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ACHTERGRONDEN VAN DE WETTEN VAN 
1890-1891 EN DE INVLOED OP HET 
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 
IN BELGIË 

H.A. Deelstra* 

Inlcidiiii^ 

De wetten van 1890-1891 betekenden voor het universitair onderwijs in de natuurweten
schappen in België een ware omwenteling. Reeds in 1876 werd een voorlopige regeling 
getroffen voor de reorganisatie van het onderwijs; maar pas na veertien jaar lange, moei
zame discussies, binnen en buiten het parlement, verscheen uiteindelijk de wet die aan de 
Universiteiten in België eindelijk de gelegenheid gaf om het natuurwetenschappelijk 
onderwijs op een internationaal peil te brengen. Er moet echter wel gewezen worden op 
het feit dat België tussen 1878 en 1886 een zeer ongunstige periode doormaakte als gevolg 
van de hevige schoolstrijd (1878-1884) en sociale troebelen (1886)'. 

Problemen met betrekking tot het hoger onderwijs 

Sedert de onafhankelijkheid van België draaiden alle discussies betreffende het universitair 
onderwijs rond drie hoofdthema's-: 

1. de instanties voor het toekennen van de academische graden 
2 de toelatingscriteria tot de universitaire studies 
3. het programma van de universitaire studies of de inrichting van het hoger onderwijs. 

Het probleem van het verlenen van de academische graden werd pas in 1876 geregeld. De 
eerste organieke wet op het hoger onderwijs van 27 september 1835 (wet de Theux) kende 
slechts twee Staatsuniversiteiten, namelijk te Gent en te Luik'. De twee privé-universiteiten 
te Leuven en te Brussel, ontstaan uit vrij initiatief werden door de Staat niet erkend. Het 
toekennen van de academische graden werd niet toevertrouwd aan de Universiteiten, maar 
aan jur)''s die te Brussel zouden zetelen. Omdat dit systeem van Centrale Examenjury's 
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Zie ook het overzicht van L. Vanhove, De Bcigisehe wetgeving inzake universitair onderwijs (Antwerpen, 1983) 1-23. 
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absoluut geen voldoening gaf, ook niet door aan de samenstelling ervan te sleutelen, werd 
dan uiteindelijk met de wet van 20 mei 1876 (wet Delcour) beslist dat de Universiteiten, 
zowel de vrije als deze van de Staat, zelfde diploma's zouden mogen uitreiken-*. 
De kwestie van de toelatingscriteria tot de universiteit gaf aanleiding tot vele gepassioneerde 
discussies. Uit een historisch overzicht over deze problematiek van 1816 tot 1885 blijkt dat er 
niet minder dan een tiental episodes kan worden onderscheiden met telkens andere rege
lingen. De wet van 1890 bevatte als toelatingscriterium de voorwaarde dat de inschrijvende 
student in het bezit moest zijn van een gehomologeerd getuigschrift van de oude humaniora. 
Dit criterium bleef in voege tot in 1946'. 

Terwijl de eerste twee problemen eerder een gevolg waren van de spanningen op ideolo
gisch en politiek vlak tussen de respectievelijke aanhangers van het officieel of rijksonderwijs 
en het vrij onderwijs, waren de problemen van de programma's van de universitaire studies 
meer van fundamentele aard. De problemen omtrent de organisatie van het onderwiis in 
de Faculteit Wetenschappen werden voor een belangrijk gedeelte bepaald door het doel 
van de opleiding. 

Onderwijs en Onderzoek in de Facidteiten Wetenscliappen 

Vanaf het begin van de negentiende eeuw ontstonden twee tegengestelde strekkingen in 
verband met het Hoger Onderwijs. Enerzijds werden door de Franse Revolutie de rol en 
het bestaan van de Oude Universiteit ter discussie gesteld. Het Franse systeem was dan 
ook vooral gericht op een concrete beroepsopleiding en dit gebeurde binnen de zoge
naamde Speciale Scholen'". In Berlijn kwam anderzijds een totaal andere universiteit tot 
stand met als grondslag de eenheid van de wetenschappen overkoepeld door de filosofie 
en de eenheid van leeropdracht en onderzoek. 

De drie Universiteiten die Willem I met het besluit van 25 september 1816 oprichtte in de 
Zuidelijke Provinciën van het Koninkrijk der Nederlanden waren grotendeels op dezelfde 
manier georganiseerd als de drie Universiteiten die in 1815 in de Noordelijke Provinciën 
geopend waren'. Het concept dat Willem I introduceerde was een soort compromis tussen 
het Duitse en Franse model. Volgens Willem I moest de Universiteit algemeen weten
schappelijk onderzoek en vakkennis onderwijzen, maar hij gaf de Universiteit geen specifieke 
onderzoeksopdracht mee. Wel trachtte hij bij de studenten interesse voor het wetenschap
pelijk onderzoek te stimuleren door enerzijds een verplicht eindwerk op te leggen en 
anderzijds aanmoedigingsprijzen toe te kennen aan de auteurs van de beste verhandeling 
betreffende de jaarlijks uitgeschreven prijsvragen. 

Door de Belgische Omwenteling in 1830 werd het Universitair leven totaal ontredderd. 
Het duurde tot 1835 vooraleer de eerste organieke wet op het hoger onderwijs, de wet De 

4. De universitaire diploma's konden pas een wettelijk gevolg hebben nadat ze gehomologeerd, d.vv.z. bekrach
tigd waren door een te Brussel zetelende commissie. 
5. Een zeer grondig chronologisch overzicht hierover is beschreven door M. Depaepe, 'De toelatingsvoorwaar
den tot de universiteit in België. Een historLsch overzicht' in: Onze Alma Mater, 39 (1985) 119-150. 
6. In de speciale .scholen vond de opleiding plaats van de ingenieurs; deze scholen maakten deel uit van de 
Faculteiten Wetenschappen. 
7. B. Borghgraet-Van Der Schueren, 'L^e universiteiten in de Zuidelijke Provincies onder Willem 1' in: 
Mededelingen Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van BcIgiL', Klasse der 
Letteren,}^, i (1973) ̂ ^• 
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Theux, tot stand kwam. Deze wet verving het besluit van 1816. In de faculteiten Weten
schappen veranderde er buiten het gebruik van de taal niet veel (inderdaad, het Latijn als 
onderwijstaal werd als vanzelfsprekend vervangen door het Frans). De leerstof bleef onge
wijzigd, alleen de vakken mineralogie en geologie werden toegevoegd. Het verplicht eind
werk verdween en de aanmoedigingsprijzen waren verwaarloosbaar. Mede beïnvloed door 
het nefaste examensysteem van de Centrale Examenjury's, beperkte het Universitair Onder
wijs zich snel tot dogmatisch ex-cathedra gegeven cursussen, waarbij het enige motief was 
de student klaar te stomen voor de Centrale lury. 

Het grootste aantal studenten in de Faculteit Wetenschappen verliet de Faculteit nadat ze 
in de kandidaturen het diploma behaald hadden van kandidaat in de Natuurweten
schappen, dat noodzakelijk was voor de toelating tot de Faculteit Geneeskunde. Slechts 
enkelen volgden het doctoraat in de Faculteit Wetenschappen met de bedoeling leraar te 
worden in het middelbaar onderwijs. Door de oprichting van Normaalscholen, zoals 
voorzien in de basiswet van 1 juni 1850 betreffende het middelbaar onderwijs, nam de 
belangstelling voor het doctoraat in de Faculteiten Wetenschappen nog meer af*. Deze 
basiswet voorzag immers dat een voorkeur zou worden gegeven aan personen met het 
diploma van geaggregeerde, behaald in de Normaalscholen. Hierdoor gingen de beste stu
denten naar de NormaalschooP. 

Met de wet van 20 mei 1876 werd een eerste stap gezet in de opwaardering van de 
Universiteiten. Door de verkregen autonomie inzake het afleveren van diploma's konden 
de Universiteiten voortaan meer aandacht besteden aan het niveau van het onderwijs. 
Doch de programma's die de wetgever oplegde bleven dezelfde eenvormigheid behouden 
en voor onderzoek was er nauwelijks plaats. Behalve de grote uitzondering te Gent, waar 
de in 1858 aangeworven briljante scheikundige A. Kekulé (1829-1896), op voorspraak van 
de invloedrijke ).S. Stas (1813-1891), een gloednieuw onderzoekslaboratorium kreeg, bleef 
het onderzoek een eerder marginale of privé-activiteit van sommige professoren in de ver
schillende Faculteiten Wetenschappen. Deze malaise woog zeer zwaar op sommige profes
soren van de tweede generatie, die tijdens hun opleiding in het buitenland, en dan vooral 
in Duitsland, kennis gemaakt hadden met het zo succesvolle Duitse model van 'Forschung 
und Lehre'. Zeer bekend is dan ook het initiatief van de Leuvense hoogleraar scheikunde 
L. Henry (1834-1915), die in 1869 reeds een rapport indiende in zijn Faculteit Weten
schappen, waarin hij pleitte voor een grondige hervorming en specialisatie van de opleiding 
voor het doctoraat'". Eveneens stelde hij voor praktika in te voeren alsook persoonlijk 
wetenschappelijk onderzoek onder de vorm van een eindverhandeling. Zijn voorstel werd 
gunstig onthaald en op 1 maart 1871 creëerde de faculteit zes aparte richtingen waarin een 
doctorstitel kon behaald worden nl. wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geologie en 
mineralogie, plantkunde en dierkunde. Hij stelde eveneens voor om de licentiaatstitel in 

8. M.Hanot en L.Socte, 'Verkenning van de problemen omtrent de oprichting en afschaffing van de "Ecole 
Normale des Sciences" te Gent (1852-1890)', Eindverhandeling, R.U. Gent, 1977-1978, deel I. 
9. In de Speciale Scholen waren er in de jaarlijkse leerplannen expliciet praktische oefeningen voor de scheikun
de voorzien. M. Hanot en L. Soete geven in het tweede deel van hun eindwerk (zie noot 8) over de programma's 
van de twee afdelingen van de Normaalschool voor de Wetenschappen eveneens weer dat praktische oefeningen 
voor de scheikunde voorzien waren (zowel in de afdeling fj'si.sche en mathematische wetenschappen als in de 
afdeling natuurwetenschappen). 
10. A. Bruylants, 'Louis Henry 1834-1913' in: h'lorilège des Seiciiecs en Belgiijiie pendant Ie XIX siècle el Ie déhut dn 
XX siècle (Brussel, 1968) 351-374. Mevr. B. Van Tiggelen beschrijft dit in dit themanummer meer in detail. 
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te voeren en het doctoraat te beschouwen als derde cyclus. Hiervoor was echter de tijd niet 
rijp. Toch kreeg Henry gedeeltelijk voldoening, vooral ook toen in 1875 twee studenten in 
de scheikunde op een onderzoekswerk promoveerden nl. G. Bruylants (1850-1925) en 
Wareg Massalski (1844-1901). De wet Devolder van 10 april 1890, aangevuld door de wet 
de Burlet van 3 juli 1891 'rakende de begeving der academische graden en het programma 
der universiteitsexamens' waren geen kunstmatige schepping, maar was spontaan en 
onweerstaanbaar gegroeid uit een soort heropleving, die in de tachtiger jaren van de 
negentiende eeuw het Belgisch geestesleven kenmerkte". Dit gold zowel voor de Faculteit 
Wetenschappen als voor de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte'-. De universiteit hield op 
een podium te zijn van hoge vulgarisatie, maar werd een werkplaats van de wetenschap. 
Een geschreven en openbaar verdedigd doctoraal proefschrift werd opnieuw ingevoerd. Er 
kwam meer specialisatie: de faculteit Wetenschappen kreeg zes richtingen: wiskunde, 
natuurkunde, dierkunde, plantkunde, aardkunde en scheikunde. Om toegelaten te worden 
tot de universiteit diende men een gehomologeerd getuigschrift voor te leggen. Vrouwen 
mochten voortaan ook welbepaalde academische graden behalen". Ten slotte werd de 
lerarenopleiding terug toevertrouwd aan de Faculteiten en werden de Normaalscholen 
afgeschaft. 

Besluit 

De wetten van 1890-1891 betreffende de organisatie van het Universitair Onderwijs kwa
men te gepaster ure. Na een lange periode van intellectuele armoede schiep de nieuwe wet 
het gunstige klimaat voor een vernieuwing. Vernieuwing door meer specialisatie en door 
persoonlijk onderzoek te stimuleren. De voorbije honderd jaar, d.w.z. van 1891 tot 1991 
heeft de wetgever zich nog herhaaldelijk beziggehouden met het Universitair Onderwijs in 
België, maar voor de Faculteit Wetenschappen blijven de wetten van 1890-1891 van kapitaal 
belang omdat de wederzijdse bevruchting van onderwijs en onderzoek voortaan wettelijk 
aan elkaar gekoppeld zouden blijven, waardoor het natuurwetenschappelijk onderwijs een 
internationaal peil kon verkrijgen. 

SUMMARY 

Backgrounds of the 1890-1891 legislation and the influence on the education of natural sciences 
in Belgium 

The legislation of 1890-1891 strongly improved the quality of the education in natural 
sciences at the Belgian Universities. Already in 1876 a temporary arrangement was found 

11. Tekst van de wet van 10 april 1890 in: Pasinomie, 1890, nr. 120, 93-107 en van de wet van 3 juli 1891 in: 
Pasinomie, 1891, nr, 307, 263-265. 
12. P. Lambrechts schrijft in zijn in noot 2 reeds geciteerde artikel, dat alléén de Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte baat had bij de wetten van 1890-1891. Uit deze bijdrage moge blijken dat deze wetten eveneens 
uiterst belangrijk waren voor de Faculteit Wetenschappen. 
13. De wet van 10 april 1890 vermeldt dat voortaan ook vrouwen academische graden mochten behalen. Zij 
mochten het beroep uitoefenen van geneesheer en apotheker. Het doctoraat in de rechten was evenwel nog niet 
toegankelijk voor hen. 
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for the reorganization of the educational system, which, however, was only finalized with 
the legislation of 1890-1891. The main issues in the debates concerning the problems of 
university education since the Belgian independance are briefly summarized, together 
with the proposed solutions. The problems concerning the educational organization at 
the Faculties of Sciences were however more closely related to the objective of the training 
given, and had in fact a more fundamental character. Also following the influence of examp
les set in other countries, and more specifically inspired by the German system, Belgian 
legislation promulgated in 1890-1891 revalued the research of the Faculty of Sciences, 
which had a fruitful impact on the level of the education in the natural sciences. 
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