoals ze zagen in het Botanisch Laboratorium in 

Cambridge. Iedereen had dan weliswaar voldoende licht, maar overzicht houden was niet 

makkelijk. De zaal voor microscopische oefeningen in Molls Laboratorium werd uiteindelijk zo 

ontworpen dat er twee lange rijen met werkbanken waren voor de vier grote ramen, waarbij de 

voorste werkbanken een stuk lager waren dan de achterste om te voorkomen dat andere studenten 

in het licht zaten. Het lokaal was als het ware een tribune met twee rijen naar het raam toe. De 

voorste werkbank had meerdere waterbakken en de achterste had er twee. Achter de werkbanken, 

tegen de muur waren grote kasten waar de studenten zelfstandig hun microscoop en het materiaal 

uit konden halen en weer op konden bergen.222 Dezelfde soort zaal voor microscopische 

oefeningen, maar dan met drie rijen laboranten, ontwierp Van Lokhorst ook in het Pathologisch-

Anatomisch Laboratorium.223 Aan beide kanten van de zaal stond een zuurkast. Deze kast, gemaakt 

van hout en glas, was verbonden aan een luchtschacht naar buiten. Hierin konden de studenten 

een proef doen waar bijvoorbeeld rook of giftige dampen bij vrij kwamen. Er waren meer 

zuurkasten in het laboratorium. De kamers waar de assistent, de gevorderde studenten en sommige 

bedienden werkten hadden er elk één. Het laboratorium van de hoogleraar en de 

demonstratiekamer hadden ook een zuurkast. De zaal voor microscopische oefeningen werd 

vooral gebruikt door eerste- en tweedejaars studenten. Zij kwamen niet in contact met de 

ouderejaars, omdat zij vaak proeven deden in de kamers voor gevorderde studenten, die mogelijk 

gevaarlijk konden zijn.  

De collegekamer was, samen met de demonstratiekamer, een belangrijk onderdeel van het 

laboratorium als het gaat om de didactische ideeën die Moll aanhing. Deze lokalen waren in die tijd 

uniek en in het meeste wat er geschreven is over het Botanisch Laboratorium wordt aandacht 

                                                
221 NL-HaNA, BiZa/ Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 502, Memorie van toelichting tot het ontwerp van 
een Botanisch Laboratorium in den Hortus Botanicus te Groningen, 20 februari 1892. 
222 Moll, “De hortus botanicus,” in Academia Groningana. Zie ook afbeelding 9.  
223 “Saxa Loquunter 1878-1903,” 26. R.A. Reddingius ‘Het Pathologisch-Anatomisch laboratorium,’ in Academia 
Groningana, 504, 508. Van Lokhorst maakte voor dit instituut in het voorjaar van 1901 een reis met hoogleraar 
Reddingius naar Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Roemenië. Er is geen officiële opening van dit gebouw 
geweest, maar het was in zijn geheel klaar in 1905.   
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besteed aan deze bijzondere ruimtes. De opzet van de collegekamer is vanaf het begin altijd geweest 

dat deze zo geschikt mogelijk moest zijn voor projectiedoeleinden. Moll wilde zijn colleges zo goed 

mogelijk ondersteunen met visuele voorbeelden, vooral omdat de oude methodes van het 

doorgeven van materialen met de grote groepen studenten niet meer voldeden. De wandplaten en 

microscopische preparaten waren te klein om voor iedereen zichtbaar te zijn en als hij iets wilde 

doorgeven waar hij over sprak dan was hij alweer hij het volgende onderwerp terwijl de studenten 

het object nog niet eens goed hadden kunnen zien. Moll vond dat bij zijn onderwijs in de 

collegekamer voor iedereen op hetzelfde moment duidelijk zou moeten zijn waar hij over sprak.224 

Projectie leek hem daarvoor de beste oplossing. Molls ideeën over onderwijs waarin veel moest 

worden gedemonstreerd vertaalde zich in een collegekamer waarbij achterin de zaal een grote kast 

kwam te staan. Daarin bevond zich, zonder dat de toehoorders er last van zouden hebben, het 

projectieapparaat met een bediende die de verschillende dia’s en microscopische preparaten in het 

apparaat deed. Omdat het apparaat niet heel ver kon schijnen kon de kast niet meer dan zes meter 

van het projectiescherm af staan. De banken waren op een amfitheatersgewijze manier in de zaal 

geplaatst, om de kast heen. Om genoeg zitplaatsen te creëren was boven de kast een galerij 

aangebracht waar nog meer studenten konden zitten. De projectiekast was vanuit de 

demonstratiekamer te bedienen zoals te zien is op afbeelding 17.  De spreker kon voor in de zaal 

het licht bedienen, signalen uitwisselen met de bediende in de projectiekast en de projecties voor 

in de zaal zelf scherpstellen. Over het apparaat om de dia’s op afstand scherp te stellen had hij zelfs 

iets gepubliceerd.225 Alles was uiteindelijk zo vormgegeven dat de projectie het onderwijs 

ondersteunde en er zo min mogelijk nadelen waren.226  

Een kamer speciaal voor projectie was alleen niet genoeg voor de onderwijsideeën van 

Moll. Hij wilde hiernaast dat de studenten na college alsnog het kleinere demonstratiemateriaal 

konden zien. Dat waren bijvoorbeeld gedroogde planten, spirituspreparaten, microscopische 

preparaten, toestellen, fysiologische proeven, levende planten en platen.227 Alles wat op college 

voorbij kwam werd in de demonstratiekamer met een object, proef, boek of illustratie uitgelegd. 

Zowel binnen als buiten op het aangrenzende balkon konden de studenten planten bekijken. 

                                                
224 Moll, “De hortus botanicus,” in Academia Groningana, 474.  
225 J.W. Moll, “Een toestel om het projectiemicroscoop op afstand scherp te stellen,” 106-107. Moll was tevreden 
over het projectieapparaat van Newton & Co op één punt na, namelijk de metalen onderdelen die zogenaamd 
makkelijk versteld konden worden. Dat bleek in de praktijk niet zo te zijn. De micrometerschroef om dia’s scherp te 
stellen was van slechte kwaliteit en kon niet vervangen worden door een betere. Met J. Veenhof, de amanuensis van 
het Botanisch Laboratorium, bedacht hij een apparaat die ze lieten vervaardigen door de firma P.J. Knip & Zonen 
om op afstand de dia’s scherp te kunnen stellen. Met een touw en verschillende katrollen kon de spreker voor in de 
collegezaal de micrometerschoef bedienen. In het collegejaar van 1900-1901 werd het in gebruik genomen.   
226 Moll, “De hortus botanicus,” in Academia Groningana, 476.  
227 Moll, Onze Laboratoria en de wetenschap, 8. 
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Afbeelding 16. Detail van de bouwtekening van het Botanisch Laboratorium met collegekamer en 
demonstratiekamer.228  
 

Na college gingen de meeste studenten naar de demonstratiekamer waar samen met de hoogleraar 

het getoonde materiaal werd besproken. De studenten konden een week lang de collegestof tot 

zich nemen door in de demonstratieruimte, waar allemaal nuttige voorwerpen tentoongesteld 

waren, rustig te bekijken. Nieuwe botanische laboratoria namen dit over van Moll, maar ook in 

Groningen kregen enkele andere laboratoria een demonstratiekamer.229 Het maakte Moll 

aanvankelijk niet uit of dat uiteindelijk in de collegekamer zelf kwam of een aparte ruimte. Van 

Lokhorst zag mogelijkheden voor het laatste en deze werd dan ook achter de collegekamer 

gesitueerd. De demonstratiekamer kwam er dus omdat Van Lokhorst genoeg ruimte kon maken 

voor een aparte kamer. Hoe Molls onderwijsideeën architectonisch konden worden vertaald was 

aan het begin van het ontwerpproces nog niet concreet, maar tijdens overleg werd daar langzaam 

vorm aan gegeven.  

Waar Forgan en Jackson alleen schrijven over de didactische aspecten in een laboratorium 

met betrekking tot orde en veiligheid, zien we in de architectuur en inrichting van het Botanisch 

Laboratorium in Groningen ook duidelijk ideeën naar voren komen over hoe het beste onderwijs 

                                                
228 RHC GrA, toegangsnr. 2129 Bouwvergunningen gemeente Groningen, inv. nr. 28002, Aanvraag van Rijks 
Universiteit; dhr. Hubscher, J.C. voor bouw botanisch laboratorium op adres Grote Rozenstraat 1894-12-14.  
Tekening 1.  
229 Visser, “De ontwikkeling van de universitaire biologische laboratoria,” 264. Het Anatomisch-Pathologisch 
Laboratorium uit 1905, het Zoölogisch Laboratorium uit 1907 en het Physiologisch Laboratorium uit 1911 hebben 
allemaal ook een demonstratiekamer; Academia Groningana.  
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gegeven kan worden. De casus van het Botanisch Laboratorium laat dus zien dat onderwijsideeën 

om de studenten zo goed mogelijk de stof te laten begrijpen, ook aan de basis kunnen liggen van 

de architectuur van laboratoria. Net als zijn voorganger De Boer wilde ook Moll dat zijn studenten 

zelf zouden zien en doen. De Boer had daarbij met name de tuin in gedachten, maar Moll wilde 

zijn studenten meer laten zien. Door speciale lokalen te hebben om dit in de praktijk te brengen 

hoopte Moll het ‘peil van de botanische kennis der hier studerenden met enkele procenten te 

verhoogen.’230 Molls onderwijsideeën zorgden dus voor deze bijzondere inrichting van zijn 

laboratorium.  

 
Afbeelding 17. Projectiekast met projectiemicroscoop.231  

 

                                                
230 Moll, Onze Laboratoria en de wetenschap, 8.  
231 Jac veenhoff, fotoalbum fa 26 nummer 004253 (1913). Universiteitsmuseum Groningen. 
www.academischecollecties.nl geraadpleegd op (15-11-2016). De foto is genomen vanuit de demonstratiekamer.  



87 
 

 
Afbeelding 18. De collegekamer in het Botanisch Laboratorium.232  

Wetenschappelijke uitstraling 

De Rozenstraat was een straat met voornamelijk kleine en lage huisjes, zoals te zien is op afbeelding 

19. Het grote bakstenen Farmaceutisch Laboratorium uit 1880 aan het begin van de Grote 

Rozenstraat had als eerste hoge gebouw in de straat de toon gezet. Maar het nieuwe laboratorium 

was minstens zo imposant. Dit gebouw was bijna twee keer zo groot als de botanische laboratoria 

die tot dan toe in Nederland waren gebouwd.233 Moll stelde allerlei eisen aan het gebouw en Van 

Lokhorst ontwierp een groot gebouw om aan die eisen tegemoet te komen.  

In zijn artikel “What buildings do” merkt Gyrien op dat de uitstraling van 

wetenschappelijke gebouwen een belangrijk aspect is in het onderzoeken van wetenschap en 

architectuur. Het Botanisch Laboratorium liet door haar neogotische uitstraling en het reliëf boven 

de ingang met ‘LABORATORIUM BOTANICUM’ duidelijk aan iedereen zien dat in dit gebouw 

botanische wetenschap werd bedreven. Het reliëf, in de vorm van een halve cirkel met een 

voorstelling van zeven personen die zittend of staand planten aan het oogsten zijn, was gemaakt 

door beeldhouwer Te Poel. Hij maakte voornamelijk altaren, communiebanken en kruisbeelden, 

maar af en toe ook een reliëf voor een seculier gebouw zoals overheidsgebouwen in Assen, 

Leeuwarden en Zwolle, het Chemisch Laboratorium in Utrecht als het Botanisch Laboratorium in 

                                                
232 Jac veenhoff, fotoalbum fa 26 nummer 004219 (1913). Universiteitsmuseum Groningen. 
www.academischecollecties.nl geraadpleegd op (19-11-2016). 
233 Visser, “De ontwikkeling van de universitaire biologische laboratoria,” 122.   
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Groningen.234 Dat waren allemaal gebouwen waar Van Lokhorsts naam ook aan verbonden was. 

Anders dan het eerdere gebouw voor botanie in Groningen, dat nauwelijks zichtbaar was vanaf de 

straat, was het nieuwe laboratorium en zijn functie duidelijk zichtbaar en zo een duidelijke 

belichaming naar buiten van een wetenschappelijk instituut.  

 Aan het gebouw is enige mate van hiërarchie te bespeuren, vooral te zien aan de 

meergevorderden die op één afdeling beneden zitten en de eerste- en tweedejaarsstudenten op de 

eerste verdieping, zoals in paragraaf een werd besproken. Naarmate men meer jaren studeerde, een 

doctoraalexamen voorbereide, een dissertatie schreef of een onderzoeker van een andere 

universiteit was, waren er meerdere kamers toegankelijk. Net als Williams over het in klassieke stijl 

gebouwde Russische observatorium in Pulkowa schreef, heeft de meest belangrijke persoon in het 

laboratorium, de hoogleraar en directeur van de hortus de grootste werkkamer, niet vergelijkbaar 

met de andere werkkamers in het gebouw. Dat was precies de stijl van Van Lokhorst, om geen 

symmetrisch grondplan aan te houden maar deze zo in te richten naar de kamers die nodig waren.  

In het laboratorium hingen geen grote portretten van geleerden om te herdenken, zoals wel 

het geval was bij de voorgevel van Urania in Berlijn, bij het Anorganisch-Chemisch Laboratorium 

van Jaeger uit 1912 of bij het Botanisch Laboratorium te Amsterdam uit 1915, waarin in het 

trappenhuis een portret van Darwin hing.235 Binnen in het laboratorium hingen een paar 

schilderijen, maar op oude foto’s is niet te zien wat deze voorstelden. Wel zijn er in het laboratorium 

allerlei bloemdetails te vinden. Op de trapleuning, de traphekken, de lampen in de collegekamer en 

stalen buizen tegen het plafond. Ook zijn er ornamenten in de vorm van hoofden met blaadjes, die 

enkele ijzeren balken bij de uitgang van het gebouw lijken te ondersteunen.  

 

 

                                                
234 De Maasbode, letteren en kunst, 18 december 1897. De voornaam van de beeldhouwer is niet bekend. 
(www.delpher.nl). 
235 Hess, Aus der geschichte der Berliner Gesellschaft Urania, 21; F.M. Jaeger “Het Anorganisch-Chemisch Laboratorium,” 
in Academia Groningana, 549; “De inwijding van de nieuwe hortus-gebouwen,” Het nieuws van den dag, 13 januari 1915.  
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Afbeelding 19. Grote Rozenstraat voor de bouw van het Botanisch Laboratorium in 1894.236  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
236 NL-GnGRA_1785_6341. www.beeldbankgroningen.nl (geraadpleegd 19-11-2016).  
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Conclusie 
 
Na een lang ontwerpproces kon Moll zijn laboratorium in 1899 officieel openen. Hij was daar 

opvallend tevreden mee en prees het laboratorium om haar doelmatigheid en schoonheid. De vraag 

waarom hij zoveel lof had voor het laboratorium stond centraal in deze scriptie. Vijf deelvragen 

hielpen mee aan de beantwoording van deze hoofdvraag.  

 De eerste deelvraag was de vraag welke ideeën in het veld van laboratoriumgeschiedenis en 

publicaties over wetenschap en architectuur behulpzaam zijn in het onderzoek naar historische 

laboratoria. Vanuit de literatuur zijn drie thema’s genoemd, namelijk het publieke en private, 

onderwijs en discipline en de wetenschappelijke uitstraling van laboratoria.  

 Waarom Moll een nieuw laboratorium wenste was de tweede deelvraag. Moll wilde graag 

een nieuw laboratorium omdat het bestaande botaniegebouw overvol was. Daarnaast werd door 

ontwikkelingen in de botanie, fysiologie steeds belangrijker. Daar was in het bestaande gebouw 

geen plaats voor. De bestaande faciliteiten voldeden kortom niet aan Molls idealen, terwijl hij 

ideeën had hoe een ideaal laboratorium voor botanie eruit zou moeten zien. Vier hoofdideeën 

kunnen worden genoemd. Moll wilde allereerst een gebouw waarin fysiologisch onderzoek kon 

worden verricht. Daarnaast wilde hij visueel aantrekkelijk onderwijs kunnen geven. Verder wilde 

hij op een uiterst ordelijke manier practica colleges microscopie kunnen geven. Ten slotte was het 

voor hem belangrijk dat hijzelf, gevorderde studenten en andere onderzoekers, rustig en 

ongestoord in het laboratorium moesten kunnen werken. 

 De derde deelvraag was hoe Van Lokhorst te werk ging bij het ontwerpen van zijn 

gebouwen. Van Lokhorst bouwde in een uitgesproken neogotische en neorenaissance bouwstijl. 

Veel rijksgebouwen werden aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw 

in deze bouwstijl gebouwd. Deze bouwstijlen waren echter omstreden. Het was Van Lokhorsts 

werkwijze om een gebouw zo functioneel mogelijk te maken en samen te werken met de 

uiteindelijke gebruiker van het gebouw. De architectuur stond wat hem betreft helemaal in het 

teken van de functie die het gebouw zou krijgen.  

 Maar op welke manier gaf Van Lokhorst precies vorm aan de ideeën van Moll? daar ging 

de vierde deelvraag over. Het bleek dat Van Lokhorst in het ontwerpproces op verschillende 

manieren en op verregaande wijze samen werkte met Moll. Op zijn initiatief ondernamen hij en 

Moll een reis langs Europese laboratoria. Moll had daardoor genoeg inspiratie om een definitief 

programma van eisen te maken. Van Lokhorst bedacht hoe hij alle kamers met hun functies in het 

gebouw zou samenvoegen. Hij maakte daar een plan van zodat een bouwvergunning kon worden 
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aangevraagd. Zowel voor als na de aanvraag van de vergunning werd vaak mondeling en schriftelijk 

overlegd over de precieze inrichting van het gebouw. 

 De vijfde deelvraag ging over de mate waarin het publieke en private, onderwijs en 

disciplinering en wetenschappelijke uitstraling een rol speelde in het ontwerp en de bouw van het 

Botanisch Laboratorium. In het laboratorium waren duidelijk onderdelen te onderscheiden die een 

meer publiek of privékarakter hadden. De architectuur van dit negentiende-eeuwse laboratorium 

laat enerzijds zien dat het deels een publieke plek was met hybride ruimtes. Anderzijds laat het een 

traditioneel idee zien dat een hoogleraar zich af moet kunnen zonderen in privéruimtes en bijna 

onafgebroken bezig hoort te zijn met zijn ambt als wetenschapper en directeur. Moll wilde 

nadrukkelijk deze privéruimtes. Gekeken naar discipline en onderwijs, is dit onderzoek een 

aanvulling op de bestaande literatuur. Forgan en Jackson schrijven alleen over de didactische 

aspecten van een laboratorium met betrekking tot de veiligheid van de studenten. Het Botanisch 

Laboratorium laat zien dat architectuur ons ook iets kan vertellen over onderwijsvernieuwing bij 

universitaire laboratoria. De nieuwe onderwijsinrichting is een product van de samenwerking van 

Moll en Van Lokhorst en ontwikkelde zich langzamerhand in het bouwproces. Ten slotte worden 

we door te letten op de wetenschappelijke uitstraling, eraan herinnerd dat het imposante Botanisch 

Laboratorium voor wetenschappers en voor niet-wetenschappers de discipline van botanische 

wetenschap in Groningen op een imposante wijze vorm moet hebben gegeven. Moll was voor de 

grootte van het laboratorium verantwoordelijk maar Van Lokhorst voor de oud aandoende 

neogotische uitstraling.  

 Het nagaan van het bouwproces van het Botanisch Laboratorium geeft een antwoord op 

de hoofdvraag waarom Moll zo uitgesproken lovend was over het Botanisch Laboratorium dat 

tussen 1892 en 1899 voor hem werd ontworpen door Rijksbouwkundige Van Lokhorst. De 

bouwwijze van Van Lokhorst, die de functies van het gebouw vooropstelde, was de belangrijkste 

reden voor de lof van Moll. Zijn bouwwijze was anders dan de neoclassicistische bouwmeesters 

vóór hem, die de vorm van het gebouw vooropstelden. Van Lokhorst vond de functie het meest 

belangrijk en hij bouwde in een neogotische stijl naar dat principe. Hij noemde zijn aanpak zelf 

‘van binnen naar buiten bouwen.’ De ideeën en eisen van de gebruiker waren voor dat principe 

essentieel en uit het hele ontwerpproces is gebleken dat Van Lokhorst zeer grondig en zorgvuldig 

aan Molls eisen tegemoet wilde komen. Molls eisen en ideeën kwamen uiteindelijk via het ontwerp 

van Van Lokhorst exact tot uiting in het gebouw. Zo kwamen er kamers met speciale 

omstandigheden om fysiologisch onderzoek te kunnen doen en allerlei faciliteiten voor dit soort 

onderzoek in het laboratorium. De demonstratiekamer en de collegekamer die speciaal was 
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ontworpen voor projectie, kwamen tegemoet aan Molls idee over onderwijs. In de lange lichte 

microscopiezaal kon hij ordelijk grote groepen studenten practica colleges geven en het 

laboratorium was ten slotte een plek waar in alle rust wetenschappelijk onderzoek kon worden 

gedaan. Moll was ook blij dat het functionele gebouw geen armoedig en somber uiterlijk had 

gekregen. Molls lof voor het laboratorium, zowel voor de functionaliteit, maar ook voor haar 

schoonheid, is een opvallend contrast met de mening van de meeste buitenstaanders die de 

laboratoria van Van Lokhorst in het straatbeeld zagen verrijzen. Over dat uiterlijk was verdeeldheid 

en veel mensen hadden niets op met de middeleeuws en kostbaar uitziende gebouwen die verwezen 

naar de katholieke middeleeuwen. Ook de monopolypositie die een klein groepje 

Rijksbouwmeesters en Rijksbouwkundigen hadden bij Binnenlandse Zaken wekte ergernis. Bij veel 

tegenstander was het langdurige en zorgvuldige ontwerpproces onbekend, evenals de moderne 

faciliteiten die zich achter de oud uitziende gevels bevonden.  

 In de inleiding is kort een ruimere historische verband geschetst waar de hoofdvraag een 

klein onderdeel van is, namelijk de wederzijdse beïnvloeding van wetenschap en architectuur.  

Geeft het onderzoek naar het ontwerpproces van dit specifieke laboratorium ons meer inzicht in 

de wisselwerking? Deze wisselwerking bestaat zowel uit de vraag of wetenschap van invloed is op 

architectuur als de vraag of architectuur van invloed is op wetenschap.  

Deze eerste vraag is vanuit wat bekend is over Botanisch Laboratorium in Groningen 

positief te beantwoorden. Ja, wetenschappelijke ideeën van een opdrachtgever en zelfs de opkomst 

van een nieuw wetenschappelijke discipline zoals de fysiologie, zorgden voor een bepaalde 

architectuur bij een wetenschappelijk gebouw zoals een laboratorium. Van Lokhorst was zelfs graag 

bereid om die wetenschappelijke ideeën zoveel mogelijk in het gebouw tot uitdrukking te laten 

komen. In het ontwerpproces wordt zichtbaar dat deze ideeën altijd worden uitgevoerd, als de 

financiën en de constructie het toelaten. Het laboratorium bevat daardoor kenmerkende ruimtes 

om proeven te kunnen doen en bevatte voor haar tijd allerlei benodigdheden om elke invallende 

wetenschappelijke gedachte waar te kunnen maken. Een nauwkeurige analyse van verschillende 

botanische laboratoria zou daar meer uitsluitsel over kunnen geven, maar aangenomen dat het 

Botanisch Laboratorium uit Groningen vaak als voorbeeld werd genomen in zowel binnen als 

buitenland, laat dit zien dat Molls wetenschappelijke ideeën en de opkomst van de fysiologie in 

verschillende laboratoria architectonisch tot uiting kwamen. Een bijzondere vondst in deze scriptie 

is de concrete aanwijzing dat populairwetenschappelijke gebruiken, zoals gehoorzalen van 

instituten zoals van de Royal Institution in Londen en Urania in Berlijn, van invloed zijn op 

wetenschappelijk onderwijs en architectuur voor wetenschappelijke instituten.  
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De tweede vraag als onderdeel van de wisselwerking tussen architectuur en wetenschap is 

of architectuur van invloed is op wetenschap. Het is aannemelijk dat bepaalde faciliteiten in een 

laboratorium, zoals kamers die op dezelfde temperatuur konden worden gehouden, voor nieuwe 

resultaten zorgden voor de botanische wetenschap. Het nieuwe Botanisch Laboratorium gaf het 

botanisch onderzoek ook voor enkele decennia architectonisch vorm en bestaansrecht in 

Groningen en daarmee de mogelijkheid om zichzelf te blijven ontwikkelen. De wederzijdse 

beïnvloeding tussen wetenschap en architectuur kan kortom door dit onderzoek concreet worden 

aangetoond en benoemd.   

Er zijn een paar onderwerpen kort aangestipt in deze scriptie die helaas niet verder konden 

worden uitgediept maar interessant zijn voor verder onderzoek. Het bouwproces van slechts één 

laboratorium is in dit onderzoek uitgezocht. Een vergelijkende studie naar andere laboratoria, 

waaronder ook laboratoria die door een andere architect zijn gebouwd, zou een volledigere 

aanvulling geven op het thema van de wisselwerking tussen wetenschap en architectuur. Dat Moll 

zoveel vrijheid had in het te kennen geven van zijn wensen blijft opmerkelijk, maar Van Lokhorst 

zette zich graag in om die wensen zo goed mogelijk te vertalen. Bij andere architecten zou dat 

wellicht anders zijn gegaan, of bij een ontwerpproces met meer dan twee partijen. Daarnaast is de 

invloed van populairwetenschappelijke instellingen op wetenschappelijke instellingen of van de 

populaire wetenschap op de wetenschap een weinig onderzocht maar interessant onderwerp. Ten 

slotte bleek uit deze scriptie bleek dat projectie belangrijk was voor nieuwe wetenschappelijke 

gebouwen als laboratoria aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. 

Er is echter weinig bekend over de rol en ontwikkeling van projectieapparaten voor het 

wetenschappelijk onderwijs.  

Moll noemt zijn nieuwe laboratorium in 1899 zowel ‘doelmatig als schoon.’ Hij was verrast 

en tevreden dat het gebouw functioneel was en er ook nog mooi uitzag. Van Lokhorsts werkwijze 

om de functies die de hoogleraar in het gebouw wilde centraal te stellen, maakte het gebouw tot 

een succes in Moll zijn ogen. Van Lokhorst heeft Molls eisen als ingrediënten gebruikt om een 

bouwwerk te maken dat zowel aan de buiten- en binnenkant zijn eigen principes weerspiegelden 

en tegelijkertijd tegemoetkwam aan de eisen van Moll.  
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Bijlage 1. Studentenaantallen Moll. 237 
 

                                                
237 Kamerstukken Tweede Kamer: Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen over de periodes 1890-1891 tot en met 1916-1917. (www.statengeneraaldigitaal.nl) 
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Naam van het college 1890-
1891 

 1891-
1892 

1892-
1893 

1893-
1894 

1894-
1895 

1895-
1896 

1896-
1897 

1897-
1898 

1898-
1899 

1899-
1900 

1900-
1901 

1901-
1902 

1902-
1903 

1903-
1904 

Botanie/Algemene botanie/Physiologie 
en systematiek 

75  70 à 
75 

45 à 
50 

45 40 à 
50 

40 25 25 30 30 35 25 35 35 

Botanie: anatomie der cel/cellenleer 
 

 
     

14 15 20 15 20 15 25 25 
Capita Selecta 

 
 

 
6 5 7 3 5 

 
10 8 12 10 9 8 

College/praktische oefeningen voor 
meergevorderden 

 
 

      
10 

   
4 

  

Pharmaceutische botanie (college en 
praktische oefeningen) 

12  12 14 12 8 12 à 
14 

16 12 10 10 8 3 8 4 

Praktische oefeningen voor juniores 
 

 
           

35 35 
Praktische oefeningen voor medici en 
pharmaceuten 

65  80 60 50 40 à 
50 

40 25 12 30 30 35 25 
  

Praktische oefeningen voor medici en 
pharmaceuten (meergevorderden) 

 
 

 
5 5 3 

 
4 

       

Praktische oefenngen voor botanici  
 

 
      

7 10 8 6 
 

8 8 
Seminarium voor de botanie 

 
 

        
9 

 
8 

  
  

 
             

Vervolg  1904-
1905 

 1905-
1906 

1906-
1907 

1907-
1908 

1908-
1909 

1909-
1910 

1910-
1911 

1911-
1912 

1912-
1913 

1913-
1914 

1914-
1915 

1915-
1916 

1916-
1917 

 

Botanie/Algemene botanie/Physiologie 
en systematiek 

35  27 36 40 42 40 50 45 35 40 25 35 45 
 

Botanie: anatomie der cel/cellenleer 35  27 30 40 42 40 46 45 30 35 25 35 45 
 

Capita Selecta 8  10 13 20 11 10 15 8 10 11 13 10 6 
 

College/praktische oefeningen voor 
meergevorderden 

 
 

    
8 8 5 13 11 8 5 8 

 

Pharmaceutische botanie (college en 
praktische oefeningen) 

5  5 10 2 1 5 8 3 4 4 8 12 16 
 

Praktische oefeningen voor juniores 30  40 36 35 30 35 46 45 35 40 25 35 45 
 

Praktische oefeningen voor medici en 
pharmaceuten 

 
 

             

Praktische oefeningen voor medici en 
pharmaceuten (meergevorderden) 

 
 

             

Praktische oefenngen voor botanici  6  10 10 15 11 0 0 0 
      

Seminarium voor de botanie 
 

 
             



Bijlage 2. Bouwtekening plattegrond Botanisch Laboratorium.238 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
238 RHC GrA, toegangsnr. 2129, inv. nr. 28002, Tekening 1. 
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Bijlage 3. Bouwtekening zijgevels Botanisch Laboratorium.239 
 
 
 

                                  
239 RHC GrA, toegangsnr. 2129, inv. nr. 28002, Tekening 2.  
 



 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


