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Inleiding 

De relatie wetenschap-universiteit heeft in de wetenschapsgeschiedenis reeds heel wat stof 
doen opwaaien. Meestal wordt daarbij verwezen naar de uit 1928 daterende stelling van 
Martha Ornstein over de negatieve rol die de universiteiten hebben gespeeld in de weten
schappelijke revolutie van de zeventiende eeuw.' Ook de achttiende-eeuwse universiteiten 
worden meestal geacht zich te hebben opgehouden in de marge van het wetenschappelijk 
onderzoek. Dit was immers, wat Hooykaas heeft genoemd, de 'eeuw der genootschappen'. 
Van de achttiende-eeuwse hoogleraar werd in 't algemeen niet verwacht dat hij zelf aan 
onderzoek deed. De universiteit spoorde hem daar niet toe aan en verschafte hem niet de 
nodige middelen. Nochtans ging de universiteit wel prat op haar geleerdheid, en gebruikten 
de doctores medicinae hun wetenschappelijke status maar al te graag om zich te distantië
ren van de andere medische beroepen. 
In de negentiende eeuw veranderde de relatie tussen wetenschap en universiteit echter 
grondig. Meest in het oog sprong wel de introductie in het universitaire curriculum van 
het praktisch onderwijs in laboratoria en klinieken. Voor de natuurwetenschappen wordt 
daarbij vooral gewezen op de Duitse invloed, m.n. op het model dat werd aangegeven 
door het onderzoekslaboratorium van Justus Liebig te Giessen. In de geneeskunde liepen 
de ontwikkelingen parallel met het debat over de plaats en de rol van de empirische 
natuurwetenschappen (i.h.b. de fysiologie) in het medisch curriculum. Andere vernieu
wingen betroffen de toelatingsvoorwaarden tot het hoger onderwijs, het examensysteem, 
de toekenning van de academische graden en de oprichting van instituten voor hoger 
ondenvijs buiten de universiteit. 
Als gevolg van dit alles werd de negentiende-eeuwse hogeschool de plaats bij uitstek waar 
wetenschappelijk onderzoek kon gedijen. Het genootschapswezen boette hierbij aan 
belang in. De veranderingen in het hoger onderwijs werden overigens niet unaniem op 
gejuich onthaald. In 1898 schreef de Gentse hoogleraar Julius MacLeod : 

1. M. Ornstein, The Role of Scientific Societies in the Seventeenth Century (Chicago, 1928). Voor een moderne visie 
zie ), Gascoigne, 'A reappraisal of the role of the universities in the Scientific Revolution', in D.C. Lindberg en 
R.S. Westman (eds.), Reappniisnls of the Scientific Revolution (Cambridge, 1990) 207-260. 
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Twintig jaren geleden werd, te Gent en elders in België, het inrichten van laboratoriums door velen een nut-
telooze geldverkwisting genoemd. Het heeft te dien tijde wezenlijk veel moeite gekost om te doen begrijpen 
welk verband bestaat tusschen micro.scopische praeparaten, chemische proefv'ochten, phy.siologische toestel
len en... het genezen van zieken. Spottenderwijs werd b.v. gevraagd, hoeveel zieken men reeds genezen had 
met den microscoop en wat men met al die theorie in zijn zak kon steken ! De studenten zelf waren met al dit 
nieuwigheden over 't algemeen zeer weinig ingenomen: zij haalden het voorbeeld aan van een aantal oudere 
doctoren, die het in de practische geneeskunde zeer verre hadden weten te brengen zonder ooit een zenuw
cel of een spiercel te hebben gezien, - en vroegen met verontwaardiging waarom zij nu verplicht werden 
met dergelijke beuzelingen hun tijd te verliezen ! - [...1 Jarenlang duurde de strijd: bekrompenheid en slen
tergeest werden allengs overwonnen, en aan het onderwijs in de natuur- en geneeskundige wetenschappen 
werd een moderne richting gegeven.-

Deze ontwikkelingen in het hoger onderwijs voltrokken zich niet in een volstrekt isolement. 
In wetenschap en maatschappij lieten zij merkbare sporen achter, en zelf waren zij uiter
aard het produkt van een veel bredere intellectuele en culturele beweging. Deze complexe 
evolutie vormt het onderwerp van de bijdragen die in deze bundel zijn bijeengebracht. 
Uiteraard kan slechts een beperkt aantal van de relevante aspecten worden besproken. Bij 
de samenstelling is overigens geen volledigheid beoogd. Zelfs binnen de (voor dit tijdschrift 
voor de hand liggende) beperking tot het arbeidsveld van de geneeskunde, wiskunde, 
natuurwetenschappen en techniek, blijven heel wat onderwerpen onbesproken. Zo wordt 
de relatie tussen universiteit en genootschapswezen (c.q. studentenverenigingen, hoge
schooluitbreidingen) niet belicht, noch wordt meer dan terloops aandacht geschonken 
aan de juridische en fmancile aspecten van de hervormingen. Wel is getracht een represen
tatief beeld op te hangen van de huidige stand van het onderzoek in België en Nederland. 
Daarbij is de nadruk gelegd op bijdragen waarin algemene tendensen worden aangeduid 
of geïllustreerd, eerder dan op de particuliere geschiedenis van één universiteit. Dit houdt 
in dat aan de soms toch wel belangrijke verschillen tussen de universiteiten onderling op 
wetenschappelijk, institutioneel of ideologisch vlak, bewust werd voorbijgegaan. 
In de eerste bijdrage betoogt Joseph Wachelder dat de opmars van de natuurwetenschappen 
aan de Nederlandse universiteiten in de tweede helft van de negentiende eeuw geen op 
zich zelf staand verschijnsel is. Zij ging gepaard met de wording van de disciplinaire 
wetenschap, geordend rond objectgebieden en daarbij horende vraagstellingen. De her
vormingen van het universitaire onderwijs waren een antwoord op dit nieuwe kennisideaal, 
dat nieuwe eisen stelde aan de didactiek en de organisatie van de studie. Deze tendens 
naar verwetenschappelijking (die niet alleen in de natuurwetenschappen was te merken) 
lag aldus aan de basis van de 'moderne' universiteit. 
Een vijftal concrete thema's treedt in de volgende bijdragen duidelijker naar voren: de 
professionele differentiëring en specialisatie in de medische beroepen, de uitbouw van la
boratoria en instituten, de professionalisering van de natuurwetenschappen, de sterke 
aanwezigheid van vrouwelijke studenten in 'exacte' richtingen en de positie van de inge
nieursopleiding binnen het hoger onderwijs. Annette Bierman schetst de beginjaren van 
het universitaire onderwijs in de farmacie. Dit onderwijs stuitte aanvankelijk op veel 
tegenstand. Zowel de apothekers zelf, die meenden dat het beroep best in de praktijk kon 
worden geleerd, als de bewindslieden, die meenden dat de 'kunst om poeders en pillen te 
maken' niet thuis hoorde in het universitaire milieu, bleken niet gemakkelijk gewonnen 
voor een universitaire farmaceutische opleiding. Toch heeft precies het universitaire cur-

2. I. MacLeod, 'Het tegenwoordig programma van het Middelbaar Onderwijs en de studie der natuur- en 
geneeskundige wetenschappen', Handelingen van het 2e Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres (Gent, 1898) 
134-148. Geciteerd in A.J.I. Van de Velde (ed.), Geschriften van Jidiiis MacLeod (Antwerpen, 1942), 91-92. 
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riculum, met zijn nadruk op een degelijke wetenschappelijke onderbouw, er veel toe bij
gedragen de opvatting ingang te doen vinden dat de apotheker meer moest zijn dan alleen 
een bereider van geneesmiddelen. 
Een enigszins gelijksoortige problematiek deed zich voor binnen de medische professie. 
De ontwikkeling van medische specialismen tijdens de negentiende eeuw liep immers niet 
gelijk met een aangepaste differentiatie in de opleiding. Rita Schepers analyseert de 'specia
listenkwestie' in België, waarbij zich op verschillende terreinen een discussie ontspon over 
de definitie en legitimatie van de specialist in afwezigheid van een duidelijke academische 
of juridische reglementering. Hoewel overwogen werd de specialist via een specifieke uni
versitaire opleiding te onderscheiden van de omnipracticus, werd dit door de meerderheid 
van het medisch corps niet gewenst. De universiteiten werd niet het recht gegeven beper
kingen op te leggen aan de eenmaal toegekende bevoegdheid van de arts. Anderzijds 
speelde het bestaan van een specifieke universitaire opleiding wel een rol in de wording en 
legitimatie van nieuwe specialismen, zoals Karel Veile aantoont in zijn studie van de 
gerechtelijke geneeskunde in België. Toch is ook hier de toga om de wetenschap slechts 
van nevengeschikt belang, naast de beslissende invloed die uitging van de medische juris
prudentie tijdens de negentiende eeuw. 
De volgende drie bijdragen betreffen de inhoudelijke uitbouw van het universitair onder
wijs in de natuurwetenschappen en de geneeskunde. H.A. Deelstra geeft eerst een algemeen 
overzicht van de diverse universitaire hervormingen in België, die geleid hebben tot de 
belangrijke wetten op het hoger onderwijs van 1890-91. Brigitte Van Tiggelen situeert ver
volgens de hervormingsinitiatieven van de Leuvense hoogleraar Louis Henry in de profes
sionaliseringsbeweging van de natuurwetenschappen. Terloops wijst zij op de Duitse 
invloed in het werk van Henry. Eveneens onder Duitse invloed stond de Brusselse hoogle
raar Paul Heger, wiens hervormingsideeën worden onderzocht door Andrée Despy-Meyer 
en Didier Devriese. Heger was verantwoordelijk voor de oprichting en de bouw van de 
Brusselse instituten voor fysiologie, voor hygiene, bacteriologie en therapeutische genees
kunde, en voor anatomie en histologie. Hij vond hiei"voor de nodige financiële steun én 
een wetenschappelijke gelijkgezindheid bij de Belgische industrieel E. Solvay. De bijdragen 
over Henry en Heger zijn overigens zeer illustratief voor de enorme invloed die in beide 
gevallen is kunnen uitgaan van één man. 
De verwetenschappelijking van de universiteit heeft overigens ook de vrouw niet onberoerd 
gelaten. De verruiming van de onderwijsmogelijkheden voor meisjes gold immers ook het 
universitaire onderwijs. Liilary Marland neemt als uitgangspunt een vergelijking tussen de 
opleiding en loopbaan van de eerste en de tweede generatie vrouwelijke artsen in Neder
land. Zij komt tot de conclusie dat na 1900 opmerkelijk meer vrouwen kozen voor een 
artsenopleiding en ook het vak uitoefenden. In vergelijking met andere landen verliep de 
toename in Nederland langzaam maar gestaag. Wel stelt zij vast dat vrouwelijke artsen steeds 
minder promoveerden en overwegend als huisarts, minder als g)'naecoloog of kinderarts, 
werkzaam waren. Een breder perspectief op de vrouwelijke student wordt geboden door 
Marta Kirejczyk.^ Ook zij constateert een verschil tussen de eerste en de latere generaties. 

3. Hoewel beide auteurs veelvuldig gebruik maken van gelijksoortig statistisch materiaal, zal het de aandachtige 
lezer niet ontgaan dat de cijfergegevens niet steeds met elkaar in overeenstemming zijn. Voor wie niet vertrouwd 
is met de bronnen waarop deze gegevens gebaseerd zijn, is het wellicht niet overbodig er de nadruk op te leggen 
dat deze schijnhare tegenstrijdigheden niet beschouwd moeten worden als het gevolg van slordigheid. De bron
nen met betrekking tot deze periode geven helaas geen uniform beeld. Dit kan diverse oorzaken hebben, bij
voorbeeld door het moment of de manier waarop de gegevens zijn verzameld. Verder onderzoek en verwerking 
van het materiaal kan mogelijk hierin een grotere uniformiteit aanbrengen. 
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Er vanuit gaand dat de enorme studie- en prestatiemotivatie, en mogelijk ook de keuze 
voor exacte studierichtingen, bij de 'pioniers' in de hand werd gewerkt door de maat
schappelijke tegenstand die zij dienden te overwinnen, viel met het wegebben van de eerste 
feministische golf ook één van de belangrijke drijfveren voor exacte studies weg. Maar ook 
dient gewezen op de hindernissen die vrouwen in de weg werden gelegd om een beroep in 
loondienst (i.h.b. in staatsdienst) uit te oefenen. Dit kan verklaren waarom van de exacte 
richtingen vrouwen bijna uitsluitend medisch kozen. 
De grote hervormingsbewegingen in het universitair onderwijs drukken wel eens de aan
dacht voor de veranderingen binnen het hoger onderwijs buiten de universiteit. Nochtans 
speelde dit segment van het hoger onderwijs vaak een niet onbelangrijke rol in wat er zich 
aan de universiteit afspeelde, hetzij door het aanbieden van concurrerende opleidingen, 
hetzij als aanvulling op de mogelijkheden van academische carrières, hetzij door hun 
maatschappelijke dienstverlening. In België werden de natuurwetenschappen tijdens een 
gedeelte van de negentiende eeuw gedomineerd door de Koninklijke Militaire School, ter
wijl aan de universiteiten de zogenaamde 'Speciale Scholen' voor ingenieurs verreweg het 
grootste aantal studenten telden. Van 1902 tot 1912 overtrof te Gent het aantal ingenieurs-
studenten de bevolking van de vier andere faculteiten samen. 
In Nederland werden de ingenieurs opgeleid in afzonderlijke instituten, waarvan de meest 
belangrijke wel was de Pol)'technische School te Delft. Hoewel de opleiding dus, in tegen
stelling tot de Belgische situatie, netjes was gescheiden van de universitaire wereld, deed 
zich ook hier een verwetenschappelijking voor die veel gelijkenissen vertoont met het verhaal 
aan de eigenlijke universiteiten. G.P.J. Verbong sdntXsX de argumenten en omstandigheden 
waarin te Delft werd gepleit voor een verder doorgedreven theoretische opleiding. In deze 
discussie kwamen de academische verzuchtingen van de ingenieurs wel eens in botsing 
met de eisen van de industrie, die geen heil zag in een te ver doorgedreven wetenschappe
lijke opleiding. Verbong noemt de Delftse ingenieurs 'profeten voor een revolutie die nog 
komen moest', aangezien zij zich goed rekenschap hebben gegeven van de nieuwe ontwik
kelingen in de techniek die een gedegen natuurwetenschappelijke kennis noodzakelijk 
maakten. Toch werd ook binnen het docentencorps aardig van gedachten gewisseld. C. 
Disco spreekt van 'rivaliserende werktuigkundes', vertegenwoordigd door de respectievelijke 
docenten Huet en Ravenek, waarvan de eerste de technische, en de tweede de theoretisch-
wiskundige benadering voorstond. Het is deze laatste die, mede door de algemene tendens 
naar academisering van de ingenieursopleiding, de overhand heeft gekregen. 
De elf bijdragen in deze bundel werden oorspronkelijk als lezingen gepresenteerd op het 
12de Beneluxcongres voor de Geschiedenis der Wetenschappen dat onder de titel 'De 
Toga om de Wetenschap' plaats vond op 9 en 10 oktober 1992 te Dordrecht. Andere spre
kers bij die gelegenheid waren L.T.G. Theunissen ('Hugo de Vries en de relatie tussen 
wetenschap en maatschappij'), H. Beukers ('Vergane glorie; anatomie in de tweede helft 
van de 19de eeuw'), E. Van Schoonenberghe ('Het ontstaan van het hoger brouwerij-
onderwijs in België aan het einde van de 19de eeuw'), F.H. van Lunteren ('Het hoger 
onderwijs in de natuurkunde in de tweede helft van de 19de eeuw'), D. Callebaut ('J. Plateau. 
Pionier van opperx'laktespanning en stabiliteitsonderzoek') en C, Zadoks ('Gewasbescher
ming 1876-1918. Een wetenschap?'). Deze lezingen werden of worden elders of niet gepu
bliceerd. Het 12de Beneluxcongres werd georganiseerd door Gewina en Zuid-Gewina en 
werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Pieter van Foreeststichting 
en de Stichting Historia Medicinae. 


