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J. E. VERSCHAFFELT (1870-1955) 
DE LOOPBAAN VAN EEN NATUURKUNDIGE 

door 
Bart Van Camp 

VERANTWOORDING 

Het idee om een bijdrage te schrijven over de Gentse fysicus 
Jules Emile VerschaffeIt heeft reeds een lang rijpingsproces 
achter de rug. Twee jaar geleden kwam de gedachte bij mij op 
om de loopbaan van deze wetenschapper tegen de achtergrond te 
plaatsen van de wetenschapsbeoefening in België tijdens het 
interbellum. Dit in het kader van een licentiaatsverhandeling over 
de receptie van de quantumtheorie in België. 1 Uiteindelijk leidde 
het tot een belangrijk hoofdstuk in dit proefschrift. 
Al gauw kwam het verlangen om verder te bouwen op dit 
onderzoek en een echte biografie te wijden aan deze figuur. 
Enkele goede beweegredenen stuurden mij immers terug op pad, 
zoekend naar de sporen die VerschaffeIt in het bronnenmateriaal 
heeft nagelaten. 
De meest eenvoudige, maar ook meest fundamentele, reden was 
het feit dat ik er bijzonder veel zin in had om mijn dagen en 
avonden te slijten in het gezelschap van deze fysicus. Ten tweede 
bood de uitgebreide brievencollectie, over verscheidene 
archieven verspreid, mij de unieke kans om op een relatief 
gemakkelijke manier een beeld te vonnen over de wetenschappen 
in België. Daarbij kwam dan nog dat deze collectie enkele tot nu 
toe nog niet bekende, laat staan bestudeerde, brieven bevat van 

I B. VAN CAMP, De receptie van de quantumtheorie in België (1900-
1940), Gent, 1994. (promotor Prof. Dr. R. Van Eenoo) 
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Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Max Bom, Hendrik Antoon 
Lorentz, enz. Namen die voor elke wetenschapper tot de 
verbeelding moeten spreken. De belangrijkste archieffondsen kon 
ik in de gebouwen van de Gentse universiteit zelf vinden. 
Een derde element in mijn groeiende overtuiging om aan 
VerschaffeIt een aparte publikatie te wijden, is de weinig 
benijdenswaardige toestand waarin de wetenschapsgeschiedenis 
in ons land verkeert. Toch blijft het mij verwonderen dat de 
wetenschappelijke Literatuur bijna nergens de nodige en 
verdiende aandacht geeft aan de natuurkundige, maar ook aan de 
flamingant die Verschaffeit was. Buiten de bijna 
spreekwoordelijke uitzondering van Lode Wils en een 
colloquium over het ontstaan van de Vlaamse Academiën in 
1938 heeft niemand binnen het kader van een publikatie de 
belangstelling getoond die deze man toch wel verdient. 2 

Let wel, het gaat mij hier niet om een soort postuum 
huldebetoon dan wel om een wetenschappelijk verantwoorde 
biografie. Wat bedoel ik daarmee? De historische biografie heeft 
zich zowel in bet verre als in het meer recente verleden wel eens 
geleend tot een zuivere beschrijving van de levensloop van deze 
of gene persoon. Hierbij kwam het vaak tot een opsomming van 
feiten, waarbij men er vanuit ging dat die wel voor zich zouden 
spreken. Mocht dat echter het geval zijn, dan vraag ik me wel af 
waarom er nog historici moeten opgeleid worden? 
Neen, de feiten spreken nooit voor zich. Het individu 
Verschaffelt krijgt pas betekenis wanneer men hem tegen de 
achtergrond van zijn tijd houdt. Maar ook omgekeerd telt die 
relatie. VerschaffeIt kleurde zijn tijd en hoe! De tegenstelling die 
hier aan het licht komt, is dus niet absoluut, maar moet 
dialectisch begrepen worden. Het is dan ook hier dat de 

2 L. WILS, Het ootstaan van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting. 
Wetenschappelijke Tijdingen, 1978, nr. 3, kolom 129-143. 
G. VERBEKE (red.), Colloquium. De weg naar eigen academiën 1772-
1938, Brussel, 18-20 november 1982, s.o., 380 blz. 
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meerwaarde van de historische biografie moet schuilen. Aan U te 
beoordelen of ik hierin geslaagd ben. 
Graag zou ik deze inleiding willen afsluiten met een dankwoord 
voor de vele mensen die mij op één of andere manier geholpen 
hebben bij deze studie. Eerst en vooral wens ik AM. Simon-Van 
der Meersch en de andere medewerkers van het archief van de 
Universiteit Gent te vermelden voor de informatie, en niet te 
vergeten, de prettige werksfeer die zij mij steeds geboden 
hebben. Ook wil ik hen bedanken voor de tribune die ik van hen 
ter beschikking kreeg om mijn woord te verkondigen. 
Ook Prof. Dr. M. Dorikens zou ik hier willen vermelden voor de 
nuttige informatie die hij mij ter beschikking wist te stellen. Ik 
wens hem veel succes toe met de opbouw van een museum voor 
de wetenschappen. Verder wil ik in de persoon van JL. 
Oosterhoff alle Nederlanders bedanken voor hun welwillendheid 
waarmee ze mij in hun prachtige steden en instellingen hebben 
gegidst. Verder vernoem ik hier vooral Koen, Jan en vele andere 
vrienden die ik maandenlang geterroriseerd heb met de 
bevindingen van mijn onderzoek. Het spreekt natuurlijk vanzelf 
dat de wetenschappelijke verantwoordelijkheid van deze studie 
volledig bij ondergetekende ligt. 
Tot slot wens ik van de gelegenheid gebruik te maken om dit 
werkstuk op te dragen aan mijn grootmoeder M. America. 

Bart Van Camp 
2 maart 1995 
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A. OPLEIDING EN 
WETENSCHAPPELIJKE 
EMILE VERSCHAFFELT 

1. OPLEIDING 

EERSTE JAREN VAN DE 
LOOPBAAN VAN JULES 

Jules Emile Verschaffeit "werd geboren en daardoor 
ondl'rscheidt hij zich van niemand Alleen het feit, dat dit op de 
27ste januari 1870 en te Gent was, is al niet meer zo 
algemeen ".3 Zo begint P. Van Oye in wat ongetwijfeld de meest 
ludieke biografie is van JE. VerschaffeIt. Hij werd dus geboren 
in een jaar waarin Fransen en Duitsers slaags waren geraakt met 
elkaar. Gelukkig had dit voor de kleine Jules maar weinig belang. 
Hij kon toen echter nog niet weten dat latere beslissingen in zijn 
leven genomen zouden worden onder druk van de rivaliteit van 
de Europese grootmachten. 
Onze toekomstige professor werd al gauw geconfronteerd met 
de wetenschappen. Zijn vader, Eduard Verschaffeit, die leraar en 
vervolgens bestuurder was van de staatsnormaalschool voor 
onderwijzers te Gent, zou hem de liefde bijbrengen voor de 
natuurwetenschappen in al zijn vormen. Ook zijn broer Eduard, 
die later hoogleraar in de plantkunde werd aan de universiteit van 
Amsterdam, had een belangrijke invloed op de jonge 
Verschaffdt. Het scheelde dan ook niet veel of Verschaffelt zou 
zich volledig hebben geconcentreerd op de biologische studie. 4 

In 1880 begon Verschaffeit met de Grieks-Latijnse humaniora 
aan het atheneum te Gent, waar hij o.m. les kreeg van A. Bley, 
iemand die hij later zou terugvinden als collega aan de Gentse 
universiteit. Bij het verlaten van de retorica behaalde hij een 

3 P. VAN OYE, I.E. Verschaffeit, Twee en vijftigste Gentsche 
Studentenalmanak 1933, Taa/minnend Studenten Genootschap 't Zal Wel 
Gaan, p. XLI. 
4 E. HENRIOT, I.E. Verschaffelt, Koninklijke Academie van België. 
Jaarboek voor 1957, CXXIII(l957), pp. 17-19. 
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tweede prijs voor wetenschappen. Niettemin bleef Verschaffeit 
nog een jaar langer aan het atheneum als vrije student, en dit om 
zijn wetenschappelijke vorming te vervolmaken. 5 

In 1888 startte Verschaffeit met zijn universitaire studies. Twee 
jaar later behaalde hij het diploma van kandidaat in de 
wetenschappen met onderscheiding, en in 1893 werd hij doctor 
in de wetenschappen met de grootste onderscheiding, richting 
wis- en natuurkunde. 6 

De belangrijkste invloed tijdens zijn studies kwam ongetwijfeld 
van Julius Mac Leod. Deze weerhield Verschaffeit ervan 
ingenieursstudies te beginnen en oriënteerde hem meer naar de 
beoefening van de zuivere wetenschappen.7 Ook werd hij als één 
van de eerste studenten lid van het biologisch genootschap 
Dodonaea. Niet alleen zou dit genootschap een belangrijke 
impuls zijn voor zijn wetenschappelijke opleiding, ook zijn 
politiek-filosofische overtuigingen werden in deze periode 
gevormd.8 Daarover later meer. Op wetenschappelijk vlak zou de 
jonge student trouwens zijn eerste stappen zetten onder het 
toeziend oog van Mac Leod. Hij had zich immers aangemeld als 
vrijwilliger om in het laboratorium van de grote plantkundige te 
komen werken en de eerste publikaties van Verschaffeit hebben 
dan ook biologische thema's tot onderwerp. 
Toch zou Verschaffelt zich langzaam maar zeker bewegen naar 
het studieterrein van zijn latere werkzaamheden, de fysica. Een 
eerste tussenstap was het hulp-assistentschap bij professor A.-F. 
Renard die de geologie en de fysische aardrijkskunde doceerde 
aan de Gentse universiteit. 9 Alhoewel zijn "tweede tijdelijke 
liefde ", de fysische geografie, slechts een kort intermezzo was in 

5 E. HENRlOT, op.cit., pp. 19-21. 
6 IBID. 
7 I.E. VERSCHAFFEL T, Mac Lood als Leenneester, Mac Leod 
Gedenkboek, p. 54. 
8 I.E. VERSCHAFFELT, op. cit., pp. 53-58. 
9 ARUG, 4A2/4, doos 54 (201), Ministerieel besluit, 31 januari 1892. 
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zijn wetenschappelijke opleiding, heeft het naar Verschaffeits 
eigen zeggen, zijn "leven toch rijker gemaakt, want ik heb er het 
verlangen van overgehouden bekende natuurtaferelen met eigen 
ogen te aanschouwen ". 10 Deze betrekking combineerde 
VerschaffeIt met studies in de wiskunde, de natuurkunde en de 
kristallografie om zich zo in te werken in de geofYsica. 
Uiteindelijk belandde de jonge wetenschapper bij professor G. 
Van der Mensbrugghe en E. Van Aubel die hem verder naar de 
fysica en de fysische scheikunde zouden voeren. De vlam van zijn 
liefde voor de fysische scheikunde werd "in het laboratorium 
van mijn leermeester professor van Aubel ontstoken, en vele 
sporen daarvan zijn in mijn wetenschappelijke arbeid te 
vinden ". 11 

2. VERBLIJF IN NEDERLAND 

Een onderzoek over de brekingsindices van mengsels onder 
leiding van Van Aubel, leverde hem naast 95 punten op 100, ook 
een beurs op van 4000 frank, voldoende om hem op reis te 
sturen. 12 

Hiervoor koos hij Nederland uit, dat in die periode een 'Tweede 
Gouden Eeuw' beleefde op het vlak van de 
natuurwetenschappen. Een eerste halte, in 1894, was Amsterdam 
waar Verschaffeit de colleges volgde van J.H. Van 't Hoff en J.D. 
Van der Waals. De keuze voor Amsterdam vloeide 
logischerwijze voort uit zijn interesse voor de fysische chemie. 
Hier werd ook de basis gelegd voor de vele studies over 
thennodynamica die de Gentse natuurkundige later zou 

10 MGWG, l.E. VERSCHAFFEL T, Bundeling van de wetenschappelijke 
artikels (1924-1933) van J.E. Verschaffeit, Gent, 26 april 1934. 
11 mID. 
E. HENRIOT, op.cit., pp. 25-27. 
12 Rapport sur la situation de I'université pendant l'année 1893-1894, 1894, 
p.44. 
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publiceren. Hij kwam immers in contact met de meest recente 
evoluties op dit terrein en dit in een taalgebied dat lange tijd over 
het hoofd werd gezien door de Belgische wetenschapswereld. 
Toch zou het niet zozeer Amsterdam, dan wel Leiden zijn dat 
hem definitief bekeerde tot de Nederlandse wetenschap. 
Amsterdam mocht dan wel een van 't Hoff hebben, op het vlak 
van de wetenschappelijke infrastructuur was het behelpen. 
VerschaffeIt was dan ook blij in de vakantiemaanden van 1894 
voor een tijdje terug te keren naar de Gentse universiteit: "Het 
werken is er zeer aangenaam, ja, in vele opzichten aangenamer 
zelfs als in het laboratorium van Prof van 't Hoff Men heeft er 
bijvoorb. alles in overvloed, en dit is geen wonder, want de 
Gentse universiteit, een rijksuniversiteit zijnde, heeft veel meer 
hulpmiddelen als de Amsterdamse. Het spijt me waarlijk dat hier 
geen vreemdelingen komen, ik ben overtuigd dat ze met 
genoegen werken zouden; jammer maar dat hier geen van 't 
Hof! "an het hoofd staat..... of dat Prof van 't Hof! niet mag 
beschikken over een toelage zo groot als die van het Gentse 
laboratorium". 13 

Alhoewel die Amsterdamse periode dus zeker niet zonder belang 
is geweest, zal het toch VerschaffeIts verblijf in Leiden zijn dat 
een cruciale rol zou spelen in de wetenschappelijke ontwikkeling 
van de Gentenaar. Zowel op experimenteel als op theoretisch 
vlak had hij hier alle faciliteiten om zich grondig in te werken in 
de studie van de thermodynamica. Op theoretisch vlak kon hij 
toen geen betere leraar vinden dan H.A. Lorentz en op het 
experimentele vlak was er naast het beroemde cryogeen 
laboratorium, ook de aanwezigheid van H. Kamerlingh Onnes, 'Ie 
gentleman du zéro absolu'. 14 Het onderzoek van gassen bij lage 

13 MBL, Brieven aan J.E. Verschaffeit van fysici, o.a. naar aanleiding van 
Solvay- en koudecongressen, Archief 131, briefvan lE. Verschaffelt aan W. 
Jorissen, Gent, 11 augustus 1894. 
14 E. HENRIOT, op.cit., p. 27. 
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temperaturen stond inderdaad hoog aangeschreven bij de 
Nederlanders. 
Hierbij moet wel vermeld worden dat Verschaffeit oorspronkelijk 
de intentie had om naar Leipzig te gaan, waar de bekende 
wetenschapper Ostwald op dat moment eveneens bezig was met 
de fysische chemie. Door een zuiver toeval zou het echter totaal 
anders uitdraaien. Verschaffeit herinnert zich dit feit als volgt: 
"Het was op het einde van mijn verblijf in Amsterdam, terwijl ik 
reeds plannen maakte om elders de fysische chemie Ie 
beoefenen, dal zoals de dichter Tennyson zegt: 'there came a 
change, as all things human change'. Ik woonde destijds te 
zamen met mijn broer, die in Haarlem verbonden was aan de 
Hollandse Maatschappij voor Wetenschappen, waarvan 
professor Bosscha toen secretaris was. Zo maakte ik zelf ook 
kennis met Bosscha en op een diner ten zijnen huize werd ik 
geplaatst naast professor Kamerlingh-Onnes. Die avond was 
beslissend voor mijn toekomst en er bleek eens te meer: 'qu'on 
revient toujours à ses premiers amours'. Ons gesprek vlotte 
bijzonder goed; KamerIingh-Onnes sprak mij over mijn 
plannen, over capillaire en thermodynamica, en toen ik vertelde 
van mijn plan om nà Amsterdam naar Ostwald in Leipzig te 
gaan, zei hij mij, dat ik toch Nederland niet verlaten moest 
zonder het laboratorium in Leiden te kennen. Maar toen ik zei: 
'ja, ik wil graag een paar maanden bij u komen', antwoordde 
hij: '0 neen, dank u wel, een paar maanden, dan kan ik u niet 
gebruiken, daar kunt u niets ernstigs in bereiken; maar wilt u 
een jaar komen, dan graag'! Ik had het Hollandse leven lief 
gekregen en nam dus met plezier zijn aanbod aan, en zo wijdde 
ik mij in het Leids cryogeen laboratorium weer geheel aan de 
zuivere fysica, mijn eerste en vurigste liefde, waaraan ik 
sindsdien nooit meer ontrouw ben geworden. En het moet mij 

1. VERHAEGHE, Jules Emile Verschaffelt (1870-1955), T. LUYKX (red.), 
Rijksuniversiteit te Gent. Liber Memorialis 1913-1960, deel IV, p. 127. 
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van het hart: de natuurkunde verdient, dat men haar toewijding 
betoont, meer dan dat thans nog in België het geval ;S". 15 Het is 
dit etentje dus dat zijn hele verdere loopbaan zou bepalen en de 
levensfilosofische interpretatie van dit feit hebben we met plezier 
aan Verschaffeit zelf overgelaten. 
Nadat zijn reisbeurs volledig was opgebruikt, aanvaardde 
Verschaffeit een betrekking als assistent aan het natuurkundig 
laboratorium te Leiden. Hier verbleef hij van 1895 tot 1898, o.m. 
als assistent van Lorentz. In het laboratorium kwam hij niet 
alleen in contact met de wetenschap, maar ook met zijn 
toekomstige levensgezellin, Elisabeth Jacoba Liebert. Naast 
enkele belangrijke artikels over de capillariteit van vloeibaar 
gemaakte gassen, behaalde hij in Nederland ook een 
doctorsgraad op een proefschrift over 'het verloop der 
isothermen bij mengsels van koolzuur en waterstof. 
Deze titel had hij nodig om zich in Nederland te kunnen vestigen, 
alwaar hij inmiddels gesolliciteerd had naar een betrekking aan de 
Hogere Burgerschool (H.B.S .) te Dordrecht. 16 Hij zou deze 
functie uitoefenen tot 1906. Dit verblijf mag zeker niet 
onderschat worden in de wetenschappelijke ontwikkeling van 
Verschaffeit. Alle wetenschapshistorici zijn het er immers over 
eens dat de H.B.S. een cruciale factor was in de grote vlucht die 
de natuurwetenschappen in Nederland zouden nemen. Ook de 
professoren waannee Verschaffeit in Amsterdam en Leiden werd 
geconfronteerd, waren een produkt van die H.B.S.-opleiding,17 
Tot 1906 zou VerschaffeIt in Nederland verblijven. 18 

15 MGWG, J.E. VERSCHAFFELT, Bundeling van de wetenschappelijke 
artikels (1924-1933) van J.E. VerschaffeIt, Gent, 26 april 1934. 
16 MBL, Brieven aan J.E. Verschaffeit van fysici, o.a. naar aanleiding van 
Solvay- en koudecongressen. Archief 131, briefvan JE. Verschaffeit aan 
w.P. Jorissen, Leiden, ? mei 1924. 
17 Over de H.B.S., zie: J.L. OOSTERHOFF, De opkomst van een 
'vaderlandse natuurkunde' aan de Leidse universiteit in de tweede helft van 
de negentiende eeuw, W. OTfERSPEER (red.), Een universiteit herleeft, 
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Reeds enkele malen hebben we erop gewezen hoe bepalend deze 
Leidse periode is geweest voor Verschaffeit. Ze IS 

doorslaggevend geweest voor de richting van zijn 
wetenschappelijk onderzoek en meer algemeen, zijn opvattingen 
over de wetenschap. Later zal hij dan ook regelmatig getuigen 
van zijn ervaringen te Leiden. 19 Met bewondering schreef bij over 
de colleges van Lorentz in de theoretische natuurkunde IIwaar 
altijd de nieuwste problemen en theorieën werden behandeld"?O 
Ook het cryogeen laboratorium sprak bij hem tot de verbeelding, 
want "waar het hart vol van is, vloeit de mond van over". 21 

Terecht wijst VerschaffeIt er trouwens op dat het geluk aardig 
heeft meegeholpen in de keuze van vier professoren, te weten 
van 't Hoff, van der Waals, Kamerlingh-Onnes en Lorentz, "die 
vier grootmeesters bleken te zijn der wetenschap en alle vier 
winnaars van de Nobelprijs zijn geworden".22 Het zag er sterk 
naar uit dat Verschaffelt in Nederland zou blijven. In zijn 
Nederlands doctoraal proefschrift schreef hij immers dat bij hem 

Welenschopsbeoefening aan de Leidse universiteit vanaf de tweede helft van 
de negentiende eeuw pp. 103-124. B. WILLINK, Origins ofthe Second 
Golden Age of Dutch Science after 1860: Inlended and Unintended 
Consequences of Educational Reform, Social studies of science. 21 (1991), 3. 
pp. 503-526. 
18 E. HENRIOT, op.cit., pp. 29-31. 
19 J.E. VERSCHAFFELT, Het kryogeen laboratorium te Leiden, De 
Vlaamsche Gids. Algemeen maandschrift, XIII(l924-1925), pp. 529-545. 
JE. VERSCHAFFEL T, Het Gouden Doctoraat van Professor Lorentz, De 
Vlaamsche Gids. Algemeen maandschrift, XIV(l925-1926), 6, pp. 241-250. 
JE. VERSCHAFFEL T, Lorentz als leenneester, De Vlaamsche Gids. 
Algemeen maandschrift, XVI(l927-l928), 6, pp. 256-260. 
20 J.E. VERSCHAFFELT, Lorentz als leermeester, p. 257. 
21 JE. VERSCHAFFELT, Het /cryogeen laboratorium te Leiden, p. 529. 
22 MGWG, JE. VERSCHAFFELT, Bundeling van de wetenschappelijke 
artikels (1924-1933) van JE Verschaffe/t, Gent, 26 april 1934. Dit 
document bevat naast artikels uit de periode 1924-1933, ook de teksten die 
in het studententijdschrift Aula, I, 11, 20 juni 1934 verschenen. 
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het verlangen was ontstaan om "voor goed in Holland te 
blijven".23 Het lot zou echter anders beslissen. 

3. DOCENT AAN DE ULD 

In 1906 keerde Verschaffelt terug naar België, meer bepaald naar 
de universiteit te Brussel waar hij de kans zag om de leerstoel 
voor experimentele natuurkunde te bekleden. Door bemiddeling 
van Camiel de Bruyne kreeg hij immers het verzoek zijn 
kandidatuur te stellen voor een openstaande betrekking. Deze 
had Verschaffelt aanbevolen bij de toenmalige rector van de 
VLB, Lameere.24 VerschaffeIt wilde echter meer inlichtingen en 
uit het antwoord van de Bruyne kunnen we afleiden welke 
informatie Verschaffeit wilde: "u weet dat de Vrije Hogeschool 
een inrichting is der liberale partij (. .. ) De bestuurraad, (. .. ), is 
uitsluitend uit vrijzinnigen samengesteld; ik denk niet dat hij een 
Clericaal benoemen kan: aan een eerste voorwaarde voldoet gij 
dus ruimschoots. Een aanbeveling - politiek en wetenschappelijk 
zou toch niet kwaad doen".2s Op 27 oktober werd hij er als 
docent benoemd om aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog als gewoon hoogleraar te worden aangesteld van 
diezelfde leergang. Verschaffeit vertrok met hoge verwachtingen 
naar Brussel, zoals blijkt uit een brief aan zijn Nederlandse vriend 
W.P. Jorissen: "De verandering van werkkring lacht me ten 
zeerste aan; ik krijg experimentele fysica te doceren, en krijg de 

23 MGWG, Publicaties Prof JE Verschaffelt, Ie deel, Nederlands 
doctoraat, pp.7-8. 
24 MBL, Brieven aan J.E. Verschaffelt van fysici. o.a. naar aanleiding van 
Solvay- en koudecongressen. Archief 131, briefvan C. de Bruyne aan J.E. 
Verschaffelt, De Panne, 26 augustus 1906. 
25 MBL, Brieven aan J.E. VerschajJelt van fysici. o.a. naar aanleiding van 
Solvay- en koudecongressen , Archief 131, brief van C. de Bruyne aan J.E. 
VerschaffeIt, De Panne, 5 september 1906. De onderstreping is van C. de 
Bruyne. 
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directie van het laboratorium, erg prettig".26 De situatie ter 
plekke was echter minder rooskleurig. Noch de theoretische, 
noch de proefondervindelijke natuurkunde stelde op dat moment 
veel voor in België. Met de weinige middelen die hem ter 
beschikking werden gesteld, trachtte hij enkele leerlingen te 
vormen. In 1911 kwam er enigszins verandering in de benarde 
werkomstandigheden van Verschaffeit. Naast de kandidatuur van 
T. De Donder voor de leerstoel van wiskundige natuurkunde, 
werd op initiatief van Verschaffeit een andere veelbelovende 
fysicus, E. Henriot, aangesteld om zo de nieuwe leerstoel 
theoretische fysica te bezetten. 27 Verschaffeit was inderdaad één 
van de eersten om te wijzen op het belang van de theoretische 
fysica in België. 28 

Ook op andere vlakken was zijn terugkeer van Nederland naar de 
Franstalige universiteit in Brussel problematisch. Eén van zijn 
oudstudenten zou hierover trouwens een getuigenis nalaten: "Le 
professeur Verschaffeit connlJt des débuts assez difficiles. 
Homme de grande valeur, il modernisa complètement Ie cours 
qui en avait plutot besoin et Ie mit tout à fait au courant des 
derniers progrès modernes. Malheureusement, il était d'origine 
néerlandaise et, les premiers mois - cela s'améliora beaucoup 
dans la suite - il s'exprimait fort mal en français. Cette situation 
était aussi pénible pour lui-même que pour ses auditeurs, qui, 
malgré leur bonne volonté Ie suivaient à peu près pendant la 
première demi-heure des cours, après quoi, ils ne comprenaient 

26 MBL, Brieven aan JE. VerschafIèlt van fysici, o.a. naar aanleiding van 
Solvay- en koudecongressen, Archief 131, brief van JE. Verschaffelt aan 
w.P. Jorissen, Dordrecht, 7 november 1906. 
27 MBL, Brieven aan JE. VerschajJe/t van fYsici, o.a. naar aanleiding van 
Solvay- en koudecongressen, Archief 131, brieven van E. Henriot aan JE. 
Verschaffelt, Parijs, 5 juni 1911; 23 juni 1911; 7 juli 1911; 19 juli 1911; 10 
augustus 1911. 
28 E. HENRIOT, op.cit., pp. 31-33 . 
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plus rien du tout".29 Naast het vormen van leerlingen zou 
Verschaffeit een begin van een laboratorium creëren aan deze 
universiteit. Naar het voorbeeld van de Nederlandse laboratoria 
liet hij dit project vergezellen van een tijdschriftje dat de 
wetenschappelijke werkzaamheden aan het Brusselse 
laboratorium aan de buitenwereld zou bekendmaken. 30 

Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog keerde 
Verschaffelt terug naar het neutrale Nederland waar hij opnieuw 
een plaats bekwam als assistent aan het natuurkundig 
laboratorium te Leiden, en dit van 1915 tot 1918. Tot 1915 
vervulde hij een opdracht als leraar aan het Erasmus Gymnasium 
te Rotterdam. Na het beëindigen van de vijandelijkheden ging 
Verschaffelt terug naar Brussel, dat hij echter gauw ontgoocheld 
zou verlaten. Niet alleen het ontbreken van enige 
wetenschappelijke infrastructuur, ook de tegenwerking die 
Verschaffeit ondervond vanwege zijn Vlaamsgezindheid, zelfs al 
was hij als passivist loyaal gebleven aan België, brachten hem 
terug naar Nederland en verwijderden hem definitief van de 
ULB. Om zijn gezin van een inkomstenbron te voorzien, 
aanvaardde hij de Franstalige redactie van de Archives 
néerlandaises des Sciences exactes et nature lies, waardoor hij 
zich in Haarlem vestigde.31 

29 C. Sillevaerts geciteerd door P. BOCKST AELE, De positieve 
wetenschappen in Vlaanderen 1769-1938, G. VERBEKE (red.), 
Colloquium. De weg naar eigen academiën 1772-1938, pp. 117-118. 
30 Travaux du laboratoire de physique de l'Université libre de Bruxelles. 
31 E. HENRIOT, op.cit .. pp. 35-37. 
1. VERHAEGHE, Verschaffeit, Julius, Nationaal biografisch woordenboek, 
dl. 2, kolom 905. 

17 



B. DE GENTSE PERIODE 

1. MOEILIJKHEDEN ROND DE AANSTELLING VAN 
VERSCHAFFELT 

Verschaffeit bleef tot 1923 in Nederland. Naar aanleiding van de 
gedeeltelijke vernederlandsing van de Gentse universiteit kwam 
er echter verandering in deze situatie. De minister die hiervoor 
verantwoordelijk was, P. Nolf, contacteerde Verschaffelt om zo 
de Nederlandstalige leergangen voor fysica van een docent te 
voorzien. Tussen beiden kwam een drukke briefwisseling op 
gang in de periode van september 1923 tot januari 1924. 
Verschaffeit was immers niet zo happig om onmiddellijk zijn 
positie in Nederland te verlaten. Hierin speelden 
wetenschappelijke motieven een belangrijke rol. Hij had 
bijzonder veel angst om in een land terecht te komen waar het 
niveau van de fysica "est tombé à zéro, ou à peu près".32 
Verschaffeit stelde dan ook voorwaarden aan zijn komst naar 
Gent. Eén ervan luidde: "Vu l'isolement des physiciens en 
Belgique, autorisation d'aller passer régulièrement une semaine 
par mois au laboratoire de Leyde, ou faire tout autre voyage 
scientifique".33 Het isolement waar de fysicus gewag van maakte" 
sloeg op bepaalde politieke houdingen die in de Belgische 
wetenschappelijke wereld tijdens en kort na W.O.! werden 
aangenomen. Met de Nederlandse wetenschap was ef' 
vanzelfsprekend al weinig contact omwille van het taalprobleem 
en de sterk Frans georiënteerde wetenschapskringen in België. 
Na de oorlog werd er ook een boycot tegen Duitsland en 
Oostenrijk op touw gezet en dit omwille van de houding van 
wetenschappers uit deze landen tegenover de oorlog. Deze 

32 ARAB, Enseignement supérieur. Nouveaufonds (/83/-/953), nr. 132, 
brief van J.E. Verschaffelt aan (p. Nolf), Haarlem, 5 oktober 1923. 
33 ARAB, Enseignement supérieur. .. , nr. 132, 'Conditions' van J.E. 
Verschaffeit, Haarlem, 19 september 1923. 
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Pirenne-reflex had tot gevolg dat België in een splendid isolation 
terecht kwam, althans op wetenschappelijk vlak. 34 

Verschaffeit kreeg geen uitsluitsel over de eisen die hij stelde en 
meende dan ook niet te kunnen aanvaarden. 35 Toch bleef de 
twijfel knagen. Te Gent had hij misschien de unieke kans om te 
werken "à la réorganisation de I'enseignement suvérieur officiel 
de la physique en Belgique,,36 en zijn levensdroom, "Ia création 
d'un laboratoire qui compterait dans Ie monde scientifique"37, 
kon ook verwezenlijkt worden. 
Uiteindelijk besloot Verschaffeit dan toch te aanvaarden, 
weliswaar op voorwaarde dat hij in staat werd gesteld zijn 
contacten met H.A. Lorentz, H. Kamerlingh Onnes en andere 
Nederlandse collega's verder te kunnen blijven zetten. Volgens 
hem was dit een garantie voor de goede kwaliteit van zijn 
colleges . ~ 8 Zijn Nederlandse collega's volgden hem trouwens met 
argusogen en hoopten "dat de Belgische Regering snel en 
krachtig mag handelen om VerschaffeIt ten dienste te slellen wat 
hij nodig heeft om krachtig de ontwikkeling der experimentele 
fysica in zijn vaderland te bevorderen",J9 Verschaffeit zelf liet 
Venneylen, die op dat moment senator was, in de Belgische 
Commissie voor Internationale Intellectuele Samenwerking 
vragen naar de mogelijkheid om op goedkope manier 

34 De historicus Henri Pirenne had bijzonder goede contacten met de Duitse 
wetenschappers voor de Eerste Wereldoorlog. Met de inval veranderde die 
houding echter. Van dan af weigerde hij elk contact met de Duitsers. Zie: B. 
VAN CAMP, De receptie van de quantumtheorie in Belgil! .. . , pp. 45-67. 
JS ARAB Enseignement supérieur ... , nr. 132, brief van JE. Verschaffeit aan 
P. Nolf, Haarlem, 27 september 1923. 
36 mlD. 
37 ARAB, Enseignement supérieur ...• nr. 132, brief van J.E. VerschaffeIt aan 
(p. Nolf), Haarlem, 5 oktober 1923. 
38 ARAB, Enseignement supérieur .. . , nr. 132. brief van J.E. Verschaffeit aan 
(p. Nolf), Haarlem, 13 oktober 1923. 
39 H. KAMERLINGH ONNES. J.E. Verschaffelt 1899-1924. Physica, 
Nederlandsch tijdschrift voor natuurkunde, 4(1924). pp. 61-63 . 
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Nederlandse cursussen te verkrijgen. Zonder veel succes 
overigens, want er bleek nog steeds "geen geld voorhanden" te 

•. 40 
zIJn. 
Op 20 oktober 1923 werd Verschaffeit dan uiteindelijk officieel 
aangesteld als docent in de proefondervindelijke natuurkunde. 41 

Een maand later, op 26 november 1923, hield Verschaffeit een 
openingsles, die hij naar Nederlands voorbeeld, als een intreerede 
beschouwde, iets wat zeker niet gebruikelijk was aan de Gentse 
universiteit. 42 

Men mag met grote stelligheid besluiten dat Verschaffeit met zijn 
komst naar Gent een stap in het onbekende zette. Zeker, er 
boden zich nieuwe kansen aan op wetenschappelijk vlak. Maar 
anderzijds mag men toch niet vergeten dat het peil van de 
Nederlandse fysica zeer hoog was. Het kan misschien een beetje 
oneerbiedig klinken, maar is het niet overdreven te stellen dat het 
niveau van het wetenschappelijk onderwijs aan de HB.s. in 
Nederland duidelijk hoger lag dan het universitair onderwijs in 
België? In ieder geval voelden enkele vrienden van Verschaffelt 
het zo aan, want zij spraken voortdurend van de offers die 
Verschaffeit had gedaan met zijn overstap. Zijn leerling en latere 
werkleider van zijn laboratorium, 1. Verhaeghe, bracht dit nog 
het best onder woorden: "Grote offers hebt U voor ons 
gebracht; de interessante werkkring die U in Nederland kende, 
hebt U verlaten om aan uw vaderland een kern van 
wetenschappelijk onderzoek te schenken. Toen U de schone taak 
te Gent aanvaardde was het U bekend hoeveel het gebrek aan 
een goed ingericht Natuurkundig Instituut U kosten zou. We 

40 MGWG, kaft "Officieele brieven tot 31 dec. 1931", briefvan A. 
Venneylen aan I.E. Verschaffeit, 10 april 1924. 
41 ARUG, 4H2/1: Personeeldossier J.E. Verschaffe/t, Koninklijk Besluit van 
20 oktober 1923 . 
42 ARUG. 4A2/4, doos 208 (135), Inaugurele les. 
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zouden ondankbaar zijn moesten we dit offer onderschatten".43 

VerschaffeIt zelf meende dat het zijn plicht was "tegenover mijn 
land en mijn volk" om op het aanbod in te gaan.44 De parallellen 
met zijn verblijf aan de VLB zijn trouwens treffend, want ook 
toen had hij bedenkingen over het natuurkundig onderwijs aan de 
Belgische universiteiten en ook nu zou hij met de beperkte 
middelen die hem ter beschikking werden gesteld, trachten een 
gedegen natuurkundig onderwijs uit te bouwen. 

2. DE EERSTE MAANDEN VAN VERSCHAFFELTS 
PROFESSORAA T TE GENT 

Verschaffelt begon met goede hoop en hoge verwachtingen aan 
zijn · professoraat te Gent. Er was weliswaar veel werk aan de 
winkel, maar "qu'importe, j'aime à organiser".4S De kersverse 
Gentse professor merkte in dat verband op dat "un institut de 
physique est chose inconnu en Belgique: on en construit un en 
ce moment à Bruxelles, Liège et Louvain aussi, je pense en ont 
un rudiment".46 
Het eerste waar Verschaffeit dan ook naar uitkeek was een 
gebouw waar hij zijn natuurkundig laboratorium kon 
onderbrengen. Daarvoor had hij zijn oog laten vallen op een oud 
hotel in de Sint-Pietersnieuwstraat dat zeker in den beginne zou 
voldoen aan zijn eisen, "mais je compte qu'au bout de quelques 
années. il ne serait pas trop grand pour satisfaire à des 
exigences même modestes".47 Kenmerkend voor het optimisme 

43 MGWG, J VERHAEGHE, Bundeling van de wetenschappelijke artikels 
(1924-1933) vanJ.E. Verschaflelt, Gent, 26 april 1934. 
44 mm. 
45 ARAB, Enseignement supérieur ...• nr. 132, brief van JE. Verschaffeit aan 
(p. Nolf), Leiden, 26 oktober 1923. 
46 ARUG, 4H2/l: Personeeldossier J.E. Verschaflelt, briefvan J.E. 
Verschaffelt aan (A. Roerseh)?, Leiden, 25 oktober 1923. 
47 mm. 
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van I.E. VerschaffeIt tijdens die dagen, is dat hij dit gebouw met 
niet minder dan 7 werkzalen wou uitrusten, waaronder een 
laboratorium, een bibliotheek, een klein auditorium en een atelier 
waar instrumenten konden vervaardigd worden.48 

Vervolgens waren er de talrijke werk- en meetinstrumenten die 
VerschaffeIt ongetwijfeld zou nodig hebben in zijn laboratorium. 
Maar daar kwam zeker het reeds aanwezige materiaal niet voor 
in aanmerking, want dit was al sterk verouderd en beantwoordde 
nauwelijks aan de normen van een moderne opleiding in de 
fysica. Daarom vond Verschaffeit het niet de moeite om deze 
instrumenten met zijn Franstalige coJlega P. Drurnaux te delen. 
Volgens eerstgenoemde waren deze aftands en versleten. Hij 
wilde dan ook nieuw materiaal en vooral, zoals reeds hoger 
vermeld, een lokaal waar op een, waarschijnlijk, goedkopere 
manier instrumenten voor zijn laboratorium konden gemaakt 
worden. 49 

Niet alleen een gebouw, lokalen, werk- en meetinstrumenten, 
maar ook bekwaam personeel behoorde tot Verschaffeits 
verlanglijstje. En net zoals het aanwezige instrumentarium 
voldeed het personeel dat reeds te zijner beschikking stond, niet 
aan zijn hoge eisen. Naast een assistent wilde de nieuwbakken 
docent een werktuigkundige die de nodige meetinstrumenten zou 
kunnen aanmaken. 50 

Nog geen twee maanden later was VerschaffeJts stemming 
volledig omgeslagen. Hij schreef minister Nolf aan ''pour jeler un 
cri d'a/arme, presque de désespoir. Les condition matérielles 
dans lesquel/es je suis /aissé à l'Université sont de nature telle 
qlle, s'iI ny est porté remède à très bre! délai, je finirai, ma/gré 
loule ma bonne volonlé, mon dévouement, mon énergie, par 
perdre courage et par renoncer à mes tentations de mener à 

48 ARAB, Enseignement supérieur ... , nr. 132, briefvan J.E. Verschaffeit aan 
(p. Nolf), Leiden, 26 oktober 1923 . 
49 mlD. 
50 mlD. 
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bien l'oeuvre d'organtsation que j'at entreprise,,51 De situatie 
escaleerde zelfs zover dat Verschaffeit zijn aanstelling aan de 
Gentse universiteit ongedaan wilde maken, maar door 
bemiddeling van E. Van Aubel, één van de professoren waar hij 
tijdens zijn studie mee in contact was gekomen, kwam hij hierop 
terug. 52 Wat maakte Verschaffeit nu zo ongelukkig? 
Ten eerste moest de fYsicus een ellenlange adrrinistratieve weg 
bewandelen vooraleer het eenvoudige verzoek werd ingewilligd 
enige meubels te leveren, een verzoek waar pas drie maanden na 
de indiensttreding een positief antwoord op kwam. 53 

T en tweede lukte het de Gentse professor niet om de werkleider 
te krijgen, die hij wilde. Het ging om een oudstudent van hem te 
Brussel, namelijk Charles Nicaise, met wie hij nog samen had 
gewerkt aan een project rond het meten van de inwendige 
wrijving van vloeistoffen. 54 "Lui seul en Belgique peut devenir 
mon chef de travaux en ce moment", schreef Verschaffelt, niet 
zonder enige overdrijving, naar Nolf. 55 Maar C. Nicaise bleef in 
Brussel. 56 

T ot slot werd Verschaffeit ook nog eens geconfronteerd met de 
spanningen tussen de Nederlandstalige en Franstalige professoren 

5\ ARAB, Enseignement supérieur ... , nr. 132, brief van JE. Verschaffeit aan 
P. Nolf, Gent, 12januari 1924. 
52 ARAB, Enseignement supérieur ... , nr. 132, brief van JE. Verschaffelt aan 
(p. Nolf), Gent, 20 december 1923. 
5J ARAB, Enseignement supérieur .. . , nr. 132, brief van JE. VerschaffeIt aan 
(p. Nolf), Gent, 13 januari 1924; briefvan ministerie aan J.E. VerschaffeIt, 
Brussel, 16 januari 1924. 
54 ARAB, Enseignement supérieur ... , nr. 132, brief van JE. VerschaffeIt aan 
ministerie, Gent, 9 januari 1924. 
MGWG, A.ll VAN DE VELDE, In heriIUlering JuJius Mac Leod en voor 
JuJius VerschaffeIt. Bundeling van de wetenschappelijke artikels (1924-
J 933) van J.E. VerschaffeIt, Gent, 26 april 1934, . 
55 ARAB, Enseignement supérieur ... , nr. 132, briefvan lE. Verschaffeit aan 
(p. Nolf), Gent, 12 januari 1924. 
56 ARAB, Enseignement supérieur ... , nr. 132, briefvan C. Nicaise aan 
ministerie, Brussel, 16 januari 1924. 
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aan de gedeeltelijk vernederlandste universiteit. Vooral met Paul 
Drumaux, die de Franstalige cursus in de experimentele fysica 
doceerde, ontstond er enige wrijving. ''J'ai trouvé mon collègue 
M Drumaux d'assez mauvaise humeur", wist Verschaffeit kort 
na zijn aanstelling te melden. 57 Een deel van de verklaring schuilt 
zeker in de slechte materiële omstandigheden waarmee beiden 
werden geconfronteerd. Met de vernederlandsing werden 
le~rgangen gesplitst, met als gevolg dat de aanwezige 
infrastructuur zoals het natuurkundelokaal, de wetenschappelijke 
instrumenten en de bibliotheek nu door twee docenten moest 
gebruikt worden. Tot op het einde van Verschaffeits professoraat 
te Gent bleef hij bakkeleien met Drumaux over boeken en 
instrumenten die deze in privé-bezit zou hebben en volgens 
Verschaffeit aan de universiteit toebehoorden. 58 Er werd 
trouwens reeds eerder op gewezen dat de Gentse natuurkundige 
de aanwezige infrastructuur en het personeel nu niet bepaald 
hoog inschatte. En dat materiaal was uiteindelijk afkomstig van 
P. Drumaux, die zeker niet de wetenschappelijke kwaliteiten had 
die Verschaffeit kon voorleggen. Ook hier liet de Gentenaar dus 
duidelijk merken wat hij zoal dacht van het toenmalige peil van 
de Belgische fysica. Deze verklaring voor de troebele relaties 
tussen Drumaux en Verschaffeit blijft echter onvolledig als men 
de politieke twisten rond de vernederlandsing van de Gentse 

57 ARAB, Enseignement supérieur ... , nr. 132, briefvan lE. VerschaffeIt aan 
(p. Nolf), Leiden, 26 oktober 1923. 
58 Over deze materiële omstandigheden geven de volgende documenten de 
nodige inlichtingen: 
ARUG, 4A2/4, doos 208 (135), Inaugurele les. Briefvan lE. VerschaffeIt 
aan ?, Brussel, 16 november 1923. 
ARUG, 4H2/l: Personeeldossier P. Drumaux, brief van lE. Verschaffeit 
aan (A. Schoep), Gent, 29 augustus 1936; brief van P. Drumaux aan (J.E. 
Verschaffeit), Gent, 1 april 1937; brief van P. Drurnaux aan (J.E. 
Verschaffeit), Gent 14 april 1937; briefvan J.E. VerschaffeIt aan (A. 
Schoep), Gent, 15 april 1937; brief van J.E. Verschaffeit aan (A. Schoep), 
Gent, 25 juni 1937. 

24 



universiteit niet in rekening neemt. Vele Franstalige professoren 
hebben ongetwijfeld deze veranderingen slecht verteerd en dit 
kwam dan ook tot uiting in hun contacten met het nieuwe 
Nederlandstalige professorenkorps. Ongetwijfeld moet een ander 
incident in dezelfde sfeer thuisgebracht worden. Verschaffeit 
wilde namelijk graag zijn nieuw laboratorium de naam van 
Joseph Plateau geven, maar zijn plannen werden door de 
faculteitsraad doorkruist, iets wat Verschaffeit slecht kon 
verwerken. 59 Eén van de weinige lichtpunten in deze moeilijke 
eerste maanden was het feit dat Verschaffeit de hulp kreeg van 
een werktuigkundige, Charles De Smet, die voorbereidselen kon 
nemen voor het vervaardigen van instrumenten die aangewend 
konden worden bij experimenteel onderzoek.60 Ook slaagde hij 
erin ,om H. A. Lorentz naar Gent te halen waar deze twee 
lezingen zou geven, "een hele gebeurtenis voor de Gentse 
universiteit ",61 

Dit belette hem evenwel niet om met heimwee terug te denken 
aan zijn verblijf in Nederland, een herinnering die steeds gepaard 
ging met de vaststelling dat België zo ver achterop lag. Op een 
lezing, gehouden voor de volksuniversiteit te Antwerpen op 1 0 
februari 1925, sprak Verschaffeit een lofzang uit over het 
laboratorium te Leiden waar het gedrag van stoffen bij zeer lage 
temperaturen werd onderzocht. Verschaffeits ode klonk echter 
als een bittere kritiek op de materiële omstandigheden waarin zijn 
professoraat te Gent een aanvang nam, want "terwijl Nederland 

59 MGWG, kaft "OjJicieele brieven tot 31 dec. 1931 ", brief van JE. 
VerschafIelt aan A. Roerseh, 14 maart (1925); brief van A. Roersch aan JE. 
Verschaffelt, Gent, 5 februari 1925. 
60 ARUG, 4H2/1: Personeeldossier J.E. VerschafJelt, brief van JE. 
VerschafIelt aan (A.Roersch)?, Brussel, 7 november 1923; Personeeldossier 
CP. De Smet, briefvan J.E. Verschaffeit aan (A. Roersch)?, Gent, 3Q 
november 1923. 
61 MBL, Brieven aan J.E. VerschafJelt van fysici, o.a. naar aanleiding van 
Solvay- en koudecongressen, Archief 131, brief van J.E. Verschaffeit aan H. 
Kamerlingh Onnes, Gent, 4 mei 1924. 
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thans beschikt over vijf goed uitgeruste fysische instituten in 
Leiden, Amsterdam, Utrecht, Groningen en Delf/, om van 
particuliere instellingen niet te spreken, zijn bij ons de fysische 
lahoratoria nog in wording".62 Verder luidde het dat "ieder 
onderzoeker moet kunnen beschikken over een afzonderlijk 
vertrek, waar hij heer en meester is, waar hij ongestoord zijn 
metingen kan verrichten onder de meest voordelige 
omstandigheden ". 63 En nog verder stelde hij : "Een onschatbaar, 
ja onmisbaar voordeel is het, wanneer in het laboratorium zelf 
een goede instrumentmakerswerkplaats bestaat, waar de 
onderzoeker zijn toestellen als het ware onder zijn ogen kan zien 
opbouwen ".64 
Niettemin zou Verschaffeit gedurende de rest van zijn actieve 
wetenschappelijke loopbaan te Gent blijven om zich te wijden 
aan de oprichting van een natuurkundig laboratorium te Gent. 

3. OPBOUW VAN EEN NATUURKUNDIG LABORATO
RIUMTEGENT 

Ondanks al die belemmeringen, zou er de komende jaren toch 
een aanzienlijke vooruitgang geboekt worden op het vlak van de 
wetenschappelijke infrastructuur. Zo werd het oude 'Hotel de 
Veyrac' in de Sint-Pietersnieuwstraat, nr. 70, op korte termijn 
omgetoverd tot een heus laboratorium. In 1925 verscheen een 
eerste aflevering van de Mededeelingen uit het Natuurkundig 
Laboratorium der Universiteit te Gent. In 1928 was de ruimte in 
zijn instituut reeds ontoereikend geworden en Verschaffelt vroeg 
dan ook aan de toenmalige beheerder-opziener van de Gentse 
universiteit, C. de Bruyne, om eens "te komen zien welke graad 

62 J.E. VERSCHAFFELT, Het /cryogeen laboratorium ... , pp. 530-531. 
63 mlD. 
64 mlD. 
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van ontwikkeling mijn laboratorium heeft gekregen".65 Rond 
1930 was ook het auditorium te klein geworden, want 
Verschaffelt verwachtte dat het aantal studenten van 70 naar 100 
zou stijgen. 66 

Tevens werd het personeel onder impuls van Verschaffclt 
uitgebreid. Reeds eerder had de fysicus zich ingelaten met de 
benoeming van verse krachten en de creatie van nieuwe 
leerstoelen. Zo had hij reeds in 1912 te Brussel de leergang 
theoretische fysica toevertrouwd aan E. Henriot en nog in 
hetzelfde jaar sprak hij zich op een lezing voor de Koninklijke 
Academie van België, afdeling wetenschappen, uit voor de 
oprichting van een leerstoel astro-fysica, tegelijkertijd erop 
wijzend dat België sterk achterstond op andere landen.61 

In Gent zette hij dezelfde politiek verder. Na de mislukte poging 
om ·e. Nicaise aan te stellen als zijn werkleider, trachtte de 
Gentse natuurkundige F. De Block aan te stellen in deze functie, 
ditmaal met meer succes. 68 De Block zou het trouwens later aan 
de Gentse universiteit brengen tot professor, evenals een andere 
benoeming die overwegend oj.v. Verschaffeit tot stand was 
gekomen, namelijk die van R. Moens. Deze zou, net zoals De 
Block, werkleider worden in het laboratorium van Verschaffeit. 69 

65 ARAB, Enseignement supérieur ... , nr. 132, brief van JE. Verschaffeit aan 
C. de Bruyne, Gent, 21 maart 1928. 
66 ARUG, 4H2/1: Personeeldossier J.E. Verschaf/eJt, brief van JE. 
Verschaffelt aan (c. de Bruyne), Gent, 12 mei 1930. 
67 JE. VERSCHAFFELT, De natuurkunde in het laboratorium en de 
natuurkunde in de wereldruimte, De Vlaamsche Gids. Algemeen 
tweemaandelijks tijdschrift, VIII(1912), nr. 3, pp. 279-280. 
68 ARAB, Enseignement supérieur .. . , nr. 132, brief van JE. Verschaffeit aan 
(p. Nolf), Gent, 6 december 1924; interne nota van ministerie, Brussel, 6 
november 1924. 
69 ARUG, 4H2/l: Personeeldossier R. Moens, briefvan JE. VerschaffeIt aan 
ministerie, Brussel, 21 november (1925); brief van R. Moens aan (C. de 
Bruyne), Brussel, 23 november 1925; brief van ministerie aan (c. de 
Bruyne), Brussel, 30 januari 1926. 
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Naast C. De Smet, F. De Block en R. Moens had Verschaffelt 
ook nog een huisbewaarder, een kuisvrouwen een klusjesman 
tot zijn beschikking. Maar volgens de natuurkundige hadden zijn 
werkzaamheden een dergelijke omvang aangenomen, dat er nog 
minstens drie nieuwe werkkrachten nodig waren om de vele 
taken van het natuurkundig instituut te kunnen blijven 
voortzetten. Graag zag hij nog een werktuigLundige en twee 
assistenten naar zijn laboratorium komen. Deze vraag werd 
echter negatief beantwoord door de hogere universitaire en 
ministeriële overheden. 70 

De opbouw van dit nieuw natuurkundig laboratorium liep niet 
bepaald van een leien dakje. Er waren eerst en vooral problemen 
van financiële aard. Zo klaagde Verschaffeit over het feit dat een 
hem toegezegd supplementair krediet ten bedrage van 15.000 
frank nog niet was toegekomen. Dit verplichtte hem bepaalde 
onkosten voorlopig zelf te betalen. Nochtans moest Verschaffeit 
erkennen dat de vertrouwensrelatie die hij met minister Nolf wist 
op te bouwen, hem bepaald geen windeieren had opgeleverd, wel 
integendeel. 71 Met het aftreden van minister Nolf was 
Verschaffeit dan ook zijn voorrechten kwijt. Van dan af verliepen 
de onderhandelingen met het ministerie een stuk moeilijker.72 

Een ander probleem was het feit dat Verschaffeit ontlast wilde 
worden van sommige leeropdrachten, zodat hij meer tijd had om 
zich te wijden aan experimenteel onderzoek. Zo stelde hij dat de 
door hem gedoceerde leergang fysica aan het Hoger Instituut 

70 ARAB, Enseignement supérieur ... , nr. 132, brief van (C. de Bruyne) aan 
ministerie, Gent, 7 februari 1928; briefvan J.E. VerschaffeIt aan (c. de 
Bruyne), Gent, 21 maart 1928; brief ontwerp van ministerie aan (C. de 
Bruyne), Brussel, 10 april 1928. 
71 ARAB, Enseignement supérieur ... , nr. 132, briefvan J.E. Verschaffeit aan 
(p. Nolf), Gent, 6 december 1924; brief van J.E. Verschaffeit aan (p. Nolf), 
Gent, 19 december 1924. 
72 ARAB, Enseignement supérieur ... , nr. 132, briefvan (c. de Bruyne)? aan 
ministerie, Gent, 16 januari 1928; interne nota van ministerie, Brussel, 10 
februari 1928. 
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voor Lichamelijke Opvoeding van weinig nut zou zijn voor de 
desbetreffende studenten. Het zou twee jaar duren vooraleer hij 
ontslagen werd van deze leeropdracht. 73 

Ondanks deze en enkele reeds eerder genoemde hindernissen 
waarmee VerschaffeIt geconfronteerd werd, slaagde hij erin een 
Gents natuurkundig instituut uit de grond te stampen. 

4. CONSOLIDA TIE VAN VERSCHAFFELTS POSITIE TE 
GENT 

In 1929 en de daaropvolgende jaren wist VerschaffeIt zijn positie 
aanzienlijk te verstevigen. Op 19 januari 1929 werd hij benoemd 
tot gewoon hoogleraar.74 De jaren daarop vielen hem enkele 
huldigingen ten deel. Zo kreeg hij in 1931, weliswaar na een fikse 
communautaire rel waarbij de toenmalige minister van Kunsten 
en Wetenschappen, Vauthier, tussenbeide moest komen, de 
tienjaarlijkse prijs voor natuurkunde. 75 Naast een uitgeb.eide 
huldiging, werd hem tevens de nieuwe leergang "Beginselen van 
de theoretische en wiskundige natuurkunde" toevertrouwd. Dit 
betekende impliciet een erkenning voor VerschaffeIts verdienste 
op het vlak van de theoretische fysica, een tak van de wetenschap 
die slechts zeer laat op gang kwam in België.76 Tijdens het 
academiejaar 1935-1936 zou hij ook de functie van deken van de 
faculteit wetenschappen uitoefenen. 77 

73 ARAB, Enseignement supérieur ... , nr. 132, briefvan I.E. Verschaffelt aan 
ministerie, Gent, 9 januari 1924; brief van ministerie aan (G. Van den 
Bossche), Brussel, 31 maart 1926. 
74 E. HENRIOT, op.cit., p. 39. 
75 ARUG, 4A2/4, doos 235 (520), Koninklijk Besluit, 25 februari 1931. 
76 Universiteit te Gent. Programma der leergangen. Academischjaar 1932-
1933, deel IJl: Faculteit der Wetenschappen en der Geneeskunde en 
daaraan toegevoegd Instituut, p. 3. 
77 ARUG, Lijst der dekanen. Faculteit Wetenschappen. 
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Het hoeft geen betoog dat de enorme wetenschappelijke 
verdienste van Verschaffelt een belangrijke rol speelde in de 
versteviging van zijn positie. Toch moet er ook gewezen worden 
op een andere, externe verklaringsfactor voor de consolidatie van 
Verschaffelts positie, namelijk de volledige vernederlandsing van 
de Gentse universiteit, een overgangsperiode waarin Verschaffelt 
zich trouwens niet onbetuigd liet. 
Wie dacht dat Verschaffeit nu op zijn lauweren zou rusten, heeft 
het echter bij het verkeerde eind. De Gentse professor bleef 
nauwlettend toezien op verdere ontwikkelingen en hij nam elke 
kans aan die zich voordeed om het natuurkundig onderzoek aan 
de rijksuniversiteit te Gent verder te stimuleren. Opnieuw nam hij 
het initiatief om enkele nieuwe docenten aan te trekken. 
Daarvoor ging Verschaffeit ook wel eens over de grenzen kijken. 
Zo werd via zijn bemiddeling de Nederlander Arend Rutgers te 
Gent aangesteld als docent in de fysische chemie. 78 

Verscheidene pogingen werden ook ondernomen om Duitse 
natuurkundigen aan te trekken. Met de machtsovername van 
Hitler verlieten vele intellectuelen daar het land. Verschaffeit 
trachtte in te spelen op deze leegloop, erop hopend "eersterangs 
Duitse fysici" naar Gent te kunnen lokken. 79 Niet alleen 
Verschaffelt, ook zijn collega's Moens, Gillis en rector August 
Vermeylen voelden veel voor deze plannen. 80 Verschaffeit had er 
veel voor over om "een theoretisch fysicus te krijgen", hij wilde 

78 MGWG, Dossier Verschaffeit. 'Universiteit Gent', briefvan AI. Rutgers 
aan I.E. Verschaffelt, Amsterdam, 23 maart 1933; briefvan AI. Rutgers 
aan I.E. Verschaffelt, Amsterdam, 1 augustus 1933; briefvan AI. Rutgers 
aan I.E. Verschaffeit, Amsterdam, 29 september 1933; brief van AI. 
Rutgers aan I.E. Verschaffelt, Amsterdam, 6 oktober 1933; briefvan AI. 
Rutgers aan (I.E. Verschaffelt), Amsterdam, 30 oktober 1933; briefvan A.I. 
Rutgers aan I.E. Verschaffelt, Amsterdam, 19 december 1933. 
79 MGWG, Dossier Verschaffeit. 'Universiteit Gent', brief van H. Frijda aan 
I.E. Verschaffeit, Amsterdam, 2 november 1934. 
80 AMVC, Fonds Verschaffeit, V4866, brief van I.E. Verschaffeit aan A 
Vermeylen, Gent, 17 juli (1933). 
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hiervoor zelfs 10.000 frank: athouden van Zijn 
laboratoriumtoelage, en dit gedurende twee jaar.81 Zeker, het 
solidariteitsaspect was een voorname drijfveer om deze Duitse 
wetenschappers, waarvan vele van Joodse origine, binnen te 
halen. Verschaffeit had trouwens talrijke Joodse vrienden en 
interesseerde zich voor hun geschiedenis. 82 Hij was dan ook een 
sterk tegenstander van de aanwezigheid van Gentse professoren 
op jubileumvieringen van Duitse universiteiten zoals Heidelberg 
in 1936 en Göttingen in 1937. Hij vreesde dat van de 
aanwezigheid van zijn collega's Ganshof en Van Langenhove 
"misbruik zal gemaakt worden". 83 Met dit standpunt stond 
Verschaffelt echter moederziel alleen, want de afvaardiging werd 
door de andere leden van de academieraad niet gecontesteerd. 84 

Toch moet ook gezegd worden dat het hem ook om de 
wetenschappelijke waarde van zulk een aanwerving ging. Hij 
wilde een theoretisch fysicus, "voor een beoefenaar van een 
andere wetenschap is dat geld dus niet bestemd".8s Deze 
wetenschapsdiscipline lag hem immers nauw aan het hart en hij 
deed er alles aan om deze tak in België verder uit te bouwen. 
Veel tijd was er echter niet te verliezen, want er lagen kapers op 
de kust. Verschaffeit volgde met argusogen de situatie aan de 
andere Belgische universiteiten waar zijn collega's Errera en 
Rosenfeld pogingen deden om Joodse fysici naar respectievelijk 

81 AMVC, Fonds Verschaffeit. V4866, briefvan JE. Verschaffelt aan A. 
Venneylen, Gent, 28 juli (1933); briefvan JE. Verschaffelt aan A. 
Venneylen, Tilff, 14 augustus 1933 ; briefvan JE. Verschaffelt aan A. 
Venneylen, Tilff, 18 augustus (1933) 
ARUG, 2Al: College van assessoren, 17 november 1933. 
82 E. HENRIOT, op.cit., p. 55 . 
83 ARUG, 2Bl: Academieraad. 2 april 1936. 
84 ARUG, 2Bl: Academieraad. 2 april 1936 en Academieraad, 7 juni 1937. 
85 AMVC, Fonds VerschaffeIt, V4866, brief van JE. Verschaffelt aan A. 
Venneylen, Tilff, 14 augustus 1933. 
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Brussel of Luik te krijgen. 86 Zelf werkte Verschaffeit met 
tussenpersonen die hem namen doorspeelden van mogelijke 
kandidaten. De Leidse natuurkundige Paul Ehrenfest gaf hem een 
lijstje van theoretische fysici, Albert Einstein beval de Duitser W. 
Gordon en L. Hopf aan. Léon Rosenfeld zou op zijn beurt W. 
Heitler en H. Fröhlich vernoemen. 87 

Het was echter Max Bom, die Verschaffelt als eerste keuze had 
voorop gesteld, maar uiteindelijk als informatiebron zou dienen 
om bekende en minder bekende natuurkundigen aan te wijzen, op 
zoek naar een nieuwe verblijfplaats. 88 In het najaar van 1933 -
VerschaffeIt had duidelijk de eerste lichting van de Duitse brain 
drain gemist - schreef M. Bom hem aan met de bedoeling Lothar 
Nordheim aan te bevelen.89 Verder zou ook Fritz Reiche naar een 
betrekking dingen. 90 Uiteindelijk liepen de onderhandelingen met 
deze fysici op niets uit. 91 . 

86 AMVC, Fonds Verschaffe/t, V4866, brief van JE. Verschaffelt aan A. 
Venneylen, Gent, 28 juli (1933); brief van JE. Verschaffeit aan A. 
Venneylen, Tilff, 14 augustus 1933 . 
87 AMVC, Fonds VerschafJe/t, V4866, briefvan JE. Verschaffelt aan A. 
Venneylen, Gent, 28 juli (1933). 
MGWG, Dossier VerschafJe/t. 'Universiteit Gent', briefvan A. Einstein aan 
JE. Verschaffeit, De Haan, 7 september 1933; briefvan L. Rosenfeld aan 
JE. Verschaffelt, Kopenhagen, 27 november 1933. 
MBL, Brieven aan J.E. VerschafJelt van fysici, o.a. naar aanleiding van 
So/vay- en koudecongressen. Archief 131, brief van A. Einstein aan J.E. 
Verschaffelt, De Haan, 17 augustus 1933. 
88 AMVC, Fonds VerschafJe/t. V4866, briefvan lE. Verschaffelt aan A. 
Venneylen, Gent, 28 juli (1933). 
89 MGWG, Dossier VerschafJelt. 'Universiteit Gent', brief van M. Bom aan 
(J.E. Verschaffelt), Cambridge, 4 oktober 1933. 
90 MGWG, Dossier VerschafJelt. 'Universiteit Gent', brief van F. Reiche aan 
(JE. Verschaffelt), BresJau, 26 november 1933. 
91 MGWG, Dossier VerschafJelt. 'Universiteit Gent', brief van M. Bom aan 
(JE. Verschaffeit), Cambridge, 18 februari 1934; brief van H. Fröhlich aan 
J.E. Verschaffelt, Straatsburg, 20 februari 1934. 
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In de herfst van 1934 zou Verschaffeit opnieuw een Duitse 
fysicus aan de haak trachten te slaan en weerom stelde Bom 
enkele kandidaten voor, ditmaal wetenschappers zoals G. 
Herzberg, F. Duschinsky, O. Kantorowicz en R.E. Peierls.92 De 
reden waarom deze mensen naar Gent wilden komen, kwam 
soms op pijnlijke wijze naar de oppervlakte. Zo wilde G. 
Herzberg uit Dannstadt weg, want "seine Frau, die auch 
Physikerin is!, is! Jüdin".93 Dit gold ook voor O. Redlich, een 
Joods chemicus uit Wenen, die hem door C. Manneback, 
Verschaffelts collega te Leuven, werd aanbevolen.94 Uiteindelijk 
zou Erwin Schrödinger, vooraleer af te reizen naar Dublin, een 
tijdje verblijven aan het Natuurkundig Laboratorium te Gent. 9S 

5. EEN VREEMD ASPECT AAN VERSCHAFFELTS 
LOOPBAAN 

Een volledige beschrijving van het wetenschappelijk werk van 
Verschaffeit ligt buiten het bestek van deze studie. Daarvoor is 
dat werk nu éénmaal te veelzijdig en te uitgebreid. De meest 
exhaustieve bibliografie van hem telt al bijna 300 nummers en 
dan nog ontbreken er publikaties van hem.96 Zijn 
wetenschappelijke artikels volgen getrouw de verschillende 
wegen die hij bewandeld heeft. Biologische, geologische, 

92 MGWG, Dossier VerschaffeIt. 'Universiteit Gent', brief van M. Bom aan 
J.E. Verschaffeit, Carnbridge, 7 november 1934. 
93 IBID. 
94 MBL, Brieven aan JE. Verschaffelt van fYsici, o.a. naar aanleiding van 
Solvay- en koudecongressen, Archief 131, brief van C. Manneback aan JE. 
Verschaffeit, Brussel, 21 juni 1938. 
95 ARUG, 4H2/I: Personeeldossier JE. VerschafJelt, brief van JE. 
Verschaffeit aan (A. Schoep), Gent, 1 april 1939. 
MBL, Brieven aan JE. Verschaffe/t van fYsici. o.a. naar aanleiding van 
Solvay- en koude congressen. Archief BI, briefvan E. Schrödinger aan JE. 
Verschaffeit, ?, 24 november 1938; ?, ? december 1938. 
96 E. HENRIOT, op.cit .. pp. 81-114. 
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scheikundige en fysische studies. In de laatste categorie moet dan 
vooral gewezen worden op de vele werken die thuishoren op het 
vlak van de thermodynamica. 
Verschaffeits wetenschappelijke reputatie zorgde er ook voor dat 
hij in vele internationale organisaties zat en daar de Belgische 
wetenschapswereld vertegenwoordigde. Ook hier zou een 
opsomming ons te ver leiden van wat we in dit hoofdstuk 
trachten te doen, namelijk een toelichting te geven over een 
deelaspect van Verschaffelts werk aan de Gentse universiteit. 
Uitzondering maken we voor wat ongetwijfeld Verschaffeit wel 
het meeste bekendheid heeft opgeleverd in het buitenland, meer 
bepaald zijn functie als wetenschappelijke secretaris van de 
Solvay-conferenties te Brussel. Hij zou deze taak vervullen vanaf 
het derde congres in 1921 tot en met het zevende in 1933 .97 

Tijdens het zevende en achtste Solvay-congres behoorde de 
Gentse professor ook tot het internationaal wetenschappelijk 
comité van deze vemaarde bijeenkomsten.98 Als secretans had hij 
een sleutelpositie in de officiële optekening van de standpunten 
van de verschillende deelnemers aan deze conferenties. De 
verslagen van deze bijeenkomsten zijn in belangrijke mate het 
werk van Verschaffelt. 
Eén van de vreemdste aspecten van de wetenschappelijke 
loopbaan van J.E. Verschaffeit is wel dat hij bijna nergens blijk 
heeft gegeven van enige diepgaande interesse voor de twee 
revolutionaire natuurkundige theorieën van dat moment, de 
relativiteitsleer en de quantummechanica. Zelfs zijn engagement 
als wetenschappelijk secretaris en deelnemer van de, voor de 
geschiedenis en ontwikkeling van de quantumtheorie zo 
belangrijke, Solvay-conferenties is voor hem geen aanleiding 
geweest om zich in deze materie te verdiepen. Integendeel, 
wanneer Verschaffeit zich in een discussie mengde tijdens deze 

97 1. MEHRA, The Solvay Conferences on Physics. Aspects ofthe 
development ofphysics since 1911, pp. 95, 115, 133, 183 en 207. 
98 ID., pp. 207 en 238. 

34 



congressen, dan handelde die gedachtenwisseling meestal niet 
over de quantumtheorie.99 

Ook voor de tijdgenoten van Verschaffeit was het zonneklaar 
waar de natuurkundige dan wel zijn dagen mee vulde. Zo 
getuigde H.A. Kramers, die overigens nauw betrokken was bij de 
ontwikkeling van de quantummechanica, als volgt over de 
wetenschappelijke interesses van Verschaffeit: "Uw 
lievelingsstudie is de thermodynamica ... . Men hoort wel eens de 
mening verkondigen, dat de zuivere wetenschappelijke 
thermodynamica heeft afgedaan... . Och, gij behoort zelf tot de 
eersten, die wel beter weten,· het belang van wetenschappelijke 
problemen kan nu eenmaal niet worden afgemeten naar de 
belangstelling die er op zeker tijdstip voor getoond wordt". 100 

Zelfs al relativeert Kramers de negatieve opinie over de 
thennodynamica, dan nog voelt men onmiddellijk aan dat voor 
vele andere fYsici die zich inlieten met de quantummechanica 
andere onderzoeksvelden zoals de thennodynamica eerder tot de 
periferie behoorden. Verschaffeit zelf trok het zich niet aan want 
de theoretische fYsica die hij doceerde, stond voor het overgrote 
deel in het teken van allerlei problemen die zich situeren op het 
vlak van de thennodynamica. Dit neemt niet weg dat het 
enigszins verbazing kan opwekken dat Verschaffeit zich nooit 
systematisch heeft ingelaten met de atoomfYsica. Enig onderzoek 
levert toch enkele verklaringen op voor deze lacune in 
Verschaffeits wetenschappelijk werk. 
Eerst en vooral waren daar natuurlijk de objectieve 
omstandigheden waarin de wetenschapsbeoefening in België 
tijdens het interbellum verkeerde. De slechte infrastructuur, het 
ontbreken van een wetenschapsbeleid en de nodige fondsen, de 
trage opkomst van een meer zuivere wetenschapsbeoefening die 
de oude hegemonie van de toegepaste en experimentele 

99 ID., pp. 122 en 205. 
IDO H.A. KRAMERS, Hulde aan J.E. Verschaffelt, Aula. Veertiendaagsch 
blad voor het Gentsch studentenkorps, 1, 11, 20 juni 1934, p. 6. 
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wetenschappen nooit helemaal heeft kunnen doorbreken, het 
isolement waarin de Belgische wetenschapswereld verkeerde en 
niet te vergeten, de Eerste Wereldoorlog zelf; het zijn allemaal 
factoren waarmee Verschaffelt op één of andere manier mee 
moest afrekenen. 10

1 Zo schreef hij in 1920: "Espérons que, 
lorsque Ie monde sera enfin complètement pacifiée et que la 
science pourra reprendre son libre essor, l'étude de nouveaux 
phénomènes nous apportera de plus am pies renseignement!: sur 
l'éléctron et Ie noyau atomique".102 Toch waren er ook 
principiële redenen voor Verschaffeit om zich niet al te veel in te 
laten met de nieuwe theorieën. Zo bekritiseerde V erschaffelt een 
Nederlands leerboek voor natuurkunde omdat de opzet van het 
boek te veel aandacht aan de atoomfysica besteedde. 103 In 
hetzelfde nummer van het Wis- en Natuurkundig Tijdschrift 
verscheen er ook nog een andere recensie, ditmaal van J. Gillis 
die voor Verschaffeit geen onbekende was. Ook hij besprak een 
handboek voor de natuurkunde dat de atoomleer in het 
middelbaar onderwijs en het voorbereidend hoger onderwijs in 
Nederland wilde invoeren. Gillis meende "dat deze poging voor 
Belgische toestanden zeker voorbarig zou heten". 104 Verschaffelt 
deelde de mening van Gillis dat het wetenschappelijk onderwijs 
in België nog niet toe was aan deze takken van de natuurkunde, 
ook niet het universitair onderwijs. Daarvoor stonden de 
leergangen in de theoretische fysica nog te veel in hun 
kinderschoenen. Eerst moest de meetkunde nog onderworpen 

101 B. VAN CAMP, op.cit., pp. 18-127. 
102 JE. VERSCHAFFELT, La structure de l'atome, Joumal de Radiologie, 
1920, p. 12. 
lOl JE. VERSCHAFFELT, WJ.H. Moll en H.e. Burger, Leerboek der 
natuurkunde, Wis- en Natuurkundig tijdschrift, IV(1928), 2-3, pp. 79-80. 
1041. GILLIS, C.H. Sluiter, Handleiding ter aanvulling van het middelbaar 
en voorbereidend hoger onderwijs in natuur- en scheikunde, Wis- en 
Natuurkundig Tijdschrift, IV(l928), 2-3, p. 79. 
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worden aan de strengheid "die men in de wiskunde verlangt"105 
en moest de vectorrekening als een autonome "tak der 
wiskunde ,,106 worden erkend, vooraleer er sprake kon zijn van 
verdere stappen in de theoretische fYsica. Verschaffeit legde 
trouwens de vinger op de wonde toen hij stelde dat de mechanica 
nog te veel in de eerste plaats werd beoefend "voor zijn 
toepassing in de techniek".107 Alles wat te veel naar techniek 
rook, moest geweerd worden uit zijn cursus over bewegingsleer 
en zo kon er dan plaats ingeruimd worden voor die delen in de 
bewegingsleer die interessant waren voor de atoomfYsica. 108 Hoe 
dan ook, het vorige maakt duidelijk dat de atoomfYsica slechts 
matig aan bod kwam in Verschaffelts pedagogisch project. Zelf 
was hij te veel bezig met de onderzoeksvelden die hij tijdens zijn 
studie in Nederland had aangeboord om zich naar andere takken 
van de fYsica te richten. In een brief aan A.ll van de Velde, 
twee jaar voor zijn dood, wordt het pas echt duidelijk wat de 
verhouding was tussen Verschaffelt en de quantummechanica. 
"Je vraagt me mijn persoonlijk oordeel over Einstein. Natuurlijk 
bewonder ik hem als man der wetenschap, maar een oordeel 
over zijn werk en zijn theorieën durf ik niet te geven. Dat gaat 
me te hoog, om er een persoonlijke mening over te kunnen 
hebben. Gaarne echter spreek ik over hem als mens. Er zijn twee 
mensen, voor wie ik boven alle andere mensen eerbied heb, dat 
zijn Lorentz en Einstein. Ik beschouw ze als voorbeelden voor 
het mensdom ". 109 

105 MGWG, Cursus J.E. Verschaffelt, Beginselen der Meetkunde, juni 
1947. (Handschrift) 
106 MGWG, Cursus lE Verschaffeit, Vectorrekening. Inleiding tot de 
theoretische natuurkunde, Gent, 1940.(Begeleidend handschrift) 
\07 MGWG, Cursus lE. Verschaffelt, Theoretische Natuurkunde. 
Bewegingsleer, Gent, 1940. 
108 IBID. 

109 MGWG, briefvan lE. Verschaffeit aan A.ll (van de Velde), Den Haag, 
I september 1953. 

37 



6. EMERIT AA T 

In 1937 kreeg Verschaffeit gezondheidsproblemen en stopte met 
zijn actieve leven als professor. 110 Drie jaar later, op 70-jarige 
leeftijd werd hij tot het emeritaat toegelaten. lil Na de Tweede 
Wereldoorlog vertrok Verschaffelt terug naar Nederland, meer 
bepaald Den Haag, waar hij de rest van zijn leven zou slijten. Dit 
deed hij echter wel op een bijzonder actieve wijze, want de 
periode tussen 1948 en 1954 was een van de vruchtbaarste uit 
zijn leven, althans op wetenschappelijk gebied. Tot de laatste 
maanden van zijn leven zou hij zich bezighouden met de 
wetenschap. Een bloedtransfusie zou zijn leven verlengd kunnen 
hebben, maar dit weigerde hij, onder voorwendsel dat ze beter 
anderen ten goede zou komen. Op 22 december 1955 overleed 
hij in zijn geliefde Nederland. 112 

110 AMVC, Fonds J Goossenaerts, G563, L. VerschaffeIt aan 1. 

Goossenaerts, Den Haag, 25 november 1937. 
1111. VERHAEGHE, Jules Emile Verschaffeit (1870-1955), T. LUYKX 
(red.), Rijksuniversiteit te Gent. Liber Memorialis 1913-1960, dl. IV, p. 128. 
112 E. HENRIOT, op.cit., P 63 en p. 75. 
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C. VERSCHAFFELT EN DE VLAAMSE BEWEGING 

1. INLEIDING 

Verschaffelt is nooit een vooraanstaande figuur geweest in de 
geschiedenis van de Vlaamse Beweging en dit wordt als dusdanig 
dan ook weerspiegeld in de geschiedschrijving. Verschaffeit heeft 
nooit belangrijke geschriften gewijd aan de Vlaamse Bewegir.g. 
Hij heeft tevens het Belgisch feit nooit in vraag gesteld, wel 
integendeel. Ook hield hij zeker niet van het Vlaams
nationalisme. Voor hem betekende dit immers "een ziekelijk 
aankweken van een overdreven nationaal gevoel". 113 Daar komt 
nog bij dat hij behoorde tot een liberale, vrijzinnige strekking 
waar men volgens sommigen de flaminganten met het 
vergrootglas moet zoeken. Zelfs op zijn eigen terrein, dat van de 
wetenschap, heeft V erschaffelt sceptisch en zelfs ronduit negatief 
gereageerd op wat dan toch hét moment had moeten zijn voor de 
Vlaamse wetenschappelijke emancipatie, namelijk de oprichting 
van eigen academiën in 1938. Mogen wij dan nu besluiten dat 
Verschaffeit geen uitstaans heeft met de geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging? Mogen wij redelijkerwijze aannemen dat hij 
niet interessant is voor de geschiedschrijving van deze politieke 
strekking? 
Moesten we positief antwoorden op deze vragen, dan zou dit 
betekenen dat we Verschaffeit niet als een drager van de 
Vlaamse Beweging, een flamingant, beschouwen. Welnu, dit is 
een zeer voorbarige conclusie, die in de volgende bladzijden 
tegengesproken zal worden, niet zozeer om Verschaffeit 
postuum te huldigen als flamingant, dan wel om erop te wijzen 
dat het niet altijd de grootste roepers (die bijgevolg de meeste 
bronnen nalaten) zijn, die iets te betekenen hebben in de 
emancipatiestrijd van Vlaanderen. Deze vertekening in de 

113 E. HENRIOT, op. cit., pp. 61-63. 
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historische beeldvorming zouden we hier op een bescheiden 
schaal willen rechttrekken. 
Daarenboven kan men de wetenschappelijke loopbaan van 
Verschaffeit eenvoudigweg niet begrijpen als men er zijn 
Vlaamsgezindheid niet mee in verband brengt. Evenmin kan men 
dit politiek engagement juist inschatten zonder dit tegen de 
achtergrond van zijn wetenschappelijke ervaringen te 
projecteren. Dit zal vooral tot uiting komen in zijn betrokkenheid 
bij de Vlaamse wetenschappelijke emancipatie en nog meer bij 
zijn opinie over eigen Vlaamse Academiën. 
Tot slot willen we erop wijzen dat Verschaffelt ons een al even 
bescheiden aanzet tot beeldvorming kan geven van de passivisten 
en in welke kringen zij terug te vinden waren. De cohesie van 
deze groepen is trouwens opmerkelijk. Wanneer men de naaste 
vriendenkring van Verschaffelt bekijkt, komt men telkens 
dezelfde namen tegen. Deze groep ontstond al tijdens zijn 
studententijd aan de Gentse universiteit en tot na de Tweede 
Wereldoorlog vindt men diezelfde kring terug. De volgende 
bladzijden zullen dat duidelijk maken. 

2. DE EERSTE CONTACTEN IN DE STUDENTENTIJD 

Verschaffeit heeft aanvankelijk de Franse invloed van zijn 
omg~ving ondergaan, zonder zich daarbij vragen te stellen. Meer 
zelfs, hij hield zich op jonge leeftijd veel bezig met de Franse 
cultuur, o.m. door zijn vriend Etienne Poirier, die hem vele 
boeken leende. Hij was ook lid van het koor van de Cercle 
/ittéraire artistique te Gent. 114 Aan het Gents atheneum waren er 
echter ook nog andere invloeden. Er bestond namelijk een 
Vlaamse kring, de Heremans'zonen, waar o.m. Camiel De 

114 E. HENRIOT, op.cit. , p. 57. Etienne Poirier was de zoon van E. Poirier, 
die professor was aan de Gentse universiteit. Verschaffelt en Poirier zouden 
tijdens dezelfde periode studeren. Wel trad Poirier in de voetsporen van zijn 
vader en ging naar de faculteit van de geneeskunde. 
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Bruyne, Maurits-Willem Basse, Karel van de Woestijne en 
Willem Lodewijk de Vreese voorzitter van zijn geweest. Het is 
met deze laatste man dat Verschaffelt kennis maakte en die hem 
warm maakte voor de Vlaamse zaak. Toch werd de jonge 
student uiteindelijk geen lid van de Vlaamse studentenkring, 
"misschien voelde hij enige valse schaamte", aldus W. de 
Vreese.ll5 

Eens aan de Gentse universiteit was die schaamte weggevallen. 
Hij werd, net zoals zijn broer Eduard, lid van het Willemsfonds 
en van de studentenvereniging 't Zal Wel Gaan. Hierbij moet 
vooral gewezen worden op de bijzonder sterke invloed die 
uitging van de persoon van Julius Mac Leod. Het is deze man die 
de gebroeders VerschaffeIt aanzette tot een correct Nederlands 
taalgebruik en hen tevens liet kennis maken met zijn opvattingen 
over het gebruik van het Nederlands in de wetenschap. Jules 
VerschaffeIt kwam vlak voor zijn inschrijving aan de Gentse 
universiteit in contact met Mac Leod. Deze zette hem aan om af 
te zien van zijn voorgenomen ingenieursstudies en raadde hem 
aan om zich te concentreren op de zuiver wetenschappelijke 
studie. Wat VerschaffeIt dan ook terstond deed, want hij schreef 
zich in voor de wis- en natuurkundige studiën. Blijkbaar had Mac 
Leod inderdaad "een buitengewone kracht van proselytisme ,,116, 

want VerschaffeIt werd spontaan een vrije leerling van Mac Leod 
en liet zich actief in met de biologische studie. Hij werd dan ook 
al gauw lid van het Kruidkundig Genootschap Dodonaea, dat 
niet alleen een wetenschappelijke kring was, maar ook een plaats 
was waar het flamingantisme zoals Mac Leod dat zag, druk 

115 E. HENRIOT, op.cit., pp. 21-23. 
Over W. de Vreese en Heremans'zonen, zie: R. BECKERS, 
Heremans'zonen, Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, dl. 1, p. 654; 
H.D. MOMMAERTS, Willern Lodewijk de Vreese, Encyclopedie van de 
Vlaamse Beweging, dl. 2, pp. 1968-1969; D. VANACKER, Het aktivistisch 
avontuur, Gent, Stichting Mens en Kultuur, 1991,423 blz. 
116 H. BOSSAERT, Julius Mac Leod en de vervlaamsing, p. 89. 
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beoefend kon worden. Door de wekelijkse vergaderingen werd 
Verschaffeit geoefend in het gebruik van "onze kennis der 
Nederlandse taal, die tengevolge van de toen nog heersende 
toestanden in het middelbaar onderwijs dikwijls zeer gebrekkig 
was". 117 En natuurlijk bleven discussies over de Vlaamse kwestie 
in dit milieu niet uit, al bleven ze steeds gemoedelijk, aldus nog 
Verschaffeit. liS Men kan zonder meer stellen dat de invloed van 
Mac Leod doorslaggevend is geweest voor de filosofische 
opvattingen van Verschaffeit, zowel op politiek als op 
wetenschappelijk terrein. De positivistische, rationalistische en 
humanistische opvattingen die we her en der aantreffen bij 
Verschaffeit vinden hier hun oorsprong. 
De invloed van Mac Leod bleef trouwens niet beperkt tot 
Verschaffeit. "Op de universiteit zelf had Mac Leod zich 
inmiddels een 'pleiade' weten te vormen van studenten, 
preparatoren en jonge doctoren die zijn vergaderingen, die 
echte refereeravonden waren, druk bijwoonden en gretig 
beluisterden".1I9 Tot deze kring behoorden ook P. Van Oye, 
A.1.l. Van de Velde, C. De Bruyne, 1. Gillis, enz. Vele van deze 
namen komen met de regelmaat van de klok terug in de biografie 
van Verschaffeit. Allen behoorden ze immers tot een vrijzinnig, 
Vlaamsgezind en liberaal milieu. Naast de traditionele 
verenigingen zoals het Willemsfonds, vonden er ook vele 
contacten plaats in de besloten kring van Dodonaea en aan de 
Gentse universiteit zelf waar velen van deze mannen actief 
zouden worden als professor. Later zou met de regelmaat van de 
klok Julius Mac Leod herdacht worden. De manier waarop zijn 
oudstudenten, inmiddels bijna allemaal vooraanstaande 

117 J.E. VERSCHAFFELT, Mac Lood als leermeester, Mac Leod 
Gedenkboek, p. 55. 
118 J.E. VERSCHAFFELT, Mac Lood als leermeester, Mac Leod 
Gedenkboek, pp. 53-58; H. BOSSAERT, op.cit., p. 11; E. HENRIOT, 
op.cit., pp. 23-25. 
119 H. BOSSAERT, op.cit., p. 10. 
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wetenschappers geworden, over hun mentor schreven steekt 
schril af met de nuchtere en objectieve stijl van hun 
wetenschappelijke artikels en de ondogmatische manier waarop 
ze hun flamingantisme beleden. Men kan zich niet van de indruk 
ontdoen dat Mac Leod bij deze mensen de status heeft gekregen 
van een halfgod, een mythe. Ook VerschaffeIt ontsnapt niet aan 
die vaststelling. Dit komt duidelijk tot uiting in zijn bijdrage aan 
het Mac Leod Gedenkboek, gepubliceerd in 1930. 120 Ook was hij 
penningmeester van het Mac Leod Fonds, gesticht op 5 mei 
1929, en dat opgericht was met het oog op het verlenen van 
beurzen aan jonge wetenschappers. '21 Om de sfeer waarin deze 
herdenkingen plaatsvonden dan toch even te tekenen, dit citaat 
van P. van Oye over de relatie tussen Verschaffelt en Mac Leod: 
"Verschaffelt, je was een leerling van Mac Leod . .Je was ... ?, 
Neen, je bent een leerling van de grote man die men wil blijven 
eren in Vlaanderen. Heeft Mac Leod U niet opgewekt tot de 
l,t!oefening der natuurwetenschap? Heeft Mac Leod U niet 
geleerd te zien wat er in de natuur omgaat? Heeft Mac Leod U 
niet geleerd nauwkeurig waar te nemen?,,122 
Maar laten we niet te vlug vooruit lopen op de zaken en zijn 
studententijd nog even terug naar de oppervlakte halen. 
VerschaffeIt was immers tijdens deze periode actiefbij 't Zal Wel 
Gaan, zonder evenwel ooit een bestuursfunctie uit te oefenen. 
Het Vlaams-liberale studentengenootschap zat rond de jaren 
1890, de tijdspanne waarin VerschaffeIt zijn studies ondernam, in 
slechte papieren. Niet alleen financieel, ook ideologisch ging het 
er niet al te best aan toe. Zo woedde er een felle strijd in de 
rangen der vrijzinnigen tussen gematigden, radicalen en 
socialisten. Alhoewel VerschaffeIt zich enige tijd aangetrokken 

120 I.E. VERSCHAFFELT, Mac Lead als Leenneester, Mac Leod 
gedenkboek, pp. 53-58. 
121 MGWG, kaft "J.E. Verschaffelt, penningmeester Mac Leod Fonds". 
122 MGWG. P. VAN OYE, Bundeling van de wetenschappelijke artikels 
(1924-1933) van J.E. Verschaffelt, Gent, 26 april 1934. 
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heeft gevoeld tot het socialisme, heeft hij er uiteindelijk toch 
voor gekozen om onder de vleugels van de liberale partij verder 
te blijven ageren. Wel stelde Verschaffeit dat de meeste 't Zallers 
vooruitstrevend liberaal waren. 123 

3. HET PASSIVISME 

Vooraleer Verschaffelt aan de Gentse universiteit actief zou zijn, 
was er natuurlijk nog het verblijf in Nederland en zijn aanstelling 
als docent aan de ULB. De periode in Nederland was eerder 
windstil op het vlak van zijn engagement in de Vlaamse 
Beweging. Wel zou dit verblijf in die zin nuttig zijn, dat het hem 
talrijke contacten opleverde op wetenschappelijk vlak, iets 
waarvan hij later zou gebruik maken op de Vlaamse Natuur- en 
Geneeskundige Congressen. Met de woorden van A.l Rutgers 
zou men hem het best omschrijven als een "zeer belangrij~ trau 
d'union" tussen vooraanstaande Nederlandse wetenschappers 
enerzijds en de achterop hinkende Belgische 
wetenschapsbeoefenaars anderzijds. 124 Terug in België, meer 
bepaald dan in Brussel, zou hij al gauw weer Vlaamse, liberale 
kringen opzoeken wat hem kennis deed maken met August 
Vermeylen, Julius Hoste, Alfred Hegenscheidt en de familie 
Teirlinck. Vanaf dan zou Verschaffeit voortdurend in deze 
kringen verkeren.12S 

Met de inval van de Duitsers in België vertrekt Verschaffeit met 
zijn gezin naar Nederland. Geen enkele moment laat hij zich 
verleiden tot een activistisch avontuur. Al zijn vrienden reageren 

123 R. VAN VLAENDEREN, De geschiedenis van het Taalminnend 
Studentengenootschap 't Zal Wel Gaan, Acht en vijftigste Gentse 
studentenalmanak 1952, pp. 52-53 . 
E. HENRIOT, op.cit., p. 55. 
124 (Privé-bezit), Briefvan A.l. Rutgers aan B. Van Camp, Oostakker, 11 
augustus 1994. 
125 E. HENRIOT, op.cit., p. 53. 
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trouwens op een soortgelijke manier. August Vermeylen, 
Leonard Willems en Camiel De Bruyne zullen op actieve wijze 
stelling innemen tegen het activisme. Enkel zijn vroegere vriend 
van het atheneum, Willem de Vreese, zal de richting uitgaan van 
het radicale activisme. Genoeg redenen voor VerschaffeIt om het 
met hem tot een breuk te laten komen. 126 Alhoewel VerschaffeIt 
wegens zijn leeftijd van zijn dienstplicht werd ontheven, zou hij 
zich toch ter beschikking stellen bij de Belgische diplomatieke 
vertegenwoordiger te Den Haag. Uiteindelijk zal hij 
natuurkundig onderwijs organiseren voor de Belgische 
geïnterneerde soldaten te Delft en te Amersfoort.127 VerschaffeIt 
stond zeker niet op de eerste rij der passivisten. De vraag 
waarom hij zich aansloot bij de passivisten, wordt door hem zelf 
duidelijk beargumenteerd in zijn autobiografische geschriften, 
bijna letterlijk verwoord door zijn vriend en collega aan de VLB, 
Emile Henriot: "Naar zijn overtuiging mocht men onder de 
Duitse bezetting niet meer van Vlamingen en Walen, maar 
alleen nog van Belgen spreken. Overigens was voor hem het 
Vlaams rechtsherstel slechts aannemelijk zonder verbreking van 
het Belgisch staatsverband en mits inwilliging van de Belgische 
staat ... Verschaffeit weigerde ook met activisten om te gaan, tot 
de algemene amnestie werd afgekondigd, die de in het verleden 
begane fouten uitwiste.. . Hij zelf achtte een bestuurlijke 
scheiding in een Vlaanderen en een Walenland volstrekt 
nutteloos en een aansluiting van Vlaanderen bij een Nederlands 
koninkrijk onwenselijk; hij vond dat de Vlamingen over 
voldoende macht beschikten, om zich in de bestaande 
omstandigheden recht te verschaffen, als ze maar goed gebruik 
wisten te maken van die macht". 128 

Al had Verschaffelt zich dus niets te verwijten na de beëindiging 
van de vijandelijkheden, toch zou ook hij onrechtstreeks 

126 E. HENRIOT, op.cit., p. 21. 
127 ID . 35 ., Op.Cit., p. . 
128 ID., op.cit., pp. 41-43 . 
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getroffen worden door het virulente Belgisch nationalisme dat na 
de Eerste Wereldoorlog het licht zag en alles wat Vlaams was 
over één en dezelfde 'activistische' kam scheerde. Bij zijn 
terugkeer aan de ULB werd hij immers niet met open armen 
ontvangen, wat hem verplichtte naar nieuwe betrekkingen te 
zoeken om zijn gezin te kunnen onderhouden. 129 Nog een ander 
betekenisvol feit die de sfeer in die dagen tekende, wordt door 
Maurits Basse, een vriend trouwens van Verschaffeit, 
aangehaald: "Op een motie van de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor de vervlaamsing der Gentse Hogeschool had de 
Koninklijke Academie van België, die vroeger nooit was 
tussengekomen, met een protest tegen de eventuele afschaffing 
der Franse universiteit geantwoord In oktober 1922 beweerde 
het officieel verslag dat de motie eenparig was aangenomen, 
terwijl drie leden er tegen gestemd hadden: Prof Vercoullie, J 
De Vriendt en JE. Verschaffelt".130 Verschaffeit werd trouwens 
nog op een andere manier buitenspel gezet in de Belgische 
Academie. Kort na de oorlog werd hij tot buitenlands lid 
aangesteld, alhoewel hij al van 1909 een werkend lid was van de 
Academie. Het zou jaren duren vooraleer deze toestand terug 
werd rechtgezet. 131 

Naast deze factoren vormde de erbarmelijke toestand van de 
wetenschappen aan de Belgische universiteiten ervoor dat 
Verschaffeit voor een tweede maal uitweek naar Nederland. 

129 I. VERHAEGHE, Verschaffelt, Julius, Nationaal biografisch 
woordenboek, dl. 2, kolom 905. 
130 M. BASSE, De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930, dl. 11, pp. 161-
162. 
131 P. VAN OYE, I.E. Verschaffelt, Twee en vijftigste Gentsche 
Studentenalmanak 1933. Taalminnend Studenten Genootschap 't Zal Wel 
Gaan. p. XLV. 
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4. DE WEG NAAR DE VERNEDERLANDSING VAN DE 
RUG 

De politieke evolutie van het dossier rond de vernederlandsing 
van de Gentse universiteit en de loopbaan van Verschaffelt zijn 
twee onafscheidelijke parallellen. Het is zo klaar als een klontje 
dat het initiatief om Verschaffelt een leerstoel aan te bieden aan 
de gedeeltelijk vernederlandste universiteit, komt van het 
ministerie van Nolf. Op 10 januari 1924 vroeg minister Nolf een 
buitengewoon krediet van 247.000 frank om de nieuwe 
benoemingen te Gent te bekostigen en 221.000 frank voor de 
inrichting van nieuwe laboratoria en auditoria. 132 Een deel 
daarvan was ongetwijfeld bestemd voor de komst van 
Verschaffeit. 
Al gauw werd Verschaffeit met de neus op de feiten gedrukt. 
Tengevolge van de Nolfwet waren er immers nog steeds 
Franstalige professoren aanwezig, waarvan sommigen actief 
hadden deelgenomen in het verzet tegen de vernederlandsing van 
de Gentse universiteit. Daarbij kwam natuurlijk nog het feit dat 
dit Franstalig korps de verworven posities niet zonder slag of 
stoot uit handen zou geven. Verschaffeit kwam dan ook spoedig 
in conflict met Paul Drumaux, die de Franse leergang in de 
proefondervindelijke natuurkunde doceerde. Deze conflicten 
zouden ten andere aanslepen tot het emeritaat van Verschaffeit in 
1940. 
De periode rond 1930 werd andermaal een bewogen periode. Op 
16 april 1930 werd de Gentse universiteit immers definitief 
vernederlandst. Zoals met zoveel taalwetten zou de feitelijke 
invulling van die wetten echter op zich laten wachten. 
Verschaffeit manifesteerde zichzelf herhaalde malen in die 
overgang naar een volledig Nederlandstalige universiteit. Zo 

m K. DE CLERCK (red.), Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing 
van de Gentse universiteit, p. 197. 
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ondertekende hij mee de motie tegen professor Hulin de Loo, die 
weigerde Nederlands te spreken tijdens het college. De studenten 
hadden hierop enkele rellen uitgelokt. In een motie werden de 
studenten het hand boven het hoofd gehouden door de Vlaamse 
professoren aan de Gentse universiteit. I33 Een jaar later zou 
VerschaffeIt als voorzitter van de Vlaamse Hoogleraren van de 
Universiteit Gent de afschaffing eisen van alle vrije Franstalige 
cursussen. 134 Ook in andere functies, als ondervoorzitter van de 
Commissie voor Hoger Onderwijs in Vlaanderen en als 
voorzitter van de Commissie voor Hoger Diergeneeskundig 
Onderwijs, zou hij opkomen voor de Vlaamse belangen. In het 
dossier van het Vlaams diergeneeskundig onderwijs trachtte hij 
met het ministerie van G. Sap tot een gesprek te komen, zonder 
resultaat overigens. J3S Het feit dat Verschaffeit zich enkel via a
politieke organisaties als de Commissie voor Hooger Onderwijs 
en de Bond der Vlaamse Hoogleraren wilde inzetten voor 
Vlaamsgezinde eisen, maakte het er zeker niet gemakkelijker op. 
Gewrongen tussen een dove regering enerzijds en de extreme 
Vlaams-nationalisten anderzijds, moest deze houding wel tot 
niets leiden in het sterk gepolariseerde klimaat van die dagen. 
In 1933 reageerde Verschaffeit op een ministeriële omzendbrief 
van 10 november 1933, waarin de ambtenaren op de 
verplichtingen van hun eed worden gewezen. Concreet zou dit 
betekenen dat de ambtenaren zich zouden moeten onthouden van 
elke politieke activiteit die ongrondwettelijk is. Volgens 
Verschaffeit bestond het gevaar echter dat er een ruimere 

133 ARUG, 2Bl: Academieraad 30 december 1930. 
134 ARUG, 2Bl: Academieraad 12 oktober 1931. 
ARAB, Enseignement supérieur ... , nr. 132, briefvan lE. VerschaffeIt aan 
minister Lippens, Gent, 8 oktober 1931 . 
135 A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, Het ontstaan van de Gentse 
Veeartsenijschool: een politiek imbroglio 1930-1933, K. DE CLERCK 
(red.), 50 Jaar Nederlandstalig Diergeneeskundig Onderwijs aan de R. U G., 
p. 57. 
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interpretatie aan deze omzendbrief zou kunnen verleend worden. 
Vooral de termen 'staatsvijandig' en 'antinationaal' stoorden hem 
bijzonder. Vanuit zijn liberale gezindheid kon hij niet aanvaarden 
dat er een aanleiding in kon gevonden worden om de vrijheid van 
denken te beknotten. 136 VerschaffeIt had meer vertrouwen in de 
rede en meende dat repressieve maatregelen tegen separatisten 
niet de juiste manier waren om dergelijke problemen op te lossen; 
want "zulke maatregelen zijn gewoonlijk verkeerd, omdat zij het 
conflict slechts verscherpen en dikwijls aan overigens 
onbeduidende persoonlijkheden, die er het slachtoffer van 
geworden zijn, een overdreven voornaamheid schenken, door ze 
in't oog van velen een martelaarsaureool te verlenen, zoals dat 
b. v. met Borms het geval is geweest. Volgens mij moest men de 
anti-Belgen niet straffen, maar trachten ze door overreding van 
hun dwaling te genezen ". 137 De Gentse professor ontzegde de 
radicale Vlaams-nationalisten trouwens niet elke verdienste, 
"misschien heeft ze wel in haar enigszins revolutionair streven 
voor de ontvoogding van het Vlaamse volk en het ontwaken van 
zijn volksbewustzijn meer bereikt dan de meer academische 
werking der leiders van de Vlaamse beweging". 138 

Verschaffeit blijkt ook al een vroege vogel geweest te zijn op het 
vlak van de Vlaamse economische verankering. Zo vroeg hij aan 
de academieraad of de gelden van de universiteit niet alleen aan 
de Société Générale zouden worden toevertrouwd, maar ook 
aan een Vlaamse bank. 139 Een jaar later, in 1937, vroeg hij of er 
al vorderingen waren gemaakt in dit dossier. De rector 
antwoordde hem dat de betalingen in vreemde munt nu door de 

136 ARUG, 2Bl: Academieraad. 22 december 1933 en maart 1934. 
ARAB, Enseignement supérieur ... , nr. 132, Voorgestelde motie en 
Toelichting der motie .. 
137 JE. VERSCHAFFELT, Nederlanders en Vlamingen, De Gids. 
IIO(1947~ IO, p. 53 . 
138 ID ., p. 54. 
lJ9 ARUG, 2BI : Academieraad. 20januari 1936. 
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Kredietbank werden behandeld. Wel werden er nog geen 
depositorekeningen geopend bij deze bank. [40 Blijkbaar hield 
Verschaffeit er trouwens goede contacten op na met de 
bedrijfswereld. Zo waren er niet alleen vragen van Philips N V. 
om ingenieurs uit de oudleerlingen van VerschaffeIt te mogen 
recruteren, ook het Vlaams Economisch Verbond vroeg 
Verschaffelt om een bekwame ingenieur en dit op vraag van "een 
zeer belangrijke fabriek uit Antwerpen". De man in kwestie 
moest trouwens niet alleen een ingenieur zijn met de juiste 
kwalificaties, maar "zou bovendien door en door Vlaamsgezind 
moeten zijn". [4[ 

5. DE BOND VAN OUDLEDEN VAN 'T ZAL WEL GAAN 

Verschaffelt zelf nam trouwens actief deel aan het Vlaams 
verenigingsleven. Amper twee maanden na zijn aanstelling als 
docent werd hij al lid van de Bond van Oudleden van 't Zal Wel 
Gaan, de BOL. [42 Het was één van de mogelijkheden om in 
contact te komen met de Gentse studenten. Zowel Verschaffeit 
als zijn vrouw zouden actief meewerken aan de Sociale Hulp, 
een organisatie van de studenten tijdens de jaren '30, een periode 
die geteisterd werd door de economische crisis. [43 Herhaaldelijk 
lieten de studenten dan ook hun respect en genegenheid blijken 
voor professor Verschaffeit. Zo zette het Gents Studentenkorps 

140 ARUG, 2B1: Academieraad, 13 januari 1937. 
141 MGWG, kaft "Officieele brieven tot 31 dec. 1931", brief van M. Van 
Caeneghem aan I.E. Verschaffeit, Gent, 1 april 1927. 
142 ARUG, BOL, doos 7(1921-1925), document 384, Bond der Oud-Leden 
van 't Zal Wel Gaan. Inkomsten. 
143 MGWG, F. DAELS, Bundeling van de wetenschappelijke artikels (1924-
1933) van J.E. Verschaffeit, Gent, 26 april 1934. 
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VerschaffeIt in 1934 in de bloemetjes door een nummer van hun 
tijdschrift Aula aan hem op te dragen. 144 

De relatie tussen de studenten en VerschaffeIt verliep echter niet 
altijd even vlot. 145 De Bond van Oudleden van 't Zal Wel Gaan 
zou meer dan eens in conflict komen met de jonge 't Zallers. 
VerschaffeIt liet zich in deze niet onbetuigd. In 1925 ontstond er 
een ernstig meningsverschil dat handelde over de boycot die vele 
Vlaamse studenten meenden te moeten voeren tegen de 
Nolfbarak, zoals zij de gedeeltelijk vernederlandste Gentse 
universiteit smalend noemden. VerschaffeIt vond de boycot 
namelijk ongerechtvaardigd en zei dit op onverbloemde wijze: 
"De boycotters zijn erger dan mokkende kinderen; die eten niet, 
omdat ze niet krijgen waar ze zin in hebben, maar de boycotters 
zeggen niet: eet niet.!, ze zeggen, eet wat je niet lust, omdat je 
niet alles krijgt wat je wel lust".I46 De studenten weigerden 
immers zich in de Nederlandstalige leergangen van de cursussen 
in te schrijven. Hij vond dat het de studenten ging om "een soort 
martelaarschap, dat ze willen ondergaan, maar waar volstrekt 
geen heldenmoed voor nodig is, en dat volmaakt onvruchtbaar 
is, en achter het masker waarvan zich veel lafhartigheid 
verschuilt. Niet zij die de Vlaamse lessen boycotten zijn de 
moedigen - want het kost ze niets - maar zij die de Vlaamse 
lessen durven te volgen, niettegenstaande de aansporingen, van 
vriend zowel als van vijand, om het tegenovergestelde te 
doen".147 VerschaffeIt vreesde dat de boycot een argument was 

144 MGWG, H. STOCKMAN, Bundeling van de wetenschappelijke artikels 
(1924-1933) van JE Verschaffeit, Gent, 26 april 1934. Het gaat om Aula, 1, 
11 , 20 juni 1934. 
145 Voor de algemene context van de volgende paragrafen, zie: L. 
STAKENBORGHS, Het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal Wel 
Gaan en zijn Oudledenbond tijdens het Interbellum (1919-1940). Een 
verkennend onderzoek, pp. 66-158. 
146 ARUG, BOL, dOOi! 8, doe. 4, brief van I.E. Verschaffeit aan (M. Basse), 
Haarlem, 7 juni (1925). 
147 IBID. 
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voor de franskiljons om te bewijzen dat er geen belangstelling 
bestond voor Nederlandstalig onderwijs.148 En tot slot besluit 
Verschaffeit: "Natuurlijk verdedigen we de Nolf-wet niet, maar 
we gebruiken ze tijdelijk en halen er uit, wat er uit te halen is. 
Ondertussen gaan we door met ons volle recht te eisen. We zijn 
overtuigd dat we langs die weg ons doel bereiken kunnen, en 
ook zullen - als we willen. De andere weg voert ons naar de 
afgrond". 149 
In een brief aan M. Basse legt Verschaffeit een plan voor om de 
Vlaamse studenten moreel te steunen bij hun aankomst aan de 
Gentse universiteit. De inschrijvingsprocedure verliep immers 
nog steeds in het Frans, waardoor de Vlaamse studenten 
onbewust op de Franse taalrol werden ingeschreven. Verschaffeit 
had met zijn collega C. De Bruyne hierover al gesproken en vond 
dat er tijdens de inschrijvingsperiode aanplakbrieven moesten 
uithangen van de Bond van Oudleden die de Vlaamse studenten 
erop wees dat zij in het Nederlands moesten bediend worden en 
zich geen Franstalige inschrijvingskaart in de handen moesten 
laten duwen, want "wel is, volgens de wet, de Vlaamse taal de 
officiële taal der Gentse universiteit, in de geest is onze 
universiteit Frans gebleven".lso Verschaffeit was natuurlijk 
belanghebbende in dit conflict. Zelf verzorgde hij de 
Nederlandstalige cursus in de proefondervindelijke natuurkunde 
en hij had er dan ook alle belang bij dat er voldoende studenten 
op zijn colleges zouden afkomen. Zo kwam hij na een 
opsomming van wetenschappelijke graden, behaald door 
studenten van hem, tot de conclusie "dat het meestal goede 

148 R. VAN VLAENDEREN, op.cit., pp. 62-63. 
149 ARUG, BOL, doos 8, doe. 4, brief van J.E. Verschaffelt aan (M. Basse), 
Haarlem, 7 juni (1925). 
150 ARUG, BOL, doos 8, doe. 29, brief van lE. Verschaffeit aan (M. Basse), 
Gent, 28 juli (1925). 
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studenten zijn die Vlaamse lessen volgen". 151 Pittig detail in deze 
discussie is dat professor F. Daels, die met lede ogen de 
neergang van de boycot moest aanschouwen, de volgende reden 
opgaf om dit fenomeen te verklaren: "Sommige van de Vlaamse 
leergangen worden zo goed en in feite zoveel beter dan de 
corresponderende Franse gegeven, dat de studenten er niet toe 
te bewegen zijn naar de Franse te gaan. Voorbeeld: leergang: 
Prof Verschaffeit". 152 Niet alleen de studenten die de Vlaamse 
leergangen volgden, waren dus uit het goede hout gesneden, ook 
de docenten bleken over voldoende capaciteiten te beschikken 
om deze cursussen een hoog wetenschappelijk peil te verlenen. 
De liberale flaminganten stonden trouwens over het algemeen 
veel positiever en constructiever tegenover de Nolf-universiteit. 
Zo had een ander lid van de Bond van Oudleden, M. Basse, de 
raad gekregen van de liberale volksvertegenwoordiger J. Boedt, 
om een campagne te voeren in de Vlaamse middelbare scholen en 
er de laatstejaars op te wijzen dat er een Vlaamse afdeling aan de 
Gentse universiteit bestond. 153 Regelmatig verschenen er dan ook 
pamfletten van de Bond van Oudleden die de boycot sterk 
veroordeelden. 
Het conflict tussen Verschaffeit en andere leden van de Bond van 
Oudleden met de jonge studenten van 't Zal Wel Gaan hield 
echter veel meer in dan alleen maar een rel rond de boycot-actie. 
Uit een brief van Stichelmans, de toenmalige voorzitter van 't Zal 
Wel Gaan, bleek duidelijk dat het om een ideologisch 
meningsverschil ging. Volgens Stichelmans bestond de Bond 
bijna volledig uit minimalisten en was de Bond "op een min of 
meer machiavelistische wijze" gezuiverd van de meer radicale 

151 ARUG, BOL, doos 8, doe. 30, briefvan J.E. Verschaffeit aan ?, Gent, 28 
juli (1925). 
152 Briefvan H. Borginon aan P. Geyl, Brussel, 5 april 1928, P. VAN HEES 
en A.W. WILLEMSEN (red.), Geyl en Vlaanderen. Deel II: 1928-1932, p. 
15. 
153 K. DE CLERCK (red.), op.cit., p. 199. 
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elementen, waaronder de activisten. 154 Het 't Zal zat inderdaad 
op een ander spoor dan de Bond want zij kozen voor de 
Frontpartij in tegenstelling tot het bestuur van de Bond dat 
aansluiting bleef zoeken bij de liberale partij. Het conflict 
escaleerde door het feit dat de studenten de kandidaat van de 
Bond, Leonard Willems, op de liberale lijst niet wilden 
ondersteunen, integendeel, zelfs actief bestreden. Dit leverde hen 
het verwijt van VerschaffeIt op dat zij hun "vrijzinnigheid 
hebben prijsgegeven", waarop Stichelmans dan weer reageerde 
met het feit dat zij kozen voor de Frontpartij omdat de 
lijsttrekker een vrijzinnige was en ook uit reactie "tegen de 
klerikale nationalistische partij van professor Daels". "Indien er 
hier te Gent een volkomen vrijzinnige nationalistische partij had 
bestaan, dan hadden wij niet geaarzeld onze steun aan die lijst 
te geven", aldus nog Stichelmans. 155 Voor Verschaffelt en het 
bestuur was dit onverteerbaar. Als 't Zal kiest voor een 
nationalistisch-federalistisch optie, dan verbeuren zij het recht 
"om verder de naam en de vlag van 't Zal Wel Gaan te 
gebruiken". 156 Inhoudelijk bleven de conflicten bestaan tot 1927. 
Dan zochten beide verenigingen terug toenadering tot elkaar, een 
proces dat versneld werd door het feit dat de boycot niet langer 
gesteund werd door de 't Zallers. 157 Verschaffeit van zijn kant 
zou later erkennen dat het misleidend zou zijn de term 'geus' met 
het politieke liberalisme te identificeren. Men hoefde dus ook niet 

154 ARUG, BOL, doos 8, doc. 384, briefvan 't Zal Wel Gaan aan I.E. 
VerschaffeIt, Gent, 18 mei 1925. 
155 mlD. 
156 ARUG, Bond der Oudleden van't Zal Wel Gaan. Vijf-en-dertigste 
Algemeene vergadering gehouden in het "Hotel Colombophi/e", 
Dierentuindreefop zondag 31 mei 1925. Verslag, pp. 9-12. 
ARUG, Bond der Oud/eden van 't Zal Wel Gaan. Negen-en-dertigste 
Algemeene vergadering gehouden in het "Hotel Colombophi/e" 
Dierentuindreef6, Gent op 2 juni 1929. Verslag, pp. 11-12. 
157 R. VAN VLAENDEREN, op.cit., pp. 63-64. 
K. DE CLERCK (red.), Kroniek. .. , p. 221. 
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meer politiek bij de liberale partij aan te sluiten om lid te zijn van 
't Zal: "of men socialist of communist of wat dan ook is, het kan 
mij niet schelen, op voorwaarde dat men in waarheid liberaal is, 
dat wil zeggen eerbied heeft voor de mening van een ander". 158 

6. VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 

Al enkele malen is de lezer getuige geweest van de vervlechting 
tussen de wetenschappelijke en de politieke aspecten van 
Verschaffelts loopbaan. Zoals reeds ter inleiding van dit deel 
werd gezegd, is het vooral op het vlak van de wetenschappelijke 
emancipatie van de Vlamingen en één van de belangrijkste 
momenten daarin, de stichting van eigen academiën, geweest dat 
deze correlatie tot uiting komt. Meer dan elders wordt hier 
aangetoond hoe sterk de inzichten van Verschaffeit op 
wetenschappelijk vlak zijn houding bepaalde inzake Vlaamse 
verzuchtingen die toentertijd werden geuit. Andersom zal één 
welbepaaid incident in 1930 aangeven dat de loopbaan van de 
Vlaamse wetenschapper Verschaffelt in een door communautaire 
spanningen geladen maatschappij plaatsvond. 
Keren wij terug naar de Vlaamse wetenschappelijke emancipatie, 
dan laat het zich gemakkelijk raden waar de wortels zaten van 
het engagement dat VerschaffeIt zou opnemen in deze beweging, 
namelijk bij Julius Mac Leod die een sleutelrol had in dit proces. 
De eerste stap die Verschaffeit in die beweging zette heet 
Dodonaea zoals we reeds zagen. De tweede stap bestond uit de 
verspreiding van Nederlandstalige wetenschappelijke artikels. 
Verschaffelt was dus zeker vertrouwd met de talrijke initiatieven 
die langs Vlaamse zijde werden ondernomen om een 
Nederlandstalige wetenschap te stimuleren. 

158 ARUG, BOL, doos 9, doc. 168, brief van JE. Verschaffelt aan M. Basse, 
Gent, 23 mei 1935. De woorden 'in waarheid' werden door Verschaffeit zelf 
onderstreept. 
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Wel zou hij het eerste Vlaams Natuur- en Geneeskundig 
Congres niet bijwonen omdat op dat moment zijn Nederlands 
doctoraat hem volledig bezighield. Het is pas met zijn terugkeer 
naar België ten gevolge van zijn professoraat aan de ULB, dat hij 
actief betrokken werd in de werking van de Vlaamse Natuur- en 
Geneeskundige Congressen. In de handelingen van het 12de 
congres zou reeds een eerste mededeling verschijnen over één 
van de meest opmerkelijke wetenschappelijke gebeurtenissen in 
het begin van de twintigste eeuw. H. Kamerlingh Onnes was er 
namelijk op 10 juli 1908 in geslaagd om als eerste helium 
vloeibaar te maken. Dit feit kaderde volledig in het experimentele 
werk van deze Nederlandse wetenschapper, dat gericht was op 
het bestuderen van gassen bij zeer lage temperaturen, niet ver 
boven het absolute nulpunt (_273,2°C) .lS9 Verschaffeit was 
natuurlijk door zijn verblijf aan het laboratorium van Kamerlingh 
Onnes vertrouwd geraakt met zijn onderzoek en juichte dit 
succes dan ook toe. 160 Deze overwinning op de natuur had 
blijkbaar grote weerklank in Vlaanderen, want ook een andere 
liberale flamingant, professor C. de Jans reageerde enthousiast op 
het werk van Kamerlingh Onnes. "Niet zonder trots hebben wij 
Vlamingen vernomen, dat de grootste gebeurtenis die zich sedert 
verscheidene jaren op het gebied der Natuurkunde heeft 
voorgedaan, nl. de vloeibaarmaking van het helium, geschied is 
op Nederlandse bodem".161 De Jans zou deze wetenschappelijke 
gebeurtenis aangrijpen om te fulmineren tegen de eenzijdige 
belangstelling van de Belgische wetenschapswereld voor de 

159 K. VAN BERKEL, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de 
natuurwetenschap in Nederland, pp. 146-148. 
160 JE. VERSCHAFFELT, Helium vloeibaar gemaakt!, Handelingen van 
het twaalfde Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres, 1908, pp. 153-
164. 
161 C. DE lANS, Een blik op de geschiedenis der verdichting der 
pennanente gassen, De Vlaamsche Gids. Algemeen tweemaandelijks 
tijdschrift, 5(1909), 3, p. 263 . 
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Franse wetenschap, teJWijl men blind bleef voor de grote vlucht 
die de wetenschap rond de eeuwwisseling in Nederland nam. 162 

Het is hier dat de wortels liggen van het onderzoek bij zeer lage 
temperaturen dat ook aan de Leuvense universiteit opgang zou 
maken en gedragen werd door A. Van Itterbeek, een leerling van 
VerschaffeIt. 163 

Tijdens het dertiende Vlaams Natuur- en Geneeskundig Congres 
zou VerschaffeIt al onder-voorzitter zijn en zat hij tevens de 
afdeling voor wis-, natuur- en scheikunde voor. Toch zal het pas 
na de Eerste Wereldoorlog zijn dat VerschaffeIts medewerking 
aan de Vlaamse wetenschappelijke emancipatie exponentieel zou 
toenemen, zoals Faust De Block terecht opmerkt. 164 In 1925, 
twee jaar na zijn aanstelling te Gent, zou hij aldaar voorzitter 
worden van de Plaatselijke Regelingscommissie der 
Wetenschappelijke Vlaamse Congressen, een titel die niets 
anders betekende dan de totale organisatie van het congres dat in 
1926 zou gehouden worden.165 In deze functie zou Verschaffelt 
trouwens zijn Nederlands verleden alle eer aandoen, want hij 
verzocht vele Nederlandse wetenschappers om hun medewerking 
aan dit Vlaams initiatief 166 

162 mlD. 

163 A. VAN I1TERBEEK, De installatie voor vloeibaar helium in het 
Natuurkundig Laboratorium te Leuven, Natuurwetenschappelijk tijdschrift, 
XXI(1939), 7, pp. 233-239; A. VAN ITTERBEEK, Le laboratoire des très 
basses températures de I'Université catholique de Louvain, Le mouvement 
scientifique en Belgique - De wetenschappelijke beweging in België, 
1(1960), pp. 31-35. 
164 F. DE BLOCK, Prof. I.E. Verschaffeit, zeventig jaar! , 
Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, XXI, 7, 5 januari 1940.(SpeciaaJ 
nummer opgedragen aan Prof. Or. I.E. Verschaffeit), p. 183. 
165 AMVC, Fonds Goossenaerts, G563, briefvan I. Goossenaerts aan I.E. 
VerschaffeIt, Gent, 14 november 1925. 
166 AMVC, Fonds VerschajJelt, V4866, brief van Philips N.V. aan I.E. 
Verschaffeit, Brussel, 5 maart 1926; brief van A. Smits aan I.E. 
Verschaffelt, Amsterdam, 3 februari 1926; briefvan W. Einthoven aan I.E. 
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Niet alleen werden er congressen gehouden door de Vlaamse 
wetenschappers, ook trachtte men Nederlandstalige tijdschriften 
op de markt te brengen. Toen het Natuurwetenschappelijk 
Tijdschrift in 1919 door Raymond Naveau werd opgericht, was 
VerschaffeIt er als de kippen bij om bijdragen te leveren aan dit 
nieuw initiatief In 1920 publiceerde hij al één artikel en het jaar 
daarop waren het er al vijf Als er in 1922 nog maar 2 publikaties 
van hem verschenen in dit tijdschrift, dan was dat omdat er 
ondertussen een ander Nederlandstalig wetenschappelijk 
tijdschrift was beginnen te verschijnen, het Wiskundig en 
Technisch Tijdschrift, dat in 1923 werd omgedoopt tot Wis- en 
Natuurkundig Tijdschrift. Vanaf dan zou Verschaffelt zijn 
artikels aan de redactie van dit tijdschrift toevertrouwen, 
aangezien de onderwerpen van zijn onderzoek meer aansloten bij 
de opzet van deze publikatie. Tussen 1922 en 1937 verschenen 
er niet minder dan 48 artikels van zijn hand in het Wis- en 
Natuurkundig Tijdschrift. Maar ook het Natuurwetenschappelijk 
Tijdschrift zou nog een 17-tal publikaties van hem opnemen. 
Samen goed voor 65 bijdragen! Daarbij zijn dan nog niet de vele 
laboratoriumaantekeningen in meegerekend evenals de 
overdrukjes die werden verspreid onder de titel Mededee/ingen 
van het Natuurkundig Laboratorium der Universiteit te Gent. 167 

Andere initiatieven die Verschaffeit in dit verband op touw zette, 
waren de ColloqUia voor Natuur- en Scheikunde en de 
Vacantieleergangen voor Wetenschappen aan de 
Rijksuniversiteit te Gent.168 Ongetwijfeld is Verschaffelt hiermee 
een van de belangrijkste dragers van de Vlaamse 
wetenschappelijke emancipatie. Zijn naam mag zonder meer in 
één adem vernoemd worden met die van Jozef Goossenaerts. 
Deze laatste erkende dit dan ook impliciet toen hij Verschaffeit 

Verschaffeit, Leiden, 14 januari 1926; briefvan C.A. Crornmelin aan J.E. 
Verschaffelt, Leiden, 25 januari 1926 en 9 maart 1926. 
167 F. DE BLOCK, op.cit., pp. 183-184. 
168 IBID. 
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om zijn mening vroeg over het tijdschrift Wetenschap in 
Vlaanderen dat in 1935 het levenslicht zag. Verschaffeit 
reageerde positief en zegde zijn medewerking toe. 169 

Alhoewel Verschaffeit vele van deze projecten steunde omwille 
van zijn flamingantisme, was er toch nog steeds voldoende 
wetenschapszin in hem om deze IrutlatIeven op hun 
wetenschappelijke verdienste te evalueren en ze vooral niet in het 
vaarwater van de Vlaams-nationalisten terecht te laten komen. 
Dit wordt duidelijk geïllustreerd door de oprichting van de 
Vlaamsche Wetenschappelijke Stichting op 3 maart 1928. Als 
stichtend lid werd Verschaffeit onmiddellijk aangesteld tot 
voorzitter van de raad van beheer van deze organisatie die zich 
tot doel had gesteld om de vernederlandsing van het 
wetenschappelijk leven te steunen door de opleiding van jonge 
vorsers te financieren. Ook streefde de Vlaamse 
Wetenschappelijke Stichting er naar om de betrekkingen met de 
Nederlandse universiteiten te bevorderen. De initiatiefuemer, A. 
de Groodt was namelijk een vurig bewonderaar van de 
Nederlandse wetenschap, van hun laboratoria en de organisatie 
van hun universiteiten. Het was tegelijkertijd het antwoord van 
de Vlaamse wetenschappers op de stichting van het N.F.W.O. in 
datzelfde jaar en waarvan de Vlamingen het gevoel hadden dat ze 
benadeeld werden door dit orgaan. Zo verdedigde Verschaffeit in 
1933 de Gentse belangen tegenover aanspraken die vanuit Luik 
kwamen. 170 Gaan we terug naar de beginperiode van de Vlaamse 
Wetenschappelijke Stichting, dan merken we al gauw dat er ook 
andere dan wetenschappelijke motieven waren om deze 
organisatie op te zetten. Zo wilde Juliette de Groodt-Adant, de 
vrouw van A. de Groodt, de vereniging in Vlaams-nationalistisch 
vaarwater trekken. Verschaffeit, die het gevaar tijdig ontwaarde, 

169 AMVC, Fonds VerschafJelt, V4866, briefvan I.E. Verschaffeit aan I. 
Goossenaerts, Gent, 30 september 1935. 
170 AMVC, Fonds VerschafJelt, V4866, brief van I.E. Verschaffelt aan (A. 
Vermeylen), Gent, 26 april 1933 . 
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dreigde met ontslag als de Stichting haar neutraliteit niet zou 
bewaren. Hierop moesten de Vlaams-nationalisten binnen de 
schoot van de raad van beheer inbinden. En VerschaffeIt zelf 
bleef voorzitter tot 193 1. 171 

Enkele malen zou Verschaffeit in zijn loopbaan geconfronteerd 
worden met obstructies omwille van zijn flamingantisme. Het 
meest frappante voorval draaide rond de toekenning van de 
tienjaarlijkse prijs voor natuur- en scheikunde over de periode 
1919-1928. Normaal gezien was het de beurt aan een 
natuurkundige om gelauwerd te worden, maar tegen alle 
verwachtingen in ging de prijs naar een scheikundige. De 
Vlamingen zagen hierin een kunstgreep om Verschaffeit 
buitenspel te zetten. In de kranten verschenen artikels met titels 
als "De wetenschappelijke prijzen. Hoe de Vlamingen geweerd 
worden,,172 en ''Miskenning van een Vlaamse professor te 
Gent".173 Maar ook in meer serene kringen zoals bij het 
academisch personeel van de Gentse universiteit ontstond er 
wrevel over dit voorval. De Vlaamse professoren aldaar 
wendden zich tot de toenmalige Minister van Kunsten en 
Wetenschappen, Vauthier, en moesten verschillende malen 
aandringen bij de Minister om Verschaffeit alsnog te lauweren. 
Hiervoor moest dan wel een nieuwe prijs voor natuurkunde 
ingesteld worden over dezelfde periode, maar met een jury die 
thuis was op het vlak van de fysica . Verschaffeit zelf volgde de 

171 L. WILS, Het ontstaan van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting, 
Wetenschappelijke tijdingen. 1978, nr. 3, kolom 129-143. 
172 Het Laatste Nieuws. 20 januari 1930. 
173 De Standaard, 21 februari 1930. 
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zaak op de voet en hield ook A. Vermeylen op de hoogte. 174 

Uiteindelijk kwam de prijs hem dan toch toe en dit in 1931. 175 

7. VERSCHAFFELT EN DE VLAAMSE ACADEMIËN 

De Vlaamse wetenschappelijke emancipatie is tegelijkertijd de 
weg naar eigen academiën voor de Vlaamse wetenschappers. 
Men zou kunnen verwachten dat Verschaffeit hier mee 70U 

stappen met de eisen van vele andere Vlamingen. Niets is minder 
waar. De Gentse professor hield er immers een totaal eigen 
mening op na wat het oprichten van een eigen Vlaamse academie 
voor wetenschappen betreft. 
In 1909 was hij tot werkend lid verkozen van de Académie 
royale de Belgique. Alhoewel hij na de Eerste Wereldoorlog 
enkele slechte ervaringen had met de Académie bleef hij toch 
trouw aan deze instelling. Al zeer vroeg, 10 jaar voor de stichting 
van de Vlaamse academiën, verkondigde hij zijn mening over wat 
er volgens hem te doen stond. Verschaffeit schreef in een brief 
gericht aan Vermeylen: "De Minister van Kunsten en 
Wetenschappen heeft, dankzij Uw invloed, het voornemen te 
kennen gegeven de thans bestaande Belgische Akademie te 
splitsen in een Franse en een Vlaamse afdeling. Als ik goed 
ingelicht ben, wordt van twee zijden op de Minister gewerkt, om 
hem van dat besluit te doen terugkomen, en van hem te 
verkrijgen, dat hij de thans bestaande Akademie onaangeroerd 
laat, maar daarnaast een Vlaamse Akademie sticht voor 
Wetenschappen, Geneeskunde en Kunsten. Van de ene kant 
ijveren Vlamingen daarvoor die een Vlaamse afdeling in de 
Brusselse Akademie niet zuiver genoeg zouden vinden; van de 

174 AMVC, Fonds VerschafJell, V4866, briefvan J.E. VerschaffeIt aan A. 
Vermeylen, Gent, 5 april (1930); briefvan J.E. VerschaffeIt aan A. 
Vermeylen, Gent,4 juli 1930. 
175 P. VAN OYE, J.E. VerschaffeIt, Twee en vijftigst Gentsche 
Studentenalmanak 1933, TSG 't Zal Wel Gaan, pp. XLVI-XLVIII. 
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andere kant Fransgezinden, die natuurlijk tegen alle 
vervlaamsing van bestaande inrichtingen zijn, maar wel zouden 
dulden dat daarnaast iets ontstaat, met de geheime hoop dat dat 
minderwaardig zou zijn. "Les flamingants se rendront 
ridicules". Ik vrees dat dit laatste maar al te waar zou zijn. Naar 
mijn oordeel zijn de strijdende Vlamingen niet talrijk genoeg, 
om een Akademie te vormen, die enige betekenis zou hebben. We 
moeten trachten in die Akademie, zo ze ontstaat, ook Vlamingen 
van naam te krijgen, die, hoewel van harte Vlaams voelend, toch 
niet tot de flaminganten worden gerekend, en ik vrees dat we die 
zouden verliezen, ... . Ik ben daar ten zeerste voor beducht, en 
daarom ben ik geen voorstander geweest van het stichten van 
een Vlaamse Akademie. Hoogstens kan ik mij met het 
voornemen van de Minister verenigen. Wij Vlamingen hebben 
recht op de Belgische Akademie van Brussel, en ik zou ten 
zeerste betreuren, als men van dat recht afstand deed". 176 Kort 
daarop schrijft hij Vermeylen nogmaals aan in verband met deze 
materie: "Volgens mij is een Vlaamse Akademie van 
Wetenschappen en Kunsten slechts dan aannemelijk, wanneer ze 
niet alleen dezelfde rechten, maar ook dezelfde officiële 
betekenis heeft als haar zusterinstelling, die het Frans tot 
voertaal heeft. Daarom zou ik niet kunnen goedkeuren dat een 
"Vlaamse" Akademie wordt gesticht, terwijl de thans bestaande 
zogenaamd "Belgische" Akademie ongewijzigd zou blijven 
voortbestaan. Ik plaats me dus op het standpunt, dat naar ik 
meen, de Minister ook aanneemt, dat de nieuwe Akademie moet 
zijn een Vlaamse afdeling van de Belgische Akademie. Voor de 
eenheid van België zou het beter zijn geweest, indien de twee 
talen in de Akademie, zoals ze thans is, dezelfde rechten hadden 
kunnen hebben, maar dat is nu eenmaal niet mogelijk: nooit 
zouden wij in de zittingen der tegenwoordige Akademie Vlaams 

176 AMVC, Fonds VerschafJelt. V4866, brief van JE. Verschaffeit aan A. 
Venneylen, Gent, 22 september (1929). 
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kunnen spreken en voor het uitbrengen van verslagen over 
ingekomen werken, in het Vlaams geschreven, zouden zelden of 
nooit de nodige bevoegdheden gevonden worden. Het splitsen 
van de huidige Akademie in twee afdelingen, waarvan de ene 
uitsluitend het Frans als voertaal zou blijven gebruiken en de 
andere het Nederlands als voertaal zou aannemen, wordt dus 
door de omstandigheden gerechtvaardigd, maar het stichten van 
een Vlaamse Akademie naast de bestaande Belgische vind ik in 
hoge mate ongewenst". 177 

Door zijn internationale contacten wist Verschaffeit maar al te 
goed hoe zwak de Belgische, en zeker de Vlaamse wetenschap 
stond. Hij meende dan ook dat het Nederlands geen rechten kon 
opeisen in het internationaal wetenschappelijk verkeer. Daarvoor 
zou men beter het Frans of een andere wereldtaal hanteren. De 
tweetaligheid van de Belgische Academie moest dus zuiver als 
een interne Belgische aangelegenheid beschouwd worden. 178 

Meteen voegde hij de daad bij het woord en sprak als bestuurder 
van de klasse der wetenschappen in 1935 voor het eerst een rede 
uit in het Nederlands. In de periode 1930-1937 zou hij trouwens 
ook nog een zestal wetenschappelijke lezingen in het Nederlands 
houden. 
Verschaffelt bleef bij zijn standpunt, ook toen het duidelijk werd 
dat er aparte Vlaamse Academiën zouden ontstaan, los van de 
Belgische Academie. Toen Frans Van Cauwelaert, fractieleider 
van de Vlaamse katholieken, aan Frans Daels vroeg hem een nota 
te bezorgen betreffende deze problematiek, antwoordde deze 
laatste meteen door twee wetsontwerpen op te sturen, met het 
oog op de oprichting van Vlaamse Academiën. Daels ging zelfs 
zo ver dat hij meende dat het lidmaatschap van de Belgische 
Academie niet verenigbaar is met dat van de toekomstige 
Vlaamse Academie. Hij meende dat in de commissie die dit 

177 AMVC, Fonds Verschaf/elt, V4866, brief van JE. Verschaffelt aan A. 
Vermeylen, Gent, 27 september (1929). 
178 E. HENRIOT, op.cit., pp. 47-49. 
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project moest verwezenlijken, naast A.ll Van de Velde en 
hemzelf, ook Verschaffelt zou zetelen "die naar de nieuwe 
academie zou overkomen".179 Terecht stelt Jan Verhaeghe dat 
Daels zich hierin schromelijk vergist heeft. Verschaffeit bleef 
immers lid van de Académie royale de Belgique. Alhoewel het 
voor zowel de tijdgenoten, als de historici duidelijk is dat er van 
tweetaligheid niet het minste spoor was vóór 1940, bleef 
VerschaffeIt zich toch vastklampen aan de weinige momenten dat 
hiervan daadwerkelijk iets te merken was. Ongewild zou 
Verschaffeit een argument vormen voor de Franstaligen die 
natuurlijk niets moesten hebben van de Vlaamse Academie. Zo 
schreef M.P. Fourmarier in een brief, gericht aan de Eerste 
Minister, P. Van Zeeland, dat Verschaffeit de mening was 
toegedaan dat die Vlaamse Academie maar een provinciaal clubje 
zou zijn. Beter was het geweest voor de Vlamingen, een privé
instelling op te richten. En de aanwezigheid van Verschaffeit 
werd ook aangewend om te bewijzen dat de Académie royale de 
Belgique wel degelijk inspanningen deed om de tweetaligheid 
effectief door te voeren. ISO Wat Verschaffeit met privé
instellingen bedoelde, wordt elders duidelijk. Hij had namelijk 
"veel liever gezien, dat de Vlamingen op moderne leest 
geschoeide Geleerde Genootschappen hadden gesticht, van 
hoger peil dan het reeds bestaande Vlaams Natuur- en 
Geneeskundig Congres b. v., waarvan iedereen lid kan zijn, en 
vergelijkbaar met de Hollandse Maatschappij van 
Wetenschappen te Haarlem ". 181 

Verschaffeit zelf zou tot op het einde van zijn leven lid blijven 
van de Belgische Academie. Hij vroeg dan ook dat zijn biografie 

179 I. VERHAEGHE, De oprichting van de Vlaamse Academiën voor 
wetenschappen en voor geneeskunde in 1938, G. VERBEKE (red.), 
Colloquium. De weg naar eigen academiën 1772-1938, pp. 290-291. 
180 I. VERHAEGHE, op.cit. , pp. 290-29l. 
181 I.E. VERSCHAFFELT, Nederlanders en Vlamingen, De Gids, 
110(1947), 10, p. 58. 
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bij zijn overlijden "in het Nederlands zou worden vertaald 
aangezien ik ten slotte toch een Vlaams lid van de Academie ben 
en blijf'. 182 

8. DE TWEEDE WERELDOORLOG 

Bij de tweede inval van de Duitsers in België werd Verschaffelt 
van zijn kinderen gescheiden. Zelf bleef hij in Gent. Uit al het 
vorige kan men al gauw voorspellen welke houding VerschaffeIt 
tijdens de bezetting zou aannemen. Al in 1938 had hij dit onder 
de volgende woorden duidelijk gemaakt: "De strijd om de 
vrijheid van gedachte is nog niet ten einde; hij ontbrandt 
opnieuw, maar in een andere vorm. Een nieuwe, vinnige strijd 
zal gestreden moeten worden; ik roep ti op om aan die nieuwe 
strijd mee te doen ".183 

Hij bleef bij deze principiële houding, ook op het vlak van de 
wetenschappelijke congressen, die sommigen meenden te moeten 
blijven organiseren. Op de vraag van Jozef Goossenaerts wat zijn 
advies hierover was, liet VerschaffeIt niet de minste twijfel 
bestaan: "Ik voel weinig ofniets voor het houden van congressen 
in de tegenwoordige omstandigheden en atmosfeer. Van 
wetenschappelijke werkzaamheid van enige betekenis komt thans 
heel weinig. (..) Het lijkt mij dan ook dwaasheid te spreken van 
triomfantelijke vergaderingen; glorieus uit een wetenschappelijk 
oogpunt zouden ze allesbehalve zijn, tenzij in de mond van 
sommige Vlamingen, die meer met woorden hebben gepraald. 
dan met daden voor de Vlaamse wetenschap hebben gewerkt. 

182 E. HENRIOT, op.cit., p. 15. 
183 MBL, Verzameling Overdrukken 1891-1956, Archief 5219, Toespraak 
gehouden op 29 mei 1938. op de jaarvergadering van den bond der Oud
Leden van het Studenten-Genootschap 't Zal Wel Gaan te Gent, door den 
eere-voorziuer Prof. J.E. Verschaffeit. 
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Aan zulk een volksbedrog wens ik niet mee te doen".184 
Verschaffelt was er als de dood voor om gebruikt te worden 
door Duitsgezinde organisaties zoals de Kultuurraad of het 
dagblad Volk en Staat. Hij wenste dan ook zijn medewerking niet 
te verlenen aan de Vlaamse Natuur- en Geneeskundige 
congressen tijdens de oorlog. 185 

Ook aan de Gentse universiteit werd Verschaffeit geconfronteerd 
met organisaties die collaboreerden met de Duitsers. Hij laakte 
tijdens en na de oorlog het gedrag van die professoren en 
studentenclubs die met de bezettende macht hadden 
samengewerkt. Met bitterheid kon Verschaffeit niets anders dan 
vaststellen dat de Gentse universiteit zich bijzonder slap en 
onwaardig gedragen had tijdens de oorlog. 186 Toen het Gents 
Studentenverbond hem een erelidmaatschap aanbood, weigerde 
hij dit aan te nemen en spoorde de studenten aan buiten elke 
ongrondwettelijke en anti-Belgische studentenorganisatie te 
blijven. Deze houding leverde Verschaffeit twee maanden 
gevangenis op, die hij in mei en juni 1943 zou uitzitten. 187 

Na de oorlog keerde Verschaffeit voor een laatste maal naar 
Nederland terug, want hij verbleef er tot zijn dood in 1955. Kort 
na de oorlog, in 1947, keek hij terug op de bewogen periode die 
de oorlog toch wel was geweest. Hij deed dit in het Nederlandse 
tijdschrift De Gids waarin hij de collaboratie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog radicaal veroordeelde en de Nederlanders ervan 
trachtte te overtuigen dat hiervoor geen enkele verontschuldiging 
bestond. " Vele, te vele Nederlanders nog zijn de mening 
toegedaan, dat de Vlamingen een onderdrukt volk zijn, wiens 

184 AMVC, Fonds Verschaf/elt, V4866, brief van JE. Verschaffeit aan I. 
Goossenaerts, Gent, 29 oktober 1941 . 
185 AMVC, Fonds Lebeer, L292J, brief van I. Lebeer aan I.E. Verschaffeit, 
Gent, 14 april 1942. 
186 I.E. VERSCHAFFELT, Nederlanders en Vlamingen, De Gids, 
110(1947), 10,p. 59. 
187 E. HENRIOT, op.cit., p. 43-45. 
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gedrag zelfs tijdens de tweede Duitse bezetting van hun land niet 
naar dezelfde maatstaf gemeten mag worden als dat van het 
Nederlandse volk in dezelfde voorwaarden. Men vergelijkt de 
positie der Vlamingen in die omstandigheden met die der 
Tsjechen in de vorige wereldoorlog en met die der Finnen in de 
laatste. Ik wens daartegen op te komen: die vergelijking gaat 
niet op, zeker niet althans voor wat de tweede Duitse bezetting 
betreft. Het door een Fransgezinde Belgische regering 
onderdrukte Vlaanderen! Dat klinkt heel fraai in redevoeringen 
en in gedichten, maar is toch niet van overdrijving vrij. Een feit 
is het evenwel, dat de van hun rechten bewuste Vlamingen 
ernstige grieven hadden en oordeelden, dat hel Vlaamse volk 
verstoken bleef van rechten, die door de Belgische grondwet 
waren gewaarborgd Dit kweekte, vooral bij jonge heethoofden, 
een anti-Belgische gezindheid, die zich heeft geuit o.a. in het 
stichten van een VN V (Vlaams-nationalistisch Verbond; dat 
tijdens de Tweede Wereldoorlog dezelfde rol heeft gespeeld als 
de NS.B. in Nederland), met de grondvesting van een 
onafhankelijke staat Vlaanderen als ideaal ... " . 188 Verschaffeit 
vond dan ook dat er geen enkele verzachtende omstandigheden 
konden ingeroepen worden en dat ze als landverraders dienden 
gestraft te worden. 
Tegelijkertijd pleitte Verschaffeit voor een sterke samenwerking 
tussen Nederlanders en Vlamingen, maar dan op basis van 
respect en niet "met een neerbuigende vriendelijkheid" die zelfs 
de collaboratie van vele Vlamingen zou vergoelijken. 189 

De laatste maal dat Verschaffeit naar Gent zou terugkeren, was 
in 1952, ter gelegenheid van de eeuwfeesten van /t Zal Wel 
Gaan. Drie jaar later overleed hij in zijn tweede vaderland, 
Nederland. 

188 J.E. VERSCHAFFELT, Nederlanders en Vlamingen, De Gids, 
110(1947), 10, p. 52. 
189 J.E. VERSCHAFFELT, Nederlanders en Vlamingen, De Gids, 
110(1947),10, p. 59. 
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D. BESLUIT 

Deze studie heeft één van de belangrijkste natuurkundigen uit de 
Belgische wetenschapsgeschiedenis in de schijnwerpers willen 
stellen. Hierbij hebben we ons steeds trachten voor te houden dat 
de wetenschappelijke levenswandel van Verschaffe!t niet te 
begrijpen valt als men de externe context niet in rekening neemt. 
Dit rechtvaardigt de keuze om een deel van dit onderzoek te 
richten op Verschaffelts contacten met de Vlaamse Beweging en 
dan vooral zijn rol in de Vlaamse wetenschappelijke emancipatie. 
Beide aspecten hebben elkaar wederzijds beïnvloed. 
Een ander deel van deze biografie heeft als doel gehad de 
erbarmelijke toestand waarin het zuiver wetenschappelijk 
onderzoek vertoefde, aan te tonen vanuit de ervaringswereld van 
één man. In dit verband wordt trouwens regelmatig gewezen op 
de vernederlandsing van de Gentse universiteit die voor het 
wetenschappelijk peil van de Gentse universiteit ernstige 
gevolgen zou gehad hebben. Deze argumentatie, die toen en 
soms ook nu nog naar voren wordt geschoven, moet omgekeerd 
worden. Het is juist dankzij de vernederlandsing van de Gentse 
universiteit dat deze instelling nieuw leven werd ingepompt door 
de aanstelling van Nederlandstalige professoren. Vele van deze 
docenten brachten ook een belangrijke impuls mee tot 
modernisering en verhoging van het wetenschappelijk onderwijs 
en onderzoek dat aan de Gentse universiteit zou gegeven 
worden. Verschaffeit heeft dit bewezen op zijn terrein door de 
natuurkunde in Gent resoluut naar de twintigste eeuw te 
brengen. 
Tot slot zouden we niet alleen willen hopen, maar er ook op 
aandringen dat de interne wetenschappelijke evolutie van 
Verschaffelt zou bestudeerd worden. Dit zou een mooi begin zijn 
voor een hernieuwde belangstelling voor de 
wetenschapsgeschiedenis, een wetenschap die een sleutelpositie 
verdient aan onze universiteiten. 
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HET WETENSCHAPPELIJK WERK VAN 
JULES EMILE VERSCHAFFELT 

(1870-1955) 

door 
M. Dorikens, 

Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen 
en 

L. Dorikens-Vanpraet, Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica 

1. INLEIDING 

Deze eerste overzichtsstudie van het wetenschappelijk werk van 
lE.Yerschaffelt werd mogelijk door de volledige overbrenging 
van het wetenschappelijk archief van Verschaffeit naar het 
Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen. Dit 
archief werd in het verleden bewaard door wijlen Prof Dr. lL. 
Verhaeghe, opvolger van Prof lE. Verschaffeit, en daarna door 
Prof Dr. G. Robbrecht en Mevr. Prof Dr. C. Henriet-Iserentant. 
In januari 1995 werd het laatste deel overgedragen aan het 
Museum samen met het laatste deel van het zeer uitgebreide 
instrumentarium dat door lE. Verschaffeit werd beheerd, 
instrumentarium dat zijn oorsprong vindt in de alleroudste 
collecties fysica-apparatuur van de RUG. Een eerste deel van het 
archief werd ter gelegenheid van deze publikatie opengesteld 
voor consultatie en verwerking in de biografie. Zowel het 
"Verschaffeit archief' als de "Verschaffeit collectie" zijn zo 
omvangrijk dat deze eerste studie slechts een summier idee kan 
geven van het belang ervan. In deze studie wordt de nadruk 
gelegd op de interactie tussen de organisatorische moeilijkheden 
en het wetenschappelijk onderzoek. De daarmee verbonden 
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onderwijsproblemen komen, daar waar belangrijk, ook aan bod. 
Het gebruikte cijfermateriaal (kredieten, toelagen) is uitsluitend 
ontleend aan dit archief Dat Verschaffeit meer was dan een 
plaatselijke persoonlijkheid, komt duidelijk tot uiting in zijn 
betrekkingen met de tinancierende instellingen en met de 
internationale onderzoekswereld . 

2. OPLEIDING IN GENT 

De wetenschappelijke loopbaan van JE. Verschaffeit vangt aan 
in 1889 met de publikatie van zijn eerste artikel in het Botanisch 
Jaarboek: "Het nut der photomicrographie bij de studie der 
plantkunde". I Duidelijk onder de invloed van zijn leermeester J 
Mac Leod gaat zijn eerste interesse naar de plantkunde, maar bij 
het doorlezen van het artikel stelt men al snel vast dat er in de 
plantkundige toch reeds een echte natuurkundige verscholen zit. 
In een pleidooi voor het gebruik van de microfotografie als 
aanvulling of vervanging van de klassieke visuele tekening 
bespreekt hij reeds de mogelijkheden van het gebruik van 
gepolariseerd licht, dubbelbreking, het gebruik van nicols. de 
weergave van stereoscopische effecten. Hij wijst op problemen 
zoals de onmogelijkheid om kleuren vast te leggen, en de 
foutieve weergave van de kleuren op de bestaande zwart-wit 
emulsies (bv. rood werd als diep zwart weergegeven zodat veel 
details verloren gingen in de foto, details die met het oog 
uitstekend zichtbaar waren). ''Het ware wenschelijk dat iedereen 
die zich met microscopizeeren onledig houdt. de 
photomicrographie aanleerde", aldus zijn besluit. 
Verschaffeit zal in de jaren 1890 en 1891 nog twee artikels 
publiceren over plantkunde, maar daarna gaat hij resoluut de weg 
van de fysica en vanaf 1892 zijn al zijn wetenschappelijke 
publikaties in dat domein. 
De inleiding van het artikel "Proeve eener theorie der 
hygroscopische bewegingen" van 1891 2 geeft duidelijk weer hoe 
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Verschaffeit van de plantkunde naar de fYsica evolueert: ''Het 
volgende opstel werd geschreven naar aanleiding van een 
onlangs verschenen werk van Dr. C. Steinbrinclè waarin 
schrijver een volledige theorie geeft der hygroscopische 
bewegingen bij planten. Behalve theoretische beschouwingen, 
bevat die studie de wiskundige behandeling van vraagstukken, 
waarvan de oplossing tot het verklaren der bij planten 
waargenomen verschijnselen onontbeerlijk is. Het is echter niet 
voor den plantenkundige alleen dat de verkregen resultaten 
belang opleveren: het geldt hier immers wetten en stellingen, die 
de hygroscopische bewegingen over 't algemeen beheerschen, en 
waarvan de kennis dus voor den natuurkundige niet minder 
belangrijk is. Al de bespiegelingen die in Steinbrinck's 
verhandeling voorkomen, mogen dus beschouwd worden als een 
bijdrage tot een theorie der hygroscopische bewegingen in 't 
algemeen. Voor zoover ik weet bestaat zulk een theorie niet; ik 
heb dus in het volgende opstel getracht, door het samenvatten 
en het uitbreiden van Steinbrinck's algemeene beschouwingen, 
zulk een theorie op te bouwen; tevens heb ik mij voorgesteld de 
verkregen uitkomsten door natuurkundige proeven te 
bevestigen ". 
Volgt dan een nauwkeurige wiskundige uiteenzetting van 18 
pagina's waarin uitgerekend wordt hoe, en volgens welke wetten 
een materiaal dat met water wordt "geïmbibeerd" al dan niet 
anisotropisch uitzet in de verschillende richtingen, en hoe zijn 
vorm daardoor verandert. Ook het geval van plaatjes bestaande 
uit twee dunne, verschillende lagen wordt behandeld. Daarna 
volgen een aantal zeer zorgvuldig beschreven experimenten, 
uitgevoerd met papier. De zorg waarmee hij, ook dan reeds, te 
werk gaat, moge blijken uit het feit dat de uitzetting van het 
papier gemeten wordt met een kathetometer, en niet zomaar met 
enig willekeurig meetinstrument. 
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In 1892 wordt Verschaffeit assistent bij A. Renard waar hij zich 
wijdt aan de kristallografie. Weldra verschijnen enkele 
mededelingen van zijn hand, op het gebied van de optica van de 
kristallen. Veel later, als hij reeds hoogleraar is in Brussel, zal hij 
dit onderwerp weer opnemen, en belangrijk werk verrichten. 

Twee jaar doctorale studie in Gent brengen Verschaffeit in 
contact met Van der Mensbrugghe. Die weet hem te interesseren 
voor de capillariteit van vloeistoffen. Dit hoofdstuk van de fysica 
zal hem heel zijn verdere loopbaan blijven boeien, en zodra hij 
zich gaat bezighouden met het vloeibaar maken van gassen, zal 
hij zich toeleggen op de studie van hun oppervlaktespanning en 
hun fysische constanten. Nauw verwant aan de capillariteit, is die 
andere moleculaire werking, de viscositeit. Ook dat onderwerp 
boeit Verschaffeit uitermate. Vandaar zijn diepgaand onderzoek 
naar de inwendige wrijving van vloeibaar gemaakte gassen. Van 
Aubel, op zijn beurt, wekt in de jonge doctorandus Verschaffelt 
belangstelling op voor de fysische scheikunde. Getuige daarvan 
publikaties omtrent brekingsindices van mengsels en 
dampspanning van zoutoplossingen. 4 

3. DE LEIDSE PERIODE 

In 1894 vertrekt Verschaffeit naar Amsterdam en Leiden, waar 
hij onder de invloed komt van grote fysici als van 't HofT, van der 
Waals en Kamerlingh-Onnes. Een kaartje in het bezit van het 
Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen vermeldt: 
''De Faculteit Wis- en Natuurkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam verleent den Heer Dr. Julius Verschaffeit 
vergunning tot het bijwonen van de lessen van den Hoogleeraar 
Dr. J.H. van '1 Hoff", gedateerd 10 januari 1894. 
Met van 't Hoff werkt hij in Amsterdam aan de studie van de 
moleculaire toestand van water, een studie die later zou 
aanleiding geven tot het opstellen van de toestandsvergelijking 
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van een associërende stof Van 't Hoffzou in 1901 de Nobelprijs 
voor chemie krijgen. Het Museum voor de Geschiedenis van de 
Wetenschappen bezit een boek getiteld Stéréochimie par JH 
van 't Hoff waarop op de titelpagina met de hand geschreven 
staat: "Dit exemplaar dat aan van 't Hof! toebehoorde werd me 
in 1895 door hem geschonken", getekend 1.E. Verschaffeit. In de 
tekst komen verschillende annotaties voor in een handschrift dat 
niet dat van Verschaffelt is, dus waarschijnlijk dat van van 't Hoff 
zelf Verder bevinden zich in dit boek enkele losse nota's en 
brieven die het vermelden waard zijn. We trachten het verhaal te 
reconstrueren: Prof A.1.1. Van de Velde, directeur van het 
Museum voor de Geschiedenis der Wetenschappen, schrijft aan 
Prof. 1. Verhaeghe in 1952: "Prof Verschaffeit gaf in 1946 aan 
het Physisch-Chemisch laboratorium te Gent cadeau: -een 
exemplaar van van 't Hoffs "Stéréochimie ", met eigenhandige 
aantekeningen van de auteur - een photographisch portret". 
Prof 1. Verhaeghe antwoordt daarop: "Dit boek werd aan het 
Laboratorium voor Physico-Chemie (Collega Rutgers) 
afgestaan. Naar ik vernam zou onze collega Rutgers bereid zijn 
het aan het Museum voor de Geschiedenis der Wetenschappen 
af te staan. Met hartelijke groeten, J Verhaeghe". Tenslotte 
schrijft Prof Rutgers (in zijn eigen niet te imiteren stijl!) op 8 
oktober 1952 aan Prof A.l.J. Van de Velde: "Den boek geeme 
tot Uwe dispositie. 'k Wil 'k ik hem wel meebrengen ter 
vergadering van 11 Oct., tenzij U de voorkeur er aan geeft eerst 
den Beheerder van onze plannen in kennis te stellen. 'k Heb een 
paar keer getracht met U te telefoneren, maar men schijnt een 
boeren streek als Lochristi niet te wil/en verbinden met het 
gedistingeerd quartier Houtebriel, dus van daar dit formeel 
epistel. Als steeds de Uwe, Hoogachtend, A.J Rutgers". 6 

Het zijn vooral de Leidse fysici van der Waals (Nobelprijs in 
1910), Kamerlingh-Onnes (Nobelprijs in 1913) en Lorentz 
(Nobelprijs in 1902), die het werk van Verschaffeit richting 
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zouden geven. De cursusnota's van de lessen gegeven door 
Lorentz in de jaren 1897-98, en in 1911 en 1916, neergeschreven 
door Verschaffeit, zijn bewaard gebleven. 
De nota's "Over Spectraallijnen"6, opgetekend in 1897-98, bij de 
lessen van Lorentz, tonen duidelijk dat Verschaffeit toen een zeer 
degelijke vorming als spectroscopist heeft meegekregen. Alle 
factoren die de verbreding van spectraallij nen beïnvloeden 
wcrden hier grondig geanalyseerd. Veelvuldige referenties naar 
de toen actuele literatuur tonen dat het een zéér moderne cursus 
was. Het hoeft ons dus niet te verwonderen dat Verschaffeit, 
naast zijn eigen vakgebied even goed de spectroscopie kende, en 
deze kennis begin de jaren '30 overdraagt op zijn jonge assistent 
1. Verhaeghe, die hierop zou inpikken en het Natuurkundig 
Laboratorium tot een optisch-spectroscopisch laboratorium zou 
uitbouwen in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. 
In de nota's "Les électrons,,6 van 1911 vinden we als 
samenvatting: "Théorie moderne de l'é/ectricité et du 
rayonnement: hypothèse des électrons de Lorentz: partieules 
excessivement petites, chargées positivement et négativement, 
présentes en qua/ité considérable dans les corps pondérables, en 
nombres égaux dans les corps neutres, en excès dans les corps 
chargés, et par la distribution et les mouvements desquels nous 
tdchons d'exp/iquer tous les phénomènes électriques et optiques 
qui ne se passent pas dans l'éther pur ... ". We zien tal van 
formuleringen die typisch zijn voor de stand van de fysica in die 
jaren, o.a. onder het hoofdstuk "Propriétés des rayons 
cathodiques" : "Il est bien remarquable que les mesures 
effectuées dans divers gaz ont fourni des valeurs de e/m· qui 
sont toujours du même ordre. Il en résulte que l'électron soit 
indépendant de la malière dont il provient". Of onder het 
hoofdstuk "Magnétisme" : "Pour expliquer les phénomènes 

• e is de lading van het electron, m de massa van het electron; 
e/m = 1. 76 101\ C.kg- I 
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magnétiques par la théorie des électrons on en est encore aux 
essais". Het is niet direct duidelijk waarom deze nota's in het 
Frans opgesteld zijn. Ze bevatten een aantal schetsen van 
instrumenten, zoals die vandaag terug te vinden zijn in de 
collectie Verschaffeit van het Museum voor de Geschiedenis van 
de Wetenschappen. 

In 1899 promoveert Verschaffeit in Leiden met een proefschrift 
getiteld "Metingen omtrent het verloop der isothermen bij 
mengsels van koolzuur en waterstof, .7 Het bevat 64 pagina's. 
Het onderwerp van deze verhandeling wordt nog uitvoerig 
toegelicht in verschillende publikaties. 8 

9 10 Dit doctoraat, dat hij 
nodig had om in Nederland een betrekking te kunnen bekleden, 
zoals hij dat zelf schrijft in de inleiding tot deze verhandeling, 
wordt later zijn "Nederlands doctoraat" genoemd; immers in 
Gent had hij reeds de titel van doctor in de wis- en natuurkunde 
verworven in 1893. 
De titel van dit "Nederlands doctoraat" laat niet vermoeden hoe 
belangrijk de inhoud eigenlijk wel is voor de ontwikkeling van de 
wetenschap van de lage temperaturen op dat ogenblik. In 1889 
had van der WaaIs zijn moleculaire theorie gepubliceerd 11, 

waarbij hij het isothermennet van een mengsel van twee stoffen 
voorstelt door een vergelijking van dezelfde vorm als voor een 
zuivere stof. Daarop onderneemt Kuenen een aantal 
experimenten om die theorie te bevestigen.12 Hij maakt daarbij 
echter gebruik van mengsels van twee gassen waarvan de 
parameters niet zo heel veel verschillen, en de fysici vragen zich 
terecht af of de van der Waals-wetten nog wel opgaan als de 
gassen wél zeer verschillend zijn. Koolzuur en waterstof voldoen 
aan die eis. De experimenten van Verschaffeit laten toe de 
moleculaire theorie van van der Waals te toetsen, het verband 
tussen verschillende parameters vast te stellen, en uit te maken 
welke formules moeten gebruikt worden voor het beschrijven 
van andere parameters. In 1894 zegt H. Kamerlingh-Onnes reeds 
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dat het precies voor dit type experimenten is, dat het Cryogeen 
Laboratorium van Leiden is opgericht. 

De bijstellingen bij deze doctoraatsverhandeling, 12 in totaal, 
betreffen de gebieden van de mechanica, de zuivere wiskunde, de 
hydrostatica, de hydrodynamica en de optica. De 7 e stelling is 
waard vermeld te worden: "Het feit dat in een bepaald punt der 
aarde de versnelling der zwaartekracht voor alle lichamen 
dezelfde is, pleit voor de opvatting dat er maar één stof bestaat", 
Deze nogal cryptische uitlating zou wel enige toelichting van de 
schrijver vereisen, maar heeft waarschijnlijk te maken met het 
toen gangbare beeld van de bouw van het atoom en van "de stof' 
in het algemeen. 

In Leiden is ondertussen een wereldbefaamd laboratorium 
gegroeid voor de studie van lage temperaturen, waar 
baanbrekend werk op dat gebied wordt verricht. In 1908 maakt 
Heinke Kamerlingh-Onnes er voor het eerst helium vloeibaar. 
Vanzelfsprekend is Verschaffeit nauw betrokken bij de 
experimenten. Hij is de eerste die er in slaagt, dicht bij het 
kritisch punt, de viscositeit van vloeibaar gemaakte gassen te 
bepalen uit hun capillaire opstijging. Enkele foto's tonen 
Verschaffeit aan het werk in het Cryogeen Laboratorium in 
Leiden, in de periode 1914-18. 

Het lijkt ons normaal, dat het werk van Verschaffeit, zoals het tot 
ons komt in zijn publikaties uit de Leidse periode, totaal 
voorbijgaat aan de radioactiviteit, die in diezelfde periode, vooral 
in Frankrijk en in Engeland, hét onderwerp van de dag is in de 
fysica. De studie van lage temperaturen is een minstens even 
boeiend onderwerp, en is op dat ogenblik even nieuw. Lorentz, 
Zeeman, van der Waals, Kamerlingh-Onnes en van 't Hoff zijn de 
Leidse Nobelprijswinnaars in de periode 1900-1914, de periode 
dat Verschaffeit m aanraking komt met Leiden. De 
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Nobelprijswinnaars verbonden aan de evolutie van het 
atoommodel zouden maar aan bod komen in de daaropvolgende 
jaren. Als men werkt in een cryogeen laboratorium zoals dat van 
Leiden, waar een aantal bezielde en talentvolle wetenschappers 
lij aagt 11 op het absolute nulpunt, en er met elk zorgvuldig 
uitgevoerd experiment dichter bij komt, dan kan de rest van de 
fysica, hoe boeiend en nieuw ook, slechts een marginaal 
onderwerp zijn in de interessesfeer van de jonge onderzoeke:-. 
VerschaffeIt zal dus wel met mindere interesse de artikels gelezen 
hebben die met nogal wat verwarring (en onjuistheden, zoals 
later bleek) trachtten een verklaring te vinden voor de bouw van 
het atoom. Pas in 1920 zal hij enkele artikels wijden aan de 
structuur van het atoom en aan X-stralen. Ook radioactiviteit op 
zichzelf, het radioactief verval, was niet van direct nut voor de 
studie van lage temperaturen, Zeeman-effect of viscositeit. 
In 1924 wordt aan Verschaffelt een verzameling aangeboden van 
de publikaties gemaakt in Leiden, onder de titel Leidsche 
Verhandelingen 6 De opdracht luidt: "Aan Prof Dr. J.E. 
Verschaffe/t op den zilveren feestdag van zijn Nederlandsch 
doctoraat, ter herinnering aan zijn enthousiaste en vruchtbare 
werkzaamheid, aangeboden door zijne Hol/andsche vrienden en 
vakgenoten". Deze opdracht is ondertekend met 30 namen, 
waaronder P. Ehrenfest, A.D. Fokker, M. de Haas, H 
Kamerlingh-Onnes, W.H Keesom, HA. Lorentz, F.M. Penning, 
P. Zeeman, namen die stuk voor stuk verbonden zijn aan 
belangrijke ontwikkelingen in de fysica, en die elke fysicus 
bekend in de oren klinken. Dit illustreert nogmaals de sfeer van 
intens onderzoek die heerste in het cryogeen laboratorium. 

Vooral onder de invloed van Lorentz, zal VerschaffeIt gedurende 
zijn hele loopbaan steeds trachten aan het experiment ook de 
theorie te koppelen. Hij hanteert het werktuig van de wiskunde 
met grote kunde, en slaagt er in o.m. de inwendige wrijving van 
vloeistoffen nauwkeurig te beschrijven. Het gelukt hem zo de 
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viscositeit van vloeibare waterstof te bepalen, een gegeven waar 
op dat ogenblik een groot deel van de wetenschappelijke wereld 
sterk in geïnteresseerd is. 

Verschaffelt is streng in zijn wetenschappelijke kritiek, neemt 
nooit iets als bewezen aan zolang het niet door onafhankelijke 
experimenten en een gedegen mathematisch model bevestigd is. 
Zijn experimenten zijn doordrongen van een grote 
zorgvuldigheid. In een artikel van zijn hand van 1895, 
"Measurements conceming the capillary ascension of Iiquefied 
gases,,13, lezen we bv. "Jn order that we might be sure that the 
carefully chosen capillary tube had everywhere the same 
diameter, capillary ascension was observed at several spots; the 
diameter had really everywhere the same value. This trial being 
made once, capillary ascension might in the following 
experiments be measured at every part of the capillary tube". 
Dergelijke werkwijze is typisch voor de manier waarop een 
goede experimentator te werk gaat, en niets aan het toeval over 
laat. (NB: de Leidse glasblazers waren wereldberoemd; ze 
konden naar men zegt een glazen sfeer blazen op 1ll000e 
nauwkeurig; geen wonder dus dat het capillair overal even dik 
was). 

4. VERSCHAFFELT EN DE U.L.B. 

Van 1906 tot 1914 is VerschaffeIt verbonden aan de Universiteit 
van Brussel. Hij houdt in die periode lezingen over zijn 
onderzoek in het gebied van de lage temperaturen zo bv. 
"Helium vloeibaar gemaakt!"14, en blijft artikels publiceren over 
oppervlaktespanning en capillariteit. Hij schrijft ook meerdere 
artikels betreffende onderzoek in de optica en ontdekt twee 
merkwaardige optische verschijnselen: de maximum deviatie, en 
de constante deviatie van de buitengewone lichtstraal. Zijn 
benadering is daarbij zowel theoretisch als experimenteel. Hij 
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publiceert zijn bevindingen in de zeer belangrijke artikels "Sur 
l'existence d'un maximum de déviation dans la réfraction de la 
lumière à travers un prisme cristallin,,15 en "Sur la déviation des 
ondes extraordinaires dans un prisme biréfringent"16. Beide 
artikels zijn ook nog eens verschenen in de Travaux du 
Laboratoire de Physique de I'Université Libre de Bruxelles, nrs. 
1 en 2. In 1914 keert VerschaffeIt terug naar Leiden. 

5. VERSCHAFFELT EN HET INSTRUMENTARIUM 
VAN HET NATUURKUNDIG LABORATORIUM 

Als Verschaffeit in 1923 terug naar Gent komt als hoogleraar, 
om er de pas opgerichte Nederlandstalige cursussen fysica op 
zich te nemen, komt zijn talent voor wetenschappelijk onderzoek 
bijzonder goed tot uiting. Hier kan hij niet beschikken over het 
reusachtige instrumentarium dat in Leiden aanwezig is. Allerlei 
moeilijkheden doen zich voor, niet het minst omdat de 
vervlaamsing maar gedeeltelijk is, en het zgn. "Nolf-stelsel" nog 
vele jaren in voege blijft, waarbij het Nederlandstalig onderwijs in 
Gent zich maar moeizaam kan ontwikkelen naast het bestaande 
Franse regime. De "Cours Flamand" heeft een grote achterstand 
wat betreft wetenschappelijke uitrusting. Hetgeen VerschaffeIt 
qua apparatuur overneemt van zijn Franstalige collega, P. 
Drumaux, is niet zo heel veel, en eerder verouderd. Het is bijna 
allemaal demonstratie-apparatuur; van een echt 
onderzoekslaboratorium is geen sprake. VerschafTelt legt zich 
erop toe in Gent een kern van ernstig 'wetenschappelijk 
onderzoek te stichten. 
De overname van het instrumentarium van P. Drumaux, die de 
Franstalige cursus fysica blijft geven, parallel met de 
Nederlandstalige, leidt tot een langdurig aanslepende discussie, 
die zelfs voortduurt lang nadat Drumaux "van zijn leeropdracht 
ontlast is" in 1931, na het afschaffen van de Franstalige 
cursussen. Op 25 november 1938 schrijft de Rector aan 
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Verschaffelt6
: "Het spreekt vanzelf -en dit besluit werd degelijk 

genomen in den Beheerraad van het Universiteitsvermogen- dat 
de toestellen die nog in het bezit van Prof Drumaux zijn, 
beschouwd moeten worden als deel uitmakende van de 
verzameling die onder Uw directie staat. De toestellen die nag 
door Collega Drumaux zouden kunnen gebruikt worden, dienen 
hem eenvoudig in bruikleen afgestaan te worden". 

Het laboratorium waarover Verschaffeit in 1923 de leiding krijgt 
is gevestigd in de Sint-Pietersnieuwstraat 70 (Hotel de Veyrac). 
De eerste rekeningen uit die periode· zijn voor metselwerk en 
voor het leggen van vloeren, wat duidelijk uitwijst dat de 
behuizing van het laboratorium ook niet zonder problemen was. 

De aankoopregisters van de wetenschappelijke apparaten bestaan 
nog. Eerst begint Verschaffelt met de aanschaf van zeer 
a!gemene, voor een laboratorium uit die tijd levensnoodzakelijke, 
instrumenten (thermometers, galvanometers, kathetometer, 
microscoop, volt- en ampèremeters, regelbare weerstanden, 
Wheatstone bruggen, enz.) en modernere demonstratie-toestellen 
voor de studenten (slinger, gyroscoop, valmachine van Atwood, 
stemvorken, enz.) .17 In 1924 wordt ook een Röntgenapparaat 
aangeschaft, waarschijnlijk voor demonstratie voor studenten, 
niet zozeer voor het onderzoek. In 1932 en in 1934 worden o.m. 
viscosimeters aangeschaft, wat wijst op zijn nog altijd durende 
belangstelling voor dit type metingen, maar vanaf 1936 ziet men 

• Praktisch alle rekeningen en facturen van 1923 tot 1930 zijn 
bewaard gebleven en opgenomen in het Museum voor de 
Geschiedenis van de Wetenschappen in het Archief 
lE. Verschaffelt; in dit artikel wordt er op enkele plaatsen naar 
verwezen, zonder in te gaan op de details; vermelde bedragen 
zijn meestal afgeronde bedragen; het geheel omvat honderden 
documenten. 
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tussen de toestellen die aangekocht worden optische banken 
verschijnen met hun toebehoren, een monochromator, evenals 
allerlei kwartsplaatjes, halfgolflengte plaatjes, nicols, een 
Nakamura plaatje, enz., later ook polarimeters en spectrometers 
wat wijst op wetenschappelijk onderzoek in het gebied van de 
optica. 

6. NAAR EEN VOLWAARDIGE WETENSCHAPPELIJKE 
BffiLIOTHEEK 

Reeds vanaf de eerste jaren dat VerschaffeIt het laboratorium 
bestuurt legt hij ook een uitgebreide bibliotheek aan die al de 
standaardwerken over fysica van die tijd omvat. Deze 
indrukwekkende collectie is bewaard gebleven en thans ook 
opgenomen in het Museum voor de Geschiedenis van de 
Wetenschappen. Het feit dat Verschaffelt zijn wetenschappelijke 
vorming in Leiden ontving zal wel niet vreemd zijn aan zijn besef 
dat elk laboratorium, die naam waardig, een uitgebreide 
bibliotheek moet bezitten. 
Hij investeert jarenlang aanzienlijke bedragen in die bibliotheek: 
4.048,20 F voor de aankoop van 7 delen van het Handbuch der 
Physik; 1473,40 F voor de 2. Ergänzungshand 2. Teil van de 
Landolt-Börnstein Tabellen, en dat in 1930! Ter vergelijking: een 
"normaal" boek, bv. Planck - Einführung in die theorie der 
Wärme kost 86,- F. 6 Sommige van die boeken worden 
"aangekocht door de faculteit en in het laboratorium 
gedeponeerd" , aldus een kaartje, met de handtekening van 
VerschaffeIt, teruggevonden in zijn archief. Hij weet van dit 
patrimoniumkrediet uitstekend te profiteren: in 1936 koopt hij 
voor rekening van de faculteit voor 11.100,35 F boeken bij de 
boekhandel Claeys-Verheughe, daar waar op datzelfde krediet 
slechts voor 562,20 F wordt aangekocht voor collega Goubau uit 
de Scheikunde.6 Trouwens vanaf 1933 neemt de bibliotheek 
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inhoudelijk een veel meer "moderne" tendens aan. We zien dat 
een abonnement genomen wordt op Reviews of Modern Physics 
(aangekocht met drie jaar terug), een tijdschrift dat steeds de 
meest fundamentele vooruitgang in de fYsica in uitstekende 
artikels heeft behandeld. In minder dan twee jaar koopt 
Verschaffelt (vermoedelijk ook wel op aandringen van 
V erhaeghe) de standaardwerken die in elke goede bibliotheek 
thuishoren. Nu nog kan men de werken van De Broglie, Ast0n, 
Perrin, Curie, Heisenberg, Planck, Einstein, Ehrenfest, 
Sommerfeld, Rutherford, Fermi, Meitner, enz., aangekocht door 
Verschaffeit, raadplegen in het Museum voor de Geschiedenis 
der Wetenschappen. 

7. WETENSCHAPPELIJKE KREDIETEN 

Verschaffeit is een meester in het bekomen van toelage!1 van 
allerlei instanties, niet alleen van de Universiteit zelf, maar ook 
van de Fondation Universitaire, van het FNRSINFWO, van de 
Fondation Francqui, e.d. (zijn opvolger, 1. Verhaeghe, zou later 
trouwens hetzelfde meesterschap aan de dag leggen). 
Met de hand geschreven krediet rekeningen van 1924 en 19256 

getuigen ervan dat Verschaffeit altijd met grote zorg zijn 
uitgaven bijhield. Zijn budget vanwege de Universiteit voor 1924 
(zijn aanvangsjaar, qua financiering) bedroeg 50.000,- F. Een 
aanzienlijk bedrag dus! We zien dat hij reeds belangrijke 
investeringen doet: meer dan 8.000,- F bij DJ.P., 3.500,- F bij de 
Soc. Génevoise, enz. 
Als we enkele budgetten van verschillende professoren aan de 
universiteit naast elkaar plaatsen, dan blijkt daaruit duidelijk de 
"financiële politiek" van Verschaffeit. Voor de overzichtelijkheid 
zijn de getallen afgerond. 
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Patrimoniumbudget 1928 

Drumaux 20.500 
Gillis 10.500 
Goubau 
Moens 10.400 
Van Aubel 4.900 
Verschaffeit 10.000 

1929 

6000 
12.500 
20.500 
9.000 
2.600 
9.000 

1934 

12.000 
17.000 
8.000 

25.000 

1939 

27.800 
11.000 
9.000 

De betoelaging van de Franstalige cursussen neemt dramatisch af 
(Drumaux, Van Aubel) vooraleer totaal te verdwijnen; sommige 
professoren blijven een nagenoeg gelijk budget houden; dat van 
Verschaffeit gaat de hoogte in. 
In een (tweetalige) brier dd. "26 juli 1927" van het beheert 
adrninistration van de Universiteit Gent/Université de Gand 
wordt aan Verschaffelt medegedeeld dat zijn budget verhoogd 
wordt met 4.400,- F tot een totaal van 11.400,- F. In de rand 
maakt Verschaffeit het optelsommetje "20.000 + 11.400". Hij 
moet dus nog over een ander krediet van 20.000,- F beschikt 
hebben. 
In datzelfde jaar 1927 krijgt Verschaffeit een krediet van 
10.000,- F van de Fondation Universitaire voor het volgende 
onderzoek6 

: 

"r Mesure de la tension superficielle de mélanges et solutions à 
diverses concentrations et températures. 
2° Etude spectrographique des minéraux radioactïfs du Congo. 
3°Etude systématique des propriétés et détermination des 
constantes physiques du radon". 
Het eerste onderwerp is een echt Verschaffelt-onderzoek. Het 
tweede en derde hebben niet te maken met studie van de 
radioactiviteit, zo~ls men zou kunnen denken, maar met optica. 
We zien dat de tweede publikatie van J. Verhaeghe, student van 
Verschaffeit, en zijn latere opvolger, als titel draagt "Le spectre 
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waarnaar hij is uitgeweken, is het vermelden waard. Bom stelt 
vier kandidaten voor, maar we citeren alleen de gegevens van de 
eerste: "Dr. G. Herzberg, Darmstadt. Er ist Schü/er von Franck 
und ein ganz vorzüglicher Physiker. Sein Gebiet ist 
Spektroskopie und ihre Anwendung auf die Erforschung der 
Mo/ekü/-Struktur. Er hat eine grosse Anzah/ Arbeiten darüber 
verö.ffentlicht, darunter sehr wichtige. Auch ist er ein 
hervorragender Kenner der Theorie, insbesonders des 
lvfo/ekü/baus nach der Quantenmechanik. Herzberg ist ''Arier'', 
aber seine Frau, die auch Physikerin ist, ist Jüdin. Darum ist er 
jetzt aus seiner Stelle in Darmstadt ent/assen worden und muss 
Ostern fort. A/s ich den Cambridger Kollegen davon erzäh/te, 
aüsserten sie sog/eich den Wunsch Herzberg hierher zu ho/en, 
weil es hier keinen so guten Spektroskopiker gibt. Ich weiss aber 
nicht, ob die Mitte/ daJür vorhanden sind Wenn ich Herzberg 
gewinnen können, so haben Sie einen Mann von hohen Range, 
und auch Frau Herzberg ist eine gut durchbi/dete Physikerin". 
Cambridge kan echter blijkbaar Herzberg niet opvangen, en hij 
komt daarop enkele malen naar Gent voor besprekingen, maar in 
een brief dd. 29 maart 1935 meldt hij aan Verschaffeit dat hij 
voorlopig nog wat mag blijven in Darmstadt, en dat hij zopas een 
aanbod heeft gekregen om naar Canada te gaan, waar hij een 
vaste aanstelling kan krijgen. Het gezin vertrekt in 1935 naar 
Canada, waar Herzberg research professor wordt aan de 
Universiteit van Saskatchewan. Gezien het verloop van de 
geschiedenis in de daaropvolgende jaren is dat een voor hem en 
zijn vrouw eerder gelukkige ontwikkeling; voor Gent echter 
minder, want in 1971 krijgt Gerhard Herzberg de Nobelprijs 
scheikunde! 
Ook met een ander jong Duits fysicus, W. Heitler, aangeraden 
door Rosenfeld in 1933, vist Verschaffelt achter het net. Hier 
gaat eveneens een unieke kans verloren, want Heitler zou de 
medewerker van Hans Bethe worden, een andere 
Nobelprijswinnaar. Zijn naam zal voor altijd verbonden blijven 
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aan de Bethe-Heitler formule voor Bremsstrahlung 
(energieverlies door straling) van een elektron in een Coulomb 
veld. 19 Heitler zou ook de auteur worden van een standaardwerk 
dat elke fysicus kent: The Quantum Theory of Radiation. 2o Het 
Natuurkundig Laboratorium van Gent mist dus rakelings de 
medewerking van twee (misschien meer) uitzonderlijke fysici. 
Het is echter te begrijpen dat jonge Duitse wetenschappers in die 
periode zo ver mogelijk van nazi-Duitsland weg willen, en Gent -
met reden, zoals later zou blijken- niet ver genoeg vinden. 

In 1934 is het laboratorium gevestigd in lokalen in het complex 
aan de Joseph Plateaustraat en de Rozier, die opnieuw worden 
ingericht. De laboratoria worden voorzien van een geheel 
vernieuwde elektriciteitsinstallatie, met 440 V en 110 V 
gelijkstroom en 220 V wisselstroom. Op het bestek nr. 1806 van 
de firma M. Bracke en A. Monin, Ingénieurs (Gent)6 is met de 
hand bijgeschreven "Nieuwen kelder voor Mr. Verhaegen" (sic~ 
wat er op wijst dat Verschaffeit zelf meer en meer afstand neemt 
van het experimenteel onderzoek. 
Hij voert een continue politiek van uitbreiding, en neemt kelder 
na kelder in gebruik, wat duidelijk tot uiting komt in meerdere 
brieven tussen 1932 en 19356 in de stijl "Waarde Collega, 
ingaande op uw schrijven van ... , heb ik de eer u te berichten dat 
ik volledig akkoord ga den laboratoriumkelder in de 
Rozierstraat, door... afgestaan, bij de andere lokalen van het 
Natuurkundig Laboratorium te voegen en ze te beschouwen als 
tot uw dienst behorende ... Getekend: A. Schoep". 
Dat geeft wel wat touwtrekken met één van de professoren die 
Franstalige cursussen geeft, Van Aubel. Een brief van Beheerder
Inspecteur A. Schoep dd. 13 augustus 19356 (en die zowel in een 
Nederlandstalige als een Franstalige versie is bewaard gebleven) 
stelt: "De lokalen die door Mr. Van Aubel, thans professor 
emeritus, werden gebrUikt als laboratorium, bureel, enz. zullen 
voortaan, mobilier, toestellen en boeken inbegrepen, deel 
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uitmaken van het laboratorium voor algemeene natuurkunde 
(licentiaat en doctoraat). Met de toestemming van Mr. 
VerschaffeIt en op verzoek van den Heer Van Aubel, geef ik 
dezen laatste de toelating om, ten persoonlijken titel, zijn 
opzoekingen voort te zetten in het laboratorium dat thans door 
den Heer VerschaffeIt wordt bestuurd. Mr. Van Auhel zal 
geholpen worden, zooals alle opzoekers die in het laboratorium 
voor natuurkundige opzoekingen werken, door het lager 
personeel, mits zich te verstaan met den bestuurder". 
Het laboratorium is in die periode goed uitgerust. Vele collega's 
vinden het een bron van hulp, en ontlenen voortdurend 
toestellen. Zo vinden we vanaf 1932 "bruikleen nota's,,6 terug, 
getekend door professoren als R. Moens, Al Rutgers, P. 
Mortier, e.a. (idem trouwens voor de bibliotheek waar we 
dezelfde namen in de ontleningen herhaaldelijk terugvinden). 
Het laboratorium beschikt echter nog niet over een mechanische 
werkplaats, die voldoende goed is uitgerust om 
wetenschappelijke toestellen zelf te herstellen of te vervaardigen. 
In 193 1 stuurt de firma D. Verhaegen uit de Van Hulthemstraat 
nr.6 facturen voor o.m. "vermaken van een luchtledig apparaat 
naar Thomson door Leybolt", "vermaken van een slinger 
(pendule) naar Kater (met 2 messen) "., het vervaardigen van "1 
bobijn gansch uit koper met dubbele binnenwanden en 
ajkoelingsslang, omwonden met draad van 14110" (m.a.w. een 
watergekoelde solenoïde). 6 

In 1937 (brieven dd. 12 juni en 16 juli) laat de Beheerder
Inspecteur A Schoep aan de diensthoofden weten dat er 
omgeschakeld wordt van gelijkstroom naar wisselstroom, met 
verzoek aan de Heren Professoren hem te laten weten of ze al 
dan niet nog gelijkstroom nodig hebben. Dat creëert wel enkele 
problemen voor het Natuurkundig Laboratorium, want bv. de 

• "vermaken" betekent hier herstellen 
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V oltaische lichtboog in vacuüm werkt op 440 V en de 
electromagneten op 220 V gelijkstroom. 

In zijn handgeschreven nota's betreffende artikels die hij gelezen 
en geraadpleegd heeft, en waarin hij de samenvattingen afschrijft 
van de artikels die hem interesseren6

, vindt men, naast artikels 
over thennostatica en thennodynamica, ook een grote 
belangstelling voor het gebied van zijn eerste experimenten, nl. 
die betreffende brekingsindices. Zijn studenten, in het bijzonder 1. 
Verhaeghe, sluiten daar in hun onderzoek en hun experimenten 
bij aan. Het laboratorium zal stilaan de richting van de optica en 
de optische spectroscopie en spectrometrie uitgaan. Het is 
merkwaardig vast te stellen dat deze handgeschreven nota's later 
(vanaf zowat 1933) op precies dezelfde wijze worden voorgezet 
door 1. Verhaeghe. 

In 1939 bereidt de universiteit zich voor op de oorlog. Kostbare 
stukken worden in veiligheid gebracht. In een omzendbrief dd. 1 
september 1939 meldt de Beheerder-Inspecteur A. Schoep: "V 
zal van nu af aan het noodige willen doen, opdat het platina van 
uw laboratorium, op mijn eerste verzoek, zou kunnen worden 
gebracht naar de Volderstraat 13; het kistje waarin de 
voorwerpen moeten ingepakt zijn, zal zoo klein mogelijk gekozen 
worden ... ". Zo verdwijnen dus uit het Natuurkundig 
Laboratorium alle platina draad, kroezen, schuitjes, e.d. hetgeen 
behandeling van monsters bij hoge temperaturen onmogelijk 
maakt en het spectroscopisch onderzoek verlamt. 

9. DE PUBLIKATIES VAN VERSCHAFFELT NA 1923 

Na zijn terugkeer naar Gent in 1923 gaat VerschaffeIt 
onvennoeid verder met publiceren, vooral dan in het 
Natuurwetenschappelijk Tijdschrift . Hij blijft steeds werken in 
het gebied van de capillariteit, de oppervlaktespanning, en de 
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viscositeit van vloeistoffen, en ontwerpt o.m. nieuwe methodes 
om die grootheden experimenteel te bepalen. 
De theoretische artikels van VerschaffeIt getuigen van zorgvuldig 
werken. Zij staan vol voetnoten, die onderstellingen 
rechtvaardigen, voorbeelden geven, speciale gevallen toelichten, 
uitleggen waarom andere artikels tot andere conclusies zijn 
gekomen, enz. 
De schrijftrant van Verschaffelt maakt het niet altijd gemakkelijk 
om zijn artikels te consulteren: hij schrijft heel zelden een 
samenvatting of "abstract" aan het begin, vat het onderwerp 
onmiddellijk aan, zonder inleidende beschouwingen en schrijft 
ook geen afzonderlijk besluit. Wie precies wil weten wat er in de 
artikels van Verschaffeit staat, is verplicht ze helemaal door te 
lezen, om er de belangrijkste punten uit te distilleren. 

Hij klimt ook zonder verwijl in de pen als andere wetenschappers 
artikels publiceren die er volgens hem niet mee door kunnen, of 
die berusten op te slordig uitgewerkte theorieën. Zo bv. zijn 
artikel "Over de matigingswet,,?1 Het begint als volgt: "Zooeven 
verscheen een meededeling van prof De Donder, waarin in 
verband met de verschuiving van het physico-chemisch 
evenwicht eenige matigingsstellingen worden bewezen". Na een 
lange wiskundige uiteenzetting komt hij tot de conclusie: 
"Hieruit valt te besluiten dat, wanneer één der factoren x van 
het evenwicht alleen wordt gewijzigd, na herstelling van het 
evenwicht de wijziging dx steeds hetzelfde teeken heeft als de 
oorspronkelijke wijziging ox. Maar of dx< 8x dan wel > 8x, d w.z. 
of er matiging dan wel aanpassing is, daaromtrent is hieruit 
geen besluit te trekken. Het komt me voor dat dat voor eiken 
factor x afhangt van de wijze waarop het evenwicht zich herstelt, 
zoodat alleen in zeer bepaalde gevallen het bestaan van een 
matiging kan bewezen worden. Er bestaan wel 
matigingsstellingen, maar geen algemeene matigingswet". 

98 



Wanneer Verschaffeit een artikel vindt dat tot zijn vakgebied 
behoort, op een congres bv., dan is hij een meer dan kritische 
lezer, getuige een aantal annotaties die hij neerschrijft in de rand 
van het artikel "Application de la théorie de I'affinité à la 
supraconductivité" van een jonge NFWO-aspirante verbonden 
aan de Universiteit van Brussef2

: "absolument inutile, par unité 
de volume ou unité de masse?, double erreur (tekenfout en 
kwadraat-fout), cette formule n'est pas générale, elle suppose ,." 
cela n'a pas de sens" enz. Het moet gezegd dat het artikel 
geschreven werd door een jonge vrouwelijke onderzoeker, wat 
de "kritische ingesteldheid" van de lezer in 1935 wel zal 
beïnvloed hebben. 

De publikaties van VerschaffeIt gaan vanaf 1937 meer de richting 
van de thermomechanica en de thermoelectriciteit uit en worden 
lP~er en meer theoretisch. Hij wijdt zich vooral aan de studie van 
onomkeerbare transformatie-verschijnselen en de roi. van de 
affiniteit bij deze processen. De thermostatica en 
thermodynamica behoorden tot dan toe vooral tot het domein 
van de techniek; er was weinig fundamenteel wetenschappelijk 
werk verricht in dat gebied. De thermo-electriciteit is op dat 
ogenblik al helemaal een onontgonnen gebied voor de 
theoreticus. 
Zijn emeritaat in 1940 belet Verschaffeit niet verder te gaan met 
het schrijven van wetenschappelijke artikels. Hij schrijft o.m. veel 
overzichtsartikels in de Bulletin de l'Académie royale Beige, in 
het Frans, zo bv. "Sur la diffusion dans les gaz"'l3, "Sur 
I'équilibre d'un fluide mixte,,24. Het laatste artikel van 
VerschaffeIt verschijnt in het jaar waarin hij overlijdt, 1955. Het 
is getiteld "Sur I'écoulement relatiJ d'un fluide". 25 Het was zijn 
3 3 2c artikel. 26 

Zonder af te doen aan de wetenschappelijke verdienste van 
Verschaffeit, moet dit grote aantal publikaties toch wel een 
beetje gerelativeerd worden. In zijn Leidse periode verschijnen 
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de artikels eerst in het Nederlands in de Verslagen van de 
Afdeeling Natuurkunde der Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen te Amsterdam, om daarna letterlijk in het Engels 
vertaald te worden en gepubliceerd in de Communications from 
the Physical Laboratory at the University of Leiden. Soms 
schrijft hij dan nog een artikel in het Fra:1s over hetzelfde 
onderwerp. Later, in zijn Gentse periode, schrijft hij meestal over 
een zelfde onderwerp meerdere artikels, eerst in het Nederlands, 
bv. in het Wis- en Natuurkundig Tijdschrift, later nog eens in het 
Frans. Dikwijls ook volgt op een ingewikkeld wetenschappelijk 
artikel een tweede, meer vulgariserend, in een tijdschrift zoals het 
Chemisch Weekblad of Simon Stevin. Na zijn emeritaat vult 
Verschaffeit alleen nagenoeg de pagina's van het Bulletin de 
l'Académie royale de Belgique. 

Naast de vele wetenschappelijke artikels heeft Verschaffeit ook 
een boek geschreven, "Thermostatica,,27 (verschenen in 1933, 
met een 2e deel ''Aanvullingen der Thermostatica" in 1938). Dit 
boek mag als een standaardwerk voor het gebied beschouwd 
worden. Het is bijzonder helder en zorgvuldig geschreven. Grote 
delen zouden de dag van vandaag nog goed bruikbaar zijn. Een 
vluchtige blik op de inhoudstafel leert al dat in de echte 
Verschaffelt-traditie niets over het hoofd wordt gezien. 
Bov~ndien is het in het Nederlands geschreven, erg gedurfd voor 
die tijd, maar ongetwijfeld zeer welkom voor de eerste 
Nederlandstalige studenten aan de pas vernederlandste 
universiteit. 

10. VERSCHAFFELT EN DE EVOLUTIE VAN HET 
ATOOMMODEL 

Verschaffelt is zeker geen specialist in radioactiviteit of in atoom
of kern structuur. In 1919 publiceert hij een artikel "De physische 
eigenschappen der Röntgenstralen ,,28, en in 1920 drie artikels: 
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"La structure de l'atome ,,29 en ''Les propriétés physiques des 
rayons-X,,30, en "De ontleding der Röntgenstralen en de 
bepaling hunner golflengte 1/31 . Op de inhoud van deze artikels 
kan niets aangemerkt worden, ze zijn voor hun tijd "up to date", 
en geven een goed overzicht van de kennis omtrent het 
onderwerp op dat ogenblik. Verschaffelt is en blijft echter in de 
eerste plaats een cryo-fysicus, die zich bezighoudt met de 
mechanica der fluïda. 
Vanaf 1921 is hij lid en zelfs secretaris van de Conseil de 
Physique de l'Institut International de Physique Solvay. Deze 
geleerde instelling richt de beroemde Solvay-Congressen in vanaf 
1911, waar geleerden als Marie Curie, Einstein, Langevin, 
Rutherford, de Broglie, Dirac, en vele anderen, bijeen kwamen 
om hun laatste bevindingen en theorieën wat betreft de 
radioactiviteit en de structuur van de materie, uit te wisselen en 
aan elkaar te toetsen. In 1921 (Derde Congres) is Van Aubel nog 
"Membre du Comité Scientifique" en is VerschaffeIt, als 
secretaris "Membre Invité". Vanaf 1930 is Van Aubel geen lid 
meer en wordt een secretariaat opgericht met Verschaffeit als 
"Secrétaire" bijgestaan door vier professoren, waaronder 
Brillouin met wie hij goede contacten onderhoudt i.v.m. zijn 
publikaties in het tijdschrift van de Société Française de 
Physique. Tijdens het Congres van 1933 verblijft Einstein als lid 
van het "Comité Scientifique" in Den Haan. Tijdens datzelfde 
Congres is Rosenfeld één van de bijkomende secretarissen. Het is 
in deze periode dat Verschaffeit uitgebreid contact heeft met 
Einstein en Rosenfeld i.V.m. "een verblijf in Gent van een 
uitgeweken Duitse fysicus . De foto's van de deelnemers aan deze 
congressen zijn wereldberoemd en werden tientallen malen 
afgedrukt in de vele werken die de geschiedenis van de 
kernfysica behandelen. Zo zien we op de foto van het Se Solvay
congres Verschaffeit tussen E. Schroedinger en W. Pauli. (Van 
Aubel was afwezig). 
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Als één van de eerbiedwaardige geleerden van België houdt 
Verschaffelt in 1935 op het Deuxième Congrès National des 
Sciences een inaugurale rede32 over "Onze hedendaagse 
voorstelling van den bouw der stof" waarin hij een beknopt maar 
helder overzicht geeft van de recente ontwikkelingen van de 
theorie betreffende de atoombouw. Hij is zeer voorzichtig in zijn 
uitlatingen, want is zich bewust dat in het hele gebied de theorie 
nog in volle evolutie is. Zo eindigt hij zijn rede met: " ... Een 
verrassend resultaat van deze ajbraakproeven (waannee hij 
bedoelde de desintegratie van de kern na beschieting met 
protonen) was het vrij worden van een soort lichaampjes, die 
ongeladen bleken te zijn en waaraan men daarom de naam heeft 
gegeven van neutronen. Hun massa is vrijwel dat van een 
proton. Het bewijs van het bestaan van die neutronen, dat reeds 
in 1920 door Rutherford werd vermoed, werd door het echtpaar 
Joliot-Curie geleverd De identificatie ervan is bijzonder 
moeilijk: doordat ze ongeladen zijn kunnen ze niet door een 
electrisch of door een magnetisch veld afgezonderd worden; het 
massaspectrografisch onderzoek heeft dan ook geen vat op hen. 
Het lijdt echter geen twijfel of zulke neutronen vormen een 
bestanddeel van sommige atoomkernen, waaruit ze door 
beschieting met andere deeltjes worden verwijderd. Uit de 
kunstmatige desintegratie der atoomkernen is dus gebleken, dat 
die kernen opgebouwd zijn uit minstens vier soorten van 
bouwsteenen: electronen, protonen, helionen en neutronen. 
Welke die bouwsteenen zijn voor eiken atoomkern in 't bijzonder 
en hoe ze daarin gerangschikt zijn, daaromtrent zijn wel reeds 
gissingen gemaakt, maar met beslistheid is daaromtrent nog 
niets te zeggen. Het onderzoek wordt echter voortgezet en 
zoowel uit het Zuiden als uit het Noorden, uit het nieuwe zoowel 
als uit het oude werelddeel bereiken ons schier dagelijks 
berichten, die ons nader brengen tot de oplossing van het 
probleem en ons inzicht in den bouw der stof hoe langer hoe 
meer verdiepen". 
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Op het ogenblik dat VerschaffeIt deze woorden uitspreekt is de 
theorie van de kernstructuur al wel verder gevorderd dan hij zich 
bewust schijnt te zijn. Hij is duidelijk achterop geraakt en volgt in 
deze toespraak nog het kernmodel van Perrin uit 1932.33 

Het jaar 1932 is hét jaar waarin heel wat omtrent de 
samenstellende deeltjes van de kern gepubliceerd en gespeculeerd 
wordt. Alles gaat zéér snel, het moet een hele opdracht geweest 
zijn om de zaak te kunnen volgen en te weten wat belangrijk en 
wat niet zo belangrijk was. In februari 1932 wordt het neutron 
ontdekt. In april verschijnt het artikel van Perrin. In mei en juni 
verschijnen de eerste suggesties dat het neutron, zoals het 
proton, een elementair deeltje is. Eind 1932 zijn er evenveel 
voorstanders van het oude Perrin-idee als voorstanders van het 
nieuwe neutronen idee. Het is duidelijk nog een punt van 
discussie op het Solvay-congres van 1933. Twee jaar zou 
trouwens deze discussie aanhouden tot, in december 1933, Fermi 
met zijn theorie van het beta-verval een definitieve doorbrar'<: 
brengt. Vanaf 1934 is het proton-neutron model zonder 
"verborgen elektronen" een vaststaand feit. In 1934 geeft 
Heisenberg34 een beschrijving van het kemmodel met alleen 
neutronen en protonen als bouwstenen, zich refererend naar het 
artikel van Landé35

. 

Waarom was VerschaffeIt in 1935 blijkbaar niet helemaal op de 
hoogte van deze nieuwe theorieën? 
Het moet gezegd dat in 1935 de verspreiding van de nieuwste 
ontwikkelingen in de wetenschappen niet zo. snel ging als thans. 
De allerlaatste nieuwtjes verspreidden zich meestal alleen maar 
via briefwisseling tussen de betrokken specialisten. Het 
Natuurkundig Laboratorium van de Gentse Universiteit kreeg bv. 
inzage van The Philosophical Magazine, één van de 
toonaangevende Britse wetenschappelijke tijdschriften, met een 
hele jaargang ineens.. . maar dan wel met twee jaar vertraging. 
Het moet ons dus niet echt verwonderen dat VerschaffeIt in 1935 
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nog spreekt van "helionen " in de kern, zelfs al was de 
kernwetenschap op dat ogenblik al veel verder gevorderd. 
De beslommeringen die Verschaffeit op dat ogenblik heeft met 
de praktische inrichting van de laboratoria, lesgeven, een 
onderzoekslaboratorium uitbouwen en daarbij het onderzoe1c van 
meerdere assistenten volgen, buitenlanders naar Gent trachten te 
halen, zelf nog onderzoek doen, zijn betrokkenheid bij 
verschillende nationale en internationale organisaties 
(Association Beige du Froid, Institut International du Froid, 
Station voor Wetenschappelijk Onderzoek op de lungfraujoch, 
enz.), leveren bovendien een afdoende en zeer begrijpelijke 
verklaring voor het feit dat hij in een gebied dat helemaal niet het 
zijne is, ietwat achterop is geraakt. 
Anderzijds weten we dat VerschaffeIt in die periode, in zijn eigen 
gebied, en ook in het gebied van de optische spectroscopie, 
waarin zijn assistenten werken, wél zeer goed op de hoogte is 
',an de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Uit de reeds 
hoger vermelde handgeschreven nota's betreffende artikels die hij 
gelezen en geraadpleegd heeft, blijkt dat hij zorgvuldig alle 
tijdschriften doorloopt. Hij schrijft de abstracts af van alle 
belangrijke artikels, die in zijn gebied verschijnen, in Physical 
Review, Zeitschrift for Physik, Nature, de Proceedings of the 
Physical Society, m.a.w. alle toonaangevende tijdschriften. In 
brieven van Ehrenfest en Sommerfeld aan Verschaffeit is er 
sprake van de selectieregels in optische spectra en blijkt dat hij 
op zoek is naar een jonge specialist in de optische spectroscopie 
om in zijn laboratorium te komen werken. 

Het weze opgemerkt dat Verschaffelt de inaugurale rede voor 
het Deuxième Congrès N ational des Sciences (1935) schrijft en 
uitspreekt in het Nederlands. Gedurende dit ganse Congres (de 
verslagen omvatten niet minder dan 1700 pagina's) wordt er, 
naast de rede van VerschaffeIt, slechts één mededeling in het 
Nederlands gehouden, nl. in de sectie chemie, door twee 
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wetenschappers uit Gent, M. Wygaerts en J. Eeckhout, van het 
Laboratorium voor Algemeene en Toxicologische Scheikunde 
ti Over het meten van reactiesnelheden van snelverlopende 
reacties ti . Nochtans stellen de reglementen van het Congres 
duidelijk: ''Artic/e 3: Les langues officielIes du Congrès sont Ie 
français, Ie f1amand et I'allemand". Er is ook één mededeling in 
het Duits. Al de rest is in het Frans. 

11. DE NATIONALE EN INTERNATIONALE BEKEND
HEID VAN VERSCHAFFELT 

Verschaffeit is in zijn tijd een bekende figuur met zeer veel 
connecties. Getuige daarvan o.m. het volgende. In 1926 wordt in 
Nederland een comité opgericht voor de huldiging van HA. 
Lorentz. Als oud-student is Verschaffeit natuurlijk de 
vertegenwoordiger van België in dat comité. Hij richt een 
Belgisch huldecomité op en slaagt er in in zeer korte tijd een som 
van 2. 700,-Htl6 bij mekaar te brengen van een dertigtal Belgische 
personaliteiten uit de academische wereld (ter vergelijking: in 
Amerika werd 9.200,-Htl verzameld, in Frankrijk 2.900,-Hfl, in 
Italië 550,-Htl; op een totaal van 34.000,-Hfl) 
Ook in het buitenland is hij zeer bekend. Hij is lid van een zeer 
groot aantal wetenschappelijke commissies, organisaties en 
geleerde genootschappen. Deze lidmaatschappen vallen echter 
buiten het bestek van dit artikel. Bij een ruimer publiek is 
Verschaffelt bekend, voor de grote activiteit die hij aan de dag 
legt op de internationale congressen van het Institut 
International du Froid in Wenen in 1910, in Londen in 1924, in 
Rome in 1928 en in Parijs in 1934. Dit genootschap groepeert al 
de wetenschappers die zich toeleggen op de fysica van de lage 
temperaturen. Op de congressen komen zij hun meest recente 
metingen en theorieën uiteenzetten. Op het Congres van 1924 
bv. komen e.A. Crommelin en J.e. Swallow (Leiden) spreken 
over hetzelfde onderwerp waarover Verschaffeit in 1899 zijn 

105 



"Nederlands doctoraat" heeft gemaakt, alleen hebben ze deze 
keer de metingen uitgebreid tot de veel lagere temperaturen die 
nu kunnen bereikt worden. 
Men moet er zich rekenschap van geven dat "koude" in de jaren 
'20 en '30 niet alleen zuiver wetenschappelijk belang heeft, maar 
dat ook de industrie er zich op werpt met grote energie. Koeling 
van levensmiddelen is een nieuwe ontwikkeling, die het dagelijks 
leven sterk zal gaan veranderen. Tijdschriften als Revue générale 
du froid et des industries frigorifiques, Zeitschrift for Eis- und 
Kälte-Industrie, Cold Storage of Rivista del Freddo, komen 
regelmatig op het bureau van VerschaffeIt. Het laatste tijdschrift 
publiceert "industriële" artikels, maar geeft bv. ook de verslagen 
van de Congressen van het Institut International du Froid, en 
refereert naar VerschaffeIt. De andere tijdschriften publiceren 
niets anders dan industriële artikels, van het type "de vooruitgang 
in het maken van ijsroom" , "het bouwen van een schaatsring" , 
"vis in koude opslagplaatsen", "diepgevroren vlees", enz. 
In het licht van zulke ontwikkelingen is het niet te verwonderen 
dan de cryo-fysici, waaronder Verschaffeit, zich mogen 
verheugen in de algemene belangstelling. 

12. VERSCHAFFELT EN JOSEPH PLATEAU 

Vanaf het ogenblik dat Verschaffelt de leiding neemt van het 
Natuurkundig Laboratorium in Gent, tracht hij dit de naam 
"Laboratorium Joseph Plateau" mee te geven, ter ere van deze 
grote geleerde, die de eerste volwaardige cursus fysica aan de 
Gentse Universiteit doceerde. Dit initiatief stuit echter op het 
verzet van de faculteit. Verschaffelt is niet aanwezig bij deze 
faculteitsvergadering (februari of maart 1925) en het punt was 
niet vooraf op de dagorde gezet. Na afloop schrijft hij een brief 
aan de administrateur om zijn ongenoegen te uiten. Daaruit blijkt 
dat de reden voor de weigering te zoeken is in het naast mekaar 
bestaan in 1924 van een Laboratorium voor Natuurkunde en een 
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Laboratoire de Physique. De verzameling van de toestellen van 
Plateau is op dat ogenblik in depot in het Franstalige 
laboratorium. 
Verschaffeit had zelfs reeds een stempel met de naam Plateau 
laten vervaardigen. Zuinig als fysici zijn, wordt de stempel echter 
niet vernietigd: de naam Joseph Plateau wordt gewoon 
verwijdud, en de ovale stempel "Natuurkundig LaboratoriuIJl" 
wordt in de aangekochte boeken aangebracht, en blijft in gebruik 
tot de opsplitsing in "Laboratorium Magnetisme" en 
"Laboratorium Kernfysica", in 1972, na het overlijden van 1. 
Verhaeghe. 

In 1936 schrijft VerschaffeIt in het tijdschrift Wetenschap in 
Vlaanderen (redactieadres: "Huize Mac Leod", Sint
Pietersnieuwstraat 98, Gent) een artikel over Joseph Plateau. In 
een korte inleiding op het artikel schrijft de redacteur, 1. 
Goossenaerts: "Joseph Plateau, die professor is geweest aan de 
Universiteit te Gent heeft na zijn dood een verzameling 
achtergelaten van toestel/en, die hem bij zijn onderzoekingen 
hebben gediend en die hij zelf had gemaakt of overeenkomstig 
zijn aanwijzingen had laten construeeren. Deze toestel/en 
kwamen onlangs in handen van Prof Verschaffeit, die zich 
voorstelt om met die verzameling een klein Plateau-museum te 
vormen en van de gelegenheid der vacantieleergangen gebruik 
heeft gemaakt om over Joseph Plateau een voordracht te 
houden. Die voordracht wordt hieronder beknopt weergegeven. 
Moge dat kleine museum de hoeksteen worden van het 
uitgebreide Museum & Archief betreffende de Universiteit Gent, 
zoals de kwestie door ons op de eerste vergadering van de 
Regelingscommissie voor de Wet. Congressen in 1932 te Gent 
werd aangeraakt en even nadien bij het rectoraat van de Gentse 
Universiteit aanhangig gemaakt". 
Vandaag, zowat 60 jaar later, is die vrome wens werkelijkheid, 
vermits de "Verzameling Plateau", zorgvuldig bewaard in het 
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Natuurkundig Laboratorium door de opeenvolgende directeuren 
(l Verhaeghe, G. Robbrecht en C. Henriet-Iserentant), sedert 
1994 berust in het Museum voor de Geschiedenis van de 
Wetenchappen van de RUG. Een deel ervan is permanent 
tentoongesteld. 

13. ENKELE UITSPRAKEN VAN VERSCHAFFELT 

In het voorwoord tot de Handleiding voor de praktische 
Oefeningen in de Natuurkunde, van 1931 36

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

In diezelfde handleiding staan ook enkele opmerkelijke 
uitspraken van Verschaffeit, die de man en vooral de 
wetenschapper typeren: 

"Een nul is ook een cijfer" 
"Gebruik liever uwe hersens dan formules" 
"Een verkeerde redeneering is altijd nog verstandiger dan een 
juiste berekening" 

T ot slot nog een zeer ongewoon aspect van Verschaffeit. In 
december 1955 schrijft hij het volgende sonnet6

: 
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Dernières ré.flexions d'un vieillard 

Avoir une demeure calme, propre et belle, 
Un jardin bien garni d'arbustes élégants; 
Se contenter de peu, laisser couler Ie tem ps, 
Régler tous ses désirs sur un simple modèle; 

N'avoir dette, soucis, ni haine, ni querelIe,' 
Se sentir entouré d'aimables sentiments; 
Jouir de I'affection que portent ses enfants,' 
Garder Ie souvenir d'une femme fidèle; 

Vivre avecque franchise et sans ambition; 
Eviter avec soin toute ignoble action; 
Dompter ses passions, les rendre obéissantes; 

Conserver I'esprit libre et Ie jugement fort; 
S'occuper jusqu'au bout d'occupations plaisantes; 
C'est attendre chez soi tranquillement la mort. 

J.E. Verschaffeit. 
Naar een bekend sonnet ("Le bonheur de ce monde") van den 

J 6-de-eeuwsen Antwerpsen drukker, Christoffel Plantijn. 

Enkele dagen later, op 22 december, zou Verschaffeit overlijden. 

14. BESLUIT 

Het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de fYsica in 
Vlaanderen in de periode 1900-1940 werd volledig gedomineerd 
door de figuur van J.E. Verschaffeit. Deze vooraanstaande 
wetenschapper heeft met groot doorzettingsvermogen het 
wetenschappelijk onderzoek in de fYsica aan de universiteit te 
Gent op hoog niveau gebracht. Hij was belangrijk omwille van 
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zijn wetenschappelijk reuvre, ook omwille van het enorme 
instrumentarium dat hij bij mekaar bracht, maar vooral omdat hij 
zijn leerlingen en opvolgers bewust heeft gemaakt dat zuiver 
fundamenteel onderzoek, uitgevoerd met de grootste zorg en 
nauwkeurigheid, nooit genoeg aangemoedigd kan worden. 
In dit verband mogen de woorden van Koning Albert I in 
herinnering gebracht worden: "Het betaamt dat de mannen der 
wetenschap, vrij van stoffelijke bekommernissen, in staat zijn om 
al de krachten van hun geest op het onderzoek samen te 
brengen. Alles dient in het werk gesteld om wetenschappelijke 
roepingen te verwekken, aan te moedigen, te ondersteunen ... " ... 

.. Uittreksel uit de rede van Koning Albert I, uitgesproken op de 
vergadering van 26 november 1927 in de Academie en 
overgenomen in het Jaarboek van het FNRS/NFWO van 1928-
29. 
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