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Jubilea zijn keer op keer een welkome aanleiding tot geschiedschrijving. Toen 
de Gesellschaft Deutscher Chemiker in 1971 vijfentwintig jaar bestond, 
organiseerde de Fachgruppe Geschichte der Chemie een tweedaags sym
posium over "Der Chemiker im Wandel der Zeiten: Bildungsgang und 
Berufsbild." De bundel artikelen die naar aanleiding van deze gebeurtenis 
verscheen, vormde gedurende jaren het enige beschikbare overzichtswerk 
over de sociaal-historische ontwikkeling van de chemie.' Latere studies 
behandelden in het gunstigste geval de ontwikkelingen in een land gedurende 
maximaal een eeuw.^ Als startpunt voor de verdere bestudering van de sociale 
geschiedenis van de chemie is DerChemiker im Wandel der Zeiten echter verre 
van ideaal. De bundel vervult een nuttige rol als 'Fundgrube' van een grote 
hoeveelheid, op zich interessante, gegevens; maar een helder beeld van de 
historische ontwikkeling van opleiding en beroepsuitoefening op het gebied 
van de chemie wordt niet geboden. Er was een nieuw jubileum voor nodig om 
op dit punt een stap verder te komen. 
In 1985 was het driehonderd jaar geleden dat aan de universiteit te Leuven de 
eerste leerstoel voor scheikunde werd opgericht. Deze gebeurtenis werd 
herdacht door op 13 en 14 november van dat jaar een internationaal congres 
"300 Jaar Chemie te Leuven" te organiseren, met een deelcolloquium over de 
geschiedenis van het Europese universitaire chemie-onderwijs sinds de 
zeventiende eeuw. De lezingen die op dit deelthema betrekking hadden zijn, in 
al dan niet uitgewerkte vorm, gebundeld in het hier aan de orde zijnde 
jaarboek Academiae Analecta. 
In een achttal artikelen komen achteeenvolgens aan de orde: de overdracht 
van alchemistische en (chemisch-) technologische kennis in de periode tot 
1600 (R. Halleux); de start van de universitaire chemie in de 17e eeuw (A.G. 

1. E. Schmauderered.,Der CAemi/cerra Wande/derZe//en(Weinheim/Bergstr., 1973). 
2. K. Hufbauer, The Formation of the German Chemical Community, 1720-1795 

(Berkeley, 1982); R. Bud en G.K. Roberts, Science versus Practice. Chemistry in Victorian 
Britain (Manchester, 1984). 
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Debus); de ontwikkeling van de universitaire scheikunde in de 18e eeuw (C. 
Meinel); het chemisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse universi-
teitentot 1900 (H. A.M. Snelders); het chemisch onderwijs te Leuven tot 1797 
(A. Felix); J.B. van Mons en het scheikunde-onderwijs te Leuven (1817-1835) 
(G. Vanpaemel); het chemie-onderwijs te Leuven (1863-1909) onder L. Henry 
(A. Bruylants); en de ontwikkeling van de scheikunde aan de universiteit te 
Gent van 1817tot 1903(H. Deelstra). Uit deze opsomming blijkt reeds dat het 
brede, Europese, perspectief vooral de periode tot de Franse tijd betreft, 
terwijl wat betreft de 19e eeuw de aandacht vooral op Belgie, en een beetje op 
Nederland, valt. 

Een model 

De meest inspirerende bijdrage aan de bundel wordt ongetwijfeld gevormd 
door het artikel van Meinel. Meer dan de andere auteurs probeert hij de 
sociaal-historische processen niet louter te beschrijven, maar ook te analyse-
ren, inzichtelijk te maken en hun hoofdlijnen te ontdekken. Hierbij richt hij 
zijn aandacht op de details van de institutionele inbedding, op de drijfveren 
van de betrokken docenten, op de wijze waarop organisatorische en 
ideologische vernieuwingen internationaal doorwerkten, en op de bein-
vloeding door algemenere maatschappelijke processen. Via zijn artikel krijgt 
de lezer een duidelijk beeld van de verschillende stadia die het chemie-
onderwijs aan de univeristeiten doorlopen heeft^: 1. de introductie van 
cursussen aan de medische faculteiten waarin 'de bereiding van chemische 
geneesmiddelen' onderwezen werd (17e eeuw); 2. het ontstaan van de visie dat 
de chemie niet een hulpwetenschap, maar eerder een basiswetenschap van de 
geneeskunde zou moeten zijn (vanaf 1700); 3. de verbreding van dit idee tot 
een wijder terrein: chemie wordt basiswetenschap voor de medicijnen, de 
landbouw, de nijverheid en de techniek. Er ontstaan chemische leerstoelen die 
zich op economische en technische toepassingen richten (vanaf 1750); 4. in de 
medische faculteiten ontwikkelen zich vakprofessoraten (in o.a. de chemie), 
terwijl daar voor die tijd het ancienniteitsbeginsel heerste (vanaf 1750); 5. de 
losmaking van de chemie uit de medische faculteit en de overplanting naar de 
filosofische faculteit (vanaf 1775); 6. de introductie van het farmacie-
onderwijs aan de universiteiten, gekoppeld aan praktisch laboratorium-
onderricht in de chemie (na 1800); 7. de transformatie van de chemie van een 
onderwijsvak voor farmaceuten, beambten, geneeskundigen en leraren, tot 
een op wetenschappelijk onderzoek gerichte opleiding voor chemici (vanaf 

3. Later verscheen nog een — niet identiek, maar wel vergehjkbaar — artikel van zijn 
hand over hetzelfde onderwerp: C. Meinel, "Zur Sozialgeschichte des chemischen 
Hochschulfaches im 18. Jahrhundert", Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 10 (1987) 
147-168. 
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1840). De sociale drijfveren die in de verschillende ontwikkelingsfasen van de 
chemie in de ogen van Meinel een rol hebben gespeeld heb ik kortheidshalve 
uit deze opsomming weggelaten. Zijn veronderstellingen op dit punt vormen 
uiteraard wel een essentieel onderdeel van zijn betoog. 
De ontwikkelingen 3,4 en 5 verliepen min of meer parallel. Hier gaat het dus 
niet om verschillende stadia, maar om concurrerende ontwikkelingsrich-
tingen van de chemie, die met verschillende maatschappelijke groepen en 
belangen verbonden zijn. Daarnaast is het van belang op te merken dat er niet 
een, tijdloos te omschrijven, vak chemie bestaat dat verschillende stadia zou 
hebben doorlopen. In iedere fase heeft het begrip 'chemie' een andere inhoud. 
De conceptuele verschuivingen die optraden waren evenzeer het resultaat van 
sociale als van wetenschaps-inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van 
de chemie. 

Meinel staaft zijn verhaal vooral door te verwijzen naar gebeurtenissen in 
Duitsland. Zijn pretenties zijn echter groter en er passeren ook onderwijs-
instellingen in de Nederlanden, in Zweden en, in mindere mate, Frankrijk de 
revue. Toch ligt hier zeker een van de zwakste plekken van zijn betoog. De 
institutionele situatie die voor de chemie van belang is, wordt gekenmerkt 
door het bestaan van zeer grote onderlinge verschillen tussen de Europese 
naties. Ik noem een paar voorbeelden. De medische opleiding kan aan een 
universiteit plaatsvinden, wat interactie met een filosofische faculteit moge-
lijk maakt, of in aparte instituten zijn ondergebracht, zoals — in de 19e eeuw 
— de Franse Ecoles de Medecines, de Londense ziekenhuizen en, voor een deel 
van de medische stand, de Nederlandse Klinische Scholen. Het verschil in 
positie en opleiding van apothekers in landen als Engeland, Duitsland en 
Frankrijk vormt ook een factor van belang. Terwijl in Duitsland de opleiding 
van apothekers in de 19e eeuw, gedeeltelijk, aan de filosofische faculteiten 
werd toevertrouwd, vond deze opleiding elders aan de medische faculteiten of 
zelfs geheel buitenuniyersitair plaats. Dit is een verschil van groot belang 
omdat, naar mijn stellige overtuiging, de bloei van de Duitse universitaire 
chemie in de 19e eeuw niet losgezien kan worden van deze inbedding van de 
farmacie in de filosofische faculteit.* Een derde verschil, tenslotte, vormt de 
aanwezigheid van mijnbouw en scholen voor mijningenieurs. In Zweden, 
Belgie, Duitsland en Frankrijk was een deel van de chemie sterk op de 

4. Drie studies leveren de bouwstenen voor deze stelling: B.H. Gustin, The emergence of 
the German chemical profession 1790-1867 [Diss., University of Chicago, 1975); I. Possehl, 
"Wirtschafts- und socialgeschichtliche Aspekte des preussischen Apothekenwesen im 19. 
Jahrhundert. Die Apotheken als Arbeitskraftereservoir fiir naturwissenschaftliche Berufe", 
Pharmazeutische Zeitung 126 (1981) 673-680 en 1646-1654; en R.S. Turner, "Justus Liebig 
versus Prussian chemistry: reflections on early institutebuilding in Germany", Historical 
Studies in the Physical Sciences 13 (1982) 129-162. 
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mijnbouw en de metallurgie gericht, terwijl deze factor in bijvoorbeeld de 
Republiek geheel ontbrak. 
Zulke institutionele verschillen zijn te belangrijk om over het hoofd te zien. Ze 
geven aan dat de geldigheid van Meinels schematisering vooralsnog tot 
Duitsland dient te worden beperkt.' Ook wat betreft de Duitse context 
hebben zijn voorliefde voor verklaring en interpretatie hem overigens hier en 
daar verleid tot het negeren van feiten en het presenteren van een te sluitend 
verhaal. Zo is het bijvoorbeeld onjuist als hij stelt dat voor het midden van de 
18e eeuw de chemie binnen de medische faculteiten een gering aanzien had en 
in alle gevallen door de hoogleraar met de laagste rang werd gedoceerd. In 
Jena en Marburg was namelijk zelfs statutair vastgelegd dat de chemie door 
de Professor primarius gedoceerd diende te worden, terwijl aan andere 
universiteiten het doceren van de chemie door de langstdienende professor 
ook niet ongebruikelijk was (bijvoorbeeld te Halle). 
Een tweede vertekening betreft de start van scheikundeleerstoelen in de 
filosofische faculteit. Meinel dateert de eerste pogingen in de tweede helft van 
de 18e eeuw, constateert dat de eerste blijvende successen omstreeks 1800 
vielen en geeft aan dat pas in de tweede helft van de 19e eeuw de scheiding 
tussen chemie en geneeskunde over de gehele hnie plaatsvond. Er zijn echter 
enige vroegere voorbeelden door hem over het hoofd gezien; waarbij in een 
tweetal gevallen de Republiek een niet onbelangrijke rol speelt. Reeds in 1672 
werd Carel de Maets, de eerste chemie-docent in Leiden, benoemd tot gewoon 
hoogleraar in de chemie in de filosofische faculteit. Een onderdeel van een 
dubbelfunctie, want daarnaast was hij, vanaf 1670, tevens buitengewoon 
hoogleraar in de geneeskunde. De eerste hoogleraar in de chemie te Utrecht, 
Johann Conrad Barchusen, werd zelfs uitsluitend in de filosofische faculteit 
benoemd. Ook in Giessen werd, in 1723, een chemiedocent benoemd in de 
filosofische faculteit (J.T. Hensing). Deze voorbeelden zijn niet zonder 
betekenis, omdat ze vragen oproepen bij het verhaal dat Meinel vertelt. Hij 
gaat er vanuit dat de scheiding van de chemie en de geneeskunde in Duitsland 
in een belangrijke mate beinvloed werd door het voorbeeld van Zweden. Daar 
bezette Wallerius in 1749 de eerste scheikundeleerstoel, in Uppsala, en wel 
aan de filosofische faculteit. De behoeften van de mijnbouw en de metallurgie 
speelden daarbij een voorname rol. De hierboven gegeven voorbeelden en het 
feit dat de door Wallerius uitgedragen opvattingen al eerder in Schotland en 

5. Een vreemde omissie in Meinels verhaal vormt voorts de ontwikkeling in Engeland en 
Schotland, waar Peter Shaw en William CuUen al vroeg wezen op de industrieel-technische 
relevantie van de chemie. Zij zagen dit vak als een aparte discipline, onafhankelijk van de 
geneeskunde. Zie bijvoorbeeld: A. Clow en N.L. Clow, The chemical revolution: a 
contribution to social technology (Londen, 1952); en A.L. Donovan, Philosophical chemistry 
in the Scottish Enlightenment (Edinburgh, 1975). 
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Engeland verkondigd werden door Cullen en Shaw, doen echter vermoeden 
dat Meinel het Zweedse voorbeeld een te groot gewicht toekent. Er lijkt een 
tweede traditie in het spel te zijn die zichtbaar wordt in de Republiek en, via 
Boerhaave's invloed, in Groot-Brittannie.' Nader onderzoek naar de positie 
van de filosofische faculteit in Leiden en Utrecht aan het einde van de 17e 
eeuw, in relatie tot de daar heersende denkbeelden over het vak chemie, is dan 
ook op zijn plaats. Meinel ziet de opvattingen van Boerhaave en diens 
voorganger Le Mort overigens niet geheel over het hoofd, maar faalt in het 
leggen van verbanden met de thema's die hij verderop in zijn artikel zal 
aansnijden: de betekenis van de chemie voor de nijverheid en de opname van 
de chemie in de filosofische faculteit (p. 43).' Ook Snelders stelt, in deze 
bundel, zulke vraagstukken niet aan de orde. Zijn artikel biedt weliswaar 
aanknopingspunten, maar een verband met de positie van de chemie binnen 
de universitaire structuur wordt door hem niet gelegd.* 
Ondanks de kanttekeningen die ik hier bij Meinels bijdrage geplaatst heb, 
moet het belang van zijn artikel niet onderschat worden. Het vormt een grote 
stap voorwaarts in vergelijking tot de onoverzichtelijke hoeveelheid gegevens 
die in de bundel van Schmauderer werd gepresenteerd. Het artikel kan, 
wellicht juist vanwege leemtes die nu zichtbaar worden, een vruchtbaar 
uitgangspunt voor verder sociaal-historisch onderzoek op het gebied van de 
chemie zijn. Het leert ook welk type vragen met betrekking tot de 
ontwikkelingen buiten Duitsland gesteld dient te worden. 

6. Zowel Shaw als Cullen waren in belangrijke mate door Boerhaave beinvloed. Shaw 
gaf een, niet-geautoriseerde, Engelstalige editie van Boerhaave's colleges uit, welke grote 
bekendheid verwierf (A new method of chemistry (Londen, 1727)). Voor de invloed van 
Boerhaave in Groot-Brittannie, zie Clow, Chemical revolution; A. Thackray, Atoms and 
power. An essay on Newtonian matter theory and the development of chemistry (Cambridge, 
Mass., 1970) 106-113 en 118-119; en Donovan, Philosophical chemistry. 

7. De betekenis van de ideeen van Le Mort wordt mijns inziens door Meinel sterk 
overschat. Een evenwichtiger behandeling van de invloed van corpusculaire en New
toniaanse ideeen op de ontwikkeling van de chemie wordt gegeven door Thackray. Uit zijn 
boek wordt bovendien duidelijk dat de bijdrage van corpusculaire ideeen aan de 
ontwikkeling van de chemie tot een autonome discipline heel wat minder evident is dan 
Meinel suggereert. Evenzeer maken die theorieen de chemie in potentie tot een onder-
afdeling van de fysica. Thackray wijst er dan ook op dat pleidooien voor een onafhankelijke 
chemische wetenschap vooral afkomstig waren van chemici als Stahl en Venel, die beiden 
buiten de Newtoniaanse traditie stonden (Thackray, Atoms andpower, 193-203). De invloed 
van Stahl op de disciplinevorming van de chemie komt ook duidelijk naar voren bij 
Hufbauer {German chemical community, 7-12). Dit alles wordt door Meinel onderbelicht. 

8. Over Barchusen vermeldt hij nadrukkelijk dat "[he] did not consider chemistry to be 
an ancillary science to medicine, but as an independent discipline, as part of natural 
philosophy concerning itself with the composition of matter" (p. 63). 
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De volgeiingen van Paracelsus 

Dat de geschiedenis van beroep en opleiding van chemici in deze bundel 
zoveel overzichtelijker gepresenteerd kon worden dan in 1973, is in mijn ogen 
in de eerste plaats te danken aan het feit dat de auteurs zich over het algemeen 
beperkt hebben tot een strikt sociaal- en institutioneel-historische be
handeling van hun onderwerp en bovendien zijn uitgegaan van de om-
schrijvingen en grensafbakeningen die de tijdgenoten van de chemie en het 
chemisch onderwijs gaven. Het was vooral deze beperking tot eigentijdse 
definities van de chemie die in Der Chemiker im Wandel der Zeiten ontbrak. 
Allerhande disciplines, theorieen en personen die in retrospect met de 
chemische bestudering van de materie in verband gebracht kunnen worden 
kwamen in die bundel aan de orde.' Een onoverzichtelijke legpuzzel is dan het 
resultaat. 
In de tweede plaats is er de laatste twintig jaar een belangrijke inhoudelijke 
vooruitgang geboekt. Terwijl de grote invloed van Paracelsus en zijn 
volgeiingen op de chemie van de 17e eeuw natuurlijk reeds lang bekend is, 
heeft men er nu een scherper zicht op hoe dominant deze invloed geweest is op 
de sociale ontwikkeling en institutionalisering van de chemie. Het is in de 
Paracelsische beweging — en nergens anders — waar Meinel de kiem voor de 
verdere ontwikkeling van de discipline lokaliseert. Het is deze, ongetwijfeld 
simplificerende, stap die de auteurs in de door Schmauderer geredigeerde 
bundel niet durfden te zetten. 
Debus, een van de schrijvers in de aan de orde zijnde bundel, heeft aan die 
inhoudelijke vooruitgang in een niet onbelangrijke mate bijgedragen. In zijn 
artikel over de chemie in de 17e eeuw resumeert hij zijn vroegere onderzoek 
naar de invloed van Paracelsus' 'chemische filosofie' en behandelt daarbij 
uitgebreid de oprichting van de eerste scheikunde-leerstoelen in Europa. De 
stichtingsgeschiedenis van die leerstoelen in de Zuidelijke Nederlanden 
(1685), Engeland (vanaf 1683), Duitsland (vanaf 1603), Frankrijk (vanaf 
1675) en de Repubhek (vanaf 1669) laat duidelijk zien hoezeer de chemie in de 
ogen van de tijdgenoten gelijk gesteld kon worden met de 'bereiding van 
chemische geneesmiddelen'. 
In vergelijking tot het artikel van Meinel is de bijdrage van Debus nogal 
descriptief. De rijkheid aan gegevens vergoedt echter veel. Een paar lege 
plekken zou ik evenwel willen signaleren. In de eerste plaats had, mijns 
inziens, een bespreking van de ontwikkelingen in Noord-Italie, vooral in 
Padua, in dit overzicht van de Europese universitaire chemie niet mogen 

9. Voorbeelden zijn de beroepen metallurg, verver, apotheker, "Probierer", munt-
meester, zeepzieder, en glasmaker en materie-theorieen op natuurfilosofisch gebied, die 
lang niet altijd door tijdgenoten als 'chemisch' werden herkend. 
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ontbreken. In de tweede plaats mist de lezer een bespreking van de invloed 
van Andreas Libavius (c. 1550-1616). De verhouding tussen deze Duitse 
geleerde en de Paracelsiaanse beweging was complex, maar dit mag — gezien 
zijn grote invloed op vorm en inhoud van het chemie-onderwijs — geen reden 
zijn om hem uit het historisch verhaal weg te strepen. Halleux begin zijn 
artikel in deze bundel niet voor niets met de inleidende opmerking dat hij de 
kennisoverdracht in de periode voor Libavius behandelen zal. Vanaf Libavius 
kan de chemie als een coherent, logisch geordend, geheel onderwezen worden 
(p. 3).'° In de derde plaats, tenslotte, is het opvallend dat iedere verwijzing 
naar apothekers en naar de farmacie ontbreekt. Dit kan Debus echter 
nauwelijks verweten worden, aangezien het een algemeen kenmerk is van de 
literatuur over dit onderwerp. Debus heeft zichzelf op de snijlijn van de 
sociale geschiedenis van de geneeskunde en van de wetenschap gesitueerd, 
maar noch hij noch anderen hebben een relatie met de sociale geschiedenis 
van de farmacie gelegd. Hier ligt een onderzoeksterrein braak, want dat de 
'bereiding van chemische geneesmiddelen' aan het werkterrein van de 
apotheker raakt is wel duidelijk.'' Vanuit een beroepensociologische optiek is 
het opvallend dat juist in de tijd dat de beroepsverhoudingen tussen de arts en 
de apotheker steeds meer in stedelijke keuren en via farmacopees komen vast 
te liggen, een deel van de arisen een 'niche' gaat bezetten die buiten deze 
verordeningen ligt: de chemische bereiding. Of, en in welke mate, hier het 
economische draagvlak van de Paracelsische beweging gevonden kan worden, 
lijkt mij een vraag die het verdient verder onderzocht te worden. 

Nederland en Belgie 

In de tweede helft van de bundel (p. 59-128) staan de universiteiten in de Lage 
Landen centraal. De artikelen zijn over het algemeen beschrijvend en 
degelijk. Ze prikkelen minder tot extrapolatie, of tegenspraak, dan Meinels 
bijdrage. Bijna alle artikelen laten, bezien vanuit het analysekader dat Meinel 

10. Over de invloed van Libavius en over de relatie tussen hem en de Paracelsianen, zie: 
O. Hannaway, The chemist and the word: the didactic origins of chemistry (Baltimore/ 
Londen, 1975). 

11. Om misverstanden te voorkomen wil ik nadrukkelijk stellen dat de receptie van de 
'chemische middelen' door de apothekers (vanaf circa 1670) binnen de farmaciege-
schiedenis wel degelijk het onderwerp van uitvoerige studies is geweest (vooral door prof. 
Wolfgang Schneider en zijn leerlingen in Braunschweig). Waar het mij om gaat is, dat de 
verhouding tussen arts en apotheker daarbij onvoldoende aan de orde is gesteld. Een 
treffend, zo niet verbijsterend, voorbeeld van de gebrekkige interactie tussen de ge
schiedenis van de geneeskunde en de farmacie is het recente Compendium voor de 
geschiedenis van de pharmacie van Nederland van D.A. Wittop Koning (Lochem, 1986), 
waarin een behandeling van Franciscus dele Boe, Sylvius, en de iatrochemie voUedig 
ontbreekt! 



233 

aanreikt, bovendien belangrijke zaken open. Zo geeft Snelders een grondig en 
compact verslag van de institutionalisering van de chemie aan de Noordelijke 
universiteiten. De feiten zijn goed samengevat, maar de ideeen die aan dit 
institutionaliseringsproces in al haar fasen ten grondslag lagen, worden niet 
vermeld. Ook blijft een paar maal duister in welke faculteit een docent was 
aangesteld (bijvoorbeeld in het geval van De Maets en Barchusen) en wordt 
niet stilgestaan bij de relatie tussen de scheikunde en de farmacie. '̂  De vraag 
naar de achterliggende dynamiek van het historisch proces, die door Meinel 
zo nadrukkelijk gesteld wordt, kan daarom — door het ontbreken van 
gegevens — met behulp van Snelders' bijdrage niet beantwoord worden. 
Zowel in de studie van Snelders als in de bijdragen van Felix, Vanpaemel, 
Bruylants en Deelstra over het Belgische chemie-onderwijs worden echter 
zeer veel elementen aangedragen die, in confrontatie met Meinels verslag van 
de Duitse ontwikkelingen, prikkelen tot verder onderzoek. Hierbij kan een 
agenda ontleend worden aan de aan het begin van dit review gegeven 
historische fasering van het onderwijs in de chemie. De kernvragen betreffen 
dan de verhouding van de chemie tot de geneeskunde, de filosofische faculteit, 
de farmacie en tot technische toepassingen, de interne organisatie van de 
medische faculteit en de positie van de chemie ten opzichte van het neo-
humanistische universiteitsideaal. 

De gepresenteerde studies over de Lage Landen laten op deze punten, 
wanneer we afzien van de gezamenlijke periode onder koning Willem I 
(1815-1830), een aantal opvallende contrasten tussen Nederland en Belgie 
zien. Op het gebied van de technische chemie was er onder koning Willem I, 
door het Koninklijk Besluit van 13 mei 1825, zowel in het Zuiden als in het 
Noorden een start met het onderwijs gemaakt (Snelders, p. 73; Vanpaemel, p. 
65; Deelstra, p. 117-118). In het Noorden echter raakte dit onderwijs al snel in 
de versukkeling en werd de kennisoverdracht aan fabrikanten losgemaakt 
van de universiteit. Vanaf 1863 kreeg dit onderwijs namelijk aan de Polytech-
nische School te Delft een plaats, waarbij het — techniek en wetenschap 
scheidende — Duitse voorbeeld werd gevolgd. In Belgie echter, werd de 
ingenieursopleiding bij wet van 27 december 1835 in de universiteiten 
geincorporeerd (Deelstra, p. 119), een ontwikkeling die later ook in Engeland 
en Frankrijk plaatsvond. Een tweede verschil betrof de positie van de 
farmacie. In Nederland werd de apothekersopleiding pas in 1877 binnen de 
muren van de universiteit gebracht, terwijl in Belgie dit reeds in 1849 

12. De oprichting van de Klinische Scholen, bijvoorbeeld, legde de scheiding tussen de 
universitaire chemie en de apothekersopleiding institutioneel vast. Waar er wel een verband 
bestond heeft dit een invloed op de recrutering van chemici gehad, zoals het voorbeeld van 
de personele unie die Gerrit Jan Mulder vormde, als hoogleraar te Utrecht en als docent aan 
de Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen, laat zien. 
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plaatsvond (Deelstra, p. 122). Een derde verschil, tenslotte, betrof het 
heersende examensysteem. In Nederland waren de universiteiten, en dus de 
hoogleraren, autonoom bij de toekenning van de academische graden, maar 
in Belgie was van 1835 tot 1876 een landelijke examenregeling van kracht, 
waarbij het onderwijs dreigde te ontaarden in het africhten van de studenten 
voor de examenvragen.'' In Engeland bestond een vergehjkbaar systeem, dat 
doorgaans als desastreus voor de ontwikkeling van het universitaire onder
zoek wordt beschouwd."* 
De invloed die van deze drie contrasterende verschillen is uitgegaan op de 
ontwikkeling van de chemie in Belgie en Nederland vormt een interessant 
thema voor comparatief sociaal-historisch onderzoek. De bijdragen aan deze 
Academiae Analecta leveren, door hun veelal weinig analytische aanpak, nog 
geen duidelijke bijdrage aan de beantwoording van de vragen die hier kunnen 
worden gesteld. Wel vormen ze een uitstekend startpunt voor verdere 
research op dit terrein, omdat nu goed duidelijk is geworden waar de open 
vragen Hggen." 
De bundel als geheel biedt, samenvattend, een inspirerend overzicht van de 
geschiedenis van het chemie-onderwijs in de 17e en 18e eeuw en een stimulans 
tot, en leidraad bij, verder onderzoek naar de sociale geschiedenis van de 
chemie in de 19e eeuw. 

Ernst Homburg 

13. Een vergelijking tussen de verschillende bijdragen roept enige vragen op, omdat door 
de auteurs niet altijd even duidelijk vermeld wordt of een bepaalde regeling alleen op de 
twee rijksuniversiteiten (Gent en Luik), of op alle universiteiten (dus inclusief de 
particuliere universiteiten te Leuven en Brussel) betrekking had. Zo stelt Bruylants (p. 108) 
dat de dissertatie in 1875 reeds een verplichte voorwaarde voor het doctoraat vormde, 
terwijl dit volgens Deelstra (p. 125) pas in 1890 verplicht werd. 

14. D.S.L. Cardwell, The organisation of science in England {Londen, 1972) 55-57, 107, 
145-153. 

15. Een uitzondering vormt het eerste gedeelte van het artikel van Bruylants (p. 103-107) 
dat wordt ontsierd door een veel te simpele geschiedschrijving van de organische chemie, 
vol anachronismen. 


