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ONDERWIJS VOOR 'DE MEEK BESCHAAFDE
KLASSE'.
HET MUSEUM VOOR WETENSCHAPPEN EN
LETTEREN TE BRUSSEL (1826-1834)
G. VANPAEMEL

De snelle opbloei van de wetenschappen in Belgie na 1830 was een direct gevolg van
het actief en stimulerend onderwijsbeleid tijdens de voorafgaande 'HoUandse' periode. De opmerkelijke generatie Belgische wetenschappers die zich vanaf de eerste
jaren van de onafhankelijkheid met succes aan het wetenschappelijk onderzoek
wijdde, had op diverse wijzen kunnen genieten van de opleidingsmogelijkheden die
na 1815 werden gecreeerd. Daarbij moet niet enkel gedacht worden aan de installatie
van de drie staatsuniversiteiten in de Zuidelijke provincies; ook op tal van andere
niveaus werd het geven van wetenschappelijk en technisch onderwijs bevorderd. De
verschillende athenea, en in het bijzonder het Atheneum van Brussel, bleken een zeer
geschikte voedingsbodem voor jong talent, zowel bij de studerende jeugd als bij de
jonge docenten. Ook de inrichting van openbare technische leergangen vond in de
Belgische provincies een enthousiast publiek. (1)
Een minder bekend maar historisch zeer belangrijk onderdeel van dit wetenschappelijk reveil in de Hollandse tijd wordt gevormd door het Museum voor
Wetenschappen en Letteren dat van 1826 tot 1834 openbaar onderwijs verschafte aan
de Brusselse burgerij. Het Museum was de meest directe voorloper van de Brusselse
universiteit zowel wat betreft de materiele en de financiele middelen, die van het
Museum werden overgenomen, alsook wat betreft de docenten.
Tot nog toe heeft dit Museum slechts weinig belangstelling genoten van historici. De enige directe studie van de instelling dateert uit 1882. (2) Vaak wordt het verward met het Museum voor Kunst en Volksvlijt of Musee de I'Art et de I'Industrie,
soms ook aangeduid als Musee des Arts et Metiers, dat ook in 1826/7 werd opgericht
in een belendend pand. Dit Museum had uitsluitend tot doel de conservatie en studie
van industriele werktuigen. Het werd beheerd door J.H. Canzius Onderdewijngaart
(1771-1838), een instrumentmaker uit Delft. Bij dit Museum was ook een
nijverheidsschool voorzien maar deze school heeft, alleszins tijdens de eerste jaren
niet gefunctioneerd. (3) De naamsverwarring wordt in de hand gewerkt doordat het
Museum zelf onder verschillende benamingen bekend was en sommige auteurs
eerder naar het gebouw verwijzen dan naar de instelling die er gevestigd was. In het
koninklijk besluit dat de oprichting van openbaar onderwijs in Brussel regelde (zie
bijlage) werd geen benaming voor de instelling gepreciseerd. Sluys draagt in zijn
studie van het Belgisch onderwijs onder de regering van Willem I bij tot de verwar-

4

G. VANPAEMEL

ring door te spreken over het Museum van Wetenschappen en Nijverheid. hoewel hem
bier geen schuld treft: oorspronkelijk werd in Franse teksten inderdaad wel eens de
benaming Musee des Sciences et des Arts gebruikt. (4) Verder wordt niet altijd
duidelijk het onderscheid gemaakt tussen de onbezoldigde colleges die Quetelet en
anderen gaven, en het bezoldigde en dus 'officiele' statuut van de docenten aan het
Museum.
Dit artikel wil enerzijds het inslitutionele aspect van het Museum verduidelijken
en anderzijds de invlocd aantonen die van het Museum en haar docenten is uitgegaan.
Zoals Quetelet schrcef: "Ic Musee appartient a I'histoire des sciences et des lettres en
Belgique, et [...] il importe a ce titre d'en conserver le souvenir." (5)
DE AANLOOP
De voorgeschiedenis van het Museum begon in 1797, toen te Brussel na de
afschaffing van de Leuvense universiteit de Centrale School van het
Dijledepartement werd opgericht. Deze school, die was gehuisvest in het zogenaamde Oude Hof van Karel van Lotharingen. werd uitgerust met een bibliotheek,
een kruidentuin en een collectie instrumenten nodig voor het onderwijs in de fysica,
de scheikunde en de natuurlijke historic. De instrumenten waren voomamelijk
afkomstig uit de verzamelingen van de Oude Leuvense Universiteit. Een aantal
Leuvense instrumenten werd na enig aandringen afgestaan aan de Centrale School te
Gent, maar het gros van de collectic bleef te Brussel. (6) Ook werden in de collecties
van de Brusselse Centrale School stukken opgenomen die hadden toebehoord aan de
Theresiaanse Academic. (7)
Toen in 1802 de Centrale School werd opgeheven, werd het wenselijk geacht de
collecties in goede staat te bewaren. Op dat ogenblik immers was in het Franse rijk
een grote hervorming aan de gang in het onderwijs en men hoopte dat enkele van de
nieuw op te richten "Speciale Scholen" te Brussel zouden worden gevestigd. Met dit
doel voor ogen werd op 14 juni 1803 beslist het toezicht en het onderhoud van de collecties en de kruidentuin toe te vertrouwen aan de gebroeders Dekin. Josse Dekin was
reeds in 1799 benoemd tot directeur van de kruidentuin van de Centrale School en
had dit werk spontaan voortgezct ook na de afschaffing van de instelling. Zijn jongere broer, Adrien Dekin had onderwijs genoten aan het befaamde Museum d'histoire naturelle te Parijs en was daarna benoemd tot professor aan de Centrale School
van het departement der Beide Netes te Antwerpen. Hij werd in Brussel benoemd tot
conservator van de natuurkundige en natuurhistorische collecties en ontving daarvoor, net als zijn broer, een jaarsalaris van 1200 frank. (8)
Van bij zijn benoeming werd Adrien Dekin door het Brussels stadsbestuur verzocht om ook gratis colleges te geven in de natuurlijke historic en de fysica, toegepast
op de kunsten, nijverheid, handel en landbouw. In 1806 werd zijn cursus natuurlijke
historic toegevoegd aan het programma van de Ecole de Medecine, waarvoor hij nog
eens 600 frank salaris ontving. Dekin beleef er tot aan zijn dood in 1823 professor in
de botanic en de mineralogie. (9)
Op 9 april 1811 werden de gebouwen van het Oude Hof met de erin aanwezige
instrumenten overgedragen aan de stad Brussel. Het beheer van de instrumenten
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werd mogelijk vanaf dat ogenblik toevertrouwd aan een Administratieve Commissie.
Deze Commissie maakte in 1822 een lijst op van de instrumenten aanwezig in het
Museum, zoals het toen reeds genoemd werd. Op deze lijst komen niet minder dan
372 instrumenten voor, gerangschikt volgens onderwerp, (10) Van de Commissie
maakte deel uit de Franse inwijkeling Pierre Drapiez (1778-1856), die in 1823 aan
de jonge Adolphe Quetelet (1796-1874) -op dat ogenblik verblijvend te Parijsmogelijk namens het Museum de opdracht gaf toestellen aan te kopen bij de bekende
instrumentmaker Pixii. Quetelet zelf werd overigens op 24 juni 1823 door de stad
Brussel aangesteld als lid van deze Commissie "belast met de bewaring en toezigt"
van de verzamelingen in het Museum. (II)
Quetelet en Drapiez zijn de ware initiatiefnemers geweest tot de oprichting van
het Museum voor Wetenschappen en Letteren. Beiden waren zeer actief in de verspreiding en popularisering van wetenschap. Pierre Drapiez was een scheikundige,
die in 1819 samen met J.B. van Mons (1765-1842) en J.B. Bory de St Vincent (17781846) gedurende enkele jaren het tijdschrift Annates generates des sciences
physiques uitgaf In oktober 1824 nam Drapiez het initiatief om aanvullende lessen
in de chemie te geven aan de leerlingen van het Atheneum. De stadsarchitect Nicolas
Roget (1790-1865) maakte toen reeds een plan op om het Oude Hof waar van 1806
tot 1817 de Ecole du Droit haar intrek had genomen, hiervoor om te bouwen tot een
amfitheater. Het initiatief werd ook gesteund door de stad Brussel, die in december
1824 een begroting goedkeurde van 2000 gulden jaarlijks te besteden aan de nog op
te richten "School voor Scheikunde op de kunsten en handwerken toegepast". (12)
Als lesgever in de School werd vanzelfsprekend Drapiez voorgedragen. Maar een
zekere A. Lequine, "artsenij en Scheikundige", stelde zich op 17 december 1824 ook
kandidaat voor dezelfde aanstelling. Lequine, die lid was van de geneeskundige commissie van Zuid-Brabant en "apotheker van Zijne Majesteit de Koning", kon bogen
op 20 jaar studie, "zoo in Parijs, alwaer hij drij jaren de hooge schoole bijgewoond
heeft, als elders". (13) Tegen zijn medekandidaat voerde Lequine aan dat Drapiez een
Franse inwijkeling was. Verder beschikte Lequine over een eigen laboratorium, waar
hij de lessen zou kunnen geven. Het stadsbestuur oordeelde echter dat dit laboratorium te ver verwijderd was van het Atheneum en dat de collectie in het Oude Hof,
waarvan de inventaris door Drapiez was opgemaakt, beter geschikt was. Lequine was
volgens het stadsbestuur een man van de praktijk maar met mindere theoretische
kundigheid dan Drapiez, die in Parijs aan de Ecole Polytechnique had gestudeerd.
Bovendien had Drapiez voorgesteld de lessen gratis te geven, terwijl Lequine 500
gulden vroeg om de werkingskosten te dekken, nog eens 5(X) gulden als vergoeding
voor de preparateur en tenslotte, althans in het begin, een derde keer 500 gulden voor
aanschaf van het instrumentarium.
De School voor Scheikunde die door het Stadsbestuur zou worden opgericht,
heeft nooit bestaan. In 1825 en 1826 bleef de voorziene som van 20(X) gulden wel
ingeschreven in de begroting, maar ze werd niet opgebruikt. Bij de oprichting van het
Museum voor Wetenschappen en Letteren, waarin ook een leergang scheikunde was
opgenomen, werd de som aan dit Museum overgemaakt.
Drapiez was niet de enige die onderwijs gaf in het Oude Hof Ook Quetelet gaf
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er vanaf 1824 (of reeds 1822 ?) gratis en op eigen initiatief openbare lessen over de
experimentele fysica en dc astronomic. Een jaar later voegde hij hieraan ook verscheidene colleges in de wiskunde toe. Het verstrekken van openbaar onderwijs werd
ten zeerste aangemoedigd door de regering, die reeds in het organiek reglement van
25 September 1816 op het hoger onderwijs in de Zuidelijke provincies had aangedrongen op het inrichten van dergelijke openbare lessen. Een gelijkaardige verplichting was opgelegd aan de Athenea.
Quetelets onderwijs in het Museum was slechts een van zijn vele activiteiten in
deze periode. Hij was leraar aan het Atheneum, maar ondertussen had hij reeds het
plan opgevat een Observatorium in Brussel op te richten, waarvoor hij o.a. naar Parijs
trok om zich in de astronomic te bekwamen. Quetelet stond bij het uitwerken van dit
plan in zeer nauw contact met Anton-Reinhard Falck (1776-1843), minister van Handel, Kolonien, Openbaar Onderwijs, Wetenschappen en Schone Kunsten. Falck was
overtuigd van het nut van degelijk onderwijs als een instrument ter bevordering van
het "nationaal gevoel" dat de unie tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden
moest bestendigen. Quetelet was voor hem de geschikte persoon om het openbaar
onderwijs in deze zin te helpen verwezenlijken. Hoewel Falck in 1824 als gezant naar
Londen werd gezonden, bleef hij van op afstand de uitbouw van het onderwijs in het
Museum le Brussel volgen. De invloed van Falck op de ideologische achtergronden
die ten grondslag lagen aan de oprichting van het Museum werd reeds overtuigend
aangetoond door Jean Stecher. Hij schrijft: "C'etait done ce grand interet social de la
haute culture, ce devoir d'agent civilisateur impose au Gouvernement que le ministre
Falck avail toujours si bien compris. Les cours de Musee, d'oii sortit plus tard
rUniversite libre, ont bien ete con^us dans cet esprit. Faire faire a la nation neerlandaise ses humanites modernes, n'etait-ce pas aussi concourir efficacement a un
essai loyal de reunion patriotique, le reve el I'honneur d'Anton-Reinhard Falck ?"
(14)
DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
De oprichting van het Museum moet dus beschouwd worden als het resultaat van tenniinsle vier convergerende omstandigheden: het plan van de stad Brussel om een
School voor Scheikunde op te richten, de aanwezigheid van uitgebreide en goed
onderhouden wetenschappelijke collecties in het Oude Hof het succes van het openbaar onderwijs van Drapiez en Quetelet en tenslotte het slreven naar de ontwikkeling
van een nationalistisch bewustzijn, dat o.a. door Falck gestalte werd gegeven.
Vanuit deze molieven ontstond rond 1826 de idee om een instelling van openbaar
onderwijs in Brussel op te richten. Oorspronkelijk werd gedacht aan de "oprigting
eener normale School, en de daarmede in verband staande Centralisatie van het
onderwijs". Dit plan werd echter niet uitgevoerd. Als onderdeel van dit project was
wel voorgesteld openbaar onderwijs te geven ten behoeve van "niet studerende, of
niet voor een bijzonder vak zich bestemmende jonge lieden". De Administrateur voor
het Onderwijs, de Kunsten en Wetenschappen, D.J. van Ewyck (1786-1858) rappoteerde hierover op 25 november 1826 aan de minister van Binnenlandse Zaken P.J.

ONDERWIJS VOOR DE MEER BESCHAAFDE KLASSE'

7

w

^^^^^^P^Sife.f'i'r'

':-n,.""^SsStf'S'Bifi-^:• •

Fig. I -Portrel van Antoon-Reinhard Falck (1776-1843), Minister van Openbaar Onderwijs (1820-1824)
van het Koninkrijk der Nederlanden.
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leerde hierover op 25 november 1826 aan de minister van Binnenlandse Zaken P.J.
van Gobbelschroy (1787-1850):
De ontwerper van het plan ter oprigting eener normale School, welke te Brussel zou worden gevestigd, had als een der voordeelen van deze inrigting aangerekend, dat daardoor aan de vele jonge lieden
aldaar, welke niet studeren, of zich aan geen bepaald vak toewijden. gelegenheid zou worden gegeven
om voorlezingen le hooren over wetenschappelijke en letterkundige onderwerpen, waardoor hun eene
aangename bezigheid verschaft, en tevens ongeinerkt de lust zou worden ingeboezemd om zich met
ernstige zaken op te houden, dan waarmede zij gewonelijk hunnen tijd doorbrengen. [...] De ondergetekende houdi zich mcdc volkomen overtuigd, dat dezelve eene allernuttig.ste strekking kunnen
hebben en in de gevolgen eene weldadige werking op den geest en het hart der jongelingschap en ook
van meer bejaarden zouden kunnen teweeg hrengen. (15)

Het rapport van Van Ewyck bevatlc reeds een volledig uilgewerkl voorstel om het
hcdoelde onderwijs te organiseren. Er zouden tien cursussen gegeven worden, met
bctrekking tot de letteren (de oude letterkunde, Vaderlandse letterkunde, Franse letterkundc, Vaderlandse geschiedenis en geschiedenis der wijsbegeerte), de wetenschappen (kruidkunde, natuurlijke historic, natuur- en sterrekunde, en scheikunde) en
schone kunsten (geschiedenis der architectuur of lets van die aard). Om aan te tonen
dat voor al deze onderwerpen voldoende docenten in Brussel konden gevonden worden, had Van Ewyck reeds ccn lijst van namen opgesteld. Op deze lijst vinden we de
namen tcrug van dc mensen die later daadwerklijk als professoren aan het Museum
werden aangesteld.
De kosten van het op le richten Museum dienden le worden gedragen door de stad
Brussel. Van Ewyck had daarover reeds een onderhoud gehad met de burgemeester
van de stad. Aangezien de stad echter op dat ogenblik "met aaninerkelijke uilgaven
bezwaard" was en in aanmerking genomen dat het onderwijs best gratis zou worden
verstrekl, stelde Van Ewyck voor om tijdens de eerste vijf jaren de financiele kosten,
die niet meer dan 6000 gulden mochten bedragen, voor rekening van 's Rijks
Schatkist le nemen.
Het rapport van Van Ewyck werd op 11 december door Van Gobbleschroy aan
Koning Willem voorgelegd. Deze had bedenkingen bij de opportuniteit om het onderwijs gratis le verstrekken. In een Iweede rapport verdedigde Van Ewyck zijn eerder
ingenomcn standpunt. Aangezien het de bedoeling was die jongeren te bereiken die
zich niet spontaan voor de wetenschappen en letteren interesseerden, was het onverstandig om hen hiervoor een zclfs bescheiden cursusgeld te vragen.
De voorlezingen, waarvan hier de rede is, zullen dit met alle weinig bekende instellingen van dien
aard gemeen hebben. dat het nut, en zelfs de aangenaamheid van dezelven. niet dadelijk zullen worden ingezien; vooral niet door zoodanige jongelieden, welke niet gewoon zijn hunnen tijd met ernstige bezigheden op te houden, en veelal in hunnen handelingen eenig vermaak beoogen. Vergt men
nu van deze. dat zij, zonder er de proef van genomen le hebben, zich verbinden, om tegen betaling
van zekere somme, al is dezelve ook betrekkelijk gering, de voorlezingen bij te wonen, dan zal en het
denkbceld van eenen zekeren leer-cursus te gaan houden, en tevens de noodzakelijkheid om daarvoor
te betalen. zoo dc ondergeleekende zich niel bedriegl, velen afschrikken, om aan de zaak deel te
nemen. (16)

Tegen het principe van kosleloos onderwijs was ook aangevoerd dat het dan onmogelijk zou worden toehoorders, die niel geschikt werden bevonden om de lessen te
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volgen, te weigeren. Van Ewyck had hieromtrent contact opgenomen met Quetelet en
die had hem verzekerd dat in zijn ervaring het nemen van maatregelen tegen het toelaten van "lieden, welke niet bevoegd te achten waren, om die lessen bij te wonen",
volstrekt overbodig was.
De twee rapporten van Van Ewyck geven wellicht niet de volledige onlslaansgeschiedenis weer van het Museum. Vermoedelijk was al in een vroeger stadium
overleg gepleegd met o.a. Quetelet. In de loop van 1826 werd Quetelet door de koning gevraagd een rapport op le slellen over het nut van een uitbreiding van het openbaar onderwijs te Brussel en de middelen om dit alles te organiseren. De oprichting
van het Museum zou hiervan een onmiddellijk gevolg zijn. (17) Van dit rapport
hebben we echter geen enkel spoor teruggevonden. De rol van Quetelet bij de
oprichting van het Museum is bijgevolg moeilijk te bepalen.
Op 27 december 1826 werd het koninklijk besluit uitgevaardigd waarin de
oprichting werd vastgelegd van "voorlezingen [...] over onderwerpen behoorende tot
het gebied der letteren wetenschappen en schoone kunsten". Het koninklijk besluit
moliveerde de oprichting door de overweging "hoezeer het houden van openbare
voorlezingen over onderwerpen van letteren, wetenschappen en kunst belangrijke
uitkomslen kan opieveren, in het opwekken van den lust voor nultige kundigheden
bij zoodanige ingezelenen van de meer beschaafde klasse, welke zich niet
bepaaldelijk aan wetenschappelijke oefeningen toe wijden". (18) Het was vooral te
Brussel, aldus de tekst, dat de behoefte aan onderwijs bij de burgerbevolking werd
gevoeld.
Het Koninklijk Besluit bepaalde dat de praktische uitwerking van het onderwijs
werd toevertrouwd aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Aan de personen die
door hem zouden worden aangeduid om het onderwijs te verzorgen, mochten honoraria worden toegekend die samen de som van 6000 gulden niel mochten overschrijdcn. Deze honoraria zouden voor de eerste drie jaar betaald worden uit de Schatkist,
waarna de minister een verslag moest opmaken over het succes van de instelling en
over de male waarin ze aan haar doel heeft beantwoord. Bij een gunslig rapport kon
de periode van drie jaar nog eens met uiterlijk twee jaar worden verlengd. Op die
manier werd voldaan aan de vraag van Van Ewyck om de onkosten van het Museum
voor vijf jaar door de Schatkist te laten dragen.
Van Gobbelschroy begon onmiddellijk de verschillende personen uit te nodigen
om het onderwijs te verzorgen. (19) Aangezien deze personen reeds door Van Ewyck
in zijn rapport waren opgesomd, is het aannemelijk dat zij reeds vroeger van het project op de hoogte waren en hun instemming reeds hadden betuigd. Op 23 januari
1827 maakte de gouverneur van Zuid-Brabant aan het stadsbestuur officieel de
namen bekend van de tien personen die de uilnodiging hadden aanvaard. Het waren:
1. Augusta Alexis Floreal Baron (1794-1862), algemene literatuur
2. Louis D6odal Dewez (1760-1834), geschiedenis van de Nederlanden
3. Pierre Drapiez, algemene scheikunde
4. Jean Kickx (1775-1831), botanica
5. Ulrich Gerhard Lauts (1787-1862), nationale literatuur
6. J.B. Philippe Lesbroussart (1781-1855), algemene geschiedenis
7. Nicolas Roget, bouwkunde
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8. Pierre Vanderlinden (1797-1831), dierkunde
9. Sylvain van de Weyer (1802-1874), geschiedenis van de wijsbegeerte
10. Adolphe Quetelet, wetenschapsgeschiedenis.

Quetelet was eigenlijk gevraagd de fysica en de astronomic te doceren, maar hij gaf
de voorkeur aan een cursus in de geschiedenis van de wetenschappen. Tegelijkertijd
bleef hij echter zijn cursus fysica en astronomic, die hij reeds gedurende enkele jaren
in het Museum gaf verder doceren. De cursus wiskunde werd wel stopgezet.
In de brief van de gouverneur kreeg de instelling ook haar officiele benaming:
Museum voor de wetenschappen en letteren - Musee des sciences et des arts. (20) De
Franse benaming werd later gewijzigd in Musee des sciences et des lettres.
De lijst van professoren bevatlc heel wat bekende namen uit de Brusselse burgerij. Vijf onder hen, Lesbroussart, Baron, Drapiez, Quetelet en Van de Weyer, behoorden tot de zogenaamde Societe des Douze, een literair genootschap dat ook politick
actief was. (21) Dewez, Kickx, Vanderlinden en Quetelet waren lid van de Brusselse
Academic, die trouwens vergaderde in hetzelfde gebouw waar het Museum was
gehuisvest. Lauts was, net als Lesbroussart en Quetelet, leraar aan het Atheneum.
Roget tenslotte was, zoals reeds aangegeven, stadsarchitect en in die functie o.a.
belast met het bouwen van het Observatorium voor Quetelet.
Bij de uilnodiging om les te geven in het Museum was aangekondigd dat de professoren een kleinc vergoeding zou worden toegekend. Dit bedrag werd nadien vastgelegd op 500 gulden per docent. Ter vergelijking: een universiteitshoogleraar ontving een salaris van 2200 gulden. Naast de docenten werden ook twee amanuenses
aangesteld, elk met een salaris van 250 gulden. Voor de schei- en kruidkunde was dit
Josephus Vervoort (of Vervoert). Voor de natuurkunde werd de uurwerkmaker Karel
Augustus Sacre benoemd. Vanaf 27 april 1829 werd Sacre ook conservator van het
fysisch cabinet, waarvoor hij nog eens 150 gulden jaarlijks ontving. Sacre stond
verder nog in voor het onderhoud en de verlichting van de stadsklok en het onderhoud van de pendules in het stadhuis. Tenslotte werd ook een bode aangeworven, een
zekere Coosemans, die in 1830 dienst nam in het leger en vervangen werd door
Francois Crispiels (ook geschreven als Crispin). Deze bode ontving een salaris van
200 gulden. De totale uitgaven aan honoraria en salarissen beliepen in 1830 dus 5850
gulden. (22)
Het docentencorps werd al op 28 april 1827 op voorstel van Quetelet uitgebreid
met drie nieuwe leden: Julius Kindt (1804-1882), Adolphe Nerenburger (1804-1869)
en Pierre-Franij-ois Verhulsl (1804-1849), alien oud-leerlingen van Quetelet in het
Atheneum. Zij werden belast met het onderwijs in de wiskunde, dat niet was
voorzien op het oorspronkclijke programma, maar volgens Quetelet absoluut noodzakelijk was voor wie de lessen in de fysica en de astronomic wilde volgen. Hun taak
werd omschreven als "het geven van voorbereidende lessen aan personen welke op
gemelde voorlezingen in het museum vcrkeeren, en wel ten vervolge eens rapport
door de H. Quetelet professor voor de Sterre en Wiskundige Wetenschappen aan ons
Collegie gedaan". (23) Zij werden hiervoor niet betaald, maar mochten van hun toehoorders een kleine vergoeding vragen: 10 gulden voor de hogere wiskunde, 3
gulden voor de lessen in kunsten en ambachten. Een aantal minder begoede leerlin-
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gen mochten de lessen gratis volgen. Kindt vermeldde dat hij ongeveer 50 lot 60 toehoorders had, "waarvan de meeste lot de bemiddelde Classe behooren". (24).
Verhulsl moest omwille van zijn zwakke gezondheid zijn onderwijs in het
Museum snel stopzetten. Nerenburger verliel in 1830 het Museum voor een loopbaan
in het leger. Enkel Kindt zou zijn positie in het Museum geleidelijk kunnen uitbrciden en na enige tijd als volwaardig docent worden benoemd.
Deze opsomming van de docenten en hun aanzienlijke wetenschappelijke status
loom aan dat de opzet en organisatie van het Museum geen onbeduidende aangelegenheid was, Het museum groeide inderdaad snel uit tot een belangrijke culturele
manifestatie in de hoofdstad. Dit werd meteen duidelijk ter gelegenheid van de
plechtige opening op 3 maart 1827 in aanwezigheid van minister Van Gobbelschroy,
administrateur Van Ewyck, verschillende hoge ambtenaren, buitenlandse gezanten en
leden van de Staten-Generaal. De toespraken werden gehouden door baron de
Wellens, burgemeester van Brussel, door August Baron, die zowat als het hoofd van
het Museum werd beschouwd en tenslotte door Ulrich Lauts, die als enige in het
Nederlands sprak, ter onderscheid met het "Vlaams" toen le batave genoemd.

Fig. 2 - Het Museum voor Wetenschappen en Letteren in het Oude Hof.

Tijdens de volgende weken werden ook de andere cursussen geopend met een
inaugurele rede door elke docent. Al deze toespraken werden verzameld en uitgegeven in het eerste volume van de Annates du Musee des Sciences et des Lettres de
Bruxelles, behalve deze van Quetelet waarvan slechts een samenvatting werd
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opgenomen. (25) Stecher geeft van deze toespraken in zijn reeds aangehaalde studie
over de invloed van Falck een uitgebreide samenvatting.
Het onderwijs in het Museum kende een enorm succes. (26) De lessen werden in
het Frans gegeven, behalve de cursus nationale literatuur van Lauts, die daardoor
echter een beduidend kleiner publiek wist te bereiken dan zijn collega's. (27) De
lessen die anderhalf uur duurden werden wekelijks gegeven. Over de inhoud van het
onderwijs is jammer genoeg weinig bekend. Algemeen geldt dat, waar mogelijk, de
onderwerpen zo werden gekozen dat ze het nationale bewustzijn konden aanwakkeren. De colleges plant- en dierkunde behandelden voomamelijk inheemse
soorten, terwijl ook de lessen chemie en bouwkunde werden aangekondigd als
strekkend ter bevordering van de binnenlandse nijverheid. Elk van deze vakken werd
trouwens ingekleed met historische nota's, die het aandeel van "Belgie" in de
geschiedenis benadrukten. Hoewel het Museum in de opvatting van Falck tot doel
had moeten hebben de unie tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden le verstevigen, bleek in de praktijk het streven van de docenten en het publiek veeleer
gericht op de vorming van een eigen Belgische nationaliteit. Daarvan getuigt al de
(niet vanzelfsprekende) bepaling dat de colleges in het Frans mochten worden
gegeven.
Het museum onderging tijdens de volgende jaren verschillende personeelswijzigingen. Reeds tijdens de Iweede helft van het academiejaar 1828 zette Drapiez om
een onbekende reden zijn lessen stop. Hoewel hij in functie bleef tot december 1829,
werden de lessen in de scheikunde vanaf 30 januari 1829 gegeven door een pas
benoemd professor aan het Atheneum, Charles-Etienne Guillery (1791-1861), net als
Drapiez een Franse inwijkeling die gestudeerd had aan de Sorbonne en aan het
College de France. De komsl van Guillery, die overigens ook natuurkunde-colleges
gaf, lokte wel enige kritiek uil. In een brief aan Quetelet schreef Drapiez op een wat
sarcastische (?) toon: "II parait qu'il est arrive au Musee un de ces genies, qui nous
a escamotees a tous deux noire besogne; on assure meme qu'il va professer la science universelle; je ne m'atlendais peu,je vous I'avoue, a lant de bonheur. puisse-t'il
pour le bien-etre du pays, nous arriver encore quelques legions de ces beaux-exprits,
de ces csprits-forts !" (28)
Vanaf 1829 werd Augusle Engelspach-Lariviere (1799-1831) docent geologie en
mineralogie, maar om onbekende redenen kon hij zijn leerstoel uiteindelijk toch niet
bekleden. (29) Een andere nieuwkomer was Pierre-Joseph Graux (1796-1873) die
gratis "a titre honorifique" onderwijs gaf in de zoologie en de fysiologie en hygiene,
ter vervanging van Vanderlinden. Op 3 januari 1830 werd tenslotte een nieuwe cursus opgericht onder de benaming Legons publiques et gratuites de geometrie et de
mecanique industrielle ojfertes aux artisans et ouvriers de toute classe. Het onderwijs werd toevertrouwd aan J. Kindt die elke zondag doceerde van 11 tot 12 uur. Na
de eerste maand schreef Kindt dat de lessen gevolgd werden door "plus de deux cents
chefs ouvriers". (30)
Bij de Belgische onafhankelijkheid kwam de organisatie van het Museum een
zekere tijd op losse schroeven le staan. In 1829 werden de honoraria voor het laatst
uitbetaald door het Koninkrijk der Nederlanden. In 1830 werden de 6(X)0 gulden vrij-
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gemaakt op de begroting van de stad. Ook in 1831 werden de honoraria betaald, maar
daarna niet meer voor 1832 en 1833. De verschuldigde bedragen werden later wel
uitbetaald, hoewel het in de woelige beginjaren van het Belgisch Koninkrijk blijkbaar
niet gemakkelijk was vast te slellen wie nu wel en wie geen recht had op vergoedingen.
Er deden zich na 1830 nog personeelswijzigingen voor. Lauts vertrok uit Brussel:
zijn lessen verdwenen uit het programma van het Museum. Bij het overlijden van J.
Kickx werd het onderwijs in de zoologie en de botanic onmiddellijk overgenomen
door zijn zoon Jean Kickx (1787-1855). (31) In 1831 verkreeg ook P. Bergeron
(1787-1855) de toestemming om gratis onderwijs te geven in de algemene geschiedenis en de geografie, ter vervanging van Lesbroussart. (32) In april 1832 werd een
gelijkaardige toestemming verleend aan J.R. Marinus (1800-1856) i.v.m. onderwijs
in de zoologie. Van dit onderwijs is echter in de volgende jaren geen spoor meer lerug
te vinden. Ook S. van de Weyer werd vervangen door een zekere Heuschling, die
zonder vergoeding en slechts met een voorlopige benoeming het onderwijs in de
algemene wijsbegeerte verzorgde. (33)
Ondanks de moeilijke tijden kon het onderwijs in het Museum gewoon doorgaan.
Op 21 december 1830 werd het onderwijs aan het Museum gereorganiseerd, Dewez
werd voorzitter benoemd en Kindt secretaris. Verder maakten nog Guillery en Baron
deel uit van het bureau. In 1832 verscheen een Iweede volume van de Annates, niet
meer dan 56 pagina's dik, met korte samenvattingen van de cursussen, bijeengebracht
door H. Boivin. Voor wat betreft de natuurwetenschappen noleren we dat Quetelet nu
de experimentele fysica doceerde, in het bijzonder de studie van de imponderabilia,
zoals de optica en de warmteleer. In de zomermaanden verving Quetelet deze cursus
echter door een cursus astronomic en meteorologie. Guillery doceerde de fysica van
dc ponderabitia en ook de scheikunde, volgens de methode van Berzelius. Het onderwijs van Kickx in de zoologie en de botanic, dit laatste tijdens de wintermaanden vervangen door mineralogie, beperkte zich hoofdzakelijk tot het aanleren van de juiste
classificatie.
Een aantal cursussen die aan het Museum werden gegeven, werd uitgegeven.
Kickx publiceerde vermoedelijk in 1828 een Resume de botanique et de mineralogie.
In 1833 verscheen te Brussel een tweedelige Cours d'histoire belgique van de hand
van Dewez. Guillery, die op dat ogenblik niet alleen aan het Museum, maar ook aan
het Atheneum doceerde, publiceerde een Cours de chimie, op het einde aangevuld
met een hoofdstuk Applications aux Arts et a VIndustrie des principes de la Chimie
Organique (Brussel/Mons, 1834), vermoedelijk een herwerkte uitgave van een reeds
in 1829 verschenen werk. In 1833 publiceerde hij nog een Cours elementaire de
mathematiques, wat echter moet beschouwd worden als een neerslag van zijn onderwijs in de hogere wiskunde aan het Atheneum. Hetzelfde geldt voor de verschillende
populaire publicaties van Quetelet uit deze periode. In zijn elemenlaire boekjes over
astronomic, waarschijnlijkheidsrekening en fysica verwees hij wel naar openbare
colleges, maar dat zijn, zo mag blijken uit de opsomming van de bezoldigde
aanstellingen, niet de colleges die hij als docent aan het Museum gaf
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VAN MUSEUM TOT UNIVERSITEIT
Zeer snel na de Belgische onathankelijkheid gingen in Brussel de eerste stemmen op
om een eigen, vrije universiteit in de hoofdstad op te richten. Dit was mogelijk
geworden door de in de Belgische grondwet ingeschreven vrijheid van onderwijs. In
1834 kregen deze plannen een vastere vorm door een grote geldinzameling, waarbij
ook het Brussels stadsbestuur zich aansloot. Het stelde aan de nieuwe op te richten
universiteit de gebouwen en de fondsen van het Museum ter beschikking, dat officieel op 21 oktober, een maand voor de plechtige opening van de universiteit, werd
opgeheven. De begroting van het Museum bedroeg op dat ogenblik I30(X) frank. De
lien professoren kregen elk een salaris van 1058,20 fr. (34)
Quetelet reageerde, wellicht als enige van zijn collega's, ontgoocheld op de
bcslissing van het stadsbestuur. In een brief van 26 oktober 1834 liet hij weten zich
niet kandidaat te willen tellen voor een hoogleraarschap aan de Brusselse universiteit
en uitte hij de wens om op kosten van de stad zijn openbaar onderwijs in de fysica,
de meteorologie en de astronomic in zijn observatorium te mogen voortzetten. Dit
werd hem echter geweigerd. (35) Het Museum werd definitief opgeheven. Enkel
Kindt en Roget bleven hun onderwijs respectievelijk in de mechanica en de architectuur verder zelten op dezelfde wijze als voorheen, omdat deze vakken niet voorkwamen op het programma van de universiteit. (36)
De invloed van het Museum op het intellectuele leven in Brussel was in haar korte
bestaansgeschiedenis aanzienlijk geweest. Dc professoren van het Museum lagen aan
de basis van de Brusselse universiteit. Baron, beschouwd als het boegbeeld van het
Museum, was vermoedelijk de eerste die het plan opvatte een vrije universiteit in
Brussel op te richten. (37) Samen met Guillery behoorde hij tot de stichtende leden
ervan. Niet minder dan zeven professoren van het Museum werden aan de nieuwe
universiteit benoemd: Bergeron, Baron en Van de Weyer aan de faculteit Letteren en
Wijsbegeerte; Kindt, Guillery en Kickx aan de faculteit Wetenschappen; Graux aan
de faculteit Geneeskunde. Kindt en Graux zelelden als afgevaardigden van hun faculteit in de conseil d'etudes. Zelfs de bode F. Crispiels vervulde dezelfde functie aan
de nieuwe faculleit der wetenschapf)en. Dewez overleed op 26 oktober 1834, vijf
dagen na de opheffing van het Museum. Quetelet, die geen hoogleraar wilde worden
aan de nieuwe universiteit, stelde later wel zijn observatorium ter beschikking van
zijn oud-leerling en collega P.F Verhulst, die aan de universiteit hemelmechanica en
astronomic doceerde,
De invloed van het Museum was vooral uitgesproken in de faculteiten Letteren en
Wijsbegeerte (3 professoren op 9) en Wetenschappen (3 op 5). Ook de traditie van
openbaar onderwijs werd aan de nieuwe universiteit voorlgezet. Er werd
overeengekomen dat elke faculteit jaarlijks een cursus openbaar zou maken. Voor het
academiejaar 1834-1835 gaven o.a. Baron en Guillery voor hun faculteit openbare
lessen. Ook strekle de invloed zich uit buiten de Brusselse universiteit. Van de Weyer
en Lesbroussart vervulden politieke mandalen, terwijl Quetelet de leiding van de
Brusselse Academic op zich zou nemen. Op 1 juli 1834 opende de nieuwe Militaire
School haar deuren. Onder haar professoren Ireffen we opnieuw verschillende professoren aan van het voormalige Museum: Baron, Guillery, Nerenburger, Verhulst en
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Quetelet. In 1840 werden Baron, Guillery en Verhulst, die zowel les gaven aan de
Militaire School als aan de Brusselse universiteit, door de wet van 18 maart 1838 verplicht te kiezen tussen een van beide instellingen. Verhulst bleef aan de Militaire
School, Baron en Guillery verkozen de universiteit. Lesbroussart en later ook Baron
werden tenslotte hoogleraar in Luik. Ook weze aangestipt dat Kickx slechts zeer kort
verbonden bleef aan de Brusselse universiteit. Reeds in 1835 aanvaardde hij de leerstoel botanica in Gent.
De instrumentencollectie van het Museum werd in 1837 een laatste maal geinventariseerd en bevatte op dat ogenblik 409 voorwerpen, opgeborgen in 6 kislen.
(38). Hoewel het Museum opgehouden had te bestaan, bleef de aanzienlijke collectie verder een rol spelen in het onderwijs te Brussel. Zo werd de collectie tijdens de
eerstvolgende jaren gebruikt bij het onderwijs aan de Militaire School, (39) en stond
ze wellicht ook ter beschikking van de Brusselse universiteit. In 1835 werden enkele
optische instrumenten overgemaakt aan G.P. Dandelin (1794-1847), die er tijdens
zijn verblijf in het garnizoen van Namen wetenschappelijk onderzoek mee wilde uitvoeren. (40) Quetelets amanuensis Sacre bekleedde in 1836 de functie van conservator van het fysisch cabinet van het Museum voor Natuurlijke Historic, wat toelaat te
vermoeden dat dit cabinet de voortzetling was van de instrumentencollectie van het
vroegere Museum voor Wetenschappen en Letteren, of er tenminste in verband mee
stond. (41) In 1841 werden tenslotte de gebouwen van het Oude Hof met de erin aanwezige collecties van de verschillende Musea overgedragen aan de Staat. (42)
Hoewel aanvankelijk door sommigen was vooropgesteld dat het Museum een
politieke rol diende te vervuUen ter ondersteuning van een hechte staatkundige
vereniging tussen Noord en Zuid, dan blijkt het onderwijs in werkelijkheid meer de
groei van een eigen nalionaliteilsbewustzijn te hebben bevorderd. Daarbij valt op hoe
groot de invloed was van de Franse inwijkelingen in de hoofdstad. Belangrijke figuren in het het Museum, zoals Baron, Drapiez en Guilllery werden in Frankrijk
geboren en hadden hun opieiding genoten aan gerenommeerde Franse scholen. De
situatie in het Museum bevesligt daardoor eens te meer de op dat ogenblik overheersende Franse invloed op het Belgische intellectuele leven.
De bestaansgeschiedenis van het Museum kan tenslotte best worden samengevat
als een beslissende fase in de ontwikkeling en kanalisering van het intellectuele leven
in Brussel. Oorspronkelijk had het Museum enkel tot doel de niet-studerende jeugd
enige ontwikkeling bij te brengen. In werkelijkheid bleken de activiteiten van het
Museum veel dichter aan te leunen bij een onderwijs op hoger niveau. Uiteraard
mogen we niet uit het oog verliezen dat in het Museum aan de studenlen geen opieiding in eigenlijke zin werd verschaft en dat door het ontbreken van enige vorm van
examens of getuigschrift moeilijk de werkelijke intellectuele oogst van het Museum
kan worden ingeschat. Maar aangezien vele professoren tegelijkertijd ook doceerden
aan het Atheneum en/of lid waren van de Brusselse Academic, mogen we besluiten
dat het peil van het onderwijs voldoende hoog werd gehouden. Het Museum kan
bijgevolg als een werkelijke voorloper van de Brusselse universiteit en van de wetenschappelijke beweging in Belgie worden opgevat. Het verschafte bovendien de
mogelijkheid aan een aantal jongere talenten (Kindt, Kickx en Guillery) om zich een
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naam te verwervcn in het wetenschappelijke leven van de hoofdstad. Als vruchtbare
broeiplaats van wetenschappelijke activiteiten kan het Museum de vergelijking met
de Zuidnederlandse universiteiten ongedeerd doorstaan.
Departement Geschiedenis
KU Leuven
Blijde Inkomststraat 21/5
3000 LEUVEN
BULAGE
Koninklijk Besluit betreffende dc oprichting van het Museum voor Wetenschappen en Letteren.
Den Haag, ARA, 2de Afd., Staatssecrelarie nr. 2638; ook in SAB, Fonds Openbaar Onderwijs, nr.
97.
27 december 1826
No. 87
Wij Willem, bij de Gralie Gods, koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van
Luxemburg, enz., enz., enz.
In overweging genomen hebbende hoezeer het houden van openbare voorlezingen over onderwerpen van
letteren, wetenschappen en kunst belangrijke uitkomslen kan opieveren, in hel opwekken van den lust voor
nultige kundigheden bij zoodanige ingezelenen van de meer beschaafde klasse, welke zich niet
bepaaldelijk aan wetenschappelijke oefeningen toe wijden
Overwegende dat inzonderheid binnen onze residentie Brussel de behoefte daaraan gevoeld wordt
Willende van onze zijdc medewerken om eene zoo nultige instelling binnen haare muren le vestigen
Gezien de rapporten van Onzen Minister van Binnenlandse Zaken van de 11 en 25 Dezer La A: en N° 8
Hebben besloten en besluiten
Art. 1
Er zullen, met den aanvang van het Jaar 1827, binnen de Stad Bru.s.<:el voorlezingen worden geopend over
onderwerpen behoorende tot het gebied der letteren wetenschappen en Schoone kunsten en ingerigl voor
het oogmerk in het hoofd dezer venneld.
Art. 2
Onze Minister van Binnenlandse Zaken wordt bij dezen gemagtigd om uit onzen naam eenige l)ekwame
mannen uit le noodigen, om zich met deze taak te willen belasten.
Art. 3
Ter gedeeltelijke erkenning van dc door hen aldus bewezene diensten zullen honoraria worden toegewezen
waarvan het geheel lieloop voor alle de leeraren de som van Zf.? duizend Guldens (f. 6000-) niet zal mogen
te boven gaan.
Art. 4
Opgemelde som zal voorloopig voor den tijd van drie Jaren uit 's Rijks Schatkist worden bestreden; zullende onze Minister van Binnenlandsche Zaken tegen den afloop van dat tijdvak aan ons verslag doen, of
deze inrigting aan haar doel heeft beantwoord en in hoe verre er lermen zouden zijn, om dezelve verder
gedurende nog twee jaren uiterlijk van 's Rijk.s wege le ondersteunen.
Art. 5
Het Stedelijk Besluur van Brussel zal worden uitgenodigd om de lokalen en het verder benoodigde voor
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de bedoelde voorlezingen aan te wijzen; als mede om de middelen te beramen ten einde casu quo na verloop van uiterlijk vijf jaren in alle de kosten dezer voorlezingen te voorzien.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. waarvan een afschrift
zal worden gezonden aan onze Minister van Financien en aan de Algemeene Rekenkamer lot informatie
en narigt.
Gegeven te Brussel den 27 december des jaren 1826, hel veertiende van onze Regeering
(getekend) Willem
van wege de koning
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