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INLEIDING 

LODEWIJK PALM en FRANS VAN LUNTEREN 

Op 1 maart 1995 ging prof.dr. H.A.M. Snelders met emeritaat als hoogleraar in de geschie
denis der natuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Henricus Adrianus Marie (Hany) Snelders werd geboren op 25 februari 1930 
te Hillegersberg. Hij studeerde scheikunde met geschiedenis van de natuurwetenschappen 
aan de Vrije Universiteit. Zijn leermeester in de wetenschapsgeschiedenis was zijn voor
ganger op beide leerstoelen R. Hooykaas (1906-1994). Na een loopbaan als medewerker 
van Hooykaas op diens instituten werd Snelders in 1976 benoemd tot bijzonder hoog
leraar aan de Landbouwhogeschool te VVageningen met als leeropdracht Geschiedenis van 
de natuurwetenschappen, inzonderheid de samenhang tussen de ontwikkeling van deze 
wetenschappen en de ontwikkeling in de maatschappij. Hij bekleedde deze leerstoel tot 
1982. Op 26 oktober 1977 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Geschiedenis der natuur
wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht als opvolger van Hooykaas.' Vanaf 1982 
bezette hij tevens de gelijknamige leerstoel aan de Vrije Universiteit. 
Gedurende zijn loopbaan als wetenschapshistoricus heeft Snelders er in navolging van 
E.1. Dijksterhuis en R. Hooykaas steeds voor gepleit wetenschapsgeschiedenis te zien als 
een cultuurhistorische discipline, 'een poging tot het slaan van een brug tussen twee cul
turen, die van de natuurwetenschappen en die van de humaniora.'- De neerslag hiervan in 
zijn werk is te vinden in de bibliografie die in dit nummer van Gewina is afgedrukt. Het is 
niet eenvoudig een algemene karakteristiek te geven van de resultaten van Snelders' 
onderzoek. Wat bij beschouwing van zijn oeuvre direct in het oog springt is naast de grote 
omvang, de veelzijdigheid die er in ten toon wordt gespreid. Snelders heeft zich nooit 
gebonden gevoeld aan één specifieke periode, thematiek, of benadering. Opvallend in zijn 
werk is de afwezigheid van een bijzondere fixatie op uitzonderlijke genieën van het kaliber 
Newton, Lavoisier, Darwin of Einstein. Snelders' belangstelling geldt veeleer de 'gewone' 
natuurwetenschappers die, vaak meer dan voornoemde titanen, representatief waren voor 
de tijd en de cultuur waarin zij leefden en werkten. 

Karakteristiek is ook zijn enthousiasme en stimulerende houding tegenover leerlingen en 
collegae. In de inleiding op de bibliografie is daarom tevens het werk te vinden van het 
verhoudingsgewijs grote aantal promovendi die onder zijn leiding een dissertatie hebben 
geschreven of daar nog mee bezig zijn. De grote variatie in thema's die we hier aantreffen 

1. Zie Tijtiichrift voor lie Geschiedenis der Geneeskunde, Niituurwetensiimppen, Wiskunde en Techniek 1 (1978) 43-
44-
2. H.A.M. Snelders, Goethe als ronniiHisch natuuronderzoeker. Afscheidscollege gegeven bij zijn aftreden als 
gevvo\Mi hoogleraar in de geschiedenis van de natuurwetenschappen aan de faculteit der natuurkunde en sterren-
kundi} van de Vrije Universiteit te .Amsterdam op 28 maart 1995 (Amsterdam: Vrije Universiteit, 1995) 17. 
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zal geen verbazing wekken. Ook de overige artikelen in dit nummer laten gezamenlijk iets 
zien van de veelzijdigheid van het vakgebied wetenschapsgeschiedenis. 

Deze vier bijdragen behandelen de ingrijpende veranderingen in de Nederlandse 
natuurwetenschappen en de geneeskunde in de negentiende eeuw vanuit verschillende en 
soms verrassende invalshoeken. De bijdragen richten zich niet op vakinhoudelijke ont
wikkelingen, maar veeleer op de inbedding daar\'an, dat wil zeggen op de onlosmakelijk 
daarmee verbonden universitaire en maatschappelijke context. Professionalisering, disci
plinevorming en de emancipatie van de natuurwetenschappen komen in alle verhalen 
direct of indirect aan de orde. Gezien de overheersende rol van universitaire ontwikke
lingen en hoogleraren in de hier afgedrukte bijdragen sluit deze bundel nauw aan bij 
het twee jaar geleden verschenen Gcw/ttfl-themanummer De toga om de wetenschap. 
Aangezien de thematiek daar reeds uitvoerig is ingeleid, zuUen we ons hier beperken tot 
een karakterisering van de opeenvolgende bijdragen. 

Homburg behandelt in de eerste bijdrage aan deze bundel de negentiende-eeuwse po
pulaire literatuur op het gebied van de scheikunde. In het begin van de negentiende 
eeuw had dergelijke literatuur als primaire doelstelling de verbreiding van godsvrucht en 
nuttige kennis onder brede lagen van de bevolking. Homburg schetst vervolgens de ver
anderingen in omvang, inhoud en functie van dergelijke literatuur in de loop van de 
negentiende eeuw. Ten gevolge van de specialisering en professionalisering van de natuur
wetenschappen in de tweede helft van de negentiende eeuw, en de incorporering van de 
natuurwetenschappen in het lager en middelbaar onderwijs, maakt het ideaal van volks
opvoeding na 1865 plaats voor kennisoverdracht tussen de specialist en de leek. 
In de overgangsperiode, van 1845 tot 1865, nam de popularisering van de natuurweten
schappen, en dus ook de scheikunde, een hoge vlucht. Dit was deels het gevolg van de 
wens van Nederlandse uitgevers om naar buitenlands voorbeeld goedkope boeken en tijd
schriften op dit gebied op de markt te brengen, hetgeen mogelijk werd gemaakt door 
nieuwe produktietechnieken. Daarnaast werden de natuurwetenschappers volgens Hom
burg in toenemende mate gemotiveerd door de wens om het maatschappelijk aanzien van 
de natuurwetenschap in ons land te verhogen. Daar de nieuwe specialisten de prioriteit 
legden bij het opleiden van chemici voor de wetenschap en de industrie kwam aan de 
bloeiperiode van de populaire literatuur na 1865 al snel een einde. 

De door Homburg benadrukte verandering in opvattingen over de functie van popu
larisering wordt geïllustreerd door een vergelijking van de visie van de chemicus Mulder 
met die van zijn leerling Gunning. Ook inhoudelijk veranderde de populaire literatuur. 
Aangezien het chemisch onderzoek zich nauwelijks aantrekkelijk liet illustreren, concen
treerde deze literatuur zich na het wegvallen van de zedelijk-opvoedkundige dimensie 
meer en meer op de toegepaste scheikunde, oftewel de wonderen der techniek. Homburgs 
bijdrage laat zien hoe een studie van populariserende literatuur licht kan werpen op de 
relatie tussen wetenschap en maatschappij, en meer specifiek op processen als discipline
vorming, professionalisering en op veranderende opvattingen over vorm en functie van 
natuurwetenschappelijk onderwijs. 
Laatstgenoemde thema's komen meer rechtstreeks aan de orde in de bijdrage van Van 
Lunteren. Deze bijdrage heeft betrekking op het ontstaan van de experimentele natuur
kunde als zelfstandig specialisme aan de Nederlandse universiteiten in de negentiende 
eeuw. In de eerste helft van de eeuw was het onderwijs in de natuurkunde volledig theore
tisch van aard. Waar hoogleraren nauwelijks onderzoek verrichtten, deden hun promo-
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vendi dat al helemaal niet. Van Lunteren wijst erop dat het experimenteel natuurkundig 
onderzoek in deze periode gedomineerd werd door op de scheikunde georiënteerde 
natuurkundigen, te vinden in genootschappen en sommige buitenlandse universiteiten. 
Nederlandse hoogleraren daarentegen combineerden aanvankelijk het onderwijs in de 
natuurkunde met dat in wiskundige disciplines en misten daardoor die specifiek chemi
sche oriëntatie. 
In het derde kwart van de eeuw veranderde het hoger natuurkundig onderwijs door de 
aanstelling van assistenten, de introductie van practica voor gevorderde studenten en de 
opkomst van onderwijslaboratoria. De universitaire natuurkunde kreeg nu exclusieve ver
tegenwoordigers. Van Lunteren benadrukt dat de voor deze innovaties verantwoordelijke 
hoogleraren geenszins de ambitie hadden om onderzoekers op te leiden. Veeleer zagen zij 
zich als leidsmannen van een door hen te vormen maatschappelijke elite. Vorming was 
hun primaire doel, niet opleiding. Pas na 1877, toen de nieuwe wet op het hoger onderwijs 
van kracht werd, ijverde een volgende generatie natuurkundehoogleraren voor het oplei
den van zelfstandige onderzoekers, hetgeen consequenties had voor het onderwijs. In deze 
periode ontstonden de eerste onderzoekslaboratoria waarbij de leiding in handen kwam 
van specialisten in de nieuwe subdi.scipline der experimentele fysica. Mede onder invloed 
van een krachtig onderzoeksethos kreeg het experimentele onderzoek in de natuurkunde 
in de jaren negentig een volwaardige en vanzelfsprekende plaats aan de universiteiten. 
Van Lunteren wijst erop dat de eerste gespecialiseerde experimentatoren in Nederland 
sterk de nadruk legden op nauwkeurige metingen in plaats van op het creëren en onder
zoeken van nieuwe verschijnselen. Hier manifesteerde zich de invloed van enerzijds 
de eerder geprofessionaliseerde astronomie, anderzijds de Duitse laboratoria waar deze 
vroege specialisten een deel van hun opleiding ontvingen. 

Meer toegespitst, zowel wat betreft thematiek als qua periodisering, is de bijdrage van 
Van Lieburg. Waar de vorige auteurs zich beperkten tot de scheikunde en de natuur
kunde, richt Van Lieburg zich op de geneeskunde. Hij concentreert zich daarbij op de 
natuurkundige (d.w.z. natuurwetenschappelijke) staatsexamens die in combinatie met de 
geneeskundige examens in de periode tussen 1865 en 1879 een tweede route naar de 
medische stand reglementeerden naast die der facultaire examens. Omdat beide routes, de 
academische en de niet-academische, in deze periode naar eenzelfde in 1865 ingevoerde 
artsentitel voerden, droeg de nieuwe wetgeving in belangrijke mate bij tot de in pro-
gressief-medische kringen veel gepropageerde eenheid van stand. In 1879, vlak nadat de 
nieuwe wet op het hoger onderwijs in werking was getreden, werden de examens over
geheveld naar de faculteiten en was er de facto sprake van eenheid van opleiding. 
Voor Van Lieburg ontlenen de discussies over de wenselijkheid, vorm en inhoud van de 
natuurkundige staatsexamens hun betekenis bovenal aan het licht dat zij werpen op de 
'vernatuurwetenschappelijking' van de geneeskunde-opleiding en daarmee van de medi
sche wetenschap in de betreffende periode. Niet alleen leren de discussies ons iets over de 
verschillende wensen en belangen van de overheid en de onderwijsinstellingen, daarnaast 
oefende die reglementering en de daarmee gepaard gaande discussies een directe en ook 
veelal beoogde invloed uit op de vorm en inhoud van het hoger onderwijs zelf Dit laatste 
gold in het bijzonder de integratie van de natuurwetenschappen in de medische opleiding 
en de uniformering van dit onderwijs. 

Een weer geheel andere invalshoek vinden we in de bijdrage van Van Berkel. Hij behan
delt het wetenschapshistorische werk van een drietal natuurwetenschappers uit de tweede 
helft van de negentiende eeuw, namelijk de bioloog Harting, de chemicus Gunning en de 
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medicus Stokvis. Hij benadrukt dat voor een afgewogen beoordeling dergelijk onderzoek 
niet moet worden beschouwd als een opstapje naar de in deze eeuw opgekomen auto
nome wetenschapshistorische discipline, gedragen door professionele beoefenaars. De 
vele aan specifieke herdenkingen gekoppelde en door natuurwetenschappers verrichte 
studies, vaak van verrassende kwaliteit, dreigen door een dergelijke benadering aan de 
aandacht te ontsnappen. Zinvoller is het om kijken naar de functie die deze aandacht voor 
het verleden binnen de natuurwetenschappen zelf ver\'ulde. Volgens Van Berkel werd veel 
wetenschapshistorisch onderzoek in de betreffende periode gemotiveerd door de wens in 
Nederland een nieuw wetenschappelijk elan te kweken. Hiertoe herinnerde men aan de 
grootse wetenschappelijke prestaties van Nederlandse natuurwetenschappers uit de 
Gouden Eeuw. Dergelijke studies vonden grote weerklank onder contemporaine natuur
wetenschappers. Toen aan het eind van de eeuw een nieuwe bloeitijd aanbrak verflauwde 
de historische belangstelling onder natuurwetenschappers. Juist door het verlies van de 
centrale positie binnen de natuurwetenschappen was de wetenschapsgeschiedenis ge
dwongen haar eigen disciplinaire en institutionele weg te gaan. 

Alle artikelen hebben aldus betrekking op de opmars der natuurwetenschappen en op 
de veranderingen in de rol en de beoefening van die vs'etenschappen in Nederland in de 
tweede helft van de negentiende eeuw. In deze periode heroverden de universiteiten hun 
positie als de voornaamste centra van de produktie van wetenschappelijke kennis en 
verwierven de natuurwetenschappen een grote maatschappelijke betekenis, die onder 
meer tot uitdrukking kwam in de incorporatie in het lager, middelbaar en voorbereidend 
hoger onderwijs. Popularisering, aandacht voor het verleden, integratie in het medisch 
onderwijs, en specialisering beïnvloedden deze processen en werden er op hun beurt door 
beïnvloed. 
Met deze en eerdere bijdragen is de thematiek uiteraard verre van uitgeput. Een bevre
digend beeld van de achtergronden van de opmerkelijke veranderingen in de natuur
wetenschappen in negentiende-eeuws Nederland ontbreekt nog. De inmiddels klassieke 
verklaring kent een beslissende betekenis toe aan de beide onderwijswetten van 1863 (mid
delbaar onderwijs) en 1876, al dan niet gekoppeld aan een modellering van de organisatie 
der Nederlandse universiteiten aan de Duitse situatie.' Deze verklaring is niet zonder pro
blemen. In de eerste plaats kan men de voornoemde onderwijswetten evenzeer als een 
gevolg van de groeiende importantie der natuurwetenschappen beschouwen, en in de 
tweede plaats is de aloude koppeling van de opkomst van een bloeiende onderzoekstra
ditie en de vroeg-negentiende-eeuwse organisatie van de Duitse universiteiten (het Duitse 
model) zelf in toenemende mate bekritiseerd.'' 
Een ambitieus alternatief is recentelijk geformuleerd door Wachelder. Zich baserend op 
de systeemtheoretisch georiënteerde sociologie van de Duitser Luhmann, zoekt hij de 
achtergrond in het moderniseringsproces dat in West-Europa gepaard ging met de over
gang van een hiërarchisch geordende naar een functioneel gedifferentieerde maatschappij. 
Aan de ordening van de moderne maatschappij liggen in deze visie niet langer vaste 

3. K. van Berkel, ƒ11 het voetspoor van Stevin. Gescliiedenis viui de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940 
(Amsterdam, 1985) 132-136, en B. Willink, 'Origins of the Second Golden .'\ge of Dutch Science after i860: 
Intended and Unintended consequences of Educational Reform', Social Studies of Science 21 (1991) 503-526. 
4. Zie bijv. R.S. Turner, 'German science, German universities: Historiographical perspectives from the 1980s', 
in: G. Schubring (red.), 'Einsamkeit und Freiheit' neu besichtigt. Universitatsrefonnen und Disziplinenhildung in 
Preusscn als Modellfiir Wissenschaftspolitik im Europa des 19. Jahrhunderts (Stuttgart, 1991) 24-36. 
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structuren, maar contingente processen ten grondslag. Volgens Wachelder werpt deze 
overgang zijn tegenhanger in de modernisering van de Nederlandse universiteiten, waar 
een statische benadering van kennisobjecten, gepaard aan classificatie, verzameling en 
demonstratie, geleidelijk aan plaats maakte voor een meer dynamische benadering die het 
primaat toekende aan analyse en onderzoek van onvoorspelbare processen. Deze ver
andering zou uiteindelijk resulteren in een toenemende appreciatie van de proefonder
vindelijke natuurwetenschappen en mede in groeiende nadruk op onderzoek.' 
Het is in dit bestek niet doenlijk om recht te doen aan Wachelders complexe en veel
omvattende analyse. Het is hoe dan ook nog te vroeg om deze wel erg brede greep op zijn 
merites te kunnen beoordelen. Voorlopig is er behoefte aan gerichte studies die meer licht 
werpen op de veranderingen zelf en de voornaamste actoren die daarin participeerden. 
We weten nog te weinig over de concrete veranderingen in het universitaire onderwijs, 
over de opvattingen van de afzonderlijke hoogleraren over onderwijs, wetenschap en 
maatschappij, over in het buitenland opgedane ervaringen, over carrièrepatronen van 
natuurwetenschappelijk gevormde academici, over de rol van centrale instanties zoals de 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, en over de maatschappelijke en politieke 
waardering van de natuurwetenschappen. Natuurlijk moeten ook de inhoudelijke aspec
ten van het onderzoek niet over het hoofd worden gezien. Interessant daarbij is met name 
de vraag hoe deze inhoudelijke zaken zich verhouden tot bovengenoemde facetten. Dit 
themanummer wil mede een aanzet zijn tot verder onderzoek op dit rijke gebied. 

Het Genootschap GeWiNa benoemde Snelders op 9 oktober 1993 bij gelegenheid van het 
tachtigjarig bestaan tot erelid.'^ De redactie van Gewina, het tijdschrift dat tijdens Snelders' 
voorzitterschap van GeWiNa werd opgericht, wil niet achterblijven en draagt dit nummer 
graag aan hem op als teken van erkentelijkheid voor zijn jarenlange, stimulerende activi
teiten ten behoeve van de wetenschapsgeschiedenis in Nederland. 
Wij hopen nog lang van zijn inzicht, kennis en enthousiasme voor het vak te kunnen 
profiteren en wensen hem, te zamen met zijn echtgenote en te midden van zijn familie, 
nog veel gezegende en creatieve jaren toe. 

5. j.C.M. Wachelder, Universiteit tussen vorming en opleiding: de nwdernisering van de Nederlandse universiteiten 
in de negentiende f(?wvv (Hilversum, 1992); zie ook zijn bijdrage aan De toga om de wetenschap. 
6. Zie hiervoor de rede die bij die gelegenheid werd uitgesproken door de voorzitter van GeWiNa, mw.dr. A. 
de Knecht-van Hekelen, afgedrukt in Gewina. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurweten
schappen, Wiskunde en Techniekib (1993) 341-343. 
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