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el-Edele Heeren, Hoog
geachte Kunstgenotenl'
Het was 30 àpril 1783, en

de regentenkamer van het

Utrechtse Weeshuis

maal<te zich op voor een

- 

pà uurtjes wetenschap.

De imposante staande klok had sinds de

vodge keer een jaar voorbijgetikt: het was

weer tijd voor de algemene vergadering

van het Provinciale Utrechtsche Cenoot
schap !"n Konsten en Wetenschappen,

kofiweg PUG.

Directeur Anddes Abbema zat voor, met als

hoofdpunt op het proglamma de uitrciking
van een dubbele gouden medaille. Dat

alleen al was genoeg om de leden met meer

dan gewone belangstelling plaats te doen

nemen. Een dÍbbele gouden medaille, dat

was nog niet eerder vertoond. Het gaf de

komende ceremonie extra glans. En, ook

bijzonder: het ging om de bekroning van de

eerste prijsvmag ooit die het genootschap

had uitgeschreven.

De prcbleemstelling luidde: 'wat heeft men

te denken aangaande het planten \an
boomen, binnen en rcndom de Steden? Is

dit voordeelig ofnadeelig voor de gezond

heid der menschen? wordt de Lugt door
dezelver uitwaseming gezuiverd of besmet?

En \ /elke soórt van Boomen is meest. of
minst voodeelig of nadeelig?'

Afgezien van het taalgebmik kon het

zomaar oveÍ een hedendaags wetenschap

pelijk ondezoek gaan, zo actueel doet het

aan. \y'aar dir wàs rouh eLht bijna 250 jàar

geleden. Toen al constateerde men dat de

steden zich steeds voller palden en de

beddivigheid steeds intensiever werd. En

toen al maakte men zich zorgen over de

gevolgen voor de volksgezondheid. want
juist in die jarcn werd de Republiek
geteisterd door \ er5chillende epidemieën.

waaronder pokken. pesl en dlsenrerle.

Het PUG wilde een echt goed antwoord op

de/e cl in 1777 uirge(chreven prii.waag. In
eerste instantie was er een 'ftaije Verhan-

deling' binnengekomen, maar die werd

uiteindelijk te beperll geacht. LouteÍ
gefllosoÍèer zonder empiÍische grondslag.

Vandaar ddr de prijs was verdubbeld. Er r

nu, zes jaar na dato, kon die eindelijk
worden uitgereikt. DaaÍ za1frze, de

winnaars: willem van Barneveld en

Joachim Muller. Een apotheker uit
Utrecht en een burgeÍ uit Amsterdam. +
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I openingvan het gebouw van

wetenschappelijk genootschap

Felix Meritis op 3'l oktober'1788.
Geschilderd door Adriaan de Lelie.

Samen hadden ze 98
p.oeven vericht op
65 verschillende
jonge bomen en

heesters, daarbij
geholpen door een

ujtgebreid instmmenta
dum van glazen stolpen,
rottend orgaDisch materiaàl,
een aantal kaarcen, en nog enkele
vogeltjes (die in naam der wetenschap het
leven lieten). Hun 249 pagina's tellende
verhandeling gaf een eenduidig antwoord
'Het plantcn \dr boomelt is voordeelig.
men heeít niets dan goede en heilzaame
uitkomsten hier/an te verwàgten.' Ool<
zouden ze hebben ontdel( welke bomen
zich het best kweten van die taal<.

Hervormers
Het PUC was niet het enige genootschap in
zijn soort. In de jaren zeventig van de
achttiende eeuw was het een ware hausse:

wetenschappelijke genootschappen op
paÍliculier initiatief. Een vernieuwende
beweging van onderop, regionaal ge\4,orte1d,

bulgerlijk gedragen en doortrokken van de
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nutsgedachte. Hier
geenwetenschap

om de wetenschap

of louter fruai
gefllosofeer, het ging

om tastbare vraag

stukken en pnltische
oplossingen. Het PUG

lormuleerde het zo: 'Het nut

Europa bloelden ze al sinds de zeventiende
eeuw. omdat veel ul-Iiversiteiten zich
gedroegen als louter onderwijsinstituten en
het eigenlijke onder,/oek lieten versloflen.
Het Nederlandse genootschapsleven kwam
pas op toen een maatschappelijk ideaal
zich bij l.]et wetenschappelijke streven
voegde. Kennis als publiek bezit, ten bate
van het publieke nut.
Maar hoe deed je dat, de wetenschap aan

de gewone man brengen? De oplossing
had de schoonheid van de eenvoud: door
hem er daadwerkelijk bij te betrekken. En
zo ontstond die biízondere vorm van
wetens(hapqbeoeÍening: de prijs\ raag.

Het werd meteen een speeq)unt van het
net opgerichte PUG. De jaarlijkse algemene
vergadedng ging over niets dan dat. Elke
laatste donderdag van april, zo stond in het
reglement, 'zullen de Directeurcn gesament

lijk met de tegenwoodig zijnde Leden een
prijwraag ten nutte van het vaderland
bepalen, op de wijze bij alle geleerde
genootschappen gebruikelijk'.
De eerste keeÍ dat het Utrechtse genoot

schap ertoe overging, waren het er meteen
twee. Een die vroeg naar 'de beste

l

\

I

van het vaderland, als meede alle
nieuwe uijtvindingen en veÍbetedngen tot
nur !an de menschelijke \,4aalrchcppijen
zoo voods.'
Theologische onderwerpen werden
expliciet uitgesloten, en niet alleen om
godsdienstige tegenstellingen te vermijden.
Het zat dieper.

De Puc-oprichters, Laurens PÉaldeÍ en
Johannes van Haeften, waren maatschap
pelijk hervormers. Aanhangers \à d(
Verlichting, wars van de traditionele orde,
vertrouwd met wetenschap en kennis die
op een andere manier was verkregen dan
via de domineeskansel. Bewoners van een

nieuwe, natuurwetenschappelijke wereld.
De Republiek lag ery achter als het om dit
soofi genootschappen ging. EldeÍs in



indchting va1l labrieken tot algemeen

voordeel, om zo eene menigte van mensen

een bekwame l<ostwinning te bezorgen .

En een die vroeg naar de mogelljke rol van

bomen bij het zuiveren van de stedelijke

atmosfeeÍ. Twee nàuw samenhangende

onden /erpen, die de vooruitstrevende
maatschappelijke doelstelling van
het genootschap meteen djk
onderstreepten.

Vanuit de eenent\,vintig

ste eeuw gezien doet
het onderzoek van
Muller en van
Barneveld bilna

kinderlijk aan. Twee volwassen mannen,
spelend mel glale'r \lolpen die ze volbl'e

zen met hun adem of anderszins 'bedor

ven' lucht, en \Àaarin ze kleine boompjes

stopten van alleÍlei soofi, en ookbnnden
de kaamen en zelfs levende vogeltjes, om te

kiÍken wat daarmee gebeurde daaÍ
onder dat glas

À{aar in íeite was dit
schijnbaar aandoenlij

ke gedoe uiterst
nauwkeudg
ondezoek. De

maat van de

stolpen was

steevast 206

vierkante duim,
'nadat de omtrek

van het potje waarin
het boompje groeide

was afgetrol(ken'. De

aarde in de potjes was'zeer

beplant met baomen. I/Íoet men niet
gercedeliik toestaan, dat God de beste en

geschik.re mlddelen zal hebben aange

wend, tot onderhouding van's menschen
gezondheid?' tr{aar daarna daalden ze

meteen afnaar het aardse. en bleven daar

'Een hoogen graad van bederÍ'
De realiteit van dat aardse was een almaar

vooltschrijdende verstedelijklng, en de

gevolgen daarvan voor de volksgezondheid.

'Deeze zo kort opeenwoonende menigte

van menschen en beesten gaf weldra
aanleiding tot een hoogen graad van

bederl dat aan de Lugt werd medegedeeld;

de gezondheid der Stadsbewoonde$ werd

ondermijnd, en men begon met ziekten en

kwàalen te worctelen. van welken

sommigen voormaals onbel<end waren.'

Gelukkig, veruuchtten ze, bestaan er

bomen. Want die zijn niet alleen een +
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Portret van PUG-oprichter
Laurens Praalder door
Pieter HendrikJonxis.
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zuiver en onbededelijk' , het water
'zeer zuiver rivier-\,\,ater'. De lucht die het
glas in ging was exact in die mate vewuild
'dat ze driemaal de kaals doofde'. Tot slot
gebruikten ze een eudiometer (een

instrument om volumeverandeÍing van
gasmengsels te bepalen) om vast te stellen
ofde lucht van samenstelling \ '?s

verAnderd.

Dit was het soort proefondervindelijk
onderzoek waar het PUG om had gewaagd.

En niet alleen hadden de t\,vee mannen
zell de meeste prceven al meerdere keren

herhaald, ze verantwoordden in hun
verslag ook elk staple dat ze hadden gezet,

zodat iedereen het zou kunnen nadoen.

Zoals het wetenschappers betaamt.
Voor een theoretische conterl zorgden ze

trouwens ook. Eerst stonden ze nog even

stil bij de gedachte 'dat de wijze Schepper

den eersten Mensch plaatste in een Hof
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=\\I
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Het Provinciaal Utrechts
Genootschap subsidieert
nog steeds kunst, cultuur en
wetenschap.

0
ok een aantal andere destijds
opgerlchte genootschappen s

nog actiefl
- Hollandsche Maatschappij der

*:=!*= Wetenschappen, Haarlem, 1752.

Het eerste wetenschappelijke genoot

schap in Nederland draagt inmiddels het
predikaat'koninklilkl
- Maatschappij der Nederlandsche

Lprte'Iuqde. Leiden 1766. LelterLurdig
historisch genootschap dat diverse

I teraire prijzen uitreikt.
- Teylers Genootschap, Haarlem, 1778.

Bestaat uit twee aparte secties, een

theologische en een wetenschappel jke.

Beide sch'iiven nog altijd p.ijsvraBer uir.
'Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,

Edam, 1785. Begonnen als volksverhef-
fend genootschap en nog steeds gericht

op culturele ontplooiing.

siemad voor de stad, ze bezitten ook 'een

allerheilzaamst veÍmogen, ten nutte van
het menschdom'. Een veelzeggende zin.
Hier wordt in een pàar woorden samenvat
waar de nieuwe wetenschap voor stond.
Muller en Van Barneveld rukten de boom
uit het paradijs én uit ziín natuurlijke
omgeving, en maakten er een instfllment
van ten dienste \'an de mens.
Znals erk genooT\Lhap had her PUC ,,o zijn
eigen dtuelen, en dan voorul rond de
prij<\ raà9. ï iiden\ de algemene \ ergadering

stak de bode een kaars aan, \ ,aaÍop de

secretaris de naambrieqes van alle
niet bekroonde
inzendingen verbnndde
Dat was niet alleen

maar gezelllge spielerei,

er werd ook mee

voorkomen dat de

verliezers gezichts

veÍlies leden.

Ook de prijs zelf

droeg de nodige symboliek in zich. Het
was een gouden medaille met een

albeelding van de Romeinse godin
Minerla. Zinnebeeld van verctand en

vindingrijkheid, én van het nut dat je

daarlan kon hebben.

Ïachtig deelnemers
Iedereen kon meedingen naar dat goud; de
pdjsvngen werden gepubliceed in

,"4.

Allegorie op de oprichting
van de Hollandsche lr4aat-
schappij der Wetenschap-
pen in 1752. Gemaakt door
Simon Fokke.
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verschillende
kíanten. De



Bomenriien die in 1768 zijn
aangeplant op de Utrechtse
Maliebaan. Tekening door
MJ. Goetzee uit circa 1850.
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eerste jaren konden lezers vmagstellingen

tegenkomen omtrent zenuwziekten,
opvoeding, dysenterie en vreemder de

beste maniercn om duels te voorkomen.
En die opzet werlde goed: in de loop der
decennia dongen er steeds meer mensen

mee. In 1858 ging het om een recordaantal
van tachtig, een veelvoud van het
handjevol dat in de beginlaÍen deelnam.

Des te opvallender ls dat
in datzelfde jaar 1858 ook

het begin van het verval
zichtbaar werd. Toenma

lig voozitter Christo
phoros Buys Ballot (de

man van die bekende
wet) stoorde zich
publiekelijk aan de stapel

van maar liefst 59 prijsvragen die al jaren

op beantwoording lagen te wachten. 'Men
wil zich niet door een ander laten
brengen tot een onderzoek, waamee men

niet al bezig is,' dacht hij.
Het PUG hield daarna nog veertig jaaÍ aan

de pÍiísvraag vast. Maar de discussie over

het nut ervan werd we1 degelilk gevoerd.

In 1865 gmpte de voorzittende rechts-
geleerde Jacobus Fruin dat het niet nodig
was de pÍijsvragen afte schaffen, 'omdat

ze geen kwaad deden'.
MaaÍ vijftien jaar later klaagde diezelfde

Fruin dat het nog steeds 'prijsvngen
regende'. wat was er veranderd? De

opkomst van een nieuw middel om
\,\ erenschapsbeoeter ing le slimuleren:
subsidieverlening.

In maart 1873 boog het PUG zich over de

eemte subsidieaanvnag in zijn geschiede

nis, met als onderwerp de overgang van

Venus over de zon. Viifent\,vintig laar later,

op 28 ap l1898, maakte de algemene

vergadering van het PUG voorgoed een

einde aan het pÍijsvraagstelsel. Voortaan

vertÍouwde men op dat nieuwere, toch

weer exclusievere middel van de

ondezoekssubsidie.
Terug naar 30 apdl 1783, de dag van de

bekroning van Joachlm Muller en willem
van Barneveld. Er was een hernieuwde

ultsch iving van de prijsvraag voor nodig

geweesr. meL een exrra hogebeloning.

maar dan had je ook wat. Niet alleen

bewezen de tlvee mannen dat bomen

daadweÍkelijkeenluchtzuiverende )
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Alswerking hebben, ook hadden ze zich
uitgebreid gebogen over de vraag welke
soorten je daar dan het best voor kon
gebluiken.
De eerste kandidaat die ze hadden getest,
de populier, deed het aardig. 'Wlj stelden
die 's middags om 2 uur onder een fles
met bedoryen lucht. €n 's avonds was de
iucht zeer u€l hersteld. Dit boompje was
voorzien van 18 blaadjes.' Maar nog veel
beter deed de linde het. Slechts dde uur
deed een boompje met 25 blaadjes erover
om de lucht volledig te zuivercn - 'in een
nadere proefnog iets gunstiger'
\u. zoreel larer. dienr de vtaag zich aan in
hoevere hun uitkomsten klopten. Niet
alleen omdat de wetenschap tegenwoordig
oveÍ verfi jnder instrumenladurn beschikt,
maar ook omdat. in de woorden van
voormalig PUG voorzitter Franciscus
Donders, 'veel middelmatigs een gouden
stempel kreeg'.
Welnu, Muller en Van Barneveld hebben
het behoorlijk goed gedaan. De linde
bijvoorbeeld scoorde heel hoog ir hun
onderzoek. Laat die nu ook volgens de
univerciteit van Wageningen een van de
meest geschikt stadsbomen zijn. En ja,

inderdaad vanwege zijn sterke vermogen
om stikstofen COz uit de lucht te halen. r
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ffi e Republiek kende een keur aan

E § genootschappen vanuit de

Ë § bureerijzelt Tijdens de Franse

*F bezetting kwam daar voor het

-:=+ 
eerst een van bovenaf georganl-

seerde, louter nationaal opererende

organisatie bij. ln 1B0B richtte koning
Lodewijk Napoleon het Koninklijk
lnstituut van Wetenschappen. Letterkun-

de en Schoone Kunsten op, de voorloper
van de huidige Koninklijke Academie van

Werens( hdppel (KNAWl. Her centra isti-
sche instituut was het tegenbeeld van

de gewestelijke wetenschappelijke
genootschappen. 0ok in taak
opvatting: hadden de gen0otschappen

de wetenschappelijke democratisering
ho0g in het vaandel staan, in het nieuwe

nationale lnstituut ging het puur om

kennisvermeerdering.
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Jlel ondenoek llan
ll,lillem t,an BaÍneveld
enJoachimMulleÍ
(l7B3liste downloaden

via https://tinyurl.com/
yxqecdc4.

ll,aanll'iize lasÍeÍben-
de:de gehoorle uan

de tlletetlschap in
achl Íulies (2or8l door

Geertje Dekkers.
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Pagina uit het boek van
Barneveld en Muller.
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