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Deel 1
▪ Woord vooraf
Tussen boeken en hun uitgevers bestaan soms onvoorziene verstandhoudingen.
Zo beschreef het eerste deel van Geschiedenis van de wetenschappen in België
het wetenschappelijk leven in de oude Belgische provincies. Het was een uitgave
van het Gemeentekrediet van België. Het tweede deel leidt ons van de stichting der
universiteiten naar de wereldwijde netwerken. Het wordt gepubliceerd door een
internationale groep Dexia Bank. De mondialisering betreft dus niet alleen het
handelswezen. Zoals indertijd de grote godsdiensten, voegen wetenschap en
economie voortdurend nieuwe mazen toe aan hun reusachtig en complex
spinnenweb.
We vertrokken bij de Romeinen, en komen nu aan bij de 19de en 20ste eeuw,
het tijdvak waarin België zijn huidig aanzien kreeg. Het gevaar voor chauvinisme
was groot, want te veel publicaties over lokale geschiedenis zijn een verheerlijking
van plaatselijke beroemdheden. Daartegenover neemt dit boek ons op in het
mondiale wetenschapsavontuur. Wij begrijpen nu dat België veel heeft gegeven en
veel heeft gekregen, en dat het zijn succes dankt aan zijn bevoorrechte rol van
intellectueel kruispunt.
Tot slot laat het boek ons inzien dat de wetenschap geen eiland is, dat zij
onlosmakelijk verbonden is met de algemene evolutie van de samenlevingen, de
politiek, de ideeën, zoals zij ook meer en meer verbonden is met haar technologische
toepassingen en haar ethische implicaties.
Ziehier een geschiedenisboek dat het heden aanspreekt. Iedere Belgische burger
die Europeeër of wereldburger wil worden, doet er goed aan het te lezen.
Luc Onclin
Voorzitter van het Directiecomité van Dexia Bank
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▪ Woord vooraf
Het Nationaal Comité voor Logica, Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschappen
en zijn voor zitter Professor Robert Halleux hebben mij vriendelijk verzocht het woord
vooraf te schrijven bij het tweede deel van de Geschiedenis van de wetenschappen
in België, zoals ik dat ook heb gedaan voor het eerste deel. Met een waar genoegen
aanvaard ik deze eer.
Al diegenen die het eerste deel hebben gewaardeerd, wachtten met ongeduld
maar ook met enige scepsis op de publicatie van het vervolg. Samen met hen
verwelkom ik, zoals dat hoort, het reusachtige werk dat werd gerealiseerd: een
synthese gebaseerd op ontelbare historische opzoekingen; goed geschreven teksten,
geleerd maar toch toegankelijk; een zorgvuldig geselecteerde iconografie.
Dit boek is ongetwijfeld een mijlpaal in onze nationale geschiedschrijving. Zowel
voor de wetenschappers als voor alle Belgen zal het een onmisbaar referentiewerk
zijn. De coördinatoren, de auteurs, hun medewerkers en het publicatieteam van
Dexia Bank verdienen de erkenning van de overheid en, wat ons betreft, in het
bijzonder van het federale Wetenschapsbeleid.
Dit boek, opgesplitst in twee delen, vertrekt bij de stichting van de universiteiten
en houdt halt op de drempel van het derde millennium. Uiteraard werpt het heel wat
vragen op, want een dergelijke geschiedenis leidt onvermijdelijk tot reflectie over
de toekomst, zowel die van België als die van de wetenschap.
Kort na onze onafhankelijkheid schreef Adolphe Quetelet in zijn Histoire des
sciences mathématiques et physiques chez les Belges: ‘Laat ons hopen dat de
onafhankelijkheid die ons land heeft verworven, met zijn oude neigingen ook zijn
oude voorkeuren doet opflakkeren; dat het zal luisteren naar bekwame mensen om
de weg te wijzen naar de vooruitgang en opnieuw onder de meest ontwikkelde
volkeren te verschijnen voor alles wat het intellect aanbelangt’.
Wij overdrijven niet wanneer wij erkennen dat de verwachtingen van Quetelet
werden ingelost. De wetenschappers van België, van zijn gemeenschappen en
gewesten, spelen een doorslaggevende rol in de stoffelijke en geestelijke ontwikkeling
van het land, maar werken ook mee aan de wereldwijde opbouw van de wetenschap.
Het is de verdienste van dit boek dat het een scherpe beoordeling en analyse maakt
van deze verwezenlijkingen, rekening houdend met alle invalshoeken en belangen.
In de tijd van Quetelet werd de wetenschap nog eensgezind gewaardeerd; de
geleerden wekten enthousiasme en fierheid op. Zorgden zij niet voor vooruitgang
en welvaart? Dan volgden de twee wereldoorlogen en veel andere tragedies. Zij
hebben aangetoond dat de wetenschap niet altijd en exclusief in dienst staat van
het goede. Velen werden overvallen door twijfel en angst ten aanzien van de nieuwe
wetenschappelijke ontwikkelingen. En toch, het moet herhaald, de wetenschap staat
in dienst van de mensen wanneer de mensen dat werkelijk willen.
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Geconfronteerd met de ingrijpende intellectuele veranderingen van de 16de eeuw
schreef Rabelais: ‘Wetenschap zonder geweten brengt de ziel in verval’. Moge de
nieuwe kennismaatschappij ook een maatschappij zijn met een geweten en zin voor
verantwoordelijkheid.
Yvan Ylieff
Regeringscommissaris
voor Wetenschappelijk Onderzoek
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▪ Ten geleide
In oktober 1998 had het Nationaal Comité voor Logica, Geschiedenis en Filosofie
van de Wetenschappen van de Academiën het genoegen aan Z.K.H. Prins Laurent
van België het eerste deel van de Geschiedenis van de wetenschappen in België
te overhandigen. Het bestrijkt de periode van de Oudheid tot 1815. Drie jaar heeft
het geduurd om de voorbije twee eeuwen van onze geschiedenis te overlopen. Ze
waren immers getuige van meer veranderingen in de wetenschappen dan alle
andere eeuwen samen.
De periode 1815-2000 komt overeen met wat de klassieke historici de
hedendaagse periode noemen. In de wetenschap is de relevantie van deze indeling,
zowel voor- als achteraan in de tijd, afhankelijk van het domein waarop men zich
richt: de politiek, de wetenschap of de instellingen.
In de politiek is nu het concept België van toepassing. Bij het verschijnen van het
eerste deel werd een internationaal colloquium georganiseerd rond het thema
‘Wetenschapsgeschiedenis en nationale geschiedenis. Manipulatie, conflict of
dialoog?’. Het is correct dat de wetenschap op zich geen grenzen of vaderland heeft.
Maar in de praktijk opereert ze in een wisselende ruimte waarvan de grenzen door
de overheid worden bepaald. In het eerste deel werd de term België eerder
gemakshalve gebruikt. Maar vanaf 1815 zijn de zeven zuidelijke provincies van de
Nederlanden en het Prinsbisdom Luik politiek verenigd, eerst onder het regime van
Willem I van Oranje en vanaf 1830 in de onafhankelijke staat België. Het is binnen
dat kader dat de wetenschappers tot het midden van de 20ste eeuw hun onderzoek
vorm geven. Maar na de oorlog verschijnen twee wetenschappelijke polen
waartussen de wetenschappelijke gemeenschap aarzelend zijn weg zoekt: enerzijds
de supranationale entiteiten, met de creatie van een Europees onderzoek en de
globalisering van de big science; anderzijds de regionale pool, met de toenemende
autonomie van de gewesten en taalgemeenschappen. Daarnaast mag men niet
vergeten dat het Belgische politieke landschap tussen 1876 en 1960 ook een deel
van Afrika omvat en de koloniale onderneming niet alleen de structuren maar ook
de tendensen van het wetenschappelijk werk beïnvloedt.
In de methoden en inhoud van de wetenschap is omstreeks 1815 geen echte
breuk vast te stellen. Van Newton tot Becquerel werken de wetenschappers eigenlijk
bewust aan éénzelfde project: het mechanisch model van de wereld en van de
mens, opgebouwd aan de hand van experimenten en berekeningen. In de loop van
de 19de eeuw bereikt dit model zijn perfectie dankzij innovaties en gedeeltelijke
herzieningen van diverse deeldomeinen: de opkomst van de niet-euclidische
meetkunde in de wiskunde; de beheersing van de elektromagnetische fenomenen
in de natuurkunde; de exploitatie van het model van Lavoisier, de samenvoeging
ervan met het atoommodel, en de toepassing op de organische stoffen in de
scheikunde; de uitschakeling van het vitalisme, de ontwikkeling van de celtheorie,
de opbloei van de experimentele fysiologie in de levenswetenschappen met
daarnaast de invoering van de lange termijn, de geboorte van de prehistorie, de
evolutiegedachte. Op het einde van de 19de eeuw lijkt het op punt stellen van dit
model voor velen slechts een kwestie
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van enkele decimalen. Maar omstreeks 1900 begint wat men de Tweede
Wetenschappelijke Revolutie zou kunnen noemen, enerzijds met de relativiteit en
de kwantummechanica, die de grondvesten raken van het oneindig grote en het
oneindig kleine, anderzijds met de genetica, die de werkingsmechanismen van het
leven blootlegt en menselijk ingrijpen mogelijk maakt. Zo wordt een nieuw model
van de macrokosmos en de microkosmos opgebouwd dat nog lang niet voltooid is.
Wat de instellingen betreft, bestaat er een historische overeenstemming tussen
de inhoud van de wetenschap en de instellingen waar zij beoefend wordt. De
middeleeuwse universiteiten zijn het antwoord op de Grieks-Arabische wetenschap,
de academiën op de Eerste Wetenschappelijke Revolutie. In 19de-eeuws België
wordt de wetenschap beoefend aan de Académie royale, in geleerde
genootschappen, aan de universiteiten van Gent, Luik, Brussel en Leuven. De
Academie knoopt opnieuw aan bij de Theresiaanse Academie, maar de universiteiten
behoren niet langer tot het Ancien Régime. De wetenschappen zijn niet meer een
onderdeel van de filosofie, maar veroveren institutionele autonomie die vorm krijgt
in een eigen faculteit. Anderzijds worden de universiteiten geflankeerd door speciale
scholen, waarmee aan de universiteiten de vorming van ingenieurs wordt
toegewezen. De industrie start met de wetenschap een samenwerking, die in de
loop van de eeuw steeds hechter wordt, naarmate de techniek steeds meer
wetenschap nodig heeft. Maar nieuwe behoeften voortkomend uit de Tweede
Wetenschappelijke Revolutie zorgen op hun beurt voor institutionele veranderingen:
de vorming van instellingen die uitsluitend aan onderzoek zijn gewijd, vervolgens,
na de Tweede Wereldoorlog, het ontstaan van een echt beleid voor het beheer van
de big science en de vorming van netwerken.
Op het vlak van de mentaliteiten vertonen de 19de en de 20ste eeuw geen
onderbreking met de Verlichting. De wetenschap is het voornaamste onderdeel van
de moderniteit. Onlosmakelijk verbonden met haar toepassingen, vormt ze een
machtsfactor. Ze streeft er naar de hele samenleving te organiseren. Maar na de
gruwelen van de oorlog wordt ze in vraag gesteld, niet meer om haar
waarheidsgehalte, maar om haar verhouding tot de samenleving, de waarden en
het milieu.
Deze overwegingen bepalen de structuur van onderhavig boek. Rekening houdend
met zowel de breuken als de continuïteit, is het opgebouwd uit twee delen,
gegroepeerd rondom de redevoering die Koning Albert I op 10 oktober 1927 te
Seraing heeft gehouden naar aanleiding van de 110de verjaardag van de fabrieken
van John Cockerill. Die tekst ligt niet alleen aan de basis van het Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek, maar belichaamt ook een helder besef van de
Tweede Wetenschappelijke Revolutie en haar uitdagingen. Het Belgisch discours
over wetenschap wordt er lange tijd door bepaald.
Aan weerszijden van dit scharnier vindt de lezer drie inleidende hoofdstukken,
respectievelijk gewijd aan de ontwikkeling der ideeën, de economische en sociale
context, en de instellingen. De
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wetenschappelijke disciplines worden in klassieke volgorde behandeld: wiskunde,
natuurkunde en sterrenkunde, scheikunde, natuurwetenschappen,
levenswetenschappen, menswetenschappen.
Nu dit tweede deel is voltooid, willen wij onze diepe erkentelijkheid uitdrukken
jegens de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele
Aangelegenheden en onze uitgever Dexia Bank, die ons drie jaar lang zowel
materieel als moreel hebben gesteund.
De heer Regeringscommissaris Yvan Ylieff heeft het onderzoek voortdurend met
belangstelling gevolgd, als geleerde maar ook als een toegewijde vriend.
In de heer Eric Beka, secretaris-generaal, en zijn medewerkers, hebben wij steeds
aandachtige, onbevooroordeelde en efficiënte gesprekspartners gevonden.
Onze uitgever, Dexia Bank, heeft voor dit werk grote materiële en menselijke
middelen ingezet. De teams van de diensten Uitgaven en Publicaties hebben er
dermate aan meegewerkt dat zij dit boek ook als het hunne mogen beschouwen.
De vast secretarissen van de Academiën, de heer Léo Houziaux en de heer
Niceas Schamp, hebben zich altijd welwillend getoond tegenover de initiatieven van
het Nationaal Comité.
Mevrouw Geneviève Lacroix, onze iconografe, heeft met veel geduld en inzicht
zeldzame en verrassende afbeeldingen verzameld, terwijl mevrouw Fabienne
Hendricé de logistiek van dit project heeft verzekerd met de haar kenmerkende
elegantie en doeltreffendheid.
Robert Halleux
Voorzitter van het Nationaal Comité voor Logica,
Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschappen
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▪ Dankwoord
Het Nationaal Comité voor Logica, Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschappen
bedankt alle wetenschappelijke instellingen en personen die hun verzamelingen,
documentatie en kennis ter beschikking hebben gesteld van de auteurs van dit boek.
Onze dank gaat in de eerste plaats naar volgende instellingen en personen: de
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, de heer
Léo Houziaux, vast secretaris, mevrouw Béatrice Denuit, mevrouw Françoise
Thomas, mevrouw Christiane Raindorf en de heer Jean-Luc De Paepe; de Koninklijke
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, de heer Niceas
Schamp, vast secretaris, en de heer Pierre Verdoodt; de Koninklijke Academie voor
Overzeese Wetenschappen en mevrouw Yola Verhasselt, vast secretaris; de
Universitaire Stichting en ridder Louis Baeck, gedelegeerd bestuurder; de Academia
Belgica en mevrouw Jacqueline Hamesse, directrice; de Fondation Biermans-Lapôtre,
de heer Fernand Morray, directeur, en mevrouw Michelle Jacobs; het Archief van
het Koninklijk Paleis en de heer Gustaaf Janssens, archivaris.
Binnen de federale wetenschappelijke instellingen gaat onze erkentelijkheid naar
de Koninklijke Bibliotheek Albert I, de heer Pierre Cockshaw, hoofdconservator, de
heer Hossam Elkhadem en de heer Wouter Bracke; naar het Algemeen Rijksarchief
en de heer Ernest Persoons, algemeen rijksarchivaris; naar de Nationale Plantentuin
van België en de heer Jan Rameloo, directeur; naar het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika, de heer Philippe Marechal, mevrouw Sabine Cornelis en mevrouw
Françoise Morimont; naar de Koninklijke Sterrenwacht van België, de heer Paul
Pâquet, directeur, en de heer Henri Van Boxmeer; naar het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen, de heer Daniel Cahen, directeur, de heer
Michel Deliens en de heer Jean Le Bon; naar het Belgisch Instituut voor
Ruimte-Aëronomie en de heer Joseph Lemaire, sectiehoofd; naar de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België en mevrouw Eliane De Wilde,
hoofdconservator.
Het werk werd tot een goed einde gebracht dankzij de hulp van de universiteiten
en de beheerders van hun wetenschappelijk en historisch patrimonium: het Archief
van de Universiteit Gent, met mevrouw Anne-Marie Van der Meersch en mevrouw
Elienne Langendries; het Archief van de Katholieke Universiteit Leuven, met de
heer Marc Derez en de heer Guido Cloet; het Archief van de Université libre de
Bruxelles, met de heer Didier Devriese; het Archief van de Université catholique de
Louvain, met mevrouw Françoise d'Arras en mevrouw Françoise Hiraux; de
Bibliotheek van de Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux; de Bibliotheek
van de Université de Liège, met mevrouw Carmélia Opsomer-Halleux; de Centrale
Bibliotheek van de Universiteit Gent, met mevrouw Lucie Zabeau-Van der Verre.
Kostbare illustraties werden bezorgd door het Museum voor de Geschiedenis van
de Wetenschappen van de Universiteit Gent, dankzij de heer Maurice Dorikens; het
Maison de la Métallurgie et de l'Industrie te Luik, dankzij de heer Pascal Lefèbvre;
het Heymans Instituut te Gent; de Archives Lemaître van de UCL; het Centre de
Recherches du Cyclotron van de UCL; het Institute of Cellular Pathology van de
UCL; en de volgende instellingen: het Stadsarchief Brussel, het Centre d'Etudes
decrolyiennes, het Fonds Henri Storck, de RTBF Charleroi Inédits, het KADOC te
Leuven, het AMSAB Instituut voor Sociale Geschiedenis te Gent, de Stadsbibliotheek
Antwerpen, het Stadsarchief Antwerpen, het Musée des Beaux-Arts te Charleroi,
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, het Stedelijk Museum
Vanderkelen-Mertens te Leuven, het Mundaneum te Mons, het Institut d'Histoire
ouvrière, économique et sociale te Luik, het Instituut Emile Vandervelde te Brussel,
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Mira Sterrenwacht te Grimbergen, het Rijksmuseum te Amsterdam, CERN te Genève,
het Niels Bohr Archief te Kopenhagen.
Eminente personen hebben ons persoonlijke of familiale documenten bezorgd:
Baron Gaston de Gerlache de Gomery, de heer Thomas Lavachery, de heer Walter
Fiers, de heer Jean Bourgain, de heer Johan Grooten en de heer Marcel De Jonghe.
De heer Paul Bockstaele, ondervoorzitter van het Nationaal Comité, verbeterde de
Nederlandse terminologie.
Tot slot gaat onze dank naar het team van het Centre d'Histoire des Sciences et
des Techniques van de Université de Liège: mevrouw Daniela Berariu, mevrouw
Fabienne Hendricé, mevrouw Geneviève Xhayet, de heer Pierre Bricteux en de
heer Philippe Tomsin.
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Van de stichting der universiteiten tot de
redevoering van Seraing

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

14

Kaart van Europa na het Verdag van Wenen (1815), detail, Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Albert I. Kaarten en Plannen ▪

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

15

▪ Inleiding
Robert Halleux
De ‘lange 19de eeuw’ heeft de wetenschappelijke moderniteit van België op een
duurzame wijze gemodelleerd. Daarvan getuigen de straatnamen, de standbeelden
op de openbare pleinen, de majestueuze gebouwen her en der in de
universiteitssteden Gent, Brussel, Leuven en Luik. Alle takken van de kennis
beleefden in dit tijdperk een voortdurende ontwikkeling, benadrukt door en
weerspiegeld in de wereldtentoonstellingen van Antwerpen (1885, 1894), Brussel
(1897, 1910), Luik (1905), Charleroi (1911) en Gent (1913).
In 1905 besloot de regering, ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag
van de nationale onafhankelijkheid, ‘een inventaris te maken van de geleerden en
hun wetenschappelijke verwezenlijkingen’. Zoals Cyrille Van Overbergh schrijft, zou
dit ‘een mijlpaal zijn in de opwaartse mars die ons intellect, belust op steeds grotere
perfectie, beroerde’.
Deze inventaris kreeg gestalte in de tentoonstelling gewijd aan de wetenschappen
die werd georganiseerd in het kader van de wereldtentoonstelling van Luik. Ze was
geordend rondom een ‘Marmerlaan’ waarlangs om de zes meter borstbeelden van
de opmerkelijkste Belgische geleerden stonden opgesteld. Deze triomfweg leidde
naar het centrum van de tentoonstelling, het salon van de Koninklijke Academiën,
de hoogste wetenschappelijke instellingen van het land. Daaromheen lagen
eenendertig afdelingen. Grote salons waren voorbehouden aan de ‘gemakkelijk te
exposeren wetenschappen’: de antropologie, de geologie, de dierkunde, de geografie,
de sterrenkunde, de meteorologie, de bibliografie of het recht. Kleinere ruimten
waren gewijd aan de filologie, de theologie, de statistiek, de geschiedenis, de
architectuur, de medische wetenschappen, de wiskunde, de scheikunde of de
natuurkunde.
Het Livre d'Or verwoordt de indruk die de bezoekers moeten hebben gekregen:
‘De indruk was unaniem: bij het verlaten van de salons was de Belg negen kansen
op tien verbaasd over de plaats die onze geleerden bekleedden in de
wetenschappelijke beweging. Wat de specialist betreft, die voelde bij het bekijken
van de resultaten die zijn collega's hadden behaald in aanverwante specialiteiten
een gevoel van fierheid in hem opwellen. Iedereen herhaalde in overdrachtelijke
zin de woorden waarmee Jules Lejeune ooit de opsomming van de ontelbare
liefdadigheidswerken in ons land had bejubeld: “Ik wist niet dat wij zo goed waren!”.
In het buitenland vroeg men zich af hoe een land nauwelijks zo groot als een
provincie en ingesloten tussen drie reusachtige naties die het beste voorstaan van
de drie rassen die de wereld leiden, in een tijdspanne van vijfenzeventig jaar zo'n
wetenschappelijke oogst had geproduceerd!’.
Het zou verkeerd zijn in dit enthousiasme onbevangenheid te zien. In de 19de
eeuw was België opgeklommen tot de hoogste rang onder de geleerde naties. Op
het einde van de eeuw was het wetenschappelijk bouwwerk zowel binnen als buiten
aangetast. Intern gingen de klassieke paradigma's van de materie en van de mens
barsten vertonen. Extern ontmantelden de Eerste Wereldoorlog en de Duitse
bezetting de wetenschappelijke structuren van het land.
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1 De ontwikkeling der ideeën
Robert Halleux
Wetenschapsbeoefening en ontwikkeling der ideeën beïnvloedden elkaar in de 19de
eeuw op twee niveaus. Op het niveau van de collectieve voorstellingen kwam de
wetenschap steeds meer ter sprake in de verschillende ideologieën die de publieke
opinie vormgaven en de politieke partijen inspireerden. Op het individuele niveau
bezaten de geleerden een impliciete filosofie - een uitdrukking van Louis Althusser
(1918-1990) -, maar ook een tijdens de eerste universiteitsjaren verplicht verworven
filosofische vorming. In de tweede eeuwhelft werd over fysica en
natuurwetenschappen gedacht in een filosofische context.
De krachtlijnen werden zichtbaar vanaf het begin van de eeuw: de erfenis der
Verlichting werd verspreid door oud-leraars van de Centrale Scholen, die de kern
vormden van de universiteiten. Zij zagen in de wetenschap de voornaamste
component van de moderniteit. De wetenschap moest het

Koning Willem I ontmoet John Cockerill, Luik. Maison de la Métallurgie et de l'Industrie ▪

despotisme bestrijden door de burger op te voeden; de wetenschap moest de
dwalingen uitroeien die het fanatisme voedden en de priesters hun macht verleenden;
ze moest met haar toepassingen op kunsten en ambachten de algemene welvaart
bevorderen. De onderwijspolitiek van de Hollandse en later Belgische regering
bracht de invloed uit Frankrijk in evenwicht met die uit Duitsland, van waar de
‘Naturphilosophie’ en de institutionalisering van de experimentele methode
overwaaiden. Uit Frankrijk kwamen de grote, door de wetenschap geïnspireerde
utopieën zoals het saint-simonisme en het fourierisme. In de tweede helft van de
eeuw speelde de tot ideologie bevorderde wetenschap een cruciale rol in de strijd
tussen liberalen en katholieken en ging ze voor het eerst een partnership aan met
de industrie.

▪ Van evenwichtspolitiek tot expansie-ideologie
De eeuw der Verlichting, de Revolutie en het Keizerrijk hadden een Franstalig en
francofiel patriciaat voortgebracht dat open stond voor invloeden uit Parijs. In
Vlaanderen bestuurde het een volk dat trouw bleef aan zijn tradities. De kinderen
werden opgevoed in het Frans; met het personeel en de huisdieren werd Vlaams
gesproken. Het was een echt obstakel voor het wetenschapsbeleid van Willem I
(1772-1843).
Op 25 juli 1816 stichtte Willem I drie universiteiten: Luik, Gent en Leuven. Bij
gebrek aan beter werd lokaal personeel aangeworven. Zo nam men voor de
wetenschappen en de geneeskunde te Luik een oud-leraar van de Centrale School,
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Jean-Michel Vanderheyden (1767-1836), en vier te Parijs opgeleide artsen,
Nicolas-Gabriel-Antoine-Joseph Ansiaux (1780-1834), Dieudonné Sauveur
(1766-1838),
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Joseph-Nicolas Comhaire (1778-1837), Jean-Charles Delvaux (1782-1863). Ook
polytechnicumingenieur Germinal Dandelin (1794-1847) was kort in dienst. Maar
de regering probeerde al vroeg het personeel te vervolledigen met Nederlandse,
Duitse of Luxemburgse professoren, die vaak in Frankrijk waren opgeleid.
In zijn rapport over de toestand van de universiteiten in 1827 gaf Minister
Antoine-Reinhard Falck (1776-1843) een duidelijke uitleg: ‘De regering heeft haar
verlangen om al wat echt nationaal is te bevorderen zo vaak geuit dat men haar er
niet van kan verdenken enkele delen van het hoger onderwijs zonder grondige
redenen aan buitenlanders te hebben toevertrouwd [...]. Deze redenen hebben in
de eerste plaats te maken met de moeilijkheid onder de Belgen een goede keuze
te maken. Maar onafhankelijk van de noodzaak, heeft de regering andere
overwegingen van meer verheven aard in acht genomen. De wetenschappen van
nu hebben met de beschaving van de eeuw waarin we leven gemeen dat ze niet
langer het domein zijn van één enkele natie, maar toebehoren aan héél Europa [...].
Dat de keuze voornamelijk is gevallen op Duitse geleerden heeft als doel - naast
de reden die we juist hebben gegeven - de literaire banden tussen de zuidelijke
provinciën en Duitsland aan te halen. De Franse literatuur had een haast absolute

Minister van Openbaar Onderwijs, Handel en Koloniën Antoine-Reinhard Falck.
Miniatuurportret op ivoor door Simon Jacques Rochard, Brussel, 1819. Amsterdam,
Rijksmuseum ▪

invloed op deze contreien. Ze was voor een deel de literatuur van België geworden.
Welk middel kon doeltreffender zijn om het evenwicht te herstellen en in dit land de
grote geschriften van het geleerde Duitsland te leren kennen dan enkele lieden van
deze natie bij ons te laten onderwijzen [...]. Zonder de buitenlandse professoren
zouden de degelijke methoden uit Duitsland bij ons niet zijn geïntroduceerd, terwijl
men toch mag zeggen dat het om methodes gaat die ons beslist uit de routine
hebben bevrijd. De Walen hebben iets van de heldere en analytische ingesteldheid
van hun zuidelijke buren; maar hun instincten vereisen ook die sterke intellectuele
discipline en synthetische ideeëncoördinatie die tot de voornaamste behoeften van
de Germaanse rassen behoren’.
In 1843 stelde Minister van Binnenlandse Zaken Jean-Baptiste Nothomb
(1805-1881), in het eerste rapport over het hoger onderwijs dat aan de Belgische
Kamers werd voorgelegd, dat hoewel de keuze van deze professoren terecht de
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nationale gevoelens had opgehitst, het beroep op de Duitse wetenschap toch
gerechtvaardigd was door het feit ‘dat de tradities van de Franse universiteit alleen
het karakter en de intellectuele behoeften van de bevolkingsgroepen van Germaanse
afkomst niet konden bevredigen’.
Dankzij deze handige evenwichtspolitiek ontving België enkele vooraanstaande
geleerden. Uit Duitsland kwamen juristen, geschiedkundigen, filologen,
geneeskundigen, scheikundigen: Jean-George Wagemann (1782-1825), Vincent
Fohmann (1794-1837), Leopold-August Warnkoenig (1794-1866) (Luik), Théodore
Schwann (1810-1882) (Leuven en Luik), Jean-Jacques Haus (1796-1881) en August
Kekulé (1829-1896) (Gent), Georges Bekker (1792-1837), Johann-Michael-Franz
Birnbaum (1792-1877) en François-Joseph Dumbeck (Leuven). Uit Frankrijk kwamen
literatoren, wiskundigen en naturalisten zoals Charles-Augustin Sainte-Beuve
(1804-1869), Joseph-Louis-Charles-Auguste Lioult de Chênedollé (1797-1862),
Jean-Nicolas Noël (1783-1867), Eugène Catalan (1814-1894) en Théodore
Lacordaire (1801-1870) (Luik), Jean Chapelié (1792-1864) (Militaire School) en
Auguste Baron (1794-1862) (Brussel).
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Inzake de rekrutering van hun corresponderende leden voerden de geleerde
genootschappen, zoals de Luikse Société des Sciences, hetzelfde beleid. Jonge
Belgen die de fakkel geleidelijk moesten overnemen werden naar Parijs en de grote
Duitse universiteiten gestuurd om zichzelf te vervolmaken. Zo bezocht de jonge
scheikundige Laurent-Guillaume De Koninck (1809-1887) de laboratoria van
Louis-Joseph Gay Lussac (1778-1850) en Louis-Jacques Thénard (1777-1857) in
Parijs, maar ook die van Eilhard Mitscherlich (1794-1863) en Justus von Liebig
(1803-1873) in Duitsland. Er werden nog andere buitenlanders aangeworven, zoals
de Piëmontese wiskundige Gaspard-Michel Pagani (1796-1855) en de Luxemburgers
Michel Gloesener (1794-1876), Jean-Baptiste Brasseur (1802-1868), Antoine Schorn
(1830-1898), Mathias Schaar (1817-1867) en Joseph Neuberg (1840-1926).
Deze wetenschap had ‘Belgische’ aspiraties en wilde aanknopen bij het glorierijke
verleden. Zoals ieder land dat pas onafhankelijk is, wilde België dringend een reeks
voorouders. De jonge staat moest in zijn verleden redenen tot fierheid zoeken, zijn
plaats tussen de ontwikkelde naties opeisen en de weg naar toekomstige vooruitgang
bepalen. Dat was ook het thema van Histoire des sciences mathématiques et
physiques chez les Belges van Adolphe Quetelet (1796-1874) en van de verhandeling
e

Sur les inventions et perfectionnements dans l'industrie, depuis la fin du XVIII siècle
jusqu' à nos jours van Natalis Briavoinne (1799-1869), op 8 mei 1837 bekroond
door de Academie, waarin de auteur het concept ‘industriële revolutie’ uitwerkt en
zijn beweegredenen klaar en duidelijk uiteenzet: ‘Men kan de voorbije vijftig jaar
niet overzien zonder dat onmiddellijk duizenden herinneringen bovenkomen. De
gebeurtenissen uit deze periode beperken zich niet tot slechts een deel van de
beschaafde wereld; ze zijn niet te vatten in één enkel resultaat. Alle belangen, alle
beginselen, alle landen daveren tegelijk op hun grondvesten; het betreft een revolutie
in de politiek, maar ook in de oorlogvoering, in de instellingen, in de wetenschappen,
in de industrie. Aan de twee uiteinden van deze halve eeuw is België present, de
eerste keer om zijn wetten en zeden te verdedigen, de tweede keer om zijn

Programma van het zomersemester aan de Rijksuniversiteit Leuven, academiejaar
1819-1820. Brussel. Algemeen Rijksarchief ▪

onafhankelijkheid te heroveren, en in de tussenperiode, hetzij wanneer de
gemoederen opflakkeren of het intellect zijn terrein uitbreid, zullen we België
nogmaals ontmoeten’. En verder: ‘Uit wat ik ga zeggen zal het bewijs volgen dat
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België altijd nijverig is geweest en de arbeid heeft gekoesterd; dat hoewel zijn
inwoners niet altijd het initiatief hebben genomen in de schitterende geschiedenis
der ontdekkingen, dat vooral te wijten is aan de dubbelzinnige politieke situatie die
het nationale vernuft zijn natuurlijk elan ontnam. Maar men kan gemakkelijk
vaststellen dat het land, ondanks de hindernissen en belemmeringen, altijd alert en
bedreven is geweest in het overnemen en verbeteren van de verschillende
uitvindingen waarvan Engeland de bakermat is geweest, en wel zó dat het bijna
altijd als eerste het continent ervan heeft voorzien’.
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Henri De Caisne, België kroont haar illustere telgen, 1839. Vermoedeliljk vernietigd of verloren
in 1940-1945. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België ▪
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Tijdens de regeerperiode van Leopold II zou de zelfverzekerde nationale wetenschap
worden geëxporteerd. De Koning had grootse plannen over wetenschappelijke,
technologische, industriële en commerciële expansie. Een weerklank vinden we in
de beroemde tekst: ‘Een volk zo goed uitgerust als het onze, op het kruispunt van
drie brandpunten van verlichting en wetenschap, in verbinding met de Oceaan [...],
zo'n volk is niet veroordeeld tot ondergeschikte taken. Het zou gevaarlijk zijn dat
het zijn ambities op hun niveau afstemt’. Het Congrès d'Expansion mondiale,
georganiseerd te Mons in 1900, zag de wetenschap in dienst staan van de nationale
en Europese expansie.

▪ Van ‘Naturphilosophie’ tot experimenteel onderzoek
De ontwikkeling van de wetenschap in de eerste helft van de 19de eeuw is beïnvloed
door de Franse ideologen en door de Duitse ‘Naturphilosophie’. Michel Gloesener
in Luik was een aanhanger van Adrien-Marie Ampère (1775-1836). Zoals de
ideologen beproefde Ampère een classificatie van de psychologische fenomenen
en de wetenschappen met een complexer analyse van het verstand dan die van de
ideologen. Myriam Scheidecker heeft aangetoond hoe zijn theorie van de materie
beïnvloed werd door de platonische Timaios, becommentarieerd door Théodore-Henri
Martin.
Maar vooral het absolute idealisme van Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) en
de ‘Identitätsphilosophie’ van Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854)
gingen de leraars natuurlijke historie beïnvloeden. Ze deelden de romantische idee
dat de Natuur en de Geest de twee gezichten zijn van de absolute Realiteit. De
natuur bestuderen is eigenlijk het bestuderen van een andere uitdrukking van het
uniek en eeuwig Principe.
In 1818 wierf de Luikse universiteit Henri-Maurice Gaëde (1795-1834) uit Kiel
aan. Hij had bij Schelling in Berlijn theologie gestudeerd. Zijn religieuze inspiratie
blijkt uit zijn openingstoespraak uit 1818, De vero naturae indagatore (‘Over de ware
onderzoeker van de natuur’). In 1824 publiceerde hij Dieu dans la nature. Cinq
discours développant le véritable but de l'étude de l'histoire naturelle. Het plan van
de Schepper in de relatie tussen de structuur, de functie en de aanpassing aan de
omstandigheden van het milieu ziet hij zo: ‘Wat betreft de organische lichamen die
onze Aarde bewonen, we zien ze als verschillend door ze nader te bestuderen in
de verschillende regio's op aarde; dit verschil van de organische lichamen heeft
diverse oorzaken, in het bijzonder de aard van het klimaat en de bodem. Laat ons,
rekening houdend met het klimaat en de bodem, eerst in het plantenrijk, vervolgens
in het dierenrijk bekijken hoe de zaak eruitziet. De planten moeten terecht de
zaligheden der schepping worden genoemd, want bij de contemplatie van hun kalme
leven geeft hun kalmte het zuiverste genot. De planten maken op geen enkele
manier wilde bewegingen zoals de dieren; ze vallen elkaar niet aan om zich te
voeden en hun leven door de dood van een ander in stand te houden’.
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Henri-Maurice Gaëde, Dieu dans la nature: cinq discours, développant le véritable but de
l'étude de l'histoire naturelle, Luik. 1824. Luik, Université de Liège, CICB ▪
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In de door Pagani uitgesproken grafrede werden zijn opvattingen goed verwoord:
‘Het doel van de wetenschap was voor hem - naar het voorbeeld van Bernardin de
Saint Pierre - niet het vermeerderen en klasseren van feiten die dienen om haar
dagelijks nog meer te verrijken; zo hij zich wapende met voorzichtigheid vooraleer
conclusies te trekken, zo probeerde hij in de schitterende fenomenen van de natuur
het tastbaarste bewijs te vinden van de almacht en de oneindige wijsheid van de
schepper. Hij meende dat het leven in latente toestand was bij de vorming van de
aarde: “eerst heeft het alleen gediend, zo zei hij, om er alle partijen mee te ordenen
en te schikken, vervolgens heeft het zich veruitwendigd met de vorming van nieuwe
organismen, kleine aardes, als men het zo mag zeggen, die zich losmaakten uit de
primitieve aarde waaraan ze hun oorsprong te danken hadden”’. Hij liet trouwens
een boek na over spiritualiteit, Stilleben aus dem innern Leben. Ook de hoogleraar
oude literatuur, Jean-Dominique Fuss (1782-1860) had bij Schelling gestudeerd,
en tevens in Halle bij Wolff. Hij had Schlegel ontmoet, die hem introduceerde bij
Madame de Staël (1766-1817). De jurist en filosoof Bernard-Ignace Denzinger
(1782-1862) was in Wurzburg een leerling van André Metz, een volgeling van Kant.
Hoewel hij Schellings lessen had bijgewoond, werd hij er niet door beïnvloed.
In de geneeskunde was het niet anders. Joseph-Antoine Spring (1814-1872),
aangeworven in 1839, werd door Schellings denken beïnvloed aan de universiteit
van München. Van opleiding plantkundige, had Spring in 1838 een belangrijke
verhandeling gepubliceerd over de relaties tussen geslacht, soort en variëteit in het
organisch rijk. In dit werk ontwikkelde hij de opvatting: ‘die Arten sind nicht, sondern
sie werden’.
De ‘Naturphilosophie’ paste goed bij de opdracht van de universiteit van Leuven
zoals Monseigneur Pierre-François-Xavier de Ram (1804-1865) die in 1834 had
gedefinieerd: ‘Om de godsdienst en de gezonde doctrines te beschermen, om de
ketterijen en aberraties van de vernieuwers te ontmaskeren, om iedere doctrine die
voortkomt uit de Heilige Apostolische Stoel te verwelkomen, om al wat niet ontspringt
uit deze verheven bron te onderdrukken’.
Daarom wierf Leuven in 1839 Théodore Schwann aan. Schwanns voornaamste
biograaf, Marcel Florkin (1900-1979), een vurig rationalist, zag de experimenterende
Schwann los van zijn geloof, dat werd toegeschreven aan een neurose. In
werkelijkheid was het juist de ‘Naturphilosophie’ die zowel Schwanns experimentele
methode als zijn religieus denken voedde.
In zijn in handschrift bewaarde notities Ideen naturwissenschaftlichen Inhalts
sprak hij vanaf 1860 over psychische toestanden van atomen, die hij verklaarde
met de theorie van het behoud van energie, wat de algemene psychische toestanden
van de onderzochte organismen verklaarde. De mens heeft een lichaam dat bestaat
uit atomen waaraan zich een andere, nieuwe, vrije substantie bindt, verbonden met
de psychische toestanden van de atomen van de hersenen. Alle vrije en nietvrije
krachten hebben hun bestaan te danken aan de vrije Act van een persoonlijk wezen.
De schepping is een uiting van Gods liefde.
In 1835 publiceerde Marie-Charles-Désiré-Hippolyte Margerin (1799-1848) te
Gent artikels in het tijdschrift Université Catholique waarin de grote geologische
vraagstukken werden verklaard aan de hand van de Bijbel. Joseph Plateau
(1801-1883), een overtuigd christen, was altijd teleurgesteld als een geleerde zich
beriep op de schitterende vooruitgang der wetenschap om materialistische of
antigodsdienstige doctrines te poneren: ‘De godsdienst, zei hij, is een hemelse
balsem voor al het moreel en fysiek leed, en het is een misdaad jegens de mensheid
te proberen de armen hier op aarde ervan te beroven’. Hoe meer hij zelf de geheimen
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der natuur onderzocht, hoe meer respect hij kreeg voor de mysteries van hogere
orde.
De Université libre de Bruxelles verdient nadere aandacht, want ze was misschien
de laatste postkantiaanse spiritualistische universiteit. Dat was te danken aan
Heinrich Ahrens (1818-1874) en zijn leerling Guillaume Tiberghien (1819-1901).
Dankzij de studies van Pierre Daled weten we meer over hun spiritualisme. Ahrens
was een aanhanger van Karl C.F. Krause (1781-1832), ontwerper van een theorie
bekend als het panentheïsme. De wetenschap is een geheel van ware en zekere
kennis, met
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Guillaume Tiberghien. In: Annuaire de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Beoux-Arts de Belgique. 1923. Brussel, Académie royale de Belgique ▪

het systeem als vorm, de kennis als grondslag en de analytische en synthetische
methode als instrument.
De Natuur is de materiële wereld samengesteld uit de in de oneindige ruimte en
tijd circulerende sterren, en uit de Geest die ook eeuwig is. Het Universum is
materieel en spiritueel, en alleen verklaarbaar door God, tegelijk immanent en
transcendent, tegelijk onbepaald en opperwezen. Tegenover de experimentele
kennis staat de niet-waarneembare kennis. De toegepaste kennis is de synthese
van experimentele en niet-waarneembare kennis. Ze maakt het goddelijke in het
eindige en de ideeën in de dingen zichtbaar. Het panentheïsme had grote invloed
op Tiberghien, die tot laat in de 19de eeuw het atheïsme, materialisme en positivisme
bestreed. In 1890 brak Guillaume Tiberghien met zijn leerling Georges Dwelshauwers
(1866-1937), die in zijn aggregatieproefschrift positivistische ideeën had verdedigd.
Het zorgde voor heel wat opschudding. Tot de jaren 1860 werden de meeste
wetenschappers - om het even of hun politieke strekking liberaal of katholiek was geïnspireerd door de ‘Naturphilosophie’. Met de experimentele methode werd in de
natuur naar God gezocht.
De invloed van de ‘Naturphilosophie’ heeft zich vertaald in een vroege
veralgemening van de experimentele methode in het universitair onderwijs. François
Caron heeft aangetoond dat de hervorming van de Duitse universiteiten in het begin
van de 19de eeuw niet zozeer neerkwam op een zorg voor technische aanpassing
maar eerder op een herziening van de onderwijsmethoden. Het kwam er niet meer
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op aan, zoals in de traditionele universiteiten, kennis over te dragen, maar zich te
oefenen in experimentele methoden om de waarheid te achterhalen. Deze
benadering contrasteerde met de door Alfred Fouillée (1838-1912) aanbevolen
deductieve of dogmatische methodes, die veel werden gebruikt in Frankrijk. Men
onderwees er eerst de theorie, die daarna met experimenten werd bevestigd.
Het Duits experimentalistisch model zou het wetenschapsbeleid in België
voortdurend beïnvloeden. In 1873 bevestigde een anonieme brochure, De
l'enseignement supérieur en Belgique (eigenlijk een werkje van de liberale rector
Louis Trasenster, 1816-1887), dat de Duitse universiteiten ‘door hun totale
intellectuele en wetenschappelijke vrijheid de overwinnaars van Sadowa en Sedan
hebben gevormd. Berlijn, Heidelberg, Bonn, kortom alle grote Duitse universiteiten
investeren grote bedragen in laboratoria voor scheikunde, fysica, fysiologie en
anatomie, in bibliotheken en in allerhande verzamelingen. Voor de polytechnische
scholen bouwt men prachtige paleizen met al de nodige voorzieningen. Vergeleken
bij de Duitse instituten geven alle instellingen in België een vervallen indruk. Het
onderwijs van de observatiewetenschappen kan alleen maar ernstig, sterk en
stimulerend voor het onderzoek zijn als het zich voortdurend op experimenten en
feiten baseert en men er de studenten nauw bij betrekt’. In 1877 opende Walthère
Spring (1848-1911) zijn cursus organische scheikunde met een lezing die de titel
kreeg Des méthodes scientifiques et de la signification des théories de la science
inductive.
De grote universiteitsgebouwen voor scheikunde, fysiologie, anatomie die in het
laatste kwart van
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Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Berlijn, eind 19de eeuw. Luik, Centre d'Histoire des
Sciences et des Techniques ▪
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de eeuw werden opgetrokken, waren qua inrichting en zelfs qua architectuur op de
Duitse ‘wetenschapspaleizen’ geïnspireerd. Léon Fredericq (1851-1935) en Paul
Héger (1846-1925) vonden in Berlijn en Straatsburg de modellen voor hun instituten
voor fysiologie. Fredericq sprak zijn bewondering uit in het artikel ‘L'enseignement
de la Physiologie à l'Université de Berlin’, verschenen in Revue de Belgique.

▪ Wetenschap en godsdienst
Gedurende het grootste deel van de 19de eeuw was de Belgische politiek verscheurd
door de strijd tussen katholieken en liberalen. Struikelblok was het onderwijs. Reeds
in 1817 hadden de Belgische bisschoppen, op initiatief van de Gentse Monseigneur
Maurice de Broglie (1766-1821), een omzendbrief uitgevaardigd tegen de drie
rijksuniversiteiten. De liberalen waren aan de macht van 1857 tot 1870 en van 1878
tot 1884. De katholieken triomfeerden tussen 1884 en 1914. De benoemingen waren
politiek gekleurd. Zo slaagden de liberalen Spring en Schwann er niet in Jean-Servais
Stas (1813-1891) te laten benoemen voor de scheikundeleerstoel te Luik. Anderzijds
werden de liberale ideeën sterk gesteund vanuit de vrijmetselarij.
Toch plaatsten maar weinig wetenschappers uit de eerste helft van de 19de eeuw
de ontdekkingen van de wetenschap tegenover de dogma's van het geloof. In een
encycliek van 9 november 1846 had Pius IX (1792-1878, r. 1846-1878) verklaard:
‘Hoewel het geloof boven de rede staat, kan tussen beide geen enkele tegenspraak
zijn, net zomin als een echt meningsverschil, want zij komen beide voort uit één en
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dezelfde bron, de zeer goede en zeer grote God, die het beginsel is van de eeuwige
en onveranderlijke waarheid’.
De zaak Galilei was nog niet verteerd. In 1835 verdwenen Copernicus en Galilei
wel uit de Index librorum prohibitorum, maar in 1820 slaagde kanunnik Joseph
Settele, leraar aan het Aartsgymnasium van Rome er niet in van de Meester van
het Heilige

Spotprent naar aanleiding van de affaire Brasseur, 1856. Gent, Centrale Bibliotheek
Universiteit Gent ▪
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Paleis, Pater Filippo Anfossi (?-1825), toestemming te krijgen voor de publicatie
van een leerboek over copernicaanse astronomie. Hij vond uiteindelijk een ander
‘imprimatur’. In elk geval bleef Galilei een historisch argument. In 1853 beschuldigde
Jean-Servais Stas de Oude Leuvense Universiteit ervan de wetenschapsbeweging
in België te hebben verlamd. Hij viseerde natuurlijk de nieuwe universiteit en kreeg
op 18 mei 1854 een vurige repliek van de Leuvense rector, de kanunnik en latere
Monseigneur de Ram, in een toespraak voor de Classe des Lettres van de Académie
royale de Belgique.
De Kerk waakte en haar invloed was groot. In 1856-1857 sprak de bekende André
Dumont (1809-1857) in een redevoering aan het begin van het academiejaar over
het thema ‘L'origine du monde physique et la théorie de sa formation’. Deze
toespraak, waarin sommigen sporen van pantheïsme ontwaarden, werd nooit
gepubliceerd.
De Gentse hoogleraar natuurrecht Hubert Brasseur stelde in 1856 de goddelijkheid
van Christus en de bovennatuurlijke aard van de Kerk in vraag. Daarop volgden
tumult, klachten van studenten, een perscampagne, interpellaties in Kamer en
Senaat, een veroordeling van de Gentse universiteit door de bisschoppen. Brasseur
werd gered door Hubert-Walthère Frère-Orban (1812-1896), die de academische
vrijheid verdedigde: ‘wat zou er van het onderwijs van de filosofie en de geschiedenis
of zelfs van het onderwijs van de geologie geworden wanneer men het in
overeenstemming zou moeten brengen met bepaalde culten?’. Korte tijd later stond
de geologie zelf ter discussie.
Op 8 december 1864 vaardigde (de recent zalig verklaarde) paus Pius IX tegen
het modernisme de encycliek Quanta cura uit, alsook de Syllabus, een catalogus
van tachtig dwalingen van het moment, bijna allemaal moderne vrijheden. De
pauselijke houding werd nog strakker na het verlies van de Pauselijke Staten en de
afkondiging van het dogma van de onfeilbaarheid op 18 juli 1870. Eugène Goblet
d'Alviella (1846-1925) had gelijk wanneer hij zei dat het voortaan onmogelijk was
in politiek liberaal te zijn en in godsdienst katholiek. Het Belgisch liberalisme werd
anti-katholiek, zelfs antigodsdienstig. In 1854 werd de eerste rationalistische en
vrijzinnige vereniging opgericht, L'Affranchissement, die in 1863 aan de wieg stond
van La Libre Pensée, waaruit op zijn beurt op 26 december 1864 (14 dagen na de
encycliek) de Ligue de l'Enseignement is voortgekomen. De eis voor een verplicht
en niet-confessioneel onderwijs hing samen met de verheerlijking van de wetenschap,
het enige middel tegen de godsdienst vermits werd aangenomen dat ze zekerheden
aanreikte.
En sinds 1859 beschikte men met The Origin of Species van Charles Darwin
(1809-1882) over een paard van Troje. In 1862 vertaalde Clémence Royer
(1830-1902) het boek in het Frans. Het opende een nieuwe zaak Galilei aangezien
het Bijbelverhaal werd tegengesproken. De natuurlijke selectie, op maat gesneden
van de kapitalistische wereld, was volledig in tegenspraak met het ‘Bemin uw naaste’.
Het zorgde tot het einde van de 19de eeuw voor felle debatten. Het recht van de
sterkste paste bijzonder goed bij de expansiemythologie. In 1879 kon de Luikse
hoogleraar Alphonse Leroy (1822-1896) nog schrijven: ‘vandaar zijn er uitverkoren
rassen, aan wie de wereldheerschappij is voorbehouden, en verstoten rassen,
voorbestemd tot geleidelijke verarming, tot de volledige uitroeiing’.
Tal van mensen uit wetenschap en bedrijfswereld vonden zich terug in het
positivisme van Auguste Comte (1798-1857), wiens Cours de philosophie positive
verscheen tussen 1830 en 1842. De driefasen-wet gaf zekerheid dat men in het
positieve stadium was beland. Men nam als regel enkel de materie en haar wetten
te kennen; de metafysica en de godsdienst werden verbannen naar het
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oncontroleerbare. Anderen sloegen het pad in naar het sciëntisme van Marcellin
Berthelot (1827-1907). In 1885 stelde hij in Origines de l'alchimie: ‘De wereld heeft
haar geheimen prijsgegeven: de rationele opvatting pretendeert alles te verklaren
en te begrijpen; ze spant zich in om voor alles een positieve en logische uitleg te
geven; en ze strekt haar fataal determinisme uit tot de morele wereld [...]. In ieder
geval claimt de wetenschap het gehele universum, en niemand durft zich daartegen
te verzetten. Het begrip van het mirakel en het bovennatuurlijke is verdwenen als
een luchtspiegeling, een achterhaald vooroordeel’.

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

26
Internationale studentencongressen vonden plaats te Luik in 1865, te Brussel in
1867 en te Gent in 1868. Positivistische, materialistische en atheïstische ideeën
kregen er een podium. Er werd aangekondigd dat voortaan alleen de experimentele
methode de bron van waarheid was.
Maar vooral Ernest Solvay (1838-1922) zou met zijn morele en materiële steun
deze nieuwe godsdienst van de wetenschap geloofwaardig maken. In de brochure
Science contre religion du point de vue social, gesigneerd met ‘een doctor’ (1879),
schrijft hij: ‘De ochtend van een stralende dag is overal aangebroken en verjaagt
met toenemende kracht de metafysische duisternis van het verleden. Nadat een
ontelbare massa, op het eerste gezicht disparate, gegevens is bijeengebracht, kan
men in elke wetenschapstak zien hoe zij steeds verder worden geklasseerd, geschikt
en op elkaar afgestemd zodat de aard van het definitieve monument dat zij moeten
helpen oprichten duidelijk wordt. Verwarring heeft plaatsgemaakt voor vorm, en met
vaste hand kan men reeds het silhouet tekenen van deze ideale tempel der
wetenschap, die zichzelf steen voor steen opbouwt, dat wil zeggen wet per wet,
zonder architect [...]. En de strijd, de enig mogelijke strijd tegen dit duister spectrum
uit het verleden, moet worden gevoerd aan de hand van de wetenschap, dat wil
zeggen met de rede’.
Kortom, de oude leus van Maurits van Nassau en don Juan, namelijk ‘Ik geloof
dat twee plus twee vier is’, werd het nieuwe credo van de liberale en socialistische
vrijzinnige verenigingen die op het einde van de 19de eeuw overal opdoken.
Nemen we als voorbeeld het gedicht Apologie van Jean Gueux:
‘Ils ont combattu la science
Par le fer, le feu, le poison
Et sur la libre conscience
Distillent toujours leur poison
La raison, ils l'ont violée
Souvent, aux bravos des crétins
Ils ont condamné Galilée
Les prêtres sont de fiers gredins...’

Een ander voorbeeld is het gebed van de vrijzinnigen door Renaud Struvay in het
vierde nummer
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Modelschool, gesticht door de Ligue de l'Enseignement met de hulp van Jonathan-Raphaël
Bischoffsheim (1875). Brussel, Lemonnierlaan. Momenteel huisvest het gebouw de
pedagogische afdeling van de Haute Ecole Francisco Ferrer ▪

(mei) uit het jaar 1904 van zijn tijdschrift La Pensée.
‘Onze Vader,
Wetenschap! Gij die de wereld wilt leiden, geheiligd zij uw naam, moge
uw rijk komen, uw koninkrijk zich vestigen op aarde, in de sterren en het
universum, geef ons dagelijks ons intellectueel brood en laat ons niet
verblind worden door de oude religieuze of autoritaire tradities, maar
verlos ons van het kwaad dat wordt verspreid door de priesters. Amen.’
In 1879 stichtte Christian-Adrien Marquet te Seraing de vrijzinnige vereniging Les
Disciples de Berthelot. In Charleroi was de Temple de la Science het vaste
vergaderlokaal van La Libre Pensée en van de Fédération Rationaliste.
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Het wetenschappelijk onderzoek heeft dankzij de wetenschapscultus zeker een
impuls gekregen. In ieder geval is de ontwikkeling van de wetenschappen in het
onderwijs er door gestimuleerd. In 1879 liet Minister Pierre Van Humbeeck
(1829-1890), een invloedrijk lid van de Ligue de l'Enseignement, een nieuwe
organieke wet op het lager onderwijs stemmen die het programma uitbreidde met
geschiedenis, geografie, tekenen, geometrische vormen en natuurwetenschappen.
Zoals Vauchez, secretaris van de Parijse kring van de Ligue zei: ‘verwereldlijking,
dat is wetenschap op school en godsdienstonderwijs in de kerk’.
Voor de katholieke wereld daarentegen was het conflict tussen geloof en
wetenschap pijnlijk. In 1855 waarschuwde Monseigneur Félix-Antoine-Filibert
Dupanloup (1802-1878) zelfs voor de wiskunde: ‘Uit de studie van de wiskunde
volgt soms, door het samengaan van gevoeligheid en verbeelding, een
verschrikkelijke uitbarsting van passies’. Op het Vaticaans Concilie van 1870
bevestigde de constitutie Dei filius dat tussen rede en geloof geen conflict kon
bestaan, ‘Nulla unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest’, waardoor
de Kerk zich het recht voorbehield de dwalingen van de wetenschap te veroordelen.
De dogmatische constitutie van het katholieke geloof preciseerde: ‘De Kerk, die de
apostolische taak heeft gekregen de mensen, de heilige zetel van het geloof, te
instrueren, ontleent aan God eveneens het recht en de plicht de (aldus foutief
genoemde) wetenschap te veroordelen uit angst dat de mensen door de filosofie
en door bedrog zouden worden verleid’.
De christenen verbonden zich dus tot een moeilijk ‘concordisme’; de Belgen
speelden daarin een belangrijke rol.
In 1875 stichtte Pater Ignace Carbonelle S.J. (1829-1889) de Société scientifique
de Bruxelles, die eerst de Annales en later - vanaf 1877 - het beroemde Revue des
questions scientifiques publiceerde. De Leuvense professor Louis-Philippe Gilbert
(1832-1892), voorzitter van de Société, verklaarde in 1876: ‘Als u katholiek bent,
dan moet u bewijzen dat u geleerde bent; indien u geleerde bent, dan moet u durven
aantonen dat u katholiek bent’. Dominique Lambert heeft echter aangetoond dat
het Revue maar weinig copernicanisme bevatte; het zat zelfs heel vaak in het andere
kamp.
Bovendien was er een massale Belgische deelname aan de internationale
wetenschappelijke congressen van katholieken, in 1888 gelanceerd door de rector
van het Parijse Institut catholique Monseigneur d'Hulst (1841-1896), de geoloog
Albert de Lapparent (1839-1908) en de kanunnik Duilhé de Saint Projet. De Gentse
hoogleraar Paul Mansion (1844-1919) verdedigde er de nominalistische interpretatie
van het copernicanisme, pater Joseph Van den Gheyn (1854-1913) de Aziatische
oorsprong van het zwarte ras. De Luikse professor Alfred Grafé (1855-1907) nam
het op voor de vrije wil tegen hypnose-experimenten. Georges Monchamp
(1856-1907), leraar aan het seminarie van Sint-Truiden, zei er het volgende over
de bewijzen voor het bestaan van God: ‘Ja, dat de wetenschap zijn weg voortzet;
uiteindelijk, of ze het nu wil of niet, zullen de oorspronkelijke vragen worden gesteld
(is dat al niet zo?). Maar beter nog, ze zullen worden opgelost, en ze zullen worden
opgelost met theïstische oplossingen, want we weten dat God de totale oorzaak is
van wat buiten Hem is, dat ieder eindig wezen door en door het stempel draagt van
de goddelijke vervaardiging’.
De condities en grenzen van het concordisme zijn terug te vinden in volumineuze,
wijdverspreide werken zoals Les questions controversées de l'histoire
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Medaille van de Société scientifique de Bruxelles met de kenspreuk Nulla unquam inter
fidem et rationem vero dissensio esse potest. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I,
Penningkabinet ▪
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et de la science (Brussel, Vromant; Parijs, Sunard et Derangeon; Brussel, Société
Belge de Librairie, 1894). Volgens de auteurs ‘is het zekerste criterium om foute
geschiedenis en foute wetenschap te herkennen bij de auteur van een boek een
goed geformuleerde haat vast te stellen tegen het katholicisme’. De Bijbel, de
geologie, de prehistorie, de antropologie, de fysica, de Evangelies, de
kerkgeschiedenis, de geschiedenis van het ancien régime en de fysiologie werden
minutieus herbekeken en in overeenstemming gebracht met het geloof.
Albert de Lapparent sprak in een inleiding met de titel ‘La science et les
demi-savants’ over een complot tegen Kerk en samenleving: ‘Als we in één woord
de eeuw zouden moeten omschrijven waarin ons lot ons heeft ondergedompeld,
dan zou men kunnen zeggen dat zij al wat ooit tot het meest respectvolle van de
mensheid leek te behoren hardnekkig in diskrediet wil brengen en vernietigen. Haar
pad ligt bezaaid met gebroken scepters, omgegooide tronen, beschadigde of van
hun sokkel

Frontispice van de Opera omnia van Thomas van Aquino. heruitgegeven tijdens het pontificaat
van Leo XIII, 1882, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I ▪
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gestoten beelden. De tronen en altaren hebben trouwens haar vernielzucht nog niet
bekoeld. Ze heeft de hand gelegd op de natuurgodsdienst alsook op de filosofie,
en haar aanvallen hebben zelfs de zo lang onbetwistbaar geachte beginselen waarop
tot nu toe het bestuur van samenlevingen berustte niet gespaard’.
Leo XIII (1810-1903, r. 1878-1903) zou met de encyclieken Aeterni Patris uit 1879
en Providentissimus Deus uit 1893 de dialoog tussen Kerk en Wetenschap terug
opstarten. De encycliek uit 1893 bevestigde dat het ware het ware niet kon
tegenspreken; die uit 1879 gaf aan de christelijke wetenschap een zo stevig mogelijke
epistemologische basis door terug te grijpen naar Sint-Thomas van Aquino. Had
de Doctor Angelicus immers niet een andere wetenschappelijke crisis, die van het
averroïsme, bedwongen?
In 1882 begon de Leuvense rector Monseigneur Constant F.J. Pieraerts
(1881-1887) op uitdrukkelijke vraag van Leo XIII met een hoger onderwijs voor
thomistische wijsbegeerte. Dit onderwijs werd gerealiseerd door priester en later
kardinaal Désiré-Joseph Mercier (1851-1926). In 1887 stichtte Georges Monchamp
aan het Seminarie van Sint-Truiden een Academie voor christelijke, thomistische
filosofie, waar de beste leerlingen in het licht van Sint-Thomas omstreden
vraagstukken uit de wetenschappelijke, filosofische, sociale en politieke actualiteit
bespraken. In 1894 was het neo-thomistisch onderwijs zo verspreid dat Mercier het
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte oprichtte. De fysica en natuurwetenschappen
kwamen er ruim aan bod. Het invloedrijke Revue Néo-Scolastique was het hart van
een nieuwe filosofieschool die haar stempel zou drukken op het Leuvens én
internationaal wetenschappelijk onderzoek.
Op het einde van de 19de eeuw verzwakte de strijd. Aan wetenschappelijke zijde
stelden de relativiteit en de kwantummechanica de fundamenten van de fysische
wereld in vraag. Aan de kant van de mentaliteiten sprak de eloquente Ferdinand
Brunetière (1849-1906), hoofdredacteur van Revue des Deux Mondes, van het
failliet van de wetenschap. Het oeuvre van Georges Lemaître is het zuiverste product
van dit nieuwe denken.
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Buste van luitenant-generaal Jean Chapelié door Charles Van Oemberg. Brussel, Koninklijk
Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis ▪

▪ Mythe en realiteit van de nuttige wetenschap
De Belgische onafhankelijkheid viel samen met de opbloei van de industriële
revolutie. België introduceerde als eerste land op het continent het nieuwe technische
systeem dat op punt was gesteld in Engeland: cokesgietijzer verving
houtskoolgietijzer, stoommachines kwamen in de plaats van waterraderen en
verschillende nijverheden werden gemechaniseerd. De wetenschap had een miniem
aandeel in deze veranderingen. De nieuwe patroons waren groothandelaars, en de
‘ingenieurs’ waarmee ze zich omringden waren ploegbazen die hun stiel hadden
geleerd op de werkvloer. Hoewel de Luikse universiteit en het Etablissement Cockerill
beide in 1817 werden gesticht, kwamen de universitaire ingenieurs niet in de industrie
terecht, maar bij grote staatsdiensten, de mijnbouw, bruggen en wegen, later de
spoorwegen. De oude eigenaars van hoogovens waren het er trouwens over eens
dat drie dingen een industrieel konden ruïneren: vrouwen, gokspelen en ingenieurs.
Het eerste was het leukst, het laatste het zekerst.
Anderzijds deelden wetenschappers en politici sinds de Verlichting de diepe of
toch goed gefundeerde overtuiging dat de wetenschap zich kon en moest toeleggen
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op het verbeteren van de kunsten en ambachten om zo bij te dragen tot de algemene
welvaart. De wetenschap zou de ambachtslieden uit de routine bevrijden door ze
een opleiding te geven. Sommigen eisten zelfs dat de samenleving via de
wetenschap zou worden georganiseerd.
In feite kon de wetenschap gezien haar toestand de industrie nog niet sturen. Pas
rond 1830 paste Nicolas Lesoinne (1774-1839) Lavoisiers theorie over
zuurstofreductie zelf toe op de werking van een hoogoven. Maar deze ideologie
prikkelde de activiteit van de wetenschappers.
Het ideaal van de ‘nuttige’ wetenschap inspireerde het programma van de
ingenieursscholen en van de Koninklijke Militaire School. Hét model was de Parijse
Ecole polytechnique. De toekomstige practici moesten de meest solide
fysisch-wiskundige basis krijgen. De Militaire School verdient bijzondere aandacht.
Op 18 januari 1834 diende generaal en Minister van Oorlog Louis-Auguste-Frédéric
Evain (1775-1852) een wetsontwerp in over de organisatie van de School, die vanaf
juli 1834 functioneerde onder de leiding van de Franse luitenant-generaal Jean
Chapelié. Die schreef in 1838: ‘Na het eerste jaar besloot ik dat de School die ik
had gesticht de evenknie van de Ecole polytechnique moest worden. Ik had ook het
grote geluk dat een klein land de theorieën en de toegepaste richtingen in één
bundel kan concentreren; ik wilde het theoretisch onderwijs zoals dat werd
geanalyseerd aan de Ecole polytechnique en de toegepaste cursussen zoals die
in Metz aan de artillerie en de genie werden onderwezen in één School
samenbrengen’.
Via hogere algebra, analytische meetkunde, infinitesimaalanalyse drong de
wetenschap zich op aan de techniek. Het model gold ook voor de
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universiteiten. De techniek had behoefte aan de wetenschap, die toegepast kon en
moest zijn.
De Belgen zagen wel wat in de ideeën die François Arago (1786-1853) in 1837
vurig verdedigde tijdens een debat over een wet op het openbaar onderwijs in de
Franse Kamer van Volksvertegenwoordigers: ‘... Het is niet met mooie woorden dat
men van suikerbieten suiker maakt; het is niet met alexandrijnen dat men uit zeezout
soda haalt. Niet minder juist is dat de wetenschappelijke studies enkel de materiële
belangen dienen. Door hun fakkel zijn de meeste vooroordelen waaronder de
bevolking gebukt ging in rook opgegaan; door de wetenschappen zijn de
vooroordelen tot niets herleid;... Maar goed: dat men, zo men wil, hun nut voor de
materiële behoeften reduceert;... Dat de mineralogie de verschillende bodemsoorten
waaruit de aardkorst is samengesteld mag blijven klasseren en de kapitalisten de
plaatsen mag blijven aanwijzen waar hun onderzoek kan leiden tot de ontdekking
van deze of gene andere mineraalsoort; dat de scheikunde de geneeskunde mag
verrijken met simpele geneesmiddelen, steeds hetzelfde samengesteld, die de
geneeskunst een zekerder koers moeten bieden; dat ze de producten van onze
landbouwnijverheid mag manipuleren om ze te transformeren in voedings- of
industriestoffen die we wegens ons klimaat ontberen; dat de fysica uit de studie van
de elektrische krachten, onophoudelijk in samenspel met het binnenste der aarde,
de diverse verbeteringen mag halen die de metaalnijverheid zo nodig heeft; dat ze
de meteorologische fenomenen aandachtig mag volgen om ze te leren voorkomen
of om hun verwoestingen te verminderen; dat ze in de studie van de mysterieuze
schommelingen van het aardmagnetisme de middelen mag vinden om de schipper
zekerheid te geven wanneer een bewolkte hemel de sterren verbergt; dat de
verbeterde optica, toegepast op de bouw van vuurtorens, ook mag dienen om de
vele wrede schipbreuken te voorkomen; dat de astronomie mag doordringen tot de
verste hoeken van de ruimte, niet, zo men wil, om te komen tot de stichting van
nieuwe werelden, evenmin om te ontdekken of de omstandigheden van ons
zonnestelsel het een onbepaalde duur verzekeren, maar om de scheepvaart
mogelijkerwijs een nieuwe perfectie te geven; dat de mechanica dagelijks meer en
beter profijt mag halen uit de natuurkrachten en zó de miljoenen lotgenoten mag
ontlasten van de zware arbeid die hen gelijkstelt met barbaren, hun gezondheid
verwoest en onvermijdelijk leidt tot een voortijdige dood; dat ze zonder ophouden
mag werken aan het verbeteren, vereenvoudigen en verlichten van de stoommachine,
een der mooiste, verbazingwekkendste scheppingen van het menselijk verstand.
En, als al deze verbeteringen gerealiseerd zijn, dan heeft de wetenschap zich voor
het vaderland erg verdienstelijk gemaakt ...’.
Door het toenemend belang van de wetenschappen moesten de middelbare
studies worden aangepast. Het systeem zou bijna anderhalve eeuw standhouden.
Het onderwijs in de athenea werd opgedeeld in klassieke (Grieks-Latijnse en Latijnse)
en moderne humaniora. De Grieks-Latijnse humaniora was een voorbereiding op
de vrije beroepen en het openbaar ambt. In de Latijnse humaniora was het Grieks
vervangen door wetenschappen en wiskunde. Ze was een voorbereiding op de
speciale scholen van de universiteiten. In de moderne humaniora waren de oude
talen vervangen door moderne. De hogere jaren telden een wetenschappelijke en
een economische afdeling die voorbereidden op respectievelijk industriële en
commerciële carrières. Door de debatten over het al of niet behouden van het per
definitie overbodige Latijn werd het sciëntistisch utilitarisme extra beklemtoond.
De wetenschap was ook de sluitsteen van het saint-simonisme en het fourierisme,
de grote sociale en politieke utopieën die in België ingang vonden. Volgens de
geschiedfilosofie van Claude-Henri de Rouvroy, graaf van Saint-Simon (1760-1825)
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was de mensheid op spiritueel vlak in het wetenschappelijk tijdperk en op wereldlijk
vlak in het industrieel tijdperk beland. Echt van tel in de samenleving waren de
‘producenten’ of industriëlen (geleerden, ondernemers, bankiers, handelaars,
arbeiders) en zij moesten de macht hebben, niet alleen de economische maar ook
de politieke. De politiek was ‘de wetenschap van de productie’, de regering ‘de
zaakgelastigde van de samenleving’, de natie ‘één groot industriebedrijf’. De
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saint-simonisten kwamen in industriële kringen overtuigend over, bijvoorbeeld in de
spoorwegkringen rond de Chemins de Fer du Nord. Het waren zij die in 1831
Sainte-Beuve naar de Luikse universiteit uitnodigden, een invitatie die de Franse
schrijver aanvaardde in 1848-1849.
De saint-simonist en dichter Théodore Weustenraad (1805-1849), die tot de
entourage van Charles Rogier (1800-1885) behoorde, stak de loftrompet over de
wetenschap en de industrie, die op aarde vrede en welvaart brachten. Ter
gelegenheid van de inhuldiging van de treinlijn Brussel-Luik schreef hij in 1840 het
gedicht Le Remorqueur:
‘Symbole intelligent de force créatrice
Du canon détrôné sublime successeur,
Héraut d'un avenir de paix et de justice
Salut, ô noble remorqueur!’

In 1844, vergeleek Le Haut-Fourneau het industrieel complex met Gods werk:
‘Ah! l'industrie est noble et sainte
Son règne est le règne de Dieu.’

Het prometheïsch karakter van de industrie werd onderlijnd:
‘Là haut, dans leur splendeur, se déroulent les cieux,
Dans cette ombre là-bas, gît la terre ou nous sommes
Voilà l'oeuvre de Dieu, voilà l'oeuvre des hommes
Quelle est la plus grande des deux?’

De dichter werd een celebrant:
‘Célébrer aux pieds de la science
Dans sa pompe farouche et son sombre puissance
L'industrie en travail.’

Ook in Fouriers utopisch socialisme was de wetenschap de hefboom van de industrie
en de vooruitgang. Het werd in België verspreid door Zoé Gatti de Gamond
(1806-1854), Jean-Guillaume de Colins (1783-1859) en de Fransman Victor
Considérant (1808-1893), die in 1845 enkele lezingen gaf voor politici en professoren
van de Université libre. In 1847 stichtte Considérant mee de Phalange fraternelle
(later Réunion fraternelle) om de phalanstère-gedachte uit te dragen. Edouard
Ducpétiaux (1804-1868) was voorzitter en Jean-Baptiste Liagre (1815-1891), later
directeur van de Koninklijke Militaire School, secretaris. Jean-Charles Houzeaude
Lehaie (1820-1888) was diep onder de indruk van het fourierisme. In het handschrift
Essai sur l'âge de l'humanité (ARB papiers Tiberghien) legt hij in navolging van
Fourier uit dat het doel van de mensheid ‘macht door wetenschap’ is. Harmonie
wordt gerealiseerd door verdeling van krachten. Karl Marx (1818-1883) was van 9
februari 1845 tot 3 mei 1848 in Brussel en schreef er het in 1848 verschenen
Manifest. Zijn invloed in België was evenwel verwaarloosbaar.
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▪ De tweede industriële revolutie
Het industriële landschap onderging in het derde kwart van de 19de eeuw enkele
ingrijpende veranderingen. IJzer werd vervangen door Bessemer-, Thomas- en
Martinstaal. De gasmotoren werden veralgemeend in de fabrieken, de oliemotoren
op de weg en in de lucht. De uitvinding van de dynamo garandeerde een grote
elektriciteitsproductie. Het nieuwe technische systeem bracht een ommekeer teweeg
in het denken. Het tijdperk van de autodidacten, van geniale knutselaars zoals
Thomas Alva Edison (1847-1931) en Zénobe Gramme (1826-1901), was ten einde.
Het tijdperk van de universitaire ingenieur, uitgerust met een solide wetenschappelijke
basis, begon. Technische vooruitgang was niet langer mogelijk zonder voorafgaande
wetenschappelijke studie.
Walthère Spring gaf dit goed weer in zijn toespraak bij de opening van het nieuwe
Institut de Chimie te Luik: ‘Tot op heden is onze bodemrijkdom het voornaamste
levensmiddel van onze industriële bedrijvigheid geweest; vooral hij ligt aan de
oorsprong van ons fortuin en is de reden voor de oprichting van zoveel fabrieken
en metaalbedrijven op ons grondgebied. Welnu, deze bodemschatten stevenen af
op een onomkeerbare uitputting. Al onze ertsmijnen zijn reeds leeg, tal van
steenkoolmijnen zijn gesloten en de exploitatieproblemen van die welke nog actief
zijn nemen van dag tot dag en met de verdieping der werken toe. Buitenlands
steenkool treedt hier in concurrentie met dat van ons. Het dient gezegd, in een
onbepaalde toekomst zal ons land nieuwe bronnen moeten aanboren, zoniet stelt
het zich bloot aan een crisis met mogelijk verschrikkelijke gevolgen. Deze nieuwe
bronnen zal men alleen vinden in de verstandig voorbereide ontwikkeling van de
scheikunde en de mechanica’.
Maar tezelfdertijd stelt men vast dat de toepasbare wetenschap de niet-toepasbare
wetenschap steeds meer aan de kant ging schuiven. Hier ligt de oorsprong van het
nog steeds onopgeloste conflict tussen fundamenteel en toegepast onderzoek.
Kenmerkend in dit verband is de structurele aanpassing van de ingenieursscholen.
Ze evolueerden van Speciale Scholen als annex van de universiteiten tot Technische
Faculteiten en uiteindelijk tot Faculteiten voor Toegepaste Wetenschappen. Het
Institut Electrotechnique Montefiore te Luik, in de nasleep van de
wereldtentoonstelling te Parijs door mecenas Georges Montefiore-Levi in 1883
opgericht, realiseerde exact dit programma: het vormde ingenieurs-elektriciens die
zeer bedreven waren in de fysisch-wiskundige methoden.
De tendens om al wat niet onmiddellijk toepasbaar was uit het onderwijs der
wetenschappen te bannen werd steeds sterker.
Na 1870 moest generaal Liagre, vast secretaris van de Academie, zich verdedigen
tegen sommigen die, kort na de oorlog van 1870, voorstander waren van een Militaire
School met een minder wetenschappelijk, eerder direct professioneel karakter: ‘De
Militaire School is geen opleidingscentrum dat tot doel heeft het leger onmiddellijk
bruikbare officieren te leveren. Trouwens, wat ze ook doet, ze zal er nooit in slagen.
Haar echte missie is verhevener [...]. Haar doel is, in één woord, de integrale
ontwikkeling van het intellect, en het instrument dat zij hanteert om dit doel te
bereiken, is het theoretisch onderwijs... Alle studies kunnen het intellect en het
oordeelsvermogen ontwikkelen, maar nooit zó als de exacte wetenschappen, want
die laatste leiden altijd tot volledige besluiten waarover ontwikkelde en eerlijke
mensen akkoord moeten zijn; ze laten niet toe - in tegenstelling tot andere takken
- het pro en het contra talentvol aan de orde te stellen’.
De ingenieursscholen of Technische Faculteiten werden in 1890 grondig
gereorganiseerd. Als gelijke van de universiteiten, konden ze de graad van kandidaat
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ingenieur, mijningenieur en burgerlijk ingenieur toekennen. In Gent had men nog
de gespecialiseerde diploma's van scheikundig ingenieur en mechanica-ingenieur.
In Luik zorgde het vastleggen van de programma-inhoud voor felle polemieken
tussen de scheikundige Walthère Spring, een voorstander van fundamenteel
onderzoek, en Louis Trasenster, hoogleraar mijnontginning, voorzitter van de
Association des Ingénieurs de l'Université de Liège en een machtig industrieel.
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Het was ook de tijd waarin overheids- en privé-instanties ingenieursscholen stichtten
die rechtstreeks inspeelden op de industriële realiteit: het polytechnisch instituut
van Glons nabij Luik in 1892; het Institut Meurice-Chimie-eerst in Charleroi, daarna
in Elsene - in 1892; de Ecole supérieure des Textiles te Verviers in 1894; het Institut
commercial des Industriels du Hainaut te Mons in 1899; de door Paul Pastur
opgerichte Université du Travail te Charleroi in 1901.
Het elan dat zo was ontstaan werd plots afgebroken door de Eerste Wereldoorlog.
Dat na de oorlog er nood was aan een nieuwe injectie van wetenschap in de industrie
was duidelijk, met name voor de industriëlen in de entourage van Albert I. Op 1
oktober 1927 vierde de Koning te Seraing de 110de verjaardag van het bedrijf van
John Cockeril. De ‘Redevoering van Seraing’ heeft het Belgisch wetenschapsbeleid
een halve eeuw lang beïnvloed.

▪ De wetenschap en de bevrijding van het volk
Het was een opvatting van de Verlichting dat de opvoeding, in het bijzonder de
wetenschappelijke, bijdraagt tot de materiële en morele verheffing van de lagere
klassen. Artikel 25 van het Besluit op het hoger onderwijs van 1816, een werkstuk
van Falck, stipuleerde: ‘Om in het algemeen de smaak en de verlichting te
bevorderen, zal een wetenschap in aanmerking komen voor openbare lessen,
gegeven door professoren over dat deel van hun wetenschap dat binnen het bereik
ligt van een niet-geletterd publiek’. Vanuit dit perspectief organiseerde de Staat
publieke cursussen aan het Museum voor Wetenschappen en Letteren te Brussel,
opgericht op initiatief van Falck middels een koninklijk besluit van 27 december
1826. Bij de installatie van het museum, op 3 maart 1827, hield
Auguste-Alexis-Floréal Baron (1794-1862), één van de oprichters van de Université
libre, de inaugurale rede ‘La science est un sûr instrument d'amélioration sociale’.
Quetelet publiceerde zijn Théories des probabilités in de Encyclopédie populaire,
die werd uitgegeven door de Société pour l'Emancipation populaire. De term ‘populair’
verdient enige verduidelijking: het publiek bestond uit de kleine burgerij, de
handelaars, de ambachtslieden; het proletariaat bleef grotendeels buiten bereik.
In feite gaven het onderwijs en de verspreiding van de wetenschappen in de
lagere klassen een antwoord op een dubbel probleem. De technologische
vooruitgang had nood aan steeds beter geschoolde arbeiders. Anderzijds had het
onderwijs een sterk regulerende functie in het leven, tegen alcoholisme en
zedenverwildering. In vooruitstrevende liberale kringen dacht men dat
wetenschappelijke opvoeding de massa uit de ideologische greep van de clerus
kon bevrijden.
Rudimentaire wetenschap, zoals rekenen en technisch tekenen, werd verstrekt
in technische scholen die de fabriekseigenaars zelf organiseerden (mijnschool te
Seraing). Voor de vorming van meestergasten kregen enkele middelbare scholen
speciale afdelingen, gewijd aan handel, nijverheid of landbouw. De regering wilde
zo ‘de middelbare studies een karakter geven dat beter paste bij de noden van de
nieuwe tijd; ze heeft vooral de middenklasse een echt praktische en direct bruikbare
opleiding willen geven’. Er ontstond ook een door de patroons geïnspireerde
wetenschappelijke vulgarisatieliteratuur zoals de Cathéchisme des chauffeurs de
locomotives van de AILg.
Anderzijds vonden rationalisme en promotie van kennis elkaar in de vrijzinnige
verenigingen, die banden hadden met de progressieve liberalen en later met het
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socialisme. Men zag de wetenschap niet langer als een middel om de waarheid te
zoeken maar als de exclusieve bron van menselijk geluk in de toekomst. Met de
door Fourier en Saint-Simon geïnspireerde Jean-Guillaume de Colins (1783-1859)
werd het rationalisme verbonden aan het socialisme. Hij had veel invloed op de
vrijzinnige Agathon De Potter (1827 1906), auteur van de Cathéchisme du Libre
Penseur (1854) en op César De Paepe (1842-1890), stichter van de Belgische
Werkliedenpartij. De Brusselse Libre Pensée stimuleerde trouwens in 1864 de
oprichting van de Ligue de l'Enseignement, waarin Charles Potvin (1818-1902) en
Charles Buls (1837-1914) zich opwierpen als de verdedigers van het verplicht,
wereldlijk onderwijs.
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Vulgariserende werken uit de Bibliothèque Gilon, met publicaties van Camille Flammarion,
Les tremblements de terre (1885), Tableau de l'astronomie (1885). Variétés scientifiques
(1887), en Dr. César Fredericq. Les accidents (1881) en Hygiène populaire (1881). Brussel.
Koninklijke Bibliotheek Albert I ▪
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Volksbibliotheken, vulgariserende voordrachten, goedkope boeken over wetenschap
zijn stuk voor stuk aspecten van een beweging die mee het wetenschappelijk
landschap heeft gevormd.
In 1861 opende de liberale schepen Victor Henaux de eerste volksbibliotheek
van Luik: ‘Al wie Engeland, Schotland, Zwitserland heeft bezocht, vertelt wat een
genot het was te zien hoe arbeiders van alle leeftijden 's avonds na de arbeid lezend
tot ontspanning komen. De tijd die zij zouden verloren hebben, maken ze tot nut;
het geld dat ze zouden hebben uitgegeven, besparen ze; hun rede die misschien
verstoord zou worden, verlichten ze. Van gemeente naar gemeente reizen kleine
bibliotheken; in de nederigste haardstee worden de beste en nieuwste boeken
aangeboden. Met spoed moeten we onze zo intelligente, rustige, moedige
arbeidersbevolking analoge hulpbronnen aanbieden. [...] Daarom moet in onze stad
een volksbibliotheek worden gecreëerd; “volks”, ja, en zonder dat het woord verbaast
of afschrikt. Iedereen heeft er baat bij dat het volk zichzelf schoolt. Maar om het volk
sneller middelen te geven om zichzelf te scholen moet men de hogere klassen
dwingen niet blind te blijven. Heden zijn verkwisting en luxe algemeen verspreid,
en wordt iedereen er door uitgedaagd. Het past dat onze bevolking mannelijker en
deftiger gewoonten krijgt aangeleerd [...]. Deze gewoonten worden overigens minder
moeilijk aangenomen en behouden dan men denkt. “Wie drinkt, blijft drinken” zegt
het spreekwoord; ik zeg “Wie leest, blijft lezen”. Wie één maal het genot van de
kennis heeft geproefd, kan er niet meer onderuit. Al lang hebben de beroemdste
schrijvers deze opmerking gemaakt: dat de studie, dat het oefenen van het denken,
hoe kort het ook duurt, zowel het lichaam, het intellect als de onverschilligheid
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aanpakt; dat hij zich mag wijden aan het lezen van een nuttig boek, en dat men de
toestand van zijn geest vergelijkt wanneer hij wakker wordt. In het eerste geval zal
hij verveeld, chagrijnig zijn; in het tweede geval zal hij gelukkig, verlicht zijn? En
waarom? Omdat hij er zich bewust van zal zijn dat hij zijn intellectuele vermogens
heeft vergroot. Ja, het is weldadig, het is heilzaam, het is “hygiënisch” in te slapen
met een goede gedachte, die de ziel toestaat uit te rusten, te kalmeren, zich te
herstellen van het vermoeiende actieve leven... Laat me daar nog aan toevoegen
dat de oprichting van een volksbibliotheek eigenlijk een poging tot “nationale
opvoeding” is’.
De inhoud moest wat hem betreft zorgvuldig worden bepaald. Alle boeken moesten
een trouwe weergave bieden van de recentste vorderingen van de wetenschap. Ze
moesten de moderne opvattingen weerspiegelen: ‘Onze bibliotheek is niet opgericht
om het publiek te vermaken, maar om het te onderwijzen. Het is geen leesvertrek
dat open staat voor nietszeggende onbenulligheid: het is een plek voor studie, meer
nog, voor zware studie. Tot nu toe hebben we er alleen ernstige werken toegelaten,
en dat zal in de toekomst zo blijven. De voornaamste werken handelen over de
wetenschappen, de ambachten, de politieke economie. Dat wil echter niet zeggen
dat we alles wat niet met industriële vaardigheden te maken heeft, willen uitsluiten:
alle takken van de menselijke kennis zijn vertegenwoordigd. Volgens ons past het
zelfs dat althans in het begin boeken worden aangeboden die door nut én
ontspanning dubbel aantrekkelijk zijn, zodat zij zo
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Standbeelden van Zénobe Gramme nabij de Pont de Fragnée te Luik ▪

de nieuwsgierigheid van de bevolking wekken, in het belang van de bevolking zelf’.
De volksvoordrachten en -lezingen door bekende geleerden waren een onmisbare
aanvulling op de volksbibliotheken. Te Luik nam opnieuw Victor Henaux in 1861
het initiatief. Hij viseerde nadrukkelijk de ‘werkende klassen’, zij die door de materiële
levensvereisten hun opvoeding niet hadden kunnen voltooien. Het publiek bestond
voornamelijk uit handwerklieden. Na de lezing werden boeken ontleend van de
bibliotheek. In 1879 organiseerde de Brusselse Libre Pensée de Cercle des soirées
populaires rationalistes. Overal in het land kwam dit soort kringen tot stand. Op het
einde van de 19de eeuw kende de in Groot-Brittannië ontstane University
Extension-beweging ook een verspreiding in België, met lezingen van universitaire
strekking te Gent in 1892 en te Brussel in 1893.
De liberale kringen waren erg actief. Speciale aandacht verdient de Bibliothèque
Gilon, opgericht door de Vervierse senator Ernest Gilon, een progressief liberaal
en autodidact die volkseducatieve kringen, concerten en wetenschappelijke excursies
organiseerde. Op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1889 redigeerde hij het rapport
over sociale economie. Hij wilde zorgen voor ‘een goede, gezonde literatuur binnen
ieders bereik’ en publiceerde een reeks van tweehonderd gele boekjes die werden
verkocht aan 60 centiemen per stuk. Zoals in de prospectus staat vermeld, was
daarmee ‘iedereen, hoe bescheiden ook, in staat deze publicatie te bezitten, zonder
het minste offer; de betaling van zestig centiemen per maand is miniem en van die
aard dat geen enkel huishoudbudget, hoe klein ook, er iets van zou kunnen merken’.
De Bibliotheek werd gepatroneerd door de raad van de Ligue de l'Enseignement.
Onder de auteurs vinden we de grote Franse vulgarisators van het sciëntisme, zoals
Camille Flammarion (1842-1925), Emile Combes (1835-1921) en Stanislas Meunier
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(1843-1925), het kruim van de Belgische liberale intelligentsia, zoals de historicus
Théodore Juste (1818-1888), de godsdiensthistoricus Eugène Goblet d'Alviella, de
arts César Fredericq, de econoom Emile de Laveleye (1822-1892), de ingenieurs
Louis Trasenster en Armand Stévart (1840-1905), de wiskundige Jean-Baptiste
Liagre, de schrijver Camille Lemonnier. Wat betreft de wetenschappelijke
onderwerpen, waren de industriële vraagstukken (steenkool, aardolie, glas) minder
belangrijk dan brandende kwesties zoals de astronomie, het darwinisme, de microben
of de volksgezondheid.
Het is verkeerd de geschiedenis van het technisch onderwijs, het
volwassenenonderwijs en de vulgarisatie te verwaarlozen. Zénobe Gramme en
Ernest Solvay waren er de zuiverste producten van.
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2 De economische en sociale context
Michel Oris
In deze bijdrage neem ik de vrijheid enige afstand te nemen van de door de
coördinatoren voorgestelde terminus a quo. Vanuit economisch en sociaal standpunt
bekeken is 1798, het ‘begin’ van de industriële revolutie, een passender datum dan
1815. Het is wel degelijk deze ingrijpende verandering van de productiestructuren
die de lange 19de eeuw vormgeeft en er een originele periode, een breuktijdperk
gekenmerkt door ‘vooruitgang’ van maakt. Opmerkelijk genoeg is deze vreedzame
omwenteling al meteen als revolutionair erkend door tijdgenoten, tegelijk acteurs
en toeschouwers bij de opbouw van een nieuwe wereld. En zij hebben ook snel in
de uitbouw van de wetenschap één (zo niet de belangrijkste) oorzaak gezien van
de uitzonderlijke economische groei die van het kleine België omstreeks 1850 zo
niet de tweede dan toch wel de derde industriële grootmacht van de wereld maakte.

▪ Een onrustige halve eeuw (1798-1852)
Toch is de industriële revolutie fundamenteel een technologische en geen
wetenschappelijke revolutie. Daaronder verstaan we dat ze haar opbouw niet aan
grote ontdekkingen dankt maar aan de wil en het vermogen om de verworven kennis
in dienst te stellen van de productie. Behalve de zinknijverheid is de technologische
knowhow in België ingevoerd, in het bijzonder vanuit Groot-Brittannië en door Britten.
Iedereen kent de grote figuren: Lieven Bauwens (1769-1822) die over het Kanaal
een echte industriële spionagemissie leidde en met de binnengesmokkelde
technologie de Gentse textielindustrie dooreen schudde; William Cockerill
(1754-1832) die zijn diensten aanbood aan de grote families van lakenhandelaars
uit Verviers; zijn zoon John Cockerill (1790-1840) die de moderne siderurgie met
cokes op het Europese continent introduceerde; Thomas Bonehill (1796-1858) die
in dienst van minstens 15 verschillende werkgevers hoogovens en fabrieken bouwde
in het Entre-Sambre-et-Meuse, het bekken van Charleroi en daarna in Frankrijk en
Duitsland, en tenslotte te Marchiennes-au-Pont de Laminoirs de l'Espérance stichtte.
Maar zoals Pierre Lebrun en Herman Van der Wee hebben benadrukt: niets was
zo maar transponeerbaar; alles moest heruitgevonden, aangepast, geacclimatiseerd
worden, hetzij omwille van de verschillende aard van het erts of de kolen, hetzij
omwille van de cultuur van de arbeiders en werkgevers. Het
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Felix Cogen, Portret van Lieven Bouwens. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België ▪
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Ontginningsverslag van de zinkmijn van Moresnet, opgesteld door Jean-Jacques Dony.
Luik. Maison de la Métallurgie et de l'Industrie ▪

buitengewone succes van de Belgische economie in de eerste helft van de 19de
eeuw vindt zijn oorsprong in de openheid van geest, de ondernemingszin en de
vasthoudendheid.
De band tussen wetenschap en technologie in de industriële revolutie in België
is weinig onderzocht. In een recente studie schetst Robert Halleux de rol van de
scheikunde als wetenschappelijke discipline in de genese van de eerste industriële
revolutie. Het procédé van de extractie van zink uit kalamijn wordt vaak gezien als
de enige echte Belgische bijdrage tot de revolutie van de industriële
productietechnieken. Halleux wist aan te tonen dat de uitvinder ervan, Jean-Jacques
Daniel Dony (1759-1819), sterk beïnvloed was door een groep Luikse
wetenschappers, de ‘kring van Villette’, die al sinds 1769 interesse had voor het
zinkprobleem. Het is in dat milieu dat hij zich vertrouwd maakte met Duitse proeven
over de samenstelling van de in de oven te schuiven lading en dat hij de lange
smeltkroezen zag die werden gebruikt bij de behandeling van pyriet; zijn eigen
bijdrage betrof de perfectionering van een condensator en vooral de efficiënte
samenstelling der componenten in een industrieel proces voor vervaardiging op
grote schaal.
Dat is een opmerkelijk succes, want als tegenvoorbeeld is er de perfectionering
van cokes vanuit steenkool. Zowel de Keizerlijke Academie van de Oostenrijkse
Nederlanden als de Luikse Société libre d'Emulation wierpen zich op dit probleem
en zetten het op het programma van hun prijsvragen. Parallel trachtten tal van
Henegouwse en Luikse industriëlen en onderzoekers houtskool te vervangen door
een resistente en - opdat de kwaliteit van het gietijzer niet zou worden aangetast voldoende zuivere coke. Er werd veel vooruitgang geboekt, maar er kwam geen
beslissend resultaat tot John Cockerill in 1823-1824 te Seraing een hoogoven met
cokes bouwde. Zelfs Cockerill, die tot de leeftijd van 12 jaar in Engeland had
gewoond, slaagde pas na een beroep te hebben gedaan op de diensten van een
echte Britse technicus, de Schotse metaalbewerker David Mushet (1772-1847).
De zoektocht naar een geschikte cokesfabricage is bijzonder exemplarisch want
men vindt er, zoals in het geval van zink, evidente aspiraties, wetenschappelijke
nieuwsgierigheid, industriële belangstelling, in terug, maar ook lange, aarzelende
pogingen tot de beslissende doorbraak. Uiteraard zouden plaatselijke onderzoekers
ooit wel de oplossing gevon-
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den hebben, zoals Dony dat deed voor zink, maar dat zou meer tijd hebben gekost.
Het is tegelijk dankzij de Britse ervaring én door de eeuw van vooruitgang van
Groot-Brittannië dat de Belgische industriële revolutie zo snel is kunnen verlopen.
William Cockerill en Lieven Bauwens ontwierpen praktische terzelfdertijd de eerste
mechanische spinnerijen voor katoen en wol (1799-1801). De vraag naar machines
explodeerde en vereiste een toename van de ijzerproductie. Deze druk mondde uit
in de bouw van cokesovens te Seraing en Marcinelle in 1823-1827. Als grote
verbruikers van kolen wendden de staalbedrijven zich naar de koolmijnen, waarvan
de exploitatie een indrukwekkende omvang nam dankzij de stoommachines die het
water draineerden en de steeds diepere putten verluchtten. In 25, maximum 30 jaar
was de technischeconomische beginketen van de industriële revolutie ontrold. Die
snelheid was te wijten aan het vijftigtal buitenlandse technici en de enkele honderden
geïmmigreerde gespecialiseerde arbeiders die tussen 1800 en 1850 in de Belgische
provincies

Stoommachine met neogotische ornamenten, eind 19de eeuw. Gent, Museum voor de
Geschiedenis van de Wetenschappen ▪

actief waren, maar ook aan het uitzonderlijke lokale integratie- en
exploitatiepotentieel. Zo heeft bijvoorbeeld Jan Dhondt meesterlijk aangetoond hoe
het individuele avontuur van Lieven Bauwens is overgegaan in een collectief
verschijnsel wanneer de Gentse indiennemakers tussen 1806 en 1812 een ‘grote
rush naar de gemechaniseerde spinnerij’ uitvoerden, daarbij niet aarzelend om de
eigen ervaring op te geven en de weg te volgen die Bauwens had getoond.
De industriële revolutie deed een nieuwe economische geografie met twee of drie
componenten ontstaan. De drie Henegouwse bekkens (de Borinage, het Centrum
en Charleroi) en het bekken van Luik behoren zelf tot de grote ‘austrasische plooi’
die zich uitstrekt van Noord-Frankrijk tot de Duitse Ruhr. Onderzoek over de
werkgelegenheid in gemoderniseerde nijverheden in 1846 toont dat deze regio's

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

zich het duidelijkst affirmeren. Ze baseerden hun ontwikkeling op een drietal
producten: steenkool, ijzer en glas. De Borinage vormde echter een uitzondering
want daar vond in de woorden van Hubert Wathelet een ‘industrialisering zonder
ontwikkeling’ plaats, dit wil zeggen dat de industriële ontwikkeling uitsluitend gericht
was op de exploitatie van koolmijnen zonder diversificatie van het industriële weefsel.
Hoewel dit mono-industriële karakter ongetwijfeld overdreven is, was dezelfde
tendens eveneens manifest te Verviers (wol) en in mindere mate te Gent (katoen),
de twee textielcentra die samen de tweede motor zijn van de industriële revolutie.
Brussel, als dominerend financieel centrum, kan beschouwd worden als derde
component, hoewel niet echt vóór de jaren 1830.
De impact van de industrialisering op de traditionele economie van stad en
platteland is groot geweest. In veel streken was vanaf de 16de eeuw een door
Franklin Mendels als ‘proto-industrieel’ omschreven systeem tot ontwikkeling
gekomen. Hij toont het bestaan aan van een ambachtelijke thuisproductie van
goederen bestemd voor de export, d.w.z. minstens tot buiten de eigen regio.
Honderdduizenden huishoudens waren betrokken in zeer diverse activiteiten: spinnen
en weven van linnen of wol, spijkerslagerij, steenkoolontginning
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op geringe diepte, messenmakerij, wapenmakerij, houtbewerking, enz. Ook de
organisatie van de goederenstromen door stedelijke handelselites heeft gevarieerde
vormen aangenomen, maar is in het algemeen geëvolueerd naar een striktere
controle en een proletarisering van de werklieden in het kader van ‘putting-out
systems’. De stedelijke groothandelaars leverden de grondstof waarvan zij de
kostprijs bepaalden en recupereerden de afgewerkte producten via een maakloon,
d.w.z. een loon voor de geleverde arbeid. Toch hebben deze inkomsten,
complementair aan die uit de landbouw, in Vlaanderen, het Land van Herve en het
centrum van Henegouwen de boeren enige welstand gegeven die rond 1750 een
hoogtepunt bereikte en de aankoop van gronden toeliet. Ongetwijfeld is het zinloos
te proberen kwantificeren, maar het is duidelijk dat honderdduizenden plattelanders
een ambigu dubbelstatuut hadden van geproletariseerde handwerksman en kleine
bezittende landbouwer. Dat is een fundamenteel verschil met de Engelse boer, die
door de ‘enclosure’-beweging en het landbouwkapitalisme ontworteld was. Dit sociaal
type was hier haast onbestaande, behalve dan in gebieden gedomineerd door het
kerkelijk grootgrondbezit, of later door de adel en de stedelijke burgerij.
Het zou fout zijn te geloven dat de industriële revolutie overal met volle kracht
heeft toegeslagen. Ten eerste was de verpaupering van het platteland al vóór de
industrialisering begonnen, want vanaf ca. 1750 heeft de bevolkingstoename - met
regionale verschillen - de kolonisatie van nieuwe gronden ruim ingehaald. Het
resultaat was een versnippering van de landbouwexploitaties tot het punt waar hun
economische levensvatbaarheid in gevaar kwam. De landbouwtelling van 1846 leert
dat 55,5% van de landbouwexploitaties een oppervlakte hadden van minder dan 1
hectare! In deze context menen sommige auteurs dat de complementaire
proto-industriële inkomsten de belangrijkste of zelfs enige inkomsten waren
geworden. Bovendien is de impact van de nieuwe technologieën vrij variabel
geweest. De eerste moderne ‘Engelse’ toestellen, ingevoerd helemaal aan het einde
van de
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18de eeuw, waren de spinmolens. De rurale spinnerij, een essentieel vrouwelijke
activiteit, werd brutaal afgebroken, in het oosten van België al vóór 1830 en in
Vlaanderen in de jaren 1840. Ook de mijnwerkers hebben hun autonomie en hun
werkwijze zien teloorgaan met de eerste technische vooruitgang, maar zij konden
zonder moeite werk vinden in de moderne industrie. De wevers daarentegen, vooral
mannen, ondervonden weinig concurrentie van de gemechaniseerde productie vóór
de jaren 1860. Ook de wapenmakers uit het Luikse zijn niet echt aangetast door de
mechanisering vóór het einde van de eeuw. In tegenstelling tot de algemene tendens
stelde men zelfs vast dat de ambachtelijke vervaardiging van klompen een
opmerkelijke uitbreiding nam in het Land van Waas in de jaren 1880.
De schok mag evenwel niet worden onderschat; textiel was de meest voorkomende
proto-industriële
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activiteit. Bart Pluymers en Suzy Pasleau schatten het aantal Vlaamse thuiswerkers
in de linnensector die plots hun beroep zagen aftakelen omwille van de concurrentie
van de moderne manufacturen in Gent en Engeland op 277.000. In oostelijk België
moesten 25.000 tot 35.000 proto-industriële ambachtslieden het afleggen tegen de
opkomst van de grote ondernemingen uit Verviers. De oude Waalse metallurgie in
de beboste gebieden begaf het snel onder druk van de moderne industrie. In het
gebied tussen Samber en Maas droegen de grote families die hoogovens bezaten
(Puissant, Chapel, Dordolot) nog bij tot deze beweging door hun investeringen te
verplaatsen naar de streek van Charleroi. In het Naamse en in Luxemburg
daarentegen boden de ondernemers wanhopig verzet. Tot in de jaren 1850 wisten
enkele oude houthoogovens te overleven omdat deze archaïsche uitrusting het
meest geschikt bleef voor de productie van hoogkwalitatief ijzer voor stukken waarvan
men een perfecte weerstand eiste, zoals tandwielen. Maar vanaf ten laatste 1875
was het lot van de laatste ovens bezegeld. De dynamiek van de oude stedelijke
structuren is evenmin bestand gebleken tegen de moderniseringsbeweging. Te
Antwerpen kwijnde de zijde-industrie (12.000 werklieden omstreeks 1750), die niet
bij machte was zich te moderniseren, weg tussen 1800 en 1830.
Doorheen de veranderingen veroorzaakt door de industriële revolutie,
manifesteerde zich een verrassende inertie van de socio-economische structuren.
Omstreden maar relatief overeenstemmende schattingen ramen het aandeel van
de landbouw in het totaal der actieve beroepsbevolking op 60% rond 1800 en nog
op 55% in 1846. Tegelijk zijn, volgens Pierre Lebrun, ‘rond 1800 en ook rond 1846
90.000 tot 100.000 arbeiders bezig met motoractiviteiten’. In 1846
vertegenwoordigden ze amper ‘2% van de totale bevolking, 4,3% van de actieve
bevolking, 10,1% van de industriële bevolking’. Hoewel de arbeidsstructuren vrij
stabiel lijken te zijn gebleven, is dit toch eerder een statistische illusie. De structuur
van de arbeid is vereenvoudigd en heeft haar ambiguïteit verloren met de beslissende
terugloop van de pluri-activiteit. Voortaan wil de boer-arbeider nog slechts landbouwer
zijn, zo hij het platteland al niet heeft verlaten om zich aan te sluiten bij het stedelijk
proletariaat; er vormde zich een min of meer duidelijke scheidingslijn tussen de
primaire (landbouw) en secundaire (industrie) sectoren.
Deze economische uitsplitsing heeft rampzalige sociale gevolgen gehad. Ten
eerste verstoorde ze een wankel evenwicht en leidde ze overal tot de achteruitgang,
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ja zelfs de instorting van het boerenbezit. Eind 18de eeuw behoorde 68 tot 75% van
de landbouwgronden in het Land van Herve toe aan boeren. In 1862 telde Muriel
Neven voor de gemeente Clermont-sur-Berwinne, in het hart van de streek, nog
slechts 7%! Dat is wellicht een extreem geval, maar de telling van 15 oktober 1846
toont aan dat in het hele Koninkrijk amper een derde van de gronden werd
geëxploiteerd door de eigenaar tegenover twee derde door pachters.
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Bovendien was de pluri-activiteit essentieel in termen van levensstandaard, en meer
precies op het niveau van de bestaanszekerheid, want zij betekende een
verscheidenheid van de inkomstenbronnen die bij een sectorale crisis compensaties
toeliet. De verdwijning ervan heeft zowel de industriële als de rurale populaties
verzwakt, hen kwetsbaarder gemaakt voor conjuncturele tegenslag. Op het globale
niveau van het Koninkrijk heeft Martine Goosens berekend dat tussen 1812 en 1846
de bevolking 30% sneller is toegenomen dan de landbouwproductie. Tussen 1760
en 1830 zou de koopkracht van rurale werklieden zijn gehalveerd, en logischerwijze
is het aantal calorieën per inwoner op het Vlaamse platteland in de eerste helft van
de 19de eeuw teruggelopen tot 2.300 à 2.200 Kcal, met een minimum van 1.700
Kcal in Oost-Vlaanderen. Studies voor Antwerpen, Gent en Brugge, gebaseerd op
statistieken van de stadsoctrooien (binnenlandse douane) tonen een
consumptieverslechtering die de algemene verpaupering van Vlaanderen scherp
in de verf zet. Een stedelijke werkman nam dagelijks gemiddeld slechts 1.800 Kcal
tot zich, dat is 400 minder dan zijn collega op het platteland. Hoewel de gegevens
fragmentarisch en soms tegenstrijdig zijn, lijkt de situatie van de industriële
werklieden van de Waalse bekkens iets beter. Zo is bekend dat tussen 1810 en
1850 het reële loon te Verviers met 10% is toegenomen.
In deze al moeilijke omstandigheden brak in 1845-1846 een landbouwcrisis uit
door het mislukken van de aardappel-, rogge-, en tarweoogsten. Parasitaire ziekten
en een opeenvolging van strenge winters waren hiervan de oorzaak. De
demografische gevolgen, in de eerste plaats in termen van mortaliteit, wijzen op
grondige verschillen in ontwikkeling. In Oost- en West-Vlaanderen, vooral in
arrondissementen gedomineerd door de proto-industriële vlasnijverheid,
constateerden de artsen een algemene bloedarmoede, en wel in die mate dat een
van hen de beroemde uitdrukking noteerde dat de armen ‘zichzelf lijken te
absorberen’. Deze verzwakte bevolking werd bovendien getroffen door een
tyfusepidemie die alleen al in Oost- en West-Vlaanderen 9.949 slachtoffers maakte.
De mortaliteitsgraad onder de kinderen van minder dan één jaar steeg tot 289 per
duizend in 1846 in West-Vlaanderen; de levensverwachting zou zijn gedaald tot 31
jaar.
Aan de andere kant van België, te Verviers, had de voedselcrisis daarentegen
slechts een geringe impact op de mortaliteit. De plattelandsgebieden rond het
wolcentrum leden wel onder de stijging van de marktprijzen omdat zij een gedeelte
van hun voedsel importeerden: de oostelijke Ardennen omdat de streek te arm was,
het Land van Herve omdat zijn commerciële landbouwactiviteiten (vlees, zuivel) niet
voor levensonderhoud bestemd waren. De prijsstijgingen hadden alleszins een
psychologisch effect, zoals kan afgelezen worden aan een tijdelijke terugval van
het aantal huwelijken in de Ardense dorpen. In het oosten van België vormde
1845-1847 niet de ergste mortaliteitscrisis sinds het ancien régime. De honger
veroorzaakte er massale sterfte in 1816, toen de voorbijtrekkende legers de oogst
hadden laten verrotten. De daaropvolgende tyfusepidemie in 1817-1818 was
ongetwijfeld nog dodelijker dan de hongersnood. Te Verviers bereikte de
mortaliteitsgraad 53 per duizend, te Sart-lez-Spa
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43 per duizend. Maar dat was de laatste keer dat de ‘drie ruiters van de Apocalyps’
- oorlog, honger en epidemie - samen konden toeslaan; in latere jaren was er op
het platteland een duidelijke verbetering van de situatie. Wij hebben aangetoond
dat wanneer de kostprijs van het graan steeg, de Ardenezen zich keerden naar een
(weliswaar ontoereikend) vervangmiddel: haver. Pas wanneer de prijs van dit laatste
redmiddel op zijn beurt naar omhoog schoot, sloeg de mortaliteit toe; tussen 1820
en 1850 waren enkel nog gezinsleden van weduwen en dagloners gevoelig voor
de conjunctuurschommelingen. Na 1850 is geen enkele relatie tussen voedselprijzen
en levensverwachting aantoonbaar.
De voedselcrisissen zijn maar één van de vele storende elementen geweest van
een door zelfopgelegde transformaties ontwricht systeem. Op politiek vlak zien we
achtereenvolgens de Brabantse en Luikse revoluties, eerst zegevierend maar dan
gefnuikt door de Oostenrijkse tegenaanvallen, de Franse bezetting, terugtrekking,
herovering, de aanhechting bij het republikeinse, consulaire en dan keizerlijke
Frankrijk, de bescheiden contrarevolutie onder het Nederlands bewind, de Belgische
burgerrevolutie, negen jaar staat van oorlog met Nederland, een vooral in Vlaanderen
zware sociale en demografische crisis vergezeld van een industriële inzinking en
gevolgd door nieuwe revoluties in heel Europa in 1848, de verwoestingen van de
cholera in 1848-1849 en 1854,... Op economisch vlak is de expansie van de
industriële spitssectoren fragiel. John Cockerill was in 1825, 1831-1834 en 1840
bijna bankroet, en hij kon enkel overleven dankzij de directe hulp van de Nederlandse
en Belgische regeringen. Dony heeft steun moeten zoeken bij de Franse handelaar
Dominique Mosselman (1754-1840), vooraleer hij zich in 1813 helemaal moest
terugtrekken. In 1838 had de familie Mosselman een schuldenberg van 4 miljoen
bij de Banque de Belgique, die de S.A. des Mines et Fonderies de la Vieille-Montagne
rechtstreeks in beheer nam. Te Gent ging Lieven Bauwens zelfs failliet in 1810...
En dat zijn slechts drie voorbeelden onder zoveel andere. Op sociaal vlak maakt
de toename van een uitgebuit stedelijk, tussen 1800 en 1850 ook landelijk proletariaat
het plaatje compleet.
Deze instabiliteit van het systeem, zijn kwetsbaar en weinig zekerheid biedend
karakter, was een wezenlijk aspect van de Belgische economische en sociale
geschiedenis in de eerste helft van de 19de eeuw. Het zette vele pioniers van de
industriële revolutie ertoe aan hun inkomstenbronnen te diversifiëren en tenminste
een deel ervan te stabiliseren door het aankopen van landbouwgronden. In die zin
gelijken deze acteurs van de modernisering op de traditionele ondernemers van het
ancien régime. Toch hebben zij bijgedragen tot de algemene vooruitgang, hoewel
door de drama's en crises de ‘monsterachtige’ industrialisering vaak van alle onheil
werd beschuldigd. Meermaals hebben woedende arbeiders zich vergrepen aan
machines, en bijna onmiddellijk vormde zich het beeld van de mens als slaaf van
de machine.
Alle bedenkingen en twijfels zijn uiteindelijk gekristalliseerd tussen 1845 en 1852
in een veelvormige en relatief gedeelde bereidheid om het systeem te corrigeren
en om de menselijke tol te verminderen.
Reeds in 1843 werd een enquête gestart over ‘de kinderarbeid en de toestand
van de werkende klassen’. De artsen die er aan deelnamen legden de klemtoon op
de extreme situaties. Zij schetsten een apocalyptisch beeld van de ellende en de
uitbuiting in het milieu van het door de eerste industriële revolutie gevormde
proletariaat: zware werkdagen van 10 uur of meer, inschakeling van vrouwen en
kinderen, gebrek aan hygiëne en de meest elementaire veiligheid in de werkplaatsen,
vreselijke leefomstandigheden. Deze getuigenissen, voor het merendeel gepubliceerd
in 1846, schokten de burgerlijke opinie. Er werd gepleit voor een nieuwe benadering
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van de sociale problemen die minder subjectief zou zijn en meer gebaseerd op
statistische gegevens en op kwantificering. De Commission centrale de Statistique
werd door de regering opgericht in 1841. De vooraanstaande geleerde Adolphe
Quetelet (1796-1874) zou er meteen een hoofdrol in spelen. Op 15 oktober 1846,
na diverse pogingen en een voorafgaande methodologische studie, organiseerde
de Commission een drievoudige telling van bevolking, industrie en landbouw, een
portret van de jonge
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Belgische staat. Deze operatie is vaak beschouwd als de eerste moderne
wetenschappelijke telling waarvan de principes later overal in Europa zijn geïmiteerd.
Profiterend van deze reputatie lanceerde Quetelet de Congrès internationaux de
Statistique, waarvan de eerste sessie in 1851 te Brussel plaatsvond. Op het
programma stonden sociale thema's zoals de huishoudbudgetten van de werkende
klassen, de armentelling, manieren om het onderwijs en de opvoeding te bevorderen,
de criminaliteit, de oorzaken en gevolgen van de emigratie, enz.
In de Commission centrale de Statistique ontmoette Quetelet Edouard Ducpétiaux
(1801-1868), administrateur van de rijksgevangenissen, filantroop, wegbereider van
de christen-democratie. Hij publiceerde in 1853 een studie gebaseerd op 199
huishoudbudgetten van arbeidersgezinnen, een werk dat later door Marx werd
gelezen en geciteerd in Das Kapital. Ducpétiaux bestudeerde ook de differentiële
mortaliteit van de rijke en arme wijken van de hoofdstad en nam actief deel aan de
twee congressen over openbare hygiëne, georganiseerd te Brussel in 1851 en 1852.
Daar maakte hij voor het eerst melding van een project om een systematisch en
gedetailleerd plan van arbeiderswoningen op te stellen. Dat was een reactie op
vaststellingen gedaan in 1843 maar ook en vooral tijdens de cholera-epidemie van
1848-1849. De cholera is een erg besmettelijke ziekte waarvan het virus, vibrio
cholerae, zich in de ingewanden nestelt. Ze is overdraagbaar door direct contact,
door zweet, en vooral door weefsels en via water besmet door de ontlasting van
zieken. Het dicht op elkaar leven, de afwezigheid van riolen en drinkwatervoorziening
versnellen de verspreiding ervan, vooral in de oude en nieuwe steden waar
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immigranten, aangetrokken door de industriële opbloei, toestromen. In heel België
stierven meer dan 23.000 personen, wat neerkomt op een specifieke mortaliteitsgraad
van 5 sterfgevallen per duizend inwoners. Het leven in de stad en de armoede
vertienvoudigde echter het risico! 5% van de armen van Gent en Leuven, en bijna
7% in Namen bezweek. Voor het eerst zorgde deze plaag voor een gecoördineerde
en grootschalige reactie. De Minister van Binnenlandse Zaken Charles Rogier
(1800-1885) kreeg van het Parlement in februari 1849 de eerste kredieten voor
volksgezondheid. In mei 1849 installeerde hij een Conseil supérieur d'Hygiène
publique. Dankzij dit coördinatie- en impulscentrum, en door acties mogelijk gemaakt
door de rijkssubsidies, zorgde hij op gemeenteniveau voor de invoering van enkele
honderden lokale gezondheidscomités, van evenzoveel plaatselijke

Voorgevel van de gebouwen van de Generale Maatschappij van België in de Koningsstraat
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enquêtes, van tientallen reglementeringen inzake huisvuil, en van ‘netheidsprijzen
tot nut van de werkende en arme klasse’...
Midden 19de eeuw was er sprake van een intellectuele verruiming en een veelheid
aan sociale initiatieven, maar dat leverde op zich nog niet veel op. De politieke
impuls van de regering kwam er pas wanneer België zich in 1848 reëel bedreigd
voelde door de revolutionaire opstand en de vrees voor een oorlog met Frankrijk
en Nederland. Meerdere klassen miliciens zijn inderdaad onder de wapens geroepen,
en de minste rel of manifestatie is brutaal onderdrukt. Maar naast de repressieve
aanpak heeft Charles Rogier, beïnvloed door het presocialisme van Saint-Simon,
niet enkel het wetenschappelijk denken en een nieuwe volksgezondheidspolitiek
gesteund, maar ook ‘de terugdringing van de werkloosheid door grote werken [en]
voorzorgsmaatschappijen voor de aankoop van voedselvoorraden voor de
wintermaanden’. Zodra echter de politieke en sociale gevaren waren geweken, en
nadat Rogier in 1852 de leiding over het beleid had afgestaan, stortte alles in elkaar...

▪ België rust op een kokende vulkaan (1852-1886)
Als verklaring voor deze ineenstorting zijn een reeks oorzaken te noemen: de
stabilisering van het systeem, de economische groei, de onvolwassenheid van het
proletariaat dat slechts geleidelijk een klassenbesef verwierf, een zekere
zelfgenoegzame verblinding van de elite. De stabilisering is begonnen vanaf
1834-1835 met de installatie van nieuwe structuren. Deze verklaren minstens voor
een groot deel waarom België, aanvankelijk als lastpost beschouwd in Europa
wanneer het in 1830 in opstand komt en een geavanceerde grondwet aanneemt,
daarna toch de bewondering afdwingt van de grootmachten voor het vermogen de
onlusten van 1845 en 1850 onder controle te houden.
De beslissende consolidatiefase van de industriële revolutie situeert zich vóór het
midden van de eeuw. Tussen 1835 en 1847 veroverden twee belangrijke financiële
instellingen, de Banque de Belgique (1835) en de Société Générale (1822), een
beslissend aandeel in de spitssectoren door de controleovername van een dozijn
bloeiende koolmijnen en van evenzoveel staalbedrijven in de bekkens van Luik
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en Henegouwen. De textielindustrie bleef koppig en zal lang een essentieel familiale
structuur behouden, maar in de siderurgie en koolwinning wensten de pioniers van
de modernisering of hun erfgenamen niet langer de risico's van de economische
en politieke conjunctuur te dragen. Zij konden de last van de investeringen voor
verdere expansie niet meer dragen. Cockerill vormde wel een uitzondering, maar
na de dood van de oprichter in 1840 werd ook dit bedrijf een naamloze vennootschap,
gedomineerd door de staal- en papierbaronnen uit het Hoyouxdal, de Delloyes,
Godins en bondgenoten. Deze industriëlen gedroegen zich langzaamaan steeds
meer als bankiers en financiers, en ruilden hun provinciale zetel in voor Brussel.
Hun lot illustreert een ontstaansbeweging van het Belgisch kapitalisme ‘van onderuit’,
vanuit het industriële weefsel, tot dan verborgen in de schaduw van de beweging
‘van bovenaan’, ingezet door de Société Générale en de Banque de Belgique.
De opkomst van de naamloze vennootschappen is geïnterpreteerd als de oorzaak
van de scheiding, met ernstige gevolgen op middellange termijn, tussen het leidend
kapitalisme en de voortaan ondergeschikte techniek, terwijl onder de pioniers van
de industriële revolutie beide aspecten nauw met elkaar waren verbonden. Het
symbool van deze overgang zou de ‘ingenieur’ zijn, een hoger technisch kaderlid
met tegelijk een wetenschappelijke én praktische universitaire vorming, en die binnen
het kader van de instructies van de beheerraad handelde. Maar zo negeert men
dat de stichters, zelfs na het verlies van de financiële controle, verbonden bleven
met de leiding van hun onderneming, en dat tal van ingenieurs werden opgenomen
in de beheerraden. De collectieve biografie van de

Inhuldiging van de eerste continentale spoorlijn tussen Mechelen en Brussel. 1835 Lithografie
door Paul Lauters en Théodore Fournais. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I,
Prentenkabinet ▪
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Kaart van de spoorwegen in België, 1869. Brussel, Archives de l'Université libre de Bruxelles
▪

gouverneurs van de Société Générale is hieromtrent volstrekt duidelijk. Bovendien,
‘bepaalde vennootschappen zagen er op toe een politicus in de beheerraad op te
nemen. Vieille-Montagne telde in de tweede helft van de 19de eeuw steeds een
senator onder de beheerders.’
Deze politiek-industriële lobby's streden actief voor een douanepolitiek van
vrijhandel en voor de ontwikkeling van het communicatiesysteem. Ze hadden in
1834 een duidelijke nederlaag geleden wanneer de bezitters van landbouwgronden
een wet oplegden die de nationale producten beschermde, wat een negatieve invloed
had op de voedselprijzen en dus op de lonen van de industriearbeiders. De crisis
van 1845-1847 zorgde voor een koerswijziging, in de jaren 1840 en 1850 aangevuld
met een golf van bilaterale akkoorden die het protectionistisch keurslijf aanzienlijk
versoepelden. Met het afkopen van de Scheldetol van Nederland (1863) deed deze
vrijhandelspolitiek de Antwerpse economie herleven, en de haven werd opnieuw
een belangrijke internationale handelspool. Via het spoor verbonden met de grote
industriebekkens van Luik en de Ruhr, was zij voor deze streken, die hun ruwe of
halfafgewerkte producten dienden te exporteren, van vitaal belang.
Inderdaad, met een Belgische industrie die haar groei aan de export dankte,
konden de leiders de uitbreiding en modernisering van de transportsystemen enkel
steunen. De Oostenrijkse, Franse en Nederlandse regimes hadden het land reeds
een dicht netwerk van kanalen en steenwegen gegeven, waardoor de latere
vooruitgang meer kwalitatief dan kwantitatief was, vooral voor wat betreft de
waterwegen. De bouw van installaties zoals de nieuwe sluizen en de opheffing van
de havenoctrooien (1860) en de wegentol (1866) hebben een belangrijke rol gespeeld
bij het vrijmaken van het goederentransport in het binnenland van België zelf. De
aanleg van een eerste spoornet tussen 1834 en 1843 sprak het meest tot de
verbeelding van alle internationale waarnemers. De regering van de jonge Belgische
staat wilde het land verenigen, de wereld zijn capaciteiten tonen, en de door de
revolutie van 1830 en haar nasleep verstoorde nationale industrie helpen. Zij nam
het initiatief tot de bouw van twee, elkaar te Mechelen kruisende lijnen, Pruisen met
de zee verbinden, en de zee met Frankrijk. Deze assen, die met name Verviers,
Luik en Brussel aandeden, werden vervolledigd met lijnen naar Gent en Charleroi.
Om de omvang van de staatsinterventie te meten kan men de kost ervan - ca. 137
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miljoen frank - vergelijken met de 22 miljoen die de Société Générale en de Banque
de Belgique in dezelfde periode besteedden om controle te krijgen over de Waalse
kool- en ijzernijverheid.
De verdere uitbreiding van het netwerk, dat in 1875 het dichtste ter wereld is, liet
de Staat over aan het privé-initiatief. Bart Van der Herten heeft recent onderstreept
dat deze transportrevolutie pas betekenis heeft gekregen nadat de kosten van het
transport van zware goederen per spoor drastisch zijn herzien na de baisse van
1848. Overigens is de beweging gepaard gegaan met een communicatierevolutie,
want naast de spoorlijnen zijn vanaf 1850 telegraaflijnen aangelegd. Ook de post
heeft een impuls gekregen door de invoering van de postzegel (1847-1849) en door
de snelle postbedeling met treinen. Het nationaal en vervolgens internationaal
kapitalisme zou zonder deze twee hulpmiddelen zeker niet zo snel ontwikkeld zijn.
Tegen de achtergrond van deze structurele vernieuwing van machines en andere
economische vectoren, zowel privé als openbaar, slaat de industrie-conjunctuur op
hol. Jean Gadisseur heeft berekend
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dat de productie van de Belgische nijverheden elk jaar tussen 1831 en 1913 met
2,55% is gegroeid, maar dat tussen 1850 en 1874 het gemiddeld groeiritme zelfs
3,73% bedroeg. In een weinig opgemerkte publicatie synthetiseert Gadisseur aan
de hand van een kwantitatief overzicht van de prestaties van ca. 50 activiteitstakken
een jarenlang onderzoeksproject van de groep kwantitatieve geschiedenis van de
universiteit van Luik. In het derde kwart van de 19de eeuw zijn de traditionele
ambachten (brouwerijen, stokerijen, zagerijen, hout- of leerbewerking,
linnenweverijen, spinnerijen, wapenmakers) duidelijk tot stilstand gekomen. De
Gentse textielnijverheid, getroffen in 1864 door de

Constantin Meunier, De puddler, 1884/1887-1888. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone
Kunster van België ▪

‘katoenhonger’ veroorzaakt door de Amerikaanse burgeroorlog, komt amper boven
het nationaal gemiddelde met winsten van 3,86%. De steenkoolontginning, de
non-ferro-industrie, de glas- en kristalindustrie, en de gietijzerproductie stijgen aan
een groeiritme tussen 4,3 en 6%. Maar de gieterij (7,2%), de transformatie van
gietijzer in ijzer (9,4%), de machinebouw (10,5%) en heel de Vervierse wolsector
(van 8,6 tot 11,6%) realiseren een echt uitzonderlijke stijging.
Het puddelsysteem, ingevoerd vanaf 1822 en geschikt voor de omvorming van
gietijzer in ijzer in middelgrote ovens heeft een beslissende rol gespeeld. Het heeft
de metaalnijverheid de kans gegeven zich te verspreiden buiten de industriepolen
van de as Samber-Maas. De dikke registers van de uitvindingbrevetten tonen aan
dat een massa arbeiders en kleine patroons zich heeft ingezet om de bestaande
technieken en instrumenten te verbeteren en om er nieuwe uit te vinden. Hier ligt

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

de voedingsbodem van de tweede industriële revolutie. In afwachting daarvan zijn
de mooiste successen geboekt in Verviers. Na twee decennia van aarzelende
pogingen, tussen 1845 en 1867, werden de mechanisch aangedreven weefgetouwen
overal geïntroduceerd. Vanaf 1855 werden mechanische lakenspanners gebruikt
om de door de reiniging gekrompen stof uit te rekken. Dat verklaart de jaarlijkse
productietoename van 10,7% in de sector van de wolweverij. Deze machines waren,
geheel volgens de Belgische traditie, geïmporteerd en door lokale industriëlen
verbeterd, net zoals de eerste klitwalsen (1848) die de wolkluwen ontwarden. De
mechanische wasserijen werden echter in Verviers ontwikkeld. De eerste, die van
Henri Lieutenant (1825-1878) uit 1848,deed reeds het werk van 80 arbeiders, en
zij werd nog aanzienlijk verbeterd door de succesrijke ‘Léviathan’ van Eugène Melen
(1815-1880). Al deze innovaties samen bezorgden de tak van de ‘wolbereiding’ een
buitengewoon succes: 11,6% groei per jaar tussen 1850 en 1874, en een jaarlijkse
productiviteitstoename van 9,44%!
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de grootindustrie gezien wordt als de
‘incarnatie van de vooruitgang’ en het ‘symbool van de moderniteit’.
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De fabrieken van John Cockerill te Seraing. Hoogovens en machinebouw. In La Belgique
industrielle. Brussel, 1852-1854 litho 198-199, Leuven, Centrale Bibliotheek KULeuven ▪

Tussen de 20ste en de 25ste verjaardag van de jonge Belgische Staat tekende een
groep van zes lithografen 200 industriële sites. Uitgever Géruzet bundelde hun werk
in een prachtig album, La Belgique industrielle, een ‘hymne aan de moderne
industriële maatschappij’. De 19de eeuw had al wel meer haar eigen lof bezongen,
vooral naar aanleiding van nationale nijverheidstentoonstellingen en
wereldtentoonstellingen, maar La Belgique industrielle is in veel opzichten het
orgelpunt, een esthetisch en documentair geheel dat enig is in de wereld, de
uitdrukking van de fierheid van de censusstaat, van de ‘triomferende burgerij’ die
haar twijfels en angsten heeft overwonnen. De lithografieën leggen de nadruk op
één held, de imposante fabriek met ranke schouwen, ingepast in schilderachtige
landschappen, in een landelijke, men zou haast zeggen ‘bucolische’ omgeving. Het
is een rooskleurige visie op de industrialisering, zonder enig spoor van ongevallen,
vervuiling, uitgebuite arbeiders, wilde urbanisatie; een bemoedigend beeld van een
kalme revolutie, van een nieuwe en welvarende orde. De verschrikkelijke
beschrijvingen van de enquête van 1843 over de arbeiderssituatie waren al lang
vergeten.
De sociale realiteit bleef nochtans somber gekleurd. De situatie van de landbouw
in de overgangsperiode tussen de crises van 1845 en 1874 is vreemd genoeg
hangende. Enerzijds stuwt de groeiende vraag van de stedelijke bevolking de prijzen
van graan en andere voedingswaren ondanks de vrijhandel de hoogte in. Anderzijds
zet tot 1880, soms zelfs tot in 1896, de versnippering van landbouwgrond zich verder,
hoewel al sinds 1846 meer dan de helft van de exploitaties te klein is om een gezin
te voeden en zeker om in het handelscircuit
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te treden. Nochtans is het groeiend grondbezit van adel en burgerij zonneklaar en
breidt het zich nog uit. Jan de Belder heeft niettemin aangetoond dat de echt grote
domeinen al in de Franse Tijd verloren gingen en dat de belangrijkste
grootgrondbezitters van het midden van de 19de eeuw erg versnipperde goederen
bezaten die zelden één ononderbroken geheel vormden (met uitzonderingen in
Henegouwen). Deze structuur heeft de versnippering en de intensieve familiale
landbouw bevorderd. Een aaneenschakeling van contradicties heeft de archaïsche
vormen en praktijken behouden totdat de aankomst van Amerikaanse tarwe in 1873
een prijsinstorting veroorzaakte en het hele systeem in een diepe depressie stortte.
Het is duidelijk dat de Vlaamse provincies, maar ook gebieden in Midden-Wallonië,
nl. Namen, Luxemburg en het Samber- en Maasgebied, in contrast met de expansie
van de groeipolen van de industriële revolutie, in een situatie van onderontwikkeling
zijn terechtgekomen. Om aan de noden van de snel groeiende populatie van
stedelijke proletariërs te beantwoorden, kwamen op het overbevolkte platteland
nieuwe aanvullende artisanale activiteiten tot ontwikkeling, bijvoorbeeld in de
domeinen van de confectie, de schoenmakerij en de bouwmaterialen. Deze
thuiswerkers werden onderbetaald, er zij werden ertoe gedwongen hun vrouw en
kinderen in te schakelen om een toereikend productiepeil te halen, het zogenaamde
‘sweating system’. Els Witte noteert dat ‘een zeer brutale vorm van exploitatie van
jonge meisjes en vrouwen (zeer lange werkdag en onbetekenend loon) ook werd
bedreven in de talrijke kantscholen, voor het merendeel uitgebaat door
nonnenkloosters’. Uiteraard waren er lekken: een massale emigratie, definitief of
seizoensgebonden, hoofdzakelijk naar Frankrijk. Omstreeks 1850 leefden

Eugène Laermans, Landverhuizers, 1896. Antwerpen. Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten ▪
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128.000 Belgen, vooral Vlamingen, in Frankrijk; in 1866 waren er dat al 276.000; in
1880 bedroeg hun aantal 432.000. Zij concentreerden zich in het noorden, in de
beroemde driehoek Rijsel-Roubaix-Tourcoing. Te Roubaix was in 1886 52% van
de bevolking Belg, maar de helft van hen was geboren in Roubaix, wat de ouderdom
en de goede integratie van deze inwijking bewijst.
Het bovenstaande wijst ook op de enorme expansie van de industriebekkens.
Rond 1800 telde Luik 50.000, het Land van Charleroi 22.000 en Verviers 15.000
inwoners; in 1900 woonden in de industriegebieden waarvan deze drie steden de
centra waren 422.000, 200.000 en 90.000 mensen! Die grote toename is volgens
verschillende ruimtelijke patronen verlopen. Henegouwen kende een multipolair

Sanering van de wijk Outremeuse in Luik. Spotprent in Le Rasoir. 21 oktober 1871, Luik.
Université de Liège. CICB ▪

systeem. Rond de fabrieken en koolmijnen verschenen kleine bebouwde
agglomeraties; vervolgens werden de communicatiewegen tussen deze minipolen
geleidelijk bevolkt. Dan verdwenen stilaan de open ruimten, hoewel het geheel grote
onregelmatigheden bleef vertonen. Voor het Land van Charleroi heeft Cécile Dumont
aangetoond hoe één straatkant verkaveld kon zijn voor kleine huisjes, aan de
achterkant aangebouwd met krotten die men bereikte via donkere steegjes, terwijl
aan de overkant de velden zich uitstrekten... Het ommeland van Luik is op dezelfde
ongeordende, wilde manier geürbaniseerd, maar het toeval wilde dat de Vurige
Stede in het hart van een enorm koolbekken lag waardoor de vorming van een
gestructureerde agglomeratie, duidelijk gepolariseerd rondom een dominant
stadscentrum, mogelijk werd. De stads- en industriegebieden van Gent en Verviers
vertonen een soortgelijke ruimtelijke organisatie aangezien de textielindustrie al in
de Middeleeuwen en de Moderne Tijd een industrialisatie van de stadswijken had
veroorzaakt, terwijl de ijzer- en kolenontginning zich in de oude dorpen had gevestigd.
Gent en Verviers hadden daarom te maken met een uitzonderlijke opeenstapeling
van armzalige woonsten, maar overal was de toestand verschrikkelijk.
Openbare hygiëne was onbestaande of totaal ontoereikend. De aanleg van riolen,
afgedekte bronnen of drinkwatervoorziening werd nooit vooraf gepland, waardoor
riool- en waterleidingen moesten worden gegraven aan de rand van de wankele
krotten, wat natuurlijk veel moeilijker en duurder was. Dat is slechts één cruciaal
aspect van een veel algemener structureel probleem: de industriesteden en in het
bijzonder de Waalse steenkoolgebieden, waren onvoldoende toegerust. Te Seraing
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was er in 1844 in de lagere scholen slechts plaats voor 27% van de kinderen die
de schoolgaande leeftijd hebben bereikt. Daar, en ook te Dison nabij Verviers, zagen
de gemeentelijke overheden met verbazing en ontzetting hoe hun dorp in twee tot
drie decennia tijd totaal overhoop werd gehaald. Het is pas in de jaren 1850-1860
dat nieuwe elites, verwant aan de leidende industriëlen, aan de enorme achterstand
het hoofd trachten te
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bieden en de explosieve bevolkingstoename proberen bij te benen.
Deze politiek uitte zich onder meer in de organisatie van markten om de arbeiders
de kans te geven verse producten, en vooral melk voor de kinderen te kopen. De
privé-sector had het immers niet beter gedaan dan de overheid: de bevolking in de
industriecentra werd lange tijd bevoorraad door een commercieel netwerk dat te
weinig uitgewerkt was opdat de concurrentie effect zou ressorteren. In het Luikse
bekken openden meerdere grote ondernemingen voordelige winkels om hun
werklieden nog meer te controleren, maar ook om ze tegen misbruik te beschermen.
In deze context van afhankelijkheid ten aanzien van te weinig talrijke tussenpersonen,
kwam het ‘truck system’ tot ontwikkeling: de betaling van het loon in natura. Het
succes van de coöperatieven op het einde van de eeuw, die de arbeidersbewegingen
een brede en stevige basis zullen bieden, valt niet te begrijpen buiten deze context.
Intussen eiste de wilde urbanisatie veroorzaakt door de industriële revolutie een
zware tol. Op het niveau van het Koninkrijk is het frappant om zien dat tussen 1854
en 1872 bij kinderen jonger dan één jaar het aandeel van de zgn. ‘endogene’
mortaliteit (kraammortaliteit, aangeboren misvormingen, enz.) afnam terwijl dat van
de ‘exogene’ mortaliteit, te wijten aan milieufactoren, daarbij inbegrepen de bacteriële
aandoeningen, toenam. De industriesteden waren de motor van deze negatieve
dynamiek die de trage maar sinds 1730-1750 constante seculaire trend van een
dalende mortaliteit onderbrak. Verviers in de jaren 1820-1830 en het bekken van
Luik in de jaren 1840-1872 kenden een echte epidemiologische inzinking. De
terugkeer van crises is een eerste component van deze trendomkeer. Maar terwijl
de crises van het ancien régime te wijten waren aan complexe wisselwerkingen
tussen oorlogen, hongersnoden en ziekten, zijn zowat alle tegenslagen in België
tijdens de 19de eeuw van epidemiologische aard. De cholera kon door de verbetering
van de communicatie en de urbanisatie van de westerse wereld zijn wieg in de
Gangesvallei verlaten en vanaf 1830-1835 uitzwermen in grote pandemieën over
de hele planeet, maar zij is niet de enige acteur. In een systematische studie van
zes steden in het oosten van België tussen 1846 en 1910 identificeert Muriel Neven
31 crises, waarvan 27 te wijten zijn aan de cholera en de pokken, en 4 aan de tyfus
en de mazelen. Het tussen Seraing en Luik gelegen Tilleur, waarvan de populatie
in de loop van de 19de eeuw was toegenomen van 500 tot 6.000, is zeer
gedetailleerd bestudeerd. In 1849, 1855 en 1866 doodde de cholera respectievelijk
6, 4 en 6% van de inwoners; in 1857 stierven nog eens 5%, vooral kinderen, aan
een combinatie van pokken, roodvonk en tyfus.
Deze cijfers illustreren de brutaliteit van de virale epidemieën, waarbij de
mortaliteitspieken elkaar snel opvolgden. Zelfs buiten de crises vergrootte de
verstoorde ecologie van de industriesteden de risico's op ademhalingsziekten (vooral
tuberculose) en inwendige aandoeningen die rechtstreeks verband houden met de
besmetting van het drinkwater, de slechte kwaliteit van de melk. Zij troffen in de
eerste plaats de jonge kinderen in de zomerperiode. Tussen 1846 en 1869
veroorzaakten aandoeningen van het spijsverteringsstelsel ieder jaar de dood van
8,6 per duizend inwoners te Verviers, maar van slechts 0,8 per duizend in het vijftien
kilometer verder gelegen dorpje Polleur.
Te Seraing, Tilleur of Dison zakte in de jaren 1850-1860 de levensverwachting
bij geboorte onder de 30 jaar. Een gelijkaardig fenomeen was al in 1830
waargenomen in Britse industriesteden, of veel later nog in 1900 in het Spaanse
Bilbao. Steeds zorgden dezelfde oorzaken - de migratiestroom die de opvangruimte
verstopt en alle omkaderingsstructuren doorbreekt - voor dezelfde effecten. Dat is
wat de Britse historici Grahan Mooney en Simon Szreter ‘growth sacrifice’ noemen.
Die uitdrukking onderstreept de paradox van de mortaliteitsstijging op het moment
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dat deze regio's het hart zijn van een geweldige economische groei. De paradox is
trouwens compleet want het platteland, dat geruraliseerd en verpauperd is tengevolge
de terugloop van de proto-industrie en dat zijn bevolkingsoverschot naar de
uitbreidende steden stuurt, ontsnapt zelf grotendeels aan de epidemieën. Tussen
1846 en 1872 varieert de levensverwachting in de oostelijke Ardennen tussen 40
en 45 jaar; in het Land
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van Herve bereikt ze 49 jaar. Het staat vast dat de oversterfte nooit zo groot is
geweest als in het derde kwart van de 19de eeuw.
Een van de meest verbazende trekken van de epidemiologische inzinking is dat
zij een ondersterfte camoufleert van de actieve volwassenen in de
industriepopulaties, ondanks de zware werkomstandigheden. Dit hangt samen met
een andere verrassende vaststelling: de relatieve betere gezondheid van immigranten
van 15 tot 49 jaar in vergelijking met autochtonen. Deze uitzonderlijke fenomenen
zijn te begrijpen wanneer men twee fasen onderscheidt in de vorming van de
industriepopulaties, een proces dat heel flagrant is in de kolen- en ijzerbekkens. In
dorpen van enkele honderden, maximaal twee- tot drieduizend inwoners, zorgt de
komst van reuzenondernemingen voor een massale immigratiestroom op de plaatsen
van onthaal, maar die slechts een kleine fractie vertegenwoordigt van de
arbeidsreserve in de zones van vertrek. Wanneer het aandeel van de immigranten
snel de
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50% en zelfs de 70% overstijgt, heeft het weinig zin te spreken van integratie. De
nieuwkomers gelijken bovendien vaak sterk op de autochtonen naarmate het
rekruteringsgebied, over het algemeen minder dan 15 kilometer in diameter, kleiner
is. Beide groepen worden geconfronteerd met grote verschuivingen in hun activiteiten
en in de ecologie van het dorp, dat met rasse schreden uitgroeit tot een onvolgroeide
stad. In deze omstandigheden is het enige dat de autochtonen van de immigranten
onderscheidt dat laatstgenoemden geselecteerd zijn, want het zijn uiteraard niet de
zwakkeren die ambiëren in de koolmijnen of de hoogovens te werken.
Een verzadiging van de migratietoevoer is in het algemeen waarneembaar
omstreeks 1855-1870. De eerste golven hebben de industriepopulaties voorzien
van grote groepen actieve en vruchtbare volwassenen. In de steenkoolgebieden,
waar de mannen duidelijk veel talrijker zijn, dalen de huwelijksleeftijd en het
definitieve celibaat van de vrouwen, terwijl zij zeer hoog blijven op het platteland.
Door de afwezigheid van contraceptieve praktijken explodeert het geboortecijfer en,
ondanks de grote mortaliteit, ‘wordt de bijdrage van de natuurlijke balans
[geboorten-sterften] versterkt en vertegenwoordigt dit meer dan ⅔ van de
bevolkingsgroei van de industriegemeenten in de laatste decennia van de 19de
eeuw’. De oorspronkelijke bevolking stabiliseert en ‘hervormt’ zich dus zelf. Het is
een relatieve stabilisering want de immigratie- en emigratiecijfers tonen een steeds
intensere ‘turn-over’. Analyses van werkmansboekjes bevestigen de mobiliteit van
arbeiders die vaak van werkgever en woonplaats veranderen.
Deze wisselvalligheid werd streng veroordeeld door de patroons die klaagden
dat zij de werkorganisatie aantastte; zij werd trouwens in één adem genoemd met
de gewoonte van de arbeiders om één dag per week, gewoonlijk de maandag, te
‘verzuimen’. Hun verontwaardiging uitte zich in een bereidheid de als wispelturig,
lichtzinnig, of zelfs lui omschreven werknemers te temmen. Zij onderwierpen hen
aan steeds strengere reglementen en pietluttige controles. Maar talrijk waren ook
de maatschappijen die voorzorgswerken, ondersteuningsfondsen, pensioenkassen,
enz. oprichtten. Deze
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Charles De Groux, De dronkaard. ca. 1853. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België ▪

initiatieven waren een mengsel van oprecht paternalisme en bezorgdheid het
personeel te controleren en te stabiliseren. De arbeidsmobiliteit noopte de
ondernemers proefondervindelijk te evolueren naar een vorm van ‘taylorisme’,
waardoor het werk zodanig gestructureerd werd dat een nieuwkomer bijna
onmiddellijk in staat was in het productieproces te stappen én efficiënt te zijn. Zo
kwam men terecht in een vicieuze cirkel: de opdeling van het arbeidsproces in
kleinere, makkelijk uit te voeren taken versterkte het repetitieve en veeleisende
karakter van de arbeid, wat de arbeider nog meer
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Eugène Laermans. De dronkaard, 1898. Brussel. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België ▪

aanzette tot maandagverzuim en/of het regelmatig veranderen van werkgever.
De arbeidsmobiliteit tastte de cohesie van het proletariaat niet aan, want de hevige
reacties van het patronaat droegen bij tot de groepsvorming; bovendien vond dit
proces plaats in een homogeen ruimtelijk milieu, binnenin en maar zelden tussen
de industriebekkens. De lithografieën van La Belgique industrielle verbloemden de
realiteit door omstreeks 1855 een landelijk beeld van de industrie te tonen, maar
ze zijn niet helemaal naast de werkelijkheid. Het is maar geleidelijk aan dat de oude
dorpen zich tussen 1850 en 1875 weten los te maken van hun ruraal karakter en
een stedelijke morfologie aannemen. In België hebben de leidende industriëlen niet
geïnvesteerd in de arbeidersbehuizing, tenzij in enkele opmerkelijke sites
(Grand-Hornu, Val-Saint-Lambert). Te Seraing bouwden speculanten, arbeiders,
kaders en handelaars over het geheel van de periode 1830-1860 slechts 5%
‘burgerhuizen van goede stand’ en meer dan 80% gemeenschappelijke
arbeiderskazernes. Zij bepaal-

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

57
den het monotone landschap van de steenkoolgebieden en de buitenwijken en
waren geschikte broeinesten van het moderne proletariaat.
Uiteraard mogen we niet vervallen in een oppervlakkige, snelle analyse. Meerdere
recente studies over de Luikse populaties hebben aangetoond dat de huwelijksmarkt
erg gesegmenteerd bleef in de industriesteden, dat de dagloners en de mijnwerkers
door de metaalarbeiders, de wapenmakers of de kleine burgerij werden uitgespuwd,
of dat de glazenmakers een bijzonder gesloten elite vormden. In hetzelfde verband
heeft Peter Scholliers aangetoond hoe ook de Gentse metaalbewerkers zich hebben
voorzien van een eigen statuut dat hen isoleerde van de grote massa
katoenbewerkers. Het proletariaat kende dus ook zijn interne hiërarchie. Muriel
Neven heeft recent onderstreept dat deze tegenstellingen niet strikt gebaseerd
waren op loonverschillen, maar wel op zeer specifieke opvattingen eigen aan de
arbeiderscultuur. Maar ook al is de arbeidersklasse gefragmenteerd, ook al zijn de
eerste syndicaten, voorzorgsmaatschappijen of coöperatieven sectorale initiatieven,
ontsproten aan arbeiders uit dezelfde werktak en met hetzelfde statuut; beetje bij
beetje zal het eenheidsbesef, onder de vorm van een machtige federatie, leiden tot
de oprichting van de Belgische Werkliedenpartij in het jaar 1885.
Dit sociaal kruitvat liet de politieke elites koud. Zij waren zich blijkbaar niet bewust
van de toenemende dreiging. Nochtans zijn de grote epidemieën ook voor hen
dodelijk; zij raken brutaal aan de basis van de burgerlijke maatschappij. Carl
Havelange heeft getoond hoe de cholera is afgeschilderd als de ‘Aziatische barbarij’,
als de terugkeer van de Hunnen of de Mongolen die het beschaafde Europa onder
de voet lopen. Ondanks een fabelachtige economische groei en een bliksemsnelle
modernisering, bleek de geneeskunde machteloos. Het geloof in de
standaardwaarden van de eeuw was geschokt. Maar niet meer dan dat. De
burgerlijke ideologie bevestigde onveranderd de superioriteit van de verantwoordelijke
mens als motor van de sociale vooruitgang. De burgerlijke waarden, samengevat
als vooruitziendheid, spaarzaamheid, bescheidenheid en soberheid, werden nog
meer tegenover de ondeugden van de ‘lagere klassen’ geplaatst. De sociale, culturele
en morele inferioriteit van de arme werd gemeengoed, gesteund op een verouderde
etiologie die door Pasteur al was achterhaald, en versterkt door het wetenschappelijk
onderzoek van de ‘determinerende omstandigheden’: alcoholisme, genotzucht,
ontucht, kortzichtigheid, onfatsoenlijkheid,...
Zo schreef Dr. Fossion: ‘Orde is even noodzakelijk voor de gezondheid als voor
het beheer van huishoudelijke zaken, en men kan zeggen dat dit uitzonderlijk is bij
de arbeider, die de ziekten waarvan hij het slachtoffer is vaak aan zichzelf moet
wijten’. De verdringing van het schuld- of verantwoordelijkheidsgevoel bij de hoogste
elite was niet algemeen maar zeker dominant. In 1866, wanneer de cholera tijdens
zijn dodelijkste invasie 43.400 doden maakte, toonde de Minister van Binnenlandse
Zaken bijvoorbeeld duidelijk meer belangstelling voor de strijd tegen de runderpest...
In 1867 motiveerde een goed gedocumenteerd debat over vrouwen- en kinderarbeid
de Koninklijke Academie voor Geneeskunde tot een pleidooi voor een beschermende
reglementering, maar aan dit verzoek werd hoegenaamd geen enkel politiek gevolg
gegeven. Twee jaar later ging een gelijkaardige enquête ‘over de situatie van de
arbeiders in de mijnen en de metaalfabrieken van België’, georganiseerd door de
ingenieurs van het Corps des Mines, vrijwel ongemerkt voorbij.
De enige consequente reacties waren defensief. Het haussmaniaans urbanisme,
naar het voorbeeld van Parijs onder het Tweede Keizerrijk, beoogde de stad te
verfraaien, gezond te maken en haar volledig te integreren in de moderne
communicatienetwerken. De wetten van 1858 en 1867 over de ‘zoneonteigening’
lieten toe de sombere buurten, haarden van epidemieën, te vervangen door brede
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en gezonde assen, voorzien van ondergrondse riolen en waterleidingen en afgeboord
met grote gebouwen, die door hun sobere elegantie en neoklassieke lijnen het
perspectief accentueren. Natuurlijk beschikten de nieuwe industriesteden niet over
de middelen om deze wetten ook uit te voeren, maar ze heeft tot ingrijpende
veranderingen geleid in Brussel en op meer bescheiden schaal ook in andere oude
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stadscentra waar de censusbourgeoisie zich concentreerde. Aan de vooravond van
het grote arbeidersoproer van 1886 zullen bepaalde leden van de door de regering
aangestelde enquêtecommissie het betreuren dat deze ingrepen de kloof tussen
arm en rijk hebben vergroot. Volgens hen was het hierdoor moeilijker geworden
voor de werkende klassen om zich het burgerlijke model eigen te maken. De
historicus kan deze opmerking echter ook omdraaien en in de ruimtelijke afscheiding
van de sociale groepen één van de oorzaken zien van de verblinding van de elites
ten aanzien van de stijgende spanningen.

▪ Tussen de tweede industriële revolutie en de ‘angst voor rood’
(1886-1921)
Het is ook hier moeilijk om een strikte chronologische begrenzing te volgen. De
explosie van 1886 situeerde zich op lange termijn binnen de industriële revolutie
en op korte termijn tijdens de grote depressie van de jaren 1873-1893. Het was een
echte groeicrisis, een kentering voor een klein land in een wereldeconomie. Tot dan
toe had de Belgische industrie een expansie gekend zonder noemenswaardige
inspanning. De ondernemingen hadden exploitatiesites ontwikkeld en nieuwe
vestigingen geopend, niet alleen in het Koninkrijk zelf maar ook in de buurlanden,
met name dankzij de hulp van kapitaal en technici uit België. In 1871-1872
explodeerde de vraag, vooral onder druk van Duitsland, dat het door het overwonnen
Frankrijk betaalde oorlogstribuut investeerde in modernisering, en van de Verenigde
Staten, die na afloop van de Secessieoorlog hun uitgestrekt grondgebied beter
toegankelijk wilden maken door de aanleg van duizenden kilometer spoorweg. In
1873 ontstond een feitelijke overproductie, de prijzen stortten in elkaar, de
industriëlen moesten massaal arbeiders ontslaan. De Société de Sclessin (Tilleur)
bijvoorbeeld stelde in de koolmijnen, hoogovens en walserijen in 1869 1.875
arbeiders tewerk; in 1873 waren er dat 2.410, in 1875 1.765 en in 1880 nog slechts
1.264. Het personeel van Cockerill heeft in vergelijking minder geleden, vermits het
tussen 1870 en 1873 met 26% is toegenomen en vervolgens tussen 1873 en 1879
met slechts 14% is gedaald.
Ondanks het verlies van banen werd de daling in koopkracht opgevangen door
de instorting van de graan- en broodprijs, die tussen 1870 en 1890 in Gent zakte
van 40 tot 25 centiemen per kg (voor tarwebrood). De prijs van 100 kg rogge bedroeg
24 frank in januari 1871; hij zakte tot een minimum van 9,8 frank in 1895. De massale
invoer van Amerikaanse producten was daarvan de oorzaak. Dankzij de
stoomnavigatie werd Amerikaanse tarwe gelost in Antwerpen en Rotterdam en via
rivieren en kanalen naar het binnenland verscheept. De rurale wereld, opgesloten
in het traditionalisme van een intensieve en versnipperde overlevingslandbouw,
werd hierdoor met volle kracht getroffen. De landbouwpopulatie begon in deze
periode zijn seculaire neergang.
Jean Gadisseur heeft aangetoond dat ‘het aantal werklozen tussen 1873 en 1886
met minstens een half miljoen steeg’, en dat de industrielonen in 1886 naar hun
laagste niveau vielen. Wanneer midden in de depressie, ‘in de herfst van 1886, een
sociale explosie met een ongezien geweld losbarst, zijn de leidende klassen
overvallen, verstomd en afgeschrikt door de geestdrift van de manifestaties en de
omvang van de stakingen’. De stakingsgolf begon in Luik op 18 maart en verspreidde
zich over heel het land, vooral in Wallonië. De repressie was brutaal. Het leger
opende het vuur op de stakers en de rechtbanken vaardigden honderden snelstraffen
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uit. 1886 is een echte donderslag geweest. Eindelijk trad het sociale vraagstuk uit
de artsenkabinetten en de ingenieurskantoren in de arena van het politieke debat.
De diverse deelnemers trachtten de verschillende klassen van de Belgische
samenleving te organiseren in solide drukkingsgroepen waarvan aard en identiteit
veranderden onder druk van de mutaties van het economisch systeem.
Het weer aantrekken van de economie in de grootindustrie verliep via de sluiting
van slecht draaiende bedrijven en de concentratie van de overlevende
ondernemingen in grotere en stevigere kapitalistische gehelen, terwijl de
rationalisering van de productie door de specialisatie en de inte-
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Omgeving van het station van Peking. Compagnie imperiale des Chemins de fer chinois en
Société d'Etudes de Chemins de fer en Chine. Lijn Peking-Hankow. 1899-1905. Brussel,
Archief van het Koninklijk Paleis. ▪

gratie van de sites werd bevorderd. Ook ging de siderurgie progressief over van de
ijzer- naar de staalcyclus, waarbij de installatie van Thomas-Gilchrist-convertoren
vanaf 1879 een beslissende stap was. Van niets vertrekkend nam de staalproductie
tussen 1874 en 1913 ieder jaar toe met 10%. De nieuwe groei vanaf 1895 was
evenwel kwetsbaarder dan die van het derde kwart van de 19de eeuw. België had
zijn ijzerertslagen uitgeput en was voortaan afhankelijk van Lotharingen. Ook de
steenkoolontginningen waren duidelijk op hun retour: een jaarlijkse toename van
de steenkoolproductie met 4,3% tussen 1850 en 1874 viel terug tot 1,4% tussen
1874 en 1894 en tot amper 0,6% van 1895 tot 1913. De Waalse koolmijnen werden
bijgehaald door hun concurrenten uit Noord-Frankrijk en het Duitse Ruhrgebied. De
textielindustrie toonde twee tegengestelde evoluties. Het katoen uit Gent en Aalst
kende een periode van schitterende bloei in de twee decennia voor de Eerste
Wereldoorlog, terwijl de Vervierse wolsector zich niet wist te herstellen van de
depressie en daarmee een voorloper werd van het industriële verval in Wallonië
vanaf de jaren 1890.
Een vernieuwing van het industriële weefsel wordt soms toegeschreven aan de
‘tweede industriële revolutie’ in de sectoren van de scheikunde, de elektriciteit en
de mechanica. Dat is echter betwistbaar. Een Belg, Zénobe Gramme (1826-1901),
speelde een essentiële rol in het perfectioneren van de dynamo (1871), maar hij
leefde en werkte in Parijs. De befaamde ACEC (Ateliers de Construction Electrique
de Charleroi) zijn pas gesticht in 1904. Coppée, een gigant van de chemische
industrie uit het interbellum, bleef de traditionele siderurgie trouw tot in 1914. Ernest
Solvay (1838-1922) was een uitzondering en zijn ontdekking van een goedkoop
procédé voor de fabricage van soda leidde tot een bloeiende industriële activiteit
vanaf 1864. Hij vormde al vlug een echte multinational met zetels in Lotharingen,
Duitsland, Oostenrijk, Polen, Spanje, Bohemen, Hongarije, Bosnië, Italië, Zwitserland,
Rusland, de Verenigde Staten,... In die zin participeerde hij in de buitengewone
Belgische expansie in de wereld, die het onderwerp is geweest van meerdere
detailstudies. Zij begon in de periode 1848-1863 met de overname van de controle
over de Duitse non-ferro-industrie door de Belgische
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zinknijverheid en zette zich door in de Rijnlandse en Noord-Franse siderurgie. In
de jaren 1870-1880 nam zij in omvang toe met de deelname in de ontwikkeling van
de Lotharingse staalfabrieken, om tussen 1890 en 1910 te exploderen in drie
aanverwante sectoren: de spoorwegen, de trams en de stedenbouw. De participatie
in de bouw van spoorwegen en buurtspoorwegen van China tot Congo, van de
Cordilleira in de Andes tot in Rusland, verzekerde de Belgische siderurgie van grote
afzetgebieden voor ruwe of halfafgewerkte producten, maar prikkelde haar niet om
iets te doen aan haar structurele onbekwaamheid om meer afgewerkte goederen
te vervaardigen. De concurrentie kwam paradoxaal genoeg op gang onder impuls
van Belgisch kapitaal en van beroemde (vooral Luikse!) ingenieurs die buiten de
grenzen krachtige machines en spitstechnologie verspreidden, terwijl de oude
nationale industrie onvoldoende investeringen deed voor de modernisering.
De economische herleving in de jaren 1895-1913 droeg dus in zichzelf de premisse
van de crisis van de Waalse zware industrie in de 20ste eeuw, terwijl Vlaanderen
langzaam opstond uit een toestand van relatieve onderontwikkeling. Dankzij de
nieuwe kwalitatieve sprong in het domein van de mechanica en de
gereedschapsmachines was op het einde van de 19de eeuw een industrieel weefsel
gevormd op het Vlaamse platteland en in enkele kleine steden in sectoren zoals de
schoenmakerij (Izegem, Tielt), de stoelmakerij (Mechelen) en de steenbakkerij
(Rupelstreek). Deze activiteiten steunden hun ontwikkeling op de exploitatie van
een ‘volgzame werkende massa’ die door de ondernemers met een
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mager salaris werd beloond. In die zin lag deze ontwikkeling in de lijn van het
vroegere ‘sweating system’ en de uitbuiting van vrouwen en kinderen in de weverijen
van Gent en Aalst.
Dat kan men niet zeggen van de wereld van kleine metaalnijveraars en monteurs.
Verspreid over haast alle stedelijke centra toonden ze hun dynamisme vanaf de
jaren 1850-1860, maar zonder zich echt te ontwikkelen. Ze vormden een reservoir
van beroepsbekwaamheid en vindingrijkheid dat op het einde van de 19de eeuw in
zeer uiteenlopende domeinen tot uiting zou komen: de mechanisering van nieuwe
industriesectoren; de Belgische automobielindustrie; de metaalsierkunst, populair
gemaakt door de art nouveau; de ketelmakerij en de messenmakerij met de
ontwikkeling van zogenaamd ‘duurzame’ goederen zoals kolenkachels en
keukenfornuizen. De vaak polyvalente ondernemingen in deze sector innoveerden
onophoudelijk om te voldoen aan de nieuwe consumptiegewoonten. Hun vrij kleine
omvang, hun kwaliteitsafwerking en hun cliëntenzorg waren er voor verantwoordelijk
dat ze een sterke positie behielden op de markt in het traditionele, ‘burgerlijke’
stadsweefsel. Brussel, dat vanaf het midden van de eeuw heel wat luxe-industrieën
bezat, was omstreeks 1896-1910 de eerste industrieregio van het land!
De marktvraag, die in het ontstaan van de industriële revolutie maar een bijrol
lijkt te hebben gespeeld, was van vitaal belang in de economische dynamiek van
de jaren 1895-1913. Uiteraard was dat een sociaal erg gedifferentieerd fenomeen.
Peter Scholliers verwerpt de optimistische visies van zijn voorgangers over de
proletariërmassa's. Hij merkt op dat met een waarde 100 in 1847, de reële lonen,
d.w.z. de inkomsten verminderd met de kost van de noodzakelijke basisbehoeften,
in 1900 nog steeds op niveau 98 staan, en in 1901 op niveau 100, m.a.w. een
complete stagnatie van het levensniveau. Een vergelijking van de arbeidersbudgetten
van 1853 en 1891 geeft eveneens aan dat de voedselsituatie van de proletariërs
globaal genomen niet is verbeterd. Niettemin hadden in het midden van de eeuw
amper 5% van de calorieën een dierlijke oorsprong, tegen 23% in 1891. Deze
diversificatie van de volkskeuken tussen 1891 en 1911 gaat gepaard met een
kwantitatieve verbetering van de gemiddelde hoeveelheid calorieën per persoon op
2.507 Kcal, waarvan 32% van dierlijke afkomst.
Terwijl het socialisme het sociale veld van de industriearbeiders met toenemend
succes bewerkte, richtte de Katholieke Partij zich eerder tot andere
bevolkingsgroepen, hoewel de christen-democratie algemeen aan belang won.
Ononderbroken aan de macht sinds 1884 verdedigde zij de rurale wereld, ‘gezond’
in ras en waarden en een electoraal reservoir. Toch was deze politiek verstrikt in
een onoplosbare contradictie. De economische heropleving vanaf de jaren 1890
verliep via een overgang naar een commerciële landbouw ten dienste van de
stedelijke markten; een herstructurering van de productiekaders en een
modernisering van de productieprocessen leidden tot een afnemende behoefte aan
mankracht en tot een toename van het aantal huurboeren. Voor een exploitant van
een herverkavelde boerderij was de vermindering van arbeidskrachten niet
noodzakelijk een hinderpaal om een veel groter en meer leefbaar bedrijf op te richten,
maar ondanks de mechanisering stelde het probleem van de aanvullende
arbeidskrachten zich toch bij het oogsten en het zaaien. Tienduizenden arbeiders,
misschien wel meer, leefden daardoor in het begin van de 20ste eeuw nog steeds
in een seizoenseconomie die in zekere zin de voortzetting was van de oude vorm
van pluri-activiteit. De verscheidenheid van gewassen liet toe de hele lente en zomer
op het land te werken; daarna keerden de arbeiders terug naar de steenkoolmijnen
die precies in de wintermaanden meer moesten produceren om aan de binnenlandse
vraag te voldoen.
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Parallel transformeerde de landbouw zich tot een op de stedelijke markten gerichte
commerciële activiteit. Zij gaf de graanbouw op ten voordele van de veeteelt (vlees,
zuivel), de fruitteelt of de teelt van industriegewassen. De boeren, eeuwenlang
gewend hun belangrijkste betalingen (grondbezitter of molenaar) in natura te doen
met een deel van de oogst, moesten voortaan eerst hun oogst verkopen om dan
aankopen te doen voor hun levensonderhoud, wat hen definitief inlijfde in de
geldeconomie. Ook de sociale verhoudingen veranderden, want naast de
grondbezitters en pachters vestigden
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zich de handelaars en industriëlen. In Haspengouw vormden de boeren
suikerbietsyndicaten om het hoofd te bieden aan de grote suikermaatschappijen
die, volgens hen, knoeiden met het gewicht van de bieten of met hun suikergehalte.
Als reactie organiseerde de patroons zich op hun beurt in kartels. Deze confrontaties,
in wezen uitgelokt door een van katholieke zijde aangemoedigde modernisering,
lagen aan de basis van een ruraal socialisme dat tot op heden is bewaard in de
streek van Borgworm... Toch vindt Leen Van Molle deze ontwikkeling eerder
marginaal. Globaal was de katholieke wereld er wel degelijk in geslaagd de rurale
wereld in de eigen zuil op te nemen, o.a. via een machtige organisatie als de in
1890 gestichte Boerenbond. De economische leefbaarheid van de
landbouwmodernisering ging echter ten koste van een reductie van de
landbouwpopulatie, lees: van het electoraal reservoir...
De geslaagde overgang van een overlevingslandbouw naar een commerciële
landbouw was eens te meer een bewijs van de stijging van het welvaartspeil in
België en van de heel geleidelijke transformatie van een samenleving met ‘massale
armoede’ in een samenleving met ‘massale overvloed’. Tussen de industriearbeiders
en de boeren enerzijds, en de economische en sociale elite anderzijds, nestelde
zich de middenklasse. Het was een groep met een vage omlijning en een wazige
identiteit met meervoudige componenten en vormingsprocessen. Dat is trouwens
de reden waarom er zo weinig kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, ondanks
het toenemend aantal studies. De categorie die zich het gemakkelijkst laat
kwantificeren is die van de ambtenaars. Het aantal ‘magistraten, ambtenaren en
werknemers van de Staat’ is tussen 1855 en 1870 slechts licht toegenomen, van
19.000 tot 22.000. Maar hun aantal bedroeg al 29.000 in 1880, 43.000 in 1901 en
bijna 56.000 in 1911. Ook de vrije beroepen (notarissen, advocaten, architecten,
enz.) kenden een belangrijke ontwikkeling. Hun groei was grotendeels verwant met
die van de moderne Staat en de grootindustrie die, als secundaire economische
sector, ook steeds meer tertiaire beroepen in dienst heeft: kantoorbedienden,
boekhouders, kaders van alle rangen.
De ambtenaars en de vrije beroepen bevinden zich tussen de elite en de eigenlijke
middenklasse die rekruteert onder de detailhandelaars, de café -en
restauranthouders, de handwerkslieden en de kleine patroons. Studies over zowel
een kleine als een grote stad (Hoei en Brussel) tonen de toename van de eerste
twee groepen en de mutaties van de laatste twee. In 1896 is 36% van de
arbeidskrachten in de secundaire sector nog artisanaal. Meer en meer begint echter
de mechanisering te wegen op deze sector, die reageerde door de productie
geleidelijk in te ruilen voor de herstelling (zoals bijvoorbeeld in de schoenmakerij),
of door het atelier meer en meer om te vormen tot winkel waarin etalage en
commerciële houding van groter belang worden (slagers, bakkers, enz.), of nog
door zich te specialiseren (minder timmerlieden, meer schrijnwerkers).
Het is significant dat men over deze groepen steeds spreekt van de
‘middenklassen’ in het meervoud. Het besef van hun specificiteit is echter niet
algemeen. In 1896 vonden de agenten die de industrietelling uitvoerden meerdere
duizenden werklieden die zich als ‘arbeider’ in de bevolkingsregisters laten opnemen,
maar die bij ondervraging geen enkele andere baas dan zijzelf erkenden. De
wapenmakers uit het Luikse daarentegen, voortgekomen uit een proto-industriële
traditie, waren fier op hun autonomie, hun traditionele bekwaamheden en de kwaliteit
van hun producten en zagen het als een belediging wanneer ze werden verward
met proletariërs. Nochtans vormden ze allen, samen met de massa onafhankelijke
en gevestigde handelaars, de ‘kleine burgerij’. Niet minder dan acht nationale en
internationale colloquia werden aan dit fenomeen gewijd tussen 1899 en 1911,
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alsook een nationale enquête in 1902-1904 onder leiding van een
regeringscommissie, en talloze gespecialiseerde monografieën. Ze getuigen van
een vaag onbehagen. Ze maken geen onderscheid tussen de voortzetters van oude
tradities die zich tegenover de nieuwe technische vooruitgang dienden te verdedigen
(zoals de wapenmakers), en diegenen die precies dankzij de modernisering een
sociale klim hadden gemaakt die zij zelf nog wel als fragiel aanvoelden. Allen deelden
de angst om achteruit te gaan. Zij vonden een medelijdend oor bij de katho-
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lieken, die in hen het schild van de sociale orde meenden te zien, een ‘buffergroep’.
Achteraf gezien kan de ‘angst voor rood’ bij de politieke leiders van toen een
glimlach opwekken. Toch mag men niet vergeten dat eminente marxistische denkers
in België verbleven; het land kenmerkte zich door economische groei en ‘sociale
dumping’ en was een haast ideale revolutiehaard. De ‘algemene staking’ had in de
internationale socialistische beweging een bijzondere mythische kracht; zij kon alle
oppositie verdrijven, alle machten breken, zelfs oorlogen doen stoppen. Deze droom
werd doorprikt wanneer Duitse en Franse arbeiders in 1914 met de bloem in het
kanon ten
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strijde trokken, maar de invloed ervan was zeer groot geweest. De mythe heeft zich
echter maar zelden met de realiteit gemeten. Vanuit dit gezichtspunt heeft de
Belgische Werkliedenpartij een aparte plaats in de geschiedenis van de internationale
socialistische beweging; zij is er in geslaagd om met wisselend succes drie algemene
stakingen te organiseren: in 1893, 1902 en 1913. Telkens gingen honderdduizenden
werklieden in staking; tienduizenden manifestanten keken het leger recht in de ogen.
Dat deze echt revolutionaire situaties maar zelden zijn ontaard, had ermee te maken
dat de partijleiders deze extreme middelen slechts gebruikten voor een democratisch
doel, de verovering van het universeel enkelvoudig stemrecht, en niet voor een
directe machtsgreep door het proletariaat. Met het meer en meer gedisciplineerde,
massale en pacifistische karakter van de algemene stakingen wilde de
Werkliedenpartij uitdrukkelijk de maturiteit van het proletariaat aantonen.
Want dat was juist de kern van het probleem! Nog in 1901 schreef Victor Brants
(1856-1917),

Feestlokaal De Vooruit in Gent ▪

een katholiek denker met grote invloed: ‘De diepere oorzaken van het lijden zijn de
dwaling en de ondeugd. [...] Het is juist, absoluut juist, te beweren dat het sociale
vraagstuk een moreel vraagstuk is’. Dat was de oude gedachte van de
minderwaardigheid van de armen, van de arbeiders. Door het censusstemrecht te
rechtvaardigen beïnvloedde ze de burgerlijke mentaliteit decennialang, en liet zij
de elites toe het socialisme en de arbeidersbewegingen te veroordelen als ‘agitatie’
van perverse ‘oproerkraaiers’ die de massa's manipuleerden, die hun
onvolwassenheid demonstreerden door zich te laten manipuleren... Bovendien
behaagde deze gedachte een conservatieve katholieke stroming die kritisch stond
tegenover de Franse revolutie en de industriële revolutie, die ze beschouwde als
bronnen van chaos. Deze nostalgie werd in haar extreme politieke vorm (het
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ultramontanisme) tenietgedaan door de afkeuring van de Paus, die in 1891 in de
encycliek Rerum Novarum de katholieken opriep de sociale problemen aan te pakken
en de arbeidersklasse te herwinnen, wat het christelijk reformisme naar centrumlinks
heeft doen kantelen. Het doel had een tijdelijk en uiterst dubbelzinnig statuut: de
‘regeneratie’ van de samenleving postuleerde de idee van verval die de conservatieve
elementen behaagde en dat om een reactie vroeg, wat de sociale hervormers dan
weer toeliet hun kans te gaan. Door deze dubbelzinnigheid kon de Katholieke Partij
een brug slaan tussen de verschillende geledingen waaruit ze was samengesteld.
Een deel van de door de katholieke meerderheid vanaf 1889 gestemde
maatregelen hing samen met het traditionele streven naar moralisering en
responsabilisering van het individu. In die zin lagen deze maatregelen in het
verlengde van het liberaal besluit om in 1865 een Algemene Spaar- en Lijfrentekas
te stichten. De ASLK moest de nationale spaarzin mobiliseren en in dienst stellen
van de industriële ontwikkeling, maar de arbeider alleen diende zijn zin voor
matigheid en voorzienigheid te bewijzen door te sparen, door ‘zichzelf te helpen’.
In deze stroming paste ook de wet van 1889 die beoogde de arbeider te helpen bij
de aankoop van een huis, want een eigenaar kon slechts een verdediger zijn van
de sociale orde en de terugbetaling
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van de hypotheeklening, hoe laag ook de rentevoet, was een lange leerschool van
discipline, regelmaat, matiging, enz. Talrijke comités, opgericht in het hele land om
de uitvoering van de wet te begeleiden, droegen hiertoe bij door precieze
voorwaarden op te stellen waaraan een arbeiderswoning moest voldoen om het
ideaal van de geregenereerde familie te weerspiegelen: scheiding tussen de kamer
van de ouders en die van de kinderen, aanwezigheid van een keuken,... De keuken
in het bijzonder was domein van de vrouw die in ‘huishoudscholen’ werd opgeleid
om de perfecte huisfee te worden, een toegewijde moeder en huisvrouw die zorgde
voor haar kinderen en voor de pater familias, wiens taak het was zijn familie in leven
te houden.
Een moderne sociale instelling geïnspireerd door de arbeidersbewegingen
beïnvloedde andere wetten. Het was aanvankelijk niet meer dan een heel
voorzichtige tendens. De historici citeren vaak als voorbeeld de eerste wet op de
vrouwen- en kinderarbeid (1889), maar die was geenszins bindend en zij had 55
jaar achterstand in vergelijking met het Brits recht. Van dezelfde orde is de wet op
de werktijdverkorting in de mijnen tot maximum negen uur; zij is pas gestemd in
1909 wanneer de industriëlen haar al lang hadden aanvaard en in praktijk gebracht.
Ondanks haar dubbelzinnigheid zorgde de wet van 1903 op de schadevergoeding
voor arbeidsongevallen voor een eerste echte breuk. Het gewicht van de
christen-democratie binnen de Katholieke Partij nam toe en dat veranderde beetje
bij beetje de krachtverhoudingen.
Op zeer geleidelijke wijze veranderde het sociale vraagstuk de aard van het
politieke debat. Op de tegenstelling elite-massa volgde nu de confrontatie van de
zorgvuldig omkaderde massa's. Meer nog dan de syndicaten waren de coöperatieven
de stam van de socialistische beweging. Volgens Guy Vanschoenbeek werden in
1889 12.000 en in 1913 150.000 families lid. Het meest eclatante succes was
ongetwijfeld dat van de ‘Vooruit’ in Gent. Opgericht eind 1881 door
sociaal-democraten, affilieerde ze in 1914 een kwart van de Gentse bevolking! Vóór
de Eerste Wereldoorlog hebben de katholieken zich niet op dit terrein willen wagen
omdat de politiek belangrijke ‘kleine burgerij’ de coöperatieven zag als oneerlijke
concurrentie. Zij verkozen een actieve politiek te voeren ten gunste van de
mutualiteiten, gebaseerd op regeringssteun als ‘gesubsidieerde vrijheid’. ‘In 1913
telde men in België: 4.000 maatschappijen voor ziekteverzekering met in totaal
500.000 leden, 200 maatschappijen voor invaliditeitsverzekering met in totaal 300.000
leden, 2.500 bij de pensioenkas aangesloten maatschappijen met in totaal 420.000
leden.’
Door elk hun sterke punten te bespelen zijn de socialistische en katholieke partijen
erin geslaagd massapartijen te worden. Aan de structuur van de coöperatieven
koppelden de socialisten de strijd voor het universeel stemrecht met zijn krachtige
symboliek. De katholieken hebben zich gebaseerd op de mutualiteiten, maar ook
op het veel oudere, tot nu toe zeer weinig bestudeerde netwerk van de ontelbare,
vanuit de parochies gestructureerde lekencongregaties. Het is het begin van de
‘verzuiling’ van de Belgische samenleving, die zich zal ontwikkelen in het interbellum
na de invoering van het universeel stemrecht (voor mannen) in 1921. De toename
van structuren en verenigingen zal elk politiek kamp toelaten een aparte wereld op
te bouwen waarin de leden worden geboren, opgroeien en sterven binnen de zuil
en zonder smet van de vijand. De liberale stroming, die sterk verdeeld was in een
conservatieve en een progressieve strekking en zich bovendien, ondanks bescheiden
pogingen, afkerig toonde van de ‘verzuiling’, kende moeilijke jaren.
Naast de diepe en reële opdeling van de Belgische samenleving mag men toch
het bestaan van een eensgezinde, federatieve strekking niet verwaarlozen. Het is
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een onderwerp dat pas recent bestudeerd is geworden en dat nog op een globale
benadering wacht. Vanaf de jaren 1890 trachtte het intellectuele milieu waaruit de
Belgische sociologie is voortgekomen meermaals wetenschappelijke verenigingen
te organiseren die tot doel hadden op een serene manier, door confrontatie van alle
opinies in een afgemeten debat, problemen te bestuderen zoals de arbeidswetgeving
of de werkloosheid. De progressieve liberalen (Ernest Mahaim, Louis Varlez, Emile
Waxweiler) lijken een belangrijke rol te hebben gespeeld als brug tussen de
katholieke
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reformatoren (vooral Victor Brants) en de socialisten (vooral Hector Denis). Maar
het wantrouwen bleef groot, het onbegrip radicaal. Dit zal slechts moeizaam en
gedeeltelijk worden overbrugd in de in 1925 opgerichte Association belge pour le
Progrès social.
De vooruitgang ging veel vlugger in het domein van de sociale geneeskunde. Het
Rode Kruis van België werd opgericht in 1863, de Société royale de Médecine
publique in 1877, de Ligue patriotique contre l'Alcoolisme in 1879, de Ligue nationale
belge contre la Tuberculose in 1898. Ze telden al gauw duizenden leden en hun
educatie- en assistentiewerk was zeer dynamisch. Diverse historici hebben er een
acculturatie in gezien, waarbij de voorschriften voor persoonlijke hygiëne, gevormd
door de wetenschappelijke cultuur van de elite, dienden om een levenswijze aan te
leren gebaseerd op discipline en preventie om, zoals Norbert Elias het formuleerde,
de ‘zeden te beschaven’. Het staat vast dat ondanks de revolutie in de ziekteleer
dank zij de ontdekkingen van Pasteur in het begin van de jaren 1880 de ‘morele
gebreken’ slechts geleidelijk ‘sociale plagen’ zijn geworden. Tot 1914 werd het volk
steeds gezien als een ‘menigte’, een ‘massa’ die men moest afschrikken met
afgrijselijke beschrijvingen van het leed veroorzaakt door kanker of tuberculose.
‘Een zekere graad van angst is voor het volk het begin van de wijsheid,’ was de
gangbare opinie. Ook gaven de artsen-oprichters van de anti-tuberculosedispensaria
en hun rijke donateurs materiële hulp aan de teringlijders om hen te helpen overleven,
maar ze werd evenzeer gebruikt om nieuwe levensregels op te leggen.
Wijkverpleegsters gingen thuis bij de zieke om de netheid van de woning, het naleven
van hygiënische normen, de soberheid van de patiënt, enz. na te gaan, m.a.w. om
hem tot in zijn privé-leven te controleren.
De grote beweging ten voordele van de sociale geneeskunde bleef dus ambigu
en gemarkeerd door de culturele kloof tussen elite en volk. Niettemin was het voor
het eerst dat beide met elkaar spraken via een systematische communicatiepoging,
hoe onhandig ook. Bovendien werd de sinds de tijd van de ‘medische topografieën’
enigszins uit de mode geraakte statistiek opnieuw een instrument van de artsen,
die het gedetailleerd bewijs van de sociale oorsprong van talrijke ziekten, van de
impact van woon- of werkomstandigheden, van een gebrekkige voeding, enz.
onvermoeibaar herhaalden en verspreidden. Deze resultaten steunden een filantropie
die zich zonder deze steun, ondanks haar omvang en oprechtheid, nooit duurzaam
had kunnen vestigen tegenover de vooroordelen, de minachting of de verdediging
van de sociale orde. In het algemeen volgde uit de ambiguïteit van de sociale
geneeskunde dat de verschillende liga's en verenigingen plaatsen werden waar alle
filosofische en politieke stromingen van een Belgische samenleving op weg naar
‘verzuiling’ wilden samenkomen en samenwerken.
In de vernieuwde context van de door Pasteur hervormde geneeskunde, begon
na de tijd van de technologie (toepassing van wetenschap op industrie) langzaam
die van de technocratie (toepassing van wetenschap op staatsbestuur, het sociale
vraagstuk en al zijn aspecten). Een van de mooiste illustraties vindt men in de
‘functionele sociologie’ van Emile Waxweiller (1867-1916), direct geïnspireerd door
het ‘energetisme’ van Ernest Solvay en door de biologische wetenschappen, die
aan het begin van de 20ste eeuw erg succesvol was. Het was (en is nog steeds)
erg verleidelijk om te geloven dat technische, dus neutrale oplossingen zouden
kunnen toelaten de problemen los van politieke tegenstellingen op te lossen. Als
naïeve incarnatie van het sciëntisme of pragmatisme is het debat nog steeds open.
In elk geval wist de verdeelde Belgische samenleving zich een relatieve eenheid te
geven door meerdere ziekten subjectief te omschrijven als bedreigingen van het
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ras, van de Natie, en dat trouwens precies op een moment dat objectief gezien de
mortaliteit zijn beslissende daling had ingezet.
De kentering volgde na de pokkenepidemie van 1871, toen de sterftecijfers stegen
tot 28,5 sterfgevallen per duizend inwoners, tegen 22-23 in 1869-1870. Het risico
was aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog niet meer dan 15-16 per duizend.
Tussen 1840 en 1856 situeerde de levensverwachting van de Belg zich tussen 38
en 39 jaar. Tussen 1881 en 1890 was ze 45 jaar, in 1910 meer dan 50 jaar. In deze
complexe evolutie waren er sterke variaties naargelang geslacht, leeftijd en milieu
(stedelijk
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of ruraal). De mortaliteit van de ‘tweede jeugd’, van 1 tot 14 jaar, daalde vanaf 1860
of zelfs vroeger, in tegenstelling tot de jongste kinderen, van minder dan 1 jaar, die
vóór 1900 niet konden genieten van een substantiële vooruitgang. Aan het andere
uiterste, in de leeftijd boven 55/60 jaar, genoten degenen die geboren zijn in de
zwarte periode van voedselen epidemiologische crises niet van een merkelijke winst
vóór 1914. Hun sterfteverwachting nam zelfs toe in de industriesteden in het begin
van de 20ste eeuw. Omstreeks 1850 leden de vrouwen aan een oversterfte van 1
tot 45/50 jaar, te wijten aan kraamsterfte en uitputting, en aan een grotere
gevoeligheid voor diverse besmettelijke ziekten, wat tevens wijst op de ongelijke
behandeling van jongens en meisjes. De vooruitgang van de asepsie, de antiasepsie
en de chirurgie, en ongetwijfeld ook de geleidelijk verbetering van het
levensomstandigheden deden de verschillen vervagen. De mannelijke oversterfte
veralgemeende aan het begin van de 20ste eeuw wellicht door een gevaarlijker
levenswijze (werkomstandigheden en alcoholisme). De
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levensverlenging ging het snelst in de steden, vooral de industriesteden, gedeeltelijk
omdat het vertrekpunt er veel lager lag. De kindersterfte (minder dan 1 jaar), stabiel
in het Koninkrijk tot 1900, daalde gevoelig te Seraing, Grivegnée of Châtelet vanaf
het midden van de jaren 1870. Ook in Vlaanderen was de daling van de kindersterfte
merkelijk groter in Gent dan op het platteland. De stedelijke oversterfte, nog duidelijk
in 1890, leek te verdwijnen rond 1910.
De daling van de mortaliteit is moeilijker te verklaren dan te beschrijven. Het
onderzoek weerlegt meer hypothesen dan het er ondersteunt. Talrijke ziekten, met
als bekendste de tuberculose, zorgden decennialang voor een terugslag tot een
efficiënte medische behandeling voorhanden was. Een mutatie van het pokkenvirus
lag aan de oorsprong van een bijzonder brutale epidemie in het begin van de jaren
1870, niettegenstaande tientallen jaren van vaccinatie. Op socio-economisch vlak
is er een aaneenschakeling van paradoxen: terwijl de mortaliteit van de
industriesteden explodeerde tijdens de fase van werk- en loontoename, zette de
beslissende daling in vanaf 1873 bij het begin van de grote depressie. Te Verviers
zakten de sterftecijfers voor spijsverteringsziekten van 9 per duizend in 1859-1876
naar 1,6 per duizend in 1906-1910, wat men onmiskenbaar kan toeschrijven aan
de aanleg van een netwerk voor drinkwatervoorziening na de bouw van een stuwdam
op de Gileppe. Toch daalde de mortaliteit even vroeg en even snel in een plaats
als Seraing, waar de duurzame en algemene verbetering van de openbare hygiëne
pas na de stijging van de levensverwachting plaatsvond. En men kan deze
opsomming van paradoxen nog een tijdje voortzetten... In het actuele stadium
aanvaardt het onderzoek deze contradicties. Zij zijn begrijpelijk want de grote transitie
is algemeen geweest in de hele ‘westerse’ wereld, van de Verenigde Staten tot
Japan, van Australië tot West-Europa, en het is een illusie te hopen dit mondiale
fenomeen te begrijpen op de schaal van het kleine België, regio's, steden of dorpen.
Het historisch debat concentreert zich geleidelijk op meer globale benaderingen in
het kader van de zgn. epidemiologische transitietheorieën, die de interacties tussen
menselijke populaties, virale populaties en omgeving in beschouwing nemen.
De daling van de mortaliteit was een component van een veel algemener proces
van demografische transitie, dat aan de oorsprong ligt van de vergrijzing van de
bevolking waarmee het begin van het derde millennium geplaagd zit. De stijging
van de levensverwachting ging gepaard met een drastische daling van de
vruchtbaarheid van koppels en een massale verspreiding van de geboortecontrole.
Tot in de jaren 1870 illustreerde België het ‘Europese model van late huwelijken en
een sterk definitief celibaat’ dat omstreeks de 16de eeuw overal in West-Europa te
zien was. De gemiddelde leeftijd van de mannen bij een eerste huwelijk lag in de
jaren 1850-1860 rond de 30 jaar, bij vrouwen boven de 28 jaar. Bijna één vrouw op
vijf huwt nooit. Het is een malthusiaans systeem dat de bevolkingsgroei vertraagt
door de vruchtbare periode te verkorten. Zoals we hoger hebben gesignaleerd
brokkelde deze rem af in de industriebekkens waar de huwelijksmarkt veel meer
huwbare mannen dan vrouwen telde. Op het niveau van het gehele Koninkrijk is de
daling van de huwelijksleeftijd merkbaar vanaf 1870 tot in de jaren 1970. Op hetzelfde
moment, en tevens tot omstreeks 1970, begint de wettelijke vruchtbaarheid (die van
gehuwde koppels) continu te dalen. In 1866 zaten de Belgen aan 83% van het
vruchtbaarheidsniveau van de Hutterieten, een rijke Amerikaanse religieuze sekte
die elke contraceptieve handeling verbood, wat de reden is waarom demografen
haar klassiek als een referentiestandaard gebruiken. In 1910 haalde België nog
slechts 44%.
De oorzaken van deze overgang van een malthusiaans naar een neomalthusiaans
systeem hebben zeker evenveel aandacht gekregen als die van de mortaliteitsdaling.
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Het is des te moeilijker ze hier in enkele regels samen te vatten, aangezien België
in vijftien jaar tijd ongetwijfeld meer studies heeft geproduceerd over families en de
levensloop van de vrouwen dan de rest van Europa. Het is het eenvoudigst de
verstrengeling van de tegenstellingen te beklemtonen. Ron Lesthaege heeft het
grote dualisme tussen Vlaanderen en Wallonië onderstreept. Hij heeft de vroegste
en meest uitgesproken vrucht-
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baarheidsdaling in de Franstalige regio's geassocieerd met hun secularisatiegraad
en de mate van onttrekking aan de controle van de katholieke kerk. Binnen de grote
taalzones zijn de burgermetropolen de pioniers van de beweging. In Wallonië kenden
de Henegouwse industriesteden een vroege en trage overgang; hun Luikse collega's
ondergingen een late maar zeer brutale breuk (1895-1910).
Praktisch alle studies wijzen op een verspreiding van de geboorteregeling van
boven naar beneden in de sociale piramide. De historici geloven evenwel niet langer
in een proces van imitatie maar eerder in een acculturatie, een progressief
impregneren van burgerlijke waarden en een sterk burgerlijk familiemodel, die door
elke sociale laag aan de eigen situatie en aspiraties worden aangepast. Het klassieke
resultaat waren de zogenaamde ‘haltepraktijken’, waarbij de reproductie wordt
stopgezet eens een bepaalde familieomvang was bereikt. Grote groepen van het
Waalse proletariaat, verenigd in hun oppositie tegen de burgerij, zorgden in het
begin van de 20ste eeuw voor een ‘revolutie in het bed’, een ware ineenstorting van
de wettelijke vruchtbaarheid, ongeacht de leeftijd van de vrouw of het aantal kinderen.
Een aspect van deze spanning was de in de cultuur van mannelijke proletariër sterk
verankerde overtuiging dat een grote familie een rijkdom was. Niet zelden moest
een verloofde een ‘vruchtbaarheidstest’ ondergaan voor het huwelijk. De vrouwen
van hun kant, althans in het Luikse industriebekken, leden onder te frequente
bevallingen en probeerden ze te spreiden door langer de borst te geven. De
tegenstelling tussen de mannelijke en de vrouwelijke familie-planning verdient
ongetwijfeld nadere bestudering. De aard van de gebruikte technieken voor
geboorteregeling vormen namelijk de grote onbekende in deze overgang. De coïtus
interruptus hangt immers af van de (goede) wil van de man en voldoet als
onderbrekingstechniek bij de meerderheid van de geoefende en volgroeide koppels.
Tot abortus kan alleen de vrouw beslissen en gebeurt in een hoofdzakelijk vrouwelijke
wereld. Het verschil tussen beide kan de brutale en snelle wijzigingen verklaren in
de vruchtbaarheidsstructuur van de koppels.
In tegenstelling tot de studie van de mortaliteit, veranderen de bijzonderheden
en de verschillen in het vruchtbaarheidsgedrag niet de algemene verklaringen, maar
ook hier weerspiegelt het beeld steeds meer en meer de reële complexiteit.
Een derde, vaak verwaarloosde component van de demografische overgang is
de transformatie van de mobiliteitsvormen. Vanaf 1869 was er een voor de arbeiders
goedkoop transportsysteem beschikbaar, geënt op het dichtste spoorwegnet ter
wereld, dat vanaf de jaren 1880 nog wordt vervolledigd met een uitgestrekt netwerk
van buurtspoorwegen. De werklieden maakten enthousiast gebruik van deze
vervoermiddelen: ‘14.000 tickets verdeeld in 1870, 1.188.000 in 1890, en meer dan
6 miljoen in 1908’. De ‘pendelaar’ wordt een typisch woord in het Belgisch
vocabularium en een onomkeerbare realiteit in onze samenleving. In geen enkel
ander land ter wereld bereikten de dagelijkse verplaatsingen tussen woon- en
werkplaats een dergelijke omvang.
Er zijn heel wat heersende opvattingen rond de sociale gevolgen van deze, door
de aard en omvang originele mobiliteit. De bedoeling van de regeringssteun aan
de abonnementen van de arbeiders was om de plattelandsbewoners, die door de
landbouwdepressie en de modernisering werkloos waren geworden, de kans te
geven te gaan werken in de industriebekkens maar tegelijk op het platteland te
blijven wonen, ver van de stedelijke wantoestanden. Meerdere waarnemers van het
begin van de 20ste eeuw hebben de konvooien pendelaars nochtans gezien als de
verspreidingsvectoren van het socialisme en het neomalthusianisme tot in de verste
uithoeken van de rurale wereld. Leen Van Molle meent dat, wat betreft het socialisme,
dit erg overdreven is. Het staat vast dat het toenemend gebruik van het openbaar
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vervoer niet tot gevolg heeft gehad dat de bevolking zich stabiliseerde. Na een
rustpauze in de crisisjaren 1873-1895 kwamen zowel op het platteland als in de
steden de zgn. ‘definitieve’ migraties (verandering van woonplaats) weer op snelheid.
Ook de ‘Vlamingentreinen’ die de Vlaamse arbeiders dagelijks met duizenden
afzetten aan de poorten van de koolmijnen van Henegouwen en Luik konden de
toename van de migraties vanuit Vlaanderen naar de Waalse industriële
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agglomeraties niet tegenhouden. De rol van de alternerende verplaatsingen had
nog veel groter moeten zijn om de nationale arbeidsmarkt, en met name het
loonaanbod, enigszins te homogeniseren, maar dat is een thema dat nog steeds
op een wetenschappelijk onderzoek wacht. Het is daarentegen manifest dat België
een van de dichtst bevolkte landen ter wereld is en dat terzelfdertijd het fenomeen
van de verticale voorsteden, de sociale woonblokken rond de grote steden, er
opvallend zeldzaam is. De afwezigheid ervan in de 20ste eeuw is te verklaren door
de ruimtelijke elasticiteit die in het Belgische demografische en economische systeem
is geïntroduceerd in de jaren 1880-1910.

▪ Besluit
Globaal gezien is de economische en sociale geschiedenis van België in de 19de
eeuw die van het contrast tussen de economische groei en de sociale
onderontwikkeling. Als tweede land in de wereld dat na Groot-Brittannië het pad
insloeg van de industriële revolutie, en als vooruitstrevende burgerdemocratie sinds
1830-1831 lijkt België sindsdien in zijn eigen elan te berusten en een diep
conservatisme onder de leidende elites te genereren. Vanaf 1884-1886 aarzelde
het socio-politieke systeem tussen de sociale vooruitgang van de werklieden en de
sociale herleving van de familie, tussen de verdediging en de hervorming van de
orde. De zuilen vormden zich om de massa's aan de wettelijke Natie te binden en
de burgers te betrekken in confrontaties waarbij het verbale geweld het groeiend
pacifisme wist te verbergen. De hele eeuw lang hebben uitstekende schrijvers,
artsen, ingenieurs, economen, juristen, sociologen, enz. met bewondering de
transformaties beschreven die zich voor hun ogen voltrokken, en toch zijn hun
analyses in menig opzicht oppervlakkig. Praktisch niemand zag de vorming van de
arbeidersklasse of van de kleine burgerij; de strijd tegen de sociale ziekten nam
een grotere omvang terwijl de mortaliteit daalde; de katholieke kerk reageerde heftig
tegen de geboorteregeling terwijl de vruchtbaarheid al minstens 30 jaar daalde...
De historici hebben het niet noodzakelijk beter gedaan: ondanks een toenemend
aantal studies, blijft het sociale, het intieme, het dagelijkse, zowel van de kleine lui
als van de machtigen, nog steeds in grote mate onbekend. Moge deze synthese
snel verouderen...
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3 Instellingen en netwerken
Andrée Despy-Meyer
Een overzicht geven van alle instellingen en onderzoekscentra die een gewichtige
rol hebben gespeeld in de wetenschappelijke ontwikkeling in België tussen het begin
van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw vormt een echte uitdaging.
Eerst en vooral bestaat de kans op een monotone opsomming; een ander gevaar
is dat men bepaalde onderzoeksinstellingen of genootschappen over het hoofd ziet,
temeer omdat ze in de loop van de 19de eeuw heel talrijk waren; tot slot riskeert
een onderneming als deze uit te monden in een soort reducerende catalogus die
de belangrijkheid, het dynamisme en de reële uitstraling van bepaalde instellingen
ten opzichte van andere slecht inschat.
Het lijkt ons de meest redelijke methode te beginnen met de hogere
onderwijsinstellingen - de universiteiten en de daarmee gelijkgestelde instituten -,
te vervolgen met de steunverlenende instellingen en de onderzoeksinstellingen, en
af te sluiten met de geleerde genootschappen.
Dit overzicht is bewust beperkt tot instellingen die diploma's uitreikten of onderzoek
verrichtten in het domein van de zuivere wetenschappen. Men mag echter niet
vergeten dat bijvoorbeeld ook buiten de eigenlijke wetenschapsfaculteiten, in andere
faculteiten of instellingen - denken we aan de Koninklijke Militaire School - onderwijs
in de wiskunde, de scheikunde of de fysica werd verstrekt. Maar hoewel dit onderwijs
praktijk- en laboratoriumwerk omvatte, kan men zich afvragen of deze demarches
in voorkomende gevallen niet meer gericht waren op eigenlijk onderwijs in deze
disciplines - onderwijs dat paste in een algemene vorming in het kader van de
medische studies of in dat van de toegepaste wetenschappen - eerder dan op de
finaliteit van onderzoek met een zuiver karakter.
Toch maken we één uitzondering: traditioneel wordt een bijzondere plaats
toegekend aan het onderwijs en het onderzoek in de landbouwwetenschappen.
Alhoewel paradoxaal genoeg de cursussen en practica in scheikunde of fysica in
de instellingen die zich daarmee bezighielden in zekere zin overeenstemmen met
die welke werden gegeven in de faculteiten Geneeskunde of Toegepaste
Wetenschappen, hebben wij ons willen schikken naar de gebruikelijke benaderingen
in dit domein.

▪ De universiteiten
De universiteiten verdienen wel degelijk als eerste te worden besproken, want juist
aan het onderwijs van de wetenschappen op het hoogste niveau danken ze hun
bestaansrecht. Op 15 september 1815, enkele maanden na de vorming van het
Koninkrijk der Nederlanden, verscheen een Besluit dat de oprichting verordende
van meerdere universiteiten in de zuidelijke provincies: Gent, Luik en Leuven. Dit
werd bekrachtigd met een koninklijk besluit van 25 september 1816. De Staat
eigende zich dus het absolute monopolie toe op de drie universiteiten. Kort na de
onafhankelijkheid van België heerste er grote verwarring in alle sectoren van het
openbaar onderwijs: katholieken én liberalen wilden de burgers van de nieuwe
Belgische Staat totale onderwijsvrijheid geven. Een uitgebreid reorganisatieplan
werd bestudeerd; in afwachting besloode nieuwe regering in ieder van de drie
universiteiten één of twee faculteiten te sluiten. Zo verloor de universiteit van Gent
de faculteiten Wetenschappen en Letteren en Wijsbegeerte, die van Luik de faculteit
Letteren en Wijsbegeerte, en die van Leuven de faculteiten Rechtsgeleerdheid en
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Wetenschappen. Pas met de wet op de herinrichting van de universiteiten van 27
september 1835 zouden Gent en Luik al hun faculteiten terugkrijgen; Leuven
verdween van het universitaire strijdtoneel. In
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Marie-Adélaïde Kindt, Portret van professor Auguste Baron, 1826. Brussel, Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België ▪

die vertroebelde context maakte een groep Brusselse intellectuelen in de eerste
maanden van het jaar 1831 werk van de vorming van een universiteit te Brussel.
De hoofdstad had nooit een echte hogeschool gehuisvest en atheneumprefect
Auguste Baron (1794-1862) en zijn vrienden betreurden dat. Het was hun wens dat
er een rijksuniversiteit zou komen, maar wegens het getalm van de regering
opteerden ze voor een vrije instelling vermits de wet die mogelijkheid voorzag.
Hoewel de idee op dat moment geen weerklank vond, was dat drie jaar later wel
anders wanneer het episcopaat zich bereid toonde een privé-universiteit te stichten,
een theocratisch geïnspireerd instituut met zetel te Mechelen, de stad van de
aartsbisschop. Op dat besluit van de Belgische bisschoppen moest wel een reactie
komen uit de hoek van de liberalen en vrijmetselaars. Auguste Baron, inmiddels lid
geworden van de loge ‘Les Amis Philantropes’, kaartte bij zijn Achtbare Meester
Pierre-Théodore Verhaegen (1796-1862) en bij zijn Broeders een eigen plan aan:
de oprichting van een universiteit van het vrije denken. Hij kreeg van iedereen
instemming en Verhaegen overtuigde de obediëntie en de andere loges van het
land om materiële steun te verlenen aan dit project, dat werd gerealiseerd op 20
november 1834, datum van de officiële inhuldiging van de nieuwe universiteit.
De katholieke universiteit van Mechelen had haar ontstaan te danken aan de
bisschoppen, die het herstel wilden van de hogere onderwijsinstelling die te Leuven
had bestaan tot ze werd afgeschaft door het Directoire. De universiteit die in de
Hollandse Tijd door de Staat te Leuven was opgericht en die neutraal onderwijs
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verstrekte, was nooit erkend door het episcopaat, dat deze onderwijsvorm verwierp.
Wanneer België in 1830 onafhankelijk werd, besloten de bisschoppen, zich
beroepend op het in de grondwet ingeschreven beginsel

Standbeeld van Pierre-Thédore Verhaegen voor de Université libre de Bruxelles, Franklin
Rooseveltlaan ▪
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van vrijheid van onderwijs, een hogere onderwijsinstelling te creëren die zou
aanknopen met de geest en de traditie van de oude universiteit. Op 14 november
1833 richtte het episcopaat zich tot paus Gregorius XVI (r. 1831-1846), die met de
bul van 13 december daaropvolgend de ‘Katholieke Universiteit van Leuven’ canoniek
oprichtte. Aangezien de rijksuniversiteit van Leuven op dat moment nog bestond,
installeerden de bisschoppen haar voorlopig te Mechelen. Het is in deze stad dat
op 4 november 1834 de opening plaatsvond van de nieuwe universiteit, onder het
voorzitterschap van de Primaat van België. Op 27 september 1835 werd de wet
gepubliceerd die de rijksuniversiteit afschafte, waardoor de katholieke universiteit
naar Leuven kon verhuizen. Op 1 december 1835 installeerde ze er zich voor nog
vele jaren.
Voortaan gingen vier universiteiten zich bezighouden met het opleiden van
studenten - en later van studentes - in de verschillende disciplines van hun keuze:
twee rijksuniversiteiten - Gent in het Vlaamse landsdeel en Luik in het Waalse
landsdeel - en twee vrije universiteiten - Brussel en Leuven - die er allebei een eigen
filosofie op nahielden. In de faculteiten Wetenschappen van deze universiteiten
vinden we erg gelijklopende onderverdelingen. In het begin hadden ze allemaal
slechts twee afdelingen, enerzijds de wis- en natuurkundige wetenschappen,
anderzijds de natuurwetenschappen, die voorbereidden op ofwel de faculteit
Geneeskunde, ofwel het vervolg van de studies in de faculteit Wetenschappen. In
1890 werd de tweede afdeling gesplitst - doch alleen op het niveau van de eindjaren,
de zgn. doctoraatsjaren - in vier specialisaties: dierkunde, plantkunde,
delfstoffenkunde, scheikunde. De differentiatie van de kandidaturen zou niet vóór
1929 plaatsvinden. Het onderwijs zelf is in de loop van de decennia gewijzigd. In
het begin was de universiteit een grote school die voorbereidde op een loopbaan
en zich niet inliet met wetenschappelijk onderzoek. De cursussen waren zuiver
theoretisch en ex cathedra. De meeste professoren waren polyvalent. Aangezien
België nog niet genoeg leermeesters had kunnen opleiden, waren velen afkomstig
uit het buitenland, vooral uit Duitsland, Nederland en Frankrijk. Pas in het

Programma van de cursussen aan de universiteit van Gent. 1835-1836. Gent. Archief
Universiteit Gent ▪

laatste kwart van de 19de eeuw kwamen practicumoefeningen tot ontwikkeling en
ontstonden instituten voor onderzoek en proefneming. In Duitsland ontdekten jonge
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doctors tijdens hun persoonlijk onderzoek de voordelen van dit onderwijstype en ze
voerden het in aan hun universiteiten. Deze installaties vergden financiële middelen,
waarvoor werd aangeklopt bij de Staat, bij de universiteitssteden ofwel bij gulle
schenkers. Iedereen werd gemobiliseerd om het hoger onderwijs in België op een
wetenschappelijk niveau te brengen dat vergelijkbaar was met dat in andere
Europese landen.
Met de Eerste Wereldoorlog kwam er enige toenadering tussen de universiteiten:
wetende dat de
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Mathias Van Bree, Plechtige installatie van de universiteit van Gent in het stadhuis op 9
oktober 1817. Amsterdam, Rijksmuseum ▪

meerderheid van hun studenten aan het front vocht, verkozen ze de lessen te staken
van 1914 tot 1918. Bij de heropening was de situatie overal precair, temeer omdat
de onderbreking van de cursussen voor een aanzienlijke demografische afvloeiing
had gezorgd. Gelukkig was er Amerikaanse steun: het Nationaal Hulp- en
Voedingscomité en de Commission for Relief in Belgium uit New York hadden - op
vraag van Emile Francqui (1863-1935) en Herbert Hoover (1874-1964) - toelating
gekregen om hun vermogens te liquideren onder de vorm van een dotatie aan elk
van de universiteiten. Het beheer van deze fondsen werd toevertrouwd aan de in
1920 opgerichte Universitaire Stichting.

▫ De universiteit van Gent
De plechtige installatie van de universiteit had plaats op 9 oktober 1817 in het Gentse
stadhuis. Ze betrok haar definitieve gebouwen pas in 1826, het jaar waarin het grote
complex in de Volderstraat, ontworpen door de neoklassieke architect Louis Roelandt
(1786-1864) en gebouwd op de plaats van het jezuïetencollege, werd voltooid. De
faculteit Wetenschappen begon onmiddellijk met het
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onderwijs in de wis- en natuurkundige wetenschappen. De cursussen startten op 3
november 1817; in 1818 reikte de universiteit de eerste diploma's uit. Zo werd de
graad van doctor in de wis- en natuurkundige wetenschappen op 24 juli 1818
toegekend aan Adolphe Quetelet (1796-1874), de latere directeur van de
Sterrenwacht. Het jaar van de Belgische onafhankelijkheid (1830) was een somber
jaar voor de universiteit aangezien ze haar faculteit Wetenschappen verloor. Dankzij
de vrijheid van onderwijs kon een vrije faculteit worden georganiseerd om de
studenten de kans te geven te slagen in hun examens te Luik. Met de wet van 27
september 1835 kreeg de faculteit Wetenschappen haar plaats terug in de
programma's van de instelling. Maar de Staat ging van deze faculteit, zowel in Gent
als in Luik, ook een aantal cursussen in technische wetenschappen verlangen, in
functie van de specifieke behoeften van elk van beide regio's. Aldus opende de
Gentse faculteit een school voor kunsten en fabriekswezen, burgerlijke bouwkunde,
bruggen en wegen. Pas veel later zou deze school autonomie verwerven en in een
technische faculteit worden opgenomen. In de jaren 1860-1870 kregen de studenten
naast theoretisch onderwijs ook geleidelijk een vorming in de toepassingen van de
wetenschap. In 1862 startte professor August Kekulé (1829-1896) met een
facultatieve cursus in praktische scheikunde en proefneming die, omwille van de
vooruitgang die de studenten boekten, werd voortgezet met praktische oefeningen
in alle takken van de natuurwetenschappen. Maar om laboratoriumwerk te kunnen
verrichten was het van belang over aangepaste lokalen en dus over financiële
middelen te beschikken. Minister Pierre Van Humbeeck (1829-1890) kreeg in 1878
van het Parlement een grote subsidie terwijl ook de stad Gent voor dit doel een
behoorlijk krediet uittrok. Er werd besloten een groot instituut te bouwen dat de
Scholen der Burgerlijke Genie en voor Kunsten en Fabriekwezen, alsook het
praktisch en theoretisch onderwijs in de fysica, de scheikunde, de mineralogie, de
geologie en de paleontologie moest huisvesten. De eerste steen van het nieuwe
‘Instituut der Wetenschappen’ werd in 1883 gelegd in de Jozef Plateaustraat. Het
werd gebouwd naar de plannen en onder de leiding van

Ontwerp voor de voorgevel van de Aula van de Gentse universiteit door Loius Roelandt.
lithografie uit 1839. Gent, Archief Universiteit Gent ▪
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professor Adolphe Pauli (1820-1895). Vanaf 1900 kwamen er andere instituten,
zoals het Botanisch en Biogeografisch Instituut dat in 1903 werd gebouwd naast
de nieuwe Plantentuin in het Park, een werkstuk van Julius MacLeod (1857-1919),
die in België de eerste was in zijn soort.
Tot slot staan we stil bij de malaise die de universiteit kende kort na de Eerste
Wereldoorlog en die een weerslag had op alle faculteiten: in de eerste plaats was
er het feit dat ze van 1916 tot 1918 was vernederlandst in opdracht van de Duitse
bezetter (men spreekt vaak van de ‘von Bissinguniversiteit’); in de tweede plaats
was het Nederlands in de Nederlandstalige provincies in alle onderwijsgraden
ingevoerd. Er moest een oplossing worden gezocht voor de universiteit. De wet Nolf
van 31 juli 1923 voerde een systeem in met twee afdelingen, een Franstalige en
een Nederlandstalige. Beide waren in realiteit tweetalig: in de Franse afdeling was
⅔ van de cursussen in het Frans en ⅓ in het Nederlands; in de Nederlandse afdeling
was het juist omgekeerd. De Nolf-formule zou op 5 april 1930 plaatsmaken voor de
volledige vernederlandsing van de universiteit.

▫ De universiteit van Luik
De in het voormalig jezuïetencollege geïnstalleerde universiteit startte haar onderwijs
op 3 november 1817. De cursussen van de faculteit Wetenschappen werden continu
verstrekt, ook na de erkenning van de Belgische Staat. Maar vanaf 1835 gaf zij de
opdracht om in het programma cursussen over mijnontginning, metallurgie en
beschrijvende meetkunde met speciale toepassingen op de machinebouw op te
nemen; ze zouden worden aangeboden in de in 1836 geopende Ecole spéciale des
Arts et Manufactures et des Mines. Pas in 1893 onttrok deze school zich aan de
faculteit Wetenschappen en vormde ze een vijfde, technische faculteit.

De Speciale Scholen te Gent, ontworpen door Adolphe Pauli. Gent, Archief Universiteit Gent
▪
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Het Paleis van de universiteit van Luik. Lithografie door J.N. Chevron. In P.J. Goetghebuer.
Choix de monumens, edifices et maisons les plus remarquables du royaume des Pays-Bas.
Gent, 1827, plaat CVIII. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I ▪

In de jaren 1870 zorgde het gebruik van laboratoria naast het onderwijs van
theoretische cursussen voor wetenschappelijke vernieuwing. Een speciale wet
kende in 1879 de nodige kredieten toe voor de geplande constructiewerken. Het
project van Walthère Spring (1848-1911), dat de bouw voorzag van een reeks
losstaande instituten, werd aangenomen. Voor de wetenschappen waren dit: het
Institut botanique in de plantentuin en het Institut météorologique et d'Astrophysique
op het plateau van Cointe, beide ingehuldigd in 1883; het Institut de Zoologie op de
rechteroever van de Maas, ingehuldigd in 1889; het Institut de Chimie en het Institut
de Physiologie achter het hoofdgebouw van de universiteit, respectievelijk ingehuldigd
in 1890 en 1893. Er kwam ook meer diversificatie en specialisatie: dankzij Walthère
Spring werd in 1895 de graad van doctor in de natuur- en scheikundige
wetenschappen gecreëerd; in 1900 volgden de diploma's van licentiaat en van
doctor in de geografie. Een seminarie voor geografie werd in 1903 geopend op
initiatief van Joseph Halkin (1870-1937).
De universiteit bezat een wetenschappelijk station voor onderzoek in klimatologie,
geologie, dierkunde en plantkunde op het plateau van de Baraque Michel, en een
zeelaboratorium in Blankenberge.

▫ De universiteit van Leuven
De rijksuniversiteit
Willem I richtte in 1816 naast de universiteiten van Gent en Luik te Leuven een
derde universiteit op. Deze begon met haar onderwijs in 1817 en zette de lessen
voort nadat België in 1830 als een onafhankelijke staat was erkend. Toch werd haar
de faculteit Wetenschappen afgenomen. Er kwam geen restitutie aangezien de
Staat in 1835 besloot nog slechts twee rijksuniversiteiten te behouden, één in Gent
en één in Luik.
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De katholieke universiteit
Deze in 1834 door het episcopaat opgerichte universiteit had eerst haar zetel in
Mechelen, dat werd verlaten na de uitvaardiging van de wet van 27 september 1835
die de rijksuniversiteit van Leuven afschafte. Ze bekwam op die datum haar
overplaatsing naar Leuven, waar ze op 1 december 1835 werd geïnstalleerd en zo
opnieuw de continuïteit tussen de middeleeuwse en de nieuwe universiteit kon
voorwenden.
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Installatieordonnatie van de universiteit van Leuven 24 november 1835. Louvain-la-Neuve,
Archives UCL. Collections photographiques ▪

De overgang van een theoretisch onderwijs van de wetenschappen naar een
praktische aanpak is vooral te danken aan Louis Henry (1834-1913). Deze te Giessen
opgeleide hoogleraar in de organische scheikunde richtte in de jaren 1860 een
eerste laboratorium op, maakte het eindwerk verplicht en drong aan op specialisatie.
Er werden zes doctoraten in de wetenschappen gecreëerd: wiskunde, natuurkunde,
scheikunde, geologie en mineralogie, plantkunde, dierkunde. De geografie
vervolledigde deze lijst in 1900.
De universiteit kreeg ook in de periode 1865-1870 een speciale school voor
burgerlijke genie, industrie en mijnbouw bij de faculteit Wetenschappen, en in 1878
een Hogere Landbouwschool, die in 1892 eveneens bij deze faculteit werd gevoegd
en vanaf 1908 een licentie in de landbouwwetenschappen uitreikte. Professor Henry
de Dorlodot (1855-1929) gaf de universiteit een Instituut voor Geologie en
Mineralogie, en de hertog van Arenberg en zijn moeder leverden de fondsen die
nodig waren voor de oprichting van een Instituut voor Scheikunde, dat naast de
bestaande cursussen een cursus biologische scheikunde invoerde.
Niettegenstaande de bisschoppen vanaf 1911 besloten tot de invoering van enkele
cursussen in het Nederlands, werd de universiteit pas in de jaren 1930 volledig
tweetalig.

▫ De Université libre de Bruxelles
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De Université libre de Belgique - een benaming die slechts twee jaar heeft bestaan
- werd ingehuldigd op 20 november 1834. Burgemeester Nicolas Rouppe (1769-1838)
wees haar eerst de gebouwen van het voormalig paleis van Karel van Lorreinen
toe. In 1842 moest ze verhuizen naar de leegstaande lokalen van het oude Hof van
Assisen in de Stuiversstraat, op de plaats van het vroegere paleis van kardinaal
Granvelle. De vertrekken waren niet geschikt voor een universiteit en nog minder
voor praktische cursussen en laboratoria die een onmisbare aanvulling zouden
worden op het theoretisch ex cathedra-onderwijs. In 1884 ging Léo Errera
(1858-1908), belast met het onderwijs van de plantenanatomie en -fysiologie, op
eigen kosten een laboratorium inrichten in de gebouwen van de Kruidtuin; later
installeerde hij het op de zolder van een gebouw in de Kruidtuinstraat. Errera
introduceerde eveneens laboratoriumconferenties: wekelijkse bijeenkomsten waarop
studenten, jonge doctors, onder de leiding van de professor de voornaamste
wetenschappelijke publicaties bestudeerden. Vanaf de jaren 1890 kon de universiteit
rekenen op de vrijgevigheid van verschillende mecenassen, van wie Ernest Solvay
(1838-1922) de voornaamste was. Deze hooggeplaatste industrieel was zelf een
geleerde. In de loop van het onderzoek dat hij voerde en van de gesprekken die hij
had met zijn vriend de fysioloog Paul Héger (1846-1925) werd hij er zich van bewust
dat de universiteit behoefte had aan lokalen die echt geschikt waren voor onderzoek.
De ‘Cité scientifique’ die tussen 1895 en 1902 in het Leopoldpark uit de grond rees,
was weliswaar vooral gericht op de geneeskunde en in tweede
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De Université libre de Belgique in het Paleis van Karel van Lotharingen. Brussel. Archives
de l'Université libre de Bruxelles ▪

De Université libre de Bruxelles in het oude Hof van Assisen in de Stuiverstraat. Brussel.
Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪
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instantie op de sociologie, maar ze zou toch de motor worden van een
kennisverrijking in de zuivere wetenschappen. In 1911 organiseerde Ernest Solvay
de eerste ‘Conseil de Physique’, die de grootste geleerden ter wereld bijeenbracht.
Het was het eerste congres waarop iedereen de eigen onderzoeksresultaten over
een gegeven onderwerp uiteenzette en vergeleek met die van de anderen. Deze
uitzonderlijke bijeenkomsten zouden op weerkerende basis worden georganiseerd.
Dat gold ook voor de ‘Conseils de Chimie’, die vanaf 1913 werden georganiseerd.
Hoewel ze nooit dezelfde omvang hebben gehad als de ‘Conseils de Physique’,
zouden ook zij een stipte balans mogelijk maken van de vooruitgang van het
onderzoek in dit domein. De organisatie van de congressen gebeurde onafhankelijk
van de universiteit, maar er waren nauwe banden met de protagonisten en
vergaderen deed men in de universiteitsgebouwen.
Op het einde van de 19de eeuw kende de universiteit een diepe crisis. Doctrinairen
en progressieven stonden tegenover elkaar inzake de interpretatie van de
wetenschappelijke vrijheid, de opvatting van het vrij onderzoek. Het kwam tot een
breuk binnen de instelling en tot de oprichting van een dissidente universiteit: de
Université nouvelle de Bruxelles, samengesteld uit mensen die meer voeling hadden
met de veranderende samenleving.
Kort na de oorlog van 1914-1918 was de Université libre door de toevloed van
studenten genoodzaakt de vestiging in de Stuiversstraat te verlaten. Dankzij de
Amerikaanse steun aan de universiteiten en de hulp van de stad installeerde de
universiteit zich op het plateau van Solbosch. In oktober 1924 hervatte de faculteit
Wetenschappen de lessen. Sinds 1922 beschikte ze nabij het Rood Klooster in
Oudergem over de plantentuin ‘Jean Massart’, genoemd naar de oprichter. Ze had
ook het Institut de Zoologie Torley-Rousseau, genoemd naar de oprichters van het
meerbiologisch station van Overmere nabij Dendermonde dat gedurende
verschillende jaren werd beschouwd als een annex van de universiteit.

▫ Met de universiteiten gelijkgestelde instellingen
Het Collège Notre-Dame-de-la-Paix te Namen
Geleid door de jezuïetenorde, verstrekte dit college sinds 1832 hogere cursussen
in wetenschappen; daarom had het de titel ‘Faculté scientifique’. Vanaf

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

De nieuw universiteitsgebouwen op het plateau van Solbosch vanaf 1924. Brussel, Archives
de l'Université libre de Bruxelles ▪

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

81

Phocas Lejeune. In. L'Institut agricole de l'Etat à Gembloux, 1860-1910. Brussel, 1910.
Gembloux. Archives de la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux ▪

1929 zouden de faculteiten van Namen autonoom zijn en konden ze
kandidaatsdiploma's in de wetenschappen en in de medische en
natuurwetenschappen uitreiken.

De rijkslandbouwhogescholen
-Het Institut agronomique de l'Etat te Gembloers
Er bestonden landbouwscholen op middelbaar niveau maar hun bestaan was
kortstondig, met uitzondering van de school van Torhout die niettemin haar deuren
moest sluiten in 1859. Maar in 1855 achtten de wetgevende kamers hoger
landbouwonderwijs wenselijk en twee jaar later kwam de Société agricole et
industrielle Henri Le Docte, die de abdijhoeve van Gembloers uitbaatte, met het
voorstel in deze stad een landbouwhogeschool onder te brengen. In 1859 nodigde
Charles Rogier (1800-1885) de directeur van de school van Torhout, Phocas Lejeune,
uit naar Gembloers om er de site te inspecteren. Daar het rapport gunstig was, werd
het voorstel aangenomen; de wet van 18 juli 1860 creëerde het Institut agricole de
Gembloux. Van bij de oprichting ontpopte de eerste directeur, Phocas Lejeune, zich
tot iemand die gericht was op vernieuwing; zijn initiatieven waren bepalend voor de
toekomst en de wereldwijde reputatie van het instituut. De oude abdij van Gembloers
werd voor de studenten opengesteld op 8 januari 1861. Voortaan bestond er een
instituut dat mensen kon vormen die bekwaam waren om eigen gronden of die van
anderen wetenschappelijk verantwoord te bewerken. In 1920 werd het instituut
omgedoopt tot Institut agronomique de l'Etat.
- De Rijkslandbouwhogeschool van Gent
Deze in 1919 gestichte hogeschool opende haar deuren op 20 oktober 1920. Het
onderwijs verliep in het Nederlands. Uitgestrekte gronden werden aangekocht opdat
het noodzakelijke praktijkwerk kon plaatsvinden: de zestig hectaren grote
proefboerderij van Melle groeide zo uit tot één van de voornaamste agronomische
laboratoria. Onderzoeksstations werden ook opgericht aan de hogeschool zelf of
in naburige boerderijen.
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De Université nouvelle de Bruxelles
Deze universiteit, een afscheuring van de Université libre, kwam in 1894 tot stand.
Het was echter wachten tot in 1895 vooraleer de vier faculteiten functioneerden en
de instelling een universiteit in de wettelijke zin van het woord werd. De cursussen
van de faculteit Wetenschappen openden dus in dat jaar maar werden uit het
programma verwijderd vanaf 1898. De Université nouvelle wilde immers afrekenen
met de traditionele structuren en in de plaats daarvan onderwijs aanbieden dat
encyclopedische kennis vooropzette. Met dit doel werd een Institut des Hautes
Etudes opgericht dat tegelijk de beschrijvende wetenschappen, de abstracte
wetenschappen en de kunsten ging omvatten.
De universiteit zou van dan af enkel wetenschappelijke diploma's uitreiken en ze
werd vooral bezocht door buitenlanders. In tegenstelling tot de andere hogere
onderwijsinstellingen van het land zette ze haar activiteiten tijdens de oorlog voort,
op grond van haar pacifistisch en internationaal karakter. In 1919 hield de universiteit
op te bestaan. Enkel het Institut des Hautes Etudes bleef onder de vorm van een
vereniging zonder winstoogmerk de lokalen betrekken in de Eendrachtsstraat, waar
de Université nouvelle in 1908 was neergestreken nadat ze eerst de voormalige
woning van Pierre-Théodore Verhaegen in de Miniemenstraat had betrokken. Het
instituut telde acht secties waaronder een sectie
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Emile Francqui, door J. Laudy. Brussel. Universitaire Stichting ▪
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wiskundige, mechanische en astronomische wetenschappen, een sectie
natuurkundige en scheikundige wetenschappen, een sectie natuurwetenschappen.
In elke sectie werden cursussen, lezingen of lezingencycli georganiseerd om de
evolutie van de wetenschappen ruimere bekendheid te geven. Ze waren voor
iedereen toegankelijk en gratis.

De Ecole des Hautes Etudes te Gent
Deze school is opgericht in oktober 1923 met het doel te Gent een Franstalig
onderwijs te organiseren. Tot in 1930 werd de materie die door toepassing van de
wet van 31 juli 1923 aan de universiteit in het Nederlands werd gegeven aan de
Ecoles des Hautes Etudes in het Frans verstrekt, meer bepaald een derde van de
cursussen van de faculteit Wetenschappen. Met de toepassing van de wet van april
1930 op het taalgebruik aan de universiteit van Gent werden deze lessen gestaakt
en vervangen door een reeks universitaire cursussen die onder meer met de faculteit
Wetenschappen in verbinding stonden.
De school organiseerde ook cursussen en lezingencycli over onderwerpen die
omwille van hun actualiteit of hun speciaal karakter niet in het kader van de
universitaire programma's pasten of er slechts zijdelings aandacht kregen. Deze
cursussen en lezingen werden gegeven door leden van het lerarenkorps van de
hogeschool en door professoren van Belgische of buitenlandse universiteiten.
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▪ Een steunverlenende instelling: de Universitaire Stichting
Het gebruik om aan geleerden en studenten prijzen, reis- en studiebeurzen toe te
kennen bestond al lang, maar kort na de Eerste Wereldoorlog werd een nationale
instelling in het leven geroepen die een groot kapitaal ter beschikking had, bestemd
voor het bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs en het wetenschappelijk
onderzoek in België: de in 1920 opgerichte Universitaire Stichting.
Om de economische crisis het hoofd te bieden, ontstonden tijdens de oorlog het
Nationaal Hulp- en Voedingscomité - gefinancierd door Ernest Solvay en andere
mecenassen en georganiseerd door Emile Francqui, die de leiding had -, en de
Commission for Relief in Belgium (CRB), een organisatie voor aankoop en transport
van levensnood-

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

83
zakelijke voedingsmiddelen die financiële steun kreeg van de Belgische regering,
maar vooral van de Amerikaanse regering. Emile Francqui, bezorgd over het lot
van het hoger onderwijs en ongerust over de situatie na de oorlog, speelde vanaf
1916 met de idee het overschot van de fondsen na de oorlog aan te wenden.
Daarvoor vormde hij een internationale commissie, de Commissie van de
Universitaire Stichting, samengesteld uit leden van de verschillende universiteiten;
ze lag aan de basis van de overeenkomst die in 1919 werd gesloten tussen Emile
Francqui en Herbert Hoover, voorzitter van de CRB. Die voorzag een
patrimoniumuitbreiding van de vier universiteiten, de Ecole des Mines te Mons en
de Koloniale Hogeschool te Antwerpen, en een dotatie voor twee stichtingen, de
Universitaire Stichting te Brussel en de CRB Educational Foundation te New York.
De Universitaire Stichting ging zich vooral toeleggen op het toekennen van
studieleningen, het verlenen van reisbeurzen aan studenten die hun studie hadden
beëindigd en die zich zo volledig aan onderzoek konden wijden, het toekennen van
subsidies voor wetenschappelijke publicaties aan verenigingen en wetenschappelijke
instellingen, het organiseren van de uitwisseling van professoren.

▪ De onderzoeksinstellingen
Om de ontwikkeling van het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek te
bevorderen werden naast de universiteiten een aantal andere instellingen opgericht.
Ze worden hier in de chronologisch volgorde van hun ontstaan behandeld, wat
toelaat de aandacht die aan deze of gene wetenschappelijke discipline werd
geschonken doorheen de tijd af te meten.

▫ De Koninklijke Sterrenwacht van België (1826)
Vanaf 1774 had de Academie er bij de Oostenrijkse regering op aangedrongen voor
eigen gebruik een Sterrenwacht te openen, evenwel zonder succes. Enkele decennia
later, in 1823, wees Quetelet opnieuw op het nut van een dergelijke instelling. Hij
vond gehoor bij Minister Falck en bij Koning Willem I. Een koninklijk besluit van 8
juni 1826 bepaalde de oprichting van de Sterrenwacht, die met financiële hulp van
de stad en de Staat werd gebouwd op een stuk stadsgrond nabij de
Schaarbeeksepoort, het huidige Queteletplein. Quetelet werd de eerste directeur
en bleef dit tot aan zijn dood in 1874. In 1876 werd hij opgevolgd door Jean-Charles
Houzeau de Lehaie (1820-1888). Tijdens diens korte ambtsperiode - die eindigde
in 1883 - werd de instelling uitgebouwd en bereidde men zich voor op de verhuizing
naar een site te Ukkel die gunstiger was gelegen voor waarnemingen en waar de
Sterrenwacht nog steeds haar zetel heeft. Van de directeurs die aan het hoofd van
de Sterrenwacht hebben gestaan, onthouden we vooral Georges Lecointe
(1869-1929), die deelnam aan de zuidpoolexpeditie van de ‘Belgica’ en die de
instelling in 1904 een seismologische dienst gaf, en Paul Stroobant (1868-1936),
onder wiens leiding een departement voor astrofysica werd opgericht.
Vermeldenswaard is ook de ontwikkeling van de zwaartekrachtmeting vanaf 1925.
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▫ Van het Etablissement géographique de Bruxelles (1830) tot het Institut
cartographique militaire (1878)
Een lid van de Academie, Philippe Vandermaelen (1795-1869), stichtte in 1830 te
Sint-Jans-Molenbeek het Etablissement géographique de Bruxelles. Dat omvatte
tegelijk een verzameling kaarten en atlassen, een bibliotheek, een plantenkabinet,
een tuin en een museum. Het zou een opmerkelijke wetenschappelijke en
commerciële bedrijvigheid aan de dag leggen. Als aardrijkskundige werd Philippe
Vandermaelen uitgever van kaarten. Hij gebruikte een nieuw procédé, sneller en
voordeliger dan de traditionele gravure: de lithografie. Hij werkte zowel voor
particulieren als voor de Staat totdat het Dépôt de la Guerre in 1843 de opdracht
kreeg een kaart van het Koninkrijk te maken die zou concurreren met die van het
Etablissement. Vandermaelen stierf in 1869, het Etablissement sloot in 1878.
Het bestaan van een cartografische afdeling binnen het in 1831 gestichte Dépôt
de la Guerre beantwoordde aan een behoefte. De militaire kaarten, de
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zgn. generale stafkaarten, werden in brede kring gebruikt voor wetenschappelijke
en administratieve doeleinden. Vandaar de beslissing van de Staat om de opdracht
van het militair orgaan uit te breiden. Het Institut cartographique militaire werd in
1878 opgericht als autonome wetenschappelijke instelling met een nationaal karakter.

▫ Het Koninklijk Natuurhistorisch Museum (1846)
In het begin bestond dit museum uit de kabinetten voor fysica en natuurlijke historie
van de voormalige Centrale School uit de Franse Tijd, zelf gedeeltelijk samengesteld
uit de oude kabinetten van Karel van Lorreinen die de Academie na diens dood had
verworven, voorwerpen afkomstig van het Muséum d'Histoire naturelle te Parijs,
scheikunde- en fysicatoestellen van de Leuvense universiteit die de chemicus en
leraar aan de Centrale School Jean-Baptiste Van Mons (1765-1842) had
gerecupereerd. Deze verzamelingen werden vanaf 1803 bewaard aan het oude
Hof, onder toezicht van de botanist en mineraloog Adrien Dekin; ze werden afgestaan
aan de Staat in 1843; in 1846 werd er het Koninklijk Natuurhistorisch Museum mee
gevormd.
De eerste directeur was een ornitholoog, burggraaf Bernard du Bus de Gisignies
(1808-1874). Zijn opvolger Edouard Dupont (1841-1911) was een leerling van de
beroemde geoloog Jean-Baptiste-Julien d'Omalius d'Halloy (1783-1875), één van
de grondleggers van de geologie in België. Hij gaf de jonge instelling een nieuwe
richting door de verzameling te koppelen aan wetenschappelijke exploratie. In die
optiek werden in 1877 de beroemde iguanadons opgesteld - negenentwintig bijna
complete skeletten - die men had ontdekt in Bernissart en die werden beschreven
door Louis Dollo (1857-1931). Al gauw werden de lokalen te klein en moest men
verhuizen. Het museum werd ondergebracht in het oude redemptoristenklooster in
het Leopoldpark, voordien zetel van de Société royale de Zoölogie, d'Horticulture
et d'Agrément. Dit in 1851 opgericht genootschap moest in 1877 worden ontbonden
omwille van de hoge onderhoudskosten van de dierentuin. De nieuwe vestiging van
het Koninklijk Natuurhistorisch Museum werd op 22 juli 1891 door Leopold II
ingehuldigd. De

De mammoet van Lier met werkplaatsleider L. Depauw in het Natuurhistorisch Museum in
1869. Brussel. Koninlijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen ▪
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De Brusselse kruidtuin omstreeks 1900. Brussel. Verzameling Gemeentekrediet ▪

achtereenvolgende directeurs, onder wie de zoöloog en oceanograaf Gustave Gilson
(1859-1944), gingen de dynamische wording van het museum op nationaal en
internationaal vlak accentueren.
Het mag worden gezegd dat het museum in Europa één van de belangrijkste
natuurhistorische musea van zijn tijd was. Het had tien secties: levende vertebraten,
levende invertebraten, malacologie, entomologie, antropologie en prehistorie, fossiele
vertebraten, primaire invertebraten, secundaire, tertiaire en quartaire invertebraten,
paleobotanie, mineralogie en petrografie.

▫ De Rijksplantentuin (1870)
Aanvankelijk aangelegd aan het oude Hof onder beheer van de stad Brussel, werd
de Kruidtuin in 1826 bedreigd door de stadsuitbreiding. Hij werd verhuisd en de
collecties werden gered door vijf Brusselse plantenliefhebbers die de Société royale
d'Horticulture des Pays-Bas oprichtten en een terrein van circa zes hectaren tussen
de Schaarbeeksepoort en het huidige Rogierplein aankochten. In de geschiedenis
van de nieuwe Kruidtuin traden vanaf dan twee tegengestelde tendensen naar voor,
de ene wetenschappelijk, de andere commercieel, dit door het statuut van naamloze
vennootschap die de belangen van de aandeelhouders moest verdedigen en dus
het kweken van groenten, fruit en sierplanten moest ontwikkelen. Toen de Société
royale d'Horticulture de Belgique in 1870 op het punt stond zich te ontbinden, besloot
de Staat de tuin over te kopen. Deze overname is er voor een deel gekomen omdat
de Staat op dat moment de mogelijkheid kreeg het grote von Martius-herbarium te
verwerven. Dit herbarium telde 63.000 bladen, waaronder 22.000 over de
Braziliaanse flora. De voortaan uitsluitend wetenschappelijke opdracht van de
Rijksplantentuin werd verzekerd onder de leiding van François Crépin (1830-1903),
die directeur was tot in 1901. De klemtoon lag op het conserveren van de flora in
België en Midden-Afrika.

▫ De landbouwkundige sectie van de Staat (1881)
In 1872 bouwde de Association pour la Fondation des Stations agricoles en Belgique
het eerste Belgische laboratorium voor landbouwkundig onderzoek: het
proeflandbouwstation van Gembloers. Overgenomen door de Staat in 1881,
functioneerde het tot in 1887 als onderzoeks- en controlestation. Op dat moment
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werden de diensten gescheiden; het station kon zich volledig wijden aan onderzoek
(landbouwchemie en -fysica). Anderzijds werden in 1894 als annex bij de leerstoelen
plantkunde en dierkunde van het Institut agricole de Gembloux een dienst
fytopathologie en een dienst entomologie gecreëerd. In 1909 verenigde de regering
de verschillende landbouwkundige diensten onder één naam: het Station
agronomique de l'Etat. Men breidde het uit met
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een station voor landbouwengineering in 1912, met een onderzoeksstation voor
plantenverbetering in 1913, en met een station voor bosonderzoek in 1920. De
stations, op uitzondering van die voor landbouwchemie en -fysica, werden onder
de leiding geplaatst van professoren van het Institut agronomique de l'Etat.

▫ De Belgische Geologische Dienst (1896)
Deze dienst werd opgericht via een koninklijk besluit van 16 december 1896 als
speciale sectie bij de Centrale Administratie van het Mijnwezen. Het doel ervan was
eerst en vooral het bestuderen van de problemen in verband met de ligging van
ertsen en waterstof. In 1919 kreeg de dienst de revisie en publicatie van de
achtereenvolgende uitgaven van de in 1889 opgemaakte geologische kaart van het
land toevertrouwd.

▫ Het Museum van Belgisch-Congo (1910)
De Congolese sectie van de Wereldtentoonstelling van Brussel, in 1897 door Leopold
II ingehuldigd te Tervuren, werd omwille van het grote succes behouden onder de
vorm van een permanent Congomuseum, opgevat als een uitstalraam van de
economische ontwikkeling van het land. In 1910 werd het ondergebracht in een
schitterend paleis, ontworpen door architect Charles Girault; het werd hervormd tot
een wetenschappelijke instelling en kreeg de naam Museum van Belgisch-Congo.
Dit museum verwierf collecties die een totaaloverzicht bieden van de
wetenschappelijke bedrijvigheid met betrekking tot Congo en de buurlanden.
Het museum had zeven secties: etnografie, antropologie en prehistorie, geologie
en paleontologie, morele, politieke en historische wetenschappen, economie,
dierkunde en plantkunde.

▫ Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (1913)
Binnen de Koninklijke Sterrenwacht van België waren de meteorologie en de
astronomie sinds de tijd van Jean-Charles Houzeau de Lehaie van elkaar gescheiden
in twee afzonderlijke diensten. Pas in 1913 werd het Koninklijk Meteorologisch
Instituut van België opgericht als autonome en aparte
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Paleis der Academiën te Brussel, de voormalige residentie van de Prins van Oranje. Brussel.
Académie royale de Belgique ▪

instelling. Het tactisch en strategisch belang van de meteorologie werd stilaan
duidelijk. Het Instituut had het geluk dat Jules Jaumotte (1887-1940), één van de
grondleggers van de synoptische aërologie, in 1919 directeur werd. Hij zorgde voor
de vorming van een dienst voor luchtvaartmeteorologie in 1929. Het Instituut hield
zich bezig met de meteorologie, de atmosferische en aardelektriciteit, het
aardmagnetisme en aanverwante disciplines. Het omvatte vier secties: een sectie
tijd en berichtgeving, gevestigd in het luchthavengebouw van Haren, een sectie
klimatologie, een sectie aërologie en een sectie magnetisme en elektriciteit die in
1913 een magnetische kaart van België opmaakte.

▪ De geleerde genootschappen
▫ De Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique
De Academie is de oudste van de geleerde genootschappen in België. Ze werd
gesticht in 1772 onder de benaming Académie impériale et royale des Sciences et
Belles-Lettres de Bruxelles. Ontbonden in 1794, werd ze in 1816 opnieuw opgericht
door Koning Willem I van Oranje, die de intellectuele herleving in onze streken wilde
bevorderen. Ze vond onder de naam Académie royale des Sciences et Lettres
onderdak aan het oude Hof, in het Paleis van Nassau dat door Karel van Lorreinen
was heropgebouwd tussen de Ruisbroekstraat en het museum. Zestig jaar later, in
1877, zou ze verhuizen naar het hertogelijk paleis, het voormalig Paleis van de Prins
van Oranje, vandaag bekend als het Paleis der Academiën.
De leden van de Academie waren verdeeld over twee klassen, de ene gewijd aan
de wetenschappen, de andere aan de letteren.
In 7 mei 1830 kreeg de Classe des Sciences twee afdelingen: de wis- en
natuurkundige wetenschappen en de natuurwetenschappen (botanie, geologie,
mineralogie en zoölogie). De Academie hield haar laatste zitting onder Nederlands
bewind op 22 mei 1830. De volgende zitting ging door op 30 oktober 1830. De
politieke gebeurtenissen hebben de werkzaamheden amper verstoord; de Revolutie
betekende geen breuk met het verleden.
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Op 1 december 1845 tekende Koning Leopold I een besluit over de organisatie
van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
De scheiding tussen de klassen van de wetenschappen en de letteren werd
bestendigd en een klasse van schone kunsten werd gevormd.
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Een plechtige zitting in het Paleis der Academiën. door M. Paris. Brussel, Koninklijke
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De Academie droeg bij tot de vooruitgang van de wetenschappen door de
publicatie van Bulletins - voor de Classe des Sciences sinds 1832 - en Mémoires,
door het toekennen van onderscheidingen (jaarlijkse wedstrijdprijzen voor bekroonde
verhandelingen, ontvangen als antwoord op prijsvragen), prijzen en subsidies van
vaste fondsen.
De publicatie van werken van leden en van ingestuurde wedstrijdverhandelingen
werd vanaf 1866 uitgebreid met de Biographie nationale, een naslagwerk over
Belgen en buitenlanders die een rol hebben gespeeld in de nationale geschiedenis
en over Belgen die zich op internationaal vlak hebben onderscheiden. Uiteraard zijn
er talloze geleerden in opgenomen.
Een van de grote figuren die de vernieuwing van de Academie in de hand heeft
gewerkt was Adolphe Quetelet, vast secretaris van 1835 tot 1874. Om de Academie
grotere bekendheid te geven, zowel in België als in het buitenland, voerde hij
herstructureringen door en stimuleerde hij haar activiteiten door de toevoeging van
een Classe des Beaux-Arts in 1845 - waardoor de Academie voortaan Académie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique heette -, door
langlopende collectieve ondernemingen op nationaal en internationaal vlak zoals
de rijkstriangulatie, en door statistisch werk - wat niet verwonderlijk is aangezien
Quetelet een grondlegger was van de moderne statistiek en aan de wieg stond van
de officiële administratieve statistiek, zowel op methodologisch als op institutioneel
vlak.
De Nationale Onderzoeksraad werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog. De
Raad was de Belgische nationale afdeling van de in 1918 door de intergeallieerde
academiën gestichte Internationale Onderzoeksraad, die - voor de academiën voor
wetenschappen - de door de oorlog opgeheven Association internationale des
Académies verving. De Nationale Onderzoeksraad coördineerde de nationale
wetenschappelijke comités, die elk gelieerd waren met een Internationale Unie
binnen de Internationale Onderzoeksraad: wiskunde, astronomie, geodesie en
geofysica, natuurkunde, wetenschappelijke radiotelegrafie, zuivere en toegepaste
scheikunde, biologische wetenschappen, geografie.
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▫ Andere wetenschappelijke genootschappen
Er waren maar liefst meer dan veertig wetenschappelijke genootschappen in België
die zich in 1919 verenigden in de Fédération belge des Sociétés de Sciences
mathématiques, physiques, chimiques, naturelles, médicales et appliquées, met
zetel te Brussel. Vóór deze datum bestreken alleen de Société royale des Sciences
de Liège, daterend van 1835, en de Société scientifique de Bruxelles, gesticht in
1875 en uitgerust met secties wis-, natuur- en scheikunde, natuurwetenschappen,
medische wetenschappen, economische wetenschappen en technische
wetenschappen, de totaliteit van de wetenschappelijke disciplines.
Daarnaast waren er gespecialiseerde instellingen en genootschappen, met een
specifieke belangstelling voor een of andere wetenschap in het bijzonder. Het is
uiteraard onmogelijk hier een volledig overzicht te geven, temeer omdat van sommige
geen enkel spoor is terug te vinden. Vermeldenswaard zijn: voor de wiskunde, de
Société mathématique de Belgique, opgericht te Brussel in 1921; voor de astronomie,
de Société belge d'Astronomie, de Météorologie et de Physique du Globe, gesticht
te Brussel in 1895 en de Société d'Astronomie d'Anvers, opgericht in 1905; voor de
scheikunde, de in 1887 te Brussel opgerichte Association belge des Chimistes, de
latere Société chimique de Belgique - ze organiseerde in 1894 te Brussel het eerste
congres voor toegepaste scheikunde en zou zorgen voor een Belgische
vertegenwoordiging op de internationale congressen van Parijs, Wenen, Berlijn,
Rome, Londen en New York -; voor de geologie, de Société géologique de Belgique,
gesticht te Luik in 1874, en de Société belge de Geologie, de Paléontologie et
d'Hydrologie, opgericht te Brussel in 1887; voor de plantkunde, de Société royale
de Botanique de Belgique, gesticht te Brussel in 1862; voor de dierkunde, de in
1843 gestichte Société royale de Zoologie d'Anvers, de Société royale zoologique
de Belgique (die pas sinds 1922 zo heet, maar voordien, van 1863 tot 1881 Société
malacologique de Belgique, van 1881 tot 1904 Société royale malacologique de
Belgique, en van 1904 tot 1922 Société royale malacologique et zoologique de
Belgique heette), voorts de in 1855 te Brussel gestichte Société entomologique de
Belgique, de in 1895 te Luik opgerichte Cercle des entomologistes liégeois, de in
1920 te Brussel ontstane Naturalistes belges, de Cercle des naturalistes de Mons
et du Borinage; voor de natuurwetenschappen, de Société royale des Sciences
médicales et naturelles de Bruxelles, opgericht in 1822, de Société de Biologie,
gesticht te Brussel in 1919; voor de geografie, de Société royale belge de
Géographie, gesticht te Brussel in 1876, en de Société royale de Géographie
d'Anvers, eveneens ontstaan in 1876.
Samen hadden de genootschappen veel leden; de meesten publiceerden
verhandelingen en periodieken voor een zeer verscheiden publiek. De
genootschappen waren voor iedereen toegankelijk, in het bijzonder voor wie niet
naar de universiteit was geweest. Ze organiseerden debatten en uitwisselingen en
bevorderden de wetenschappelijke vulgarisatie.
Als besluit bij dit overzicht mag men stellen dat in ons land tussen 1800 en 1925
alles in de plooi viel voor een opbloei van de wetenschappelijke kennis. De onderwijsen onderzoekscentra waren plaatsen waar dynamisme en wedijver, noodzakelijk
voor de ontluiking van nieuwe ideeën, een kans kregen. Anderzijds kwamen er
steeds meer geleerde genootschappen. Het belang ervan kan niet genoeg worden
onderstreept, want ze hebben gezorgd voor een grote verspreiding van de
wetenschappelijke kennis in ons land. Hun publiek bestond uit mensen met een
grote interesse en passie voor de talloze ontdekkingen die in de loop van de 19de
eeuw in de verschillende wetenschapsdisciplines werden gedaan.
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Kort na de Eerste Wereldoorlog had het domein van het wetenschappelijk
onderzoek, dat in de jaren 1914-1918 bijzonder veel had geleden, alleen een nieuwe
impuls nodig. Koning Albert I bracht, met zijn redevoering te Seraing in 1927, een
nieuwe dynamiek op gang die zou leiden tot de oprichting van een Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek, wat een heropbloei van de fundamentele
wetenschappen in ons land mogelijk maakte.

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

90

Lambert-Adolphe-Jacques Quetelet, door Jean-Baptiste Madou, lithografie van P. Dagobert,
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4 Adolphe Quetelet, een boegbeeld van de wiskunde
Theodore M. Porter
Lambert-Adolphe-Jacques Quetelet (1796-1874) was de leider van de 19de-eeuwse
beweging die ijverde voor het kwantificeren van de wetenschappen. Hij was
toonaangevend in de statistiek, een nieuwe sociale wetenschap waarvan hij zelfs
de stichter kan worden genoemd. Hij droeg tevens bij tot de herleving van de
Brusselse Academie, waar het onderzoek het accent van zijn eigen belangstelling
kreeg.
Quetelet werd geboren in Gent en groeide op onder Frans bewind als leerling
aan een Frans lyceum. Later schreef hij met waardering over de waardigheid en
het respect die de wetenschappen onder Napoleon te beurt vielen, maar als
jongeman was hij eerder een romanticus, meer verknocht aan poëzie en kunst dan
aan wetenschap. Kort na de Franse nederlaag aanvaardde hij een opdracht als
wiskundeleraar in een college opgericht door de regering van de nieuwe Verenigde
Nederlanden. Daarna studeerde hij wiskunde aan de Gentse universiteit onder de
wiskundige Jean-Guillaume Garnier (1760-1840). Hij was een van de eerste
wetenschappers die onder het nieuwe politieke bewind maturiteit verwierf, en hij
was zeker een van de meest ambitieuze. Hij geloofde dat de wetenschappen in de
Belgische provincies konden tot bloei gebracht worden met de hulp van de overheid.
In het begin van de jaren 1820 had hij een gunstig antwoord gekregen op zijn verzoek
te Brussel een sterrenwacht te bouwen. Zelf was hij de meest geschikte kandidaat
om dit observatorium te leiden. In 1823 mocht hij naar Parijs gaan om er te leren
hoe dit moest worden verwezenlijkt.
Later vertelde hij hoe hij, in Parijs aangekomen zonder ook maar een
aanbevelingsbrief, niettemin hartelijk werd onthaald door de astronoom Alexis
Bouvard (1767-1843). Al gauw werd hij voorgesteld aan de grote figuren van de
Franse wetenschap, onder wie Pierre-Simon Laplace (1749-1827) en Joseph Fourier
(1768-1830). Bouvard leerde hem omgaan met wetenschappelijke instrumenten en
de kunst van het observeren. Laplace en Fourier hadden voor hem een meer
diepgaande en algemene betekenis. Zij toonden de weg naar de kwantificering van
de wetenschappen door toepassing van de waarschijnlijkheidsrekening. Overtuigd
dat de waarschijnlijkheidsrekening een hulpmiddel kon zijn voor de wetenschappen
- zowel voor de studie van de natuur als voor de studie van de samenleving - keerde
de jonge wiskundige naar Brussel terug.

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

Het proefschrift van Adolphe Quetelet. Dissertatio mathematica inauguralis de quibusdam
locis geometricis, nec non de curva focali. Gent, 1819. Brussel, Koninklijke Sterrenwacht
van België ▪

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

92
Zelfs vóór zijn reis naar Parijs had hij reeds betoogd dat vooruitgang in de
wetenschap kon worden bereikt via een collectieve onderneming. Er zijn veel
fenomenen, zo argumenteerde hij, die door hun variatie en complexiteit ongeschikt
zijn om door individuele onderzoekers te worden bestudeerd. Hij wilde vooral de
kwantitatieve studie van de natuurlijke historie bevorderen. Hij trachtte niet zozeer
de wereld door middel van laboratorium-proeven te begrijpen, maar wel door
rechtstreeks metingen en observaties te doen op de natuurlijke

Tabel met de gemiddelde temperaturen van de bodem aan de noordkant van het gebouw
van de Sterrenwacht handschrift van A. Quetelet. Brussel, Académie royale de Belgique ▪

wereld, door waar het mogelijk was te meten en te tellen, en met behulp van de
wiskunde te zoeken naar patronen in de getallenreeksen. Dit soort onderzoek was
van de jaren 1820 tot de jaren 1850 wijdverspreid. De wetenschapshistorica Susan
Faye Cannon noemde dit type wetenschapsbeoefening ‘humboldtiaans’ naar de
Duitse geleerde Alexander von Humboldt (1769-1859), maar niemand was er meer
in bedreven of meer aan verknocht dan Quetelet.
Zijn eigen belangstelling ging vooral naar periodieke verschijnselen: de getijden,
het weer, de bloeitijd van planten. Deze aanpak zette hem ook aan te zoeken naar
periodiciteit waar het minder voor de hand lag, zoals in het aardmagnetisme, en
ook in menselijke aangelegenheden. Hij werd ook toonaangevend in kwantitatieve
studies waarin periodiciteit geen rol speelde, zoals in de voorbereiding van
sterrenkaarten. Quetelet was een leider in de internationale organisatie van dergelijke
metingen. Hierin stond hij dichter bij de Britten, inzonderheid zijn vriend John
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Herschel (1792-1871), en de Duitsers, dan bij de Fransen, die minder enthousiast
waren over dergelijke internationale samenwerking.
Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 werd het kwantitatief meten op grote
schaal een centraal onderdeel van wat we een nationale wetenschapsstijl kunnen
noemen, hoewel het uiteraard geenszins een uniek Belgisch gegeven was. Quetelet
betrok zijn collega's en zijn eigen studenten bij dit werk. Hierin ligt misschien een
verklaring voor het feit dat slechts weinigen van hen een onafhankelijke reputatie
verwierven, en dat België in de 19de eeuw niet als leidinggevende wetenschapsnatie
naam heeft gemaakt. Toch bekeek Quetelet de verwezenlijkingen van de Academie
met fierheid. Hij bracht ze meermaals in herinnering in de ‘éloges’ die hij schreef
als vaste secretaris van de Académie royale de Belgique, en in twee historische
werken, gedeeltelijk op deze ‘éloges’ gebaseerd en laat in zijn leven gepubliceerd.
Deze boeken, Histoire des sciences mathématiques chez les Belges en Sciences
e

physiques et mathématiques chez les Belges au commencement du XIX siècle,
vormen samen als het ware een collectieve autobiografie, hoewel geschreven - en
dat is veelbetekenend - door een enkele auteur.
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Achteraf gezien hadden Quetelets wetenschappelijke verwezenlijkingen niet
zozeer betrekking op de natuurwetenschappen, dan wel op de humane en de sociale
wetenschappen. Op basis van zijn wetenschappelijke productie en het groot
enthousiasme waarvan hij in zijn geschriften blijk gaf, mag men de wetenschap van
de samenleving redelijkerwijs als zijn belangrijkste interessegebied aanduiden.
Misschien omdat de term ‘statistiek’ niet langer wordt gebruikt in de betekenis van
een maatschappijwetenschap, wordt hij veel minder dan Auguste Comte (1798-1857)
beschouwd als de grondlegger van de sociologie, hoewel de statistiek minstens tot
in de jaren 1880 in grotere kring als maatschappijwetenschap bij uitstek werd erkend,
meer dan de toenmalige sociologie of de antropologie. Uiteraard heeft Quetelet niet
op zijn eentje de statistiek als menswetenschap uitgevonden. Hij kon terugvallen
op het werk van mensen als Condorcet (1743-1794), die pleitte voor de wiskundige
waarschijnlijkheidsrekening als basis van een wetenschap van verkiezingen en
jury's in de late 18de eeuw, en op Laplace, wiens Essai philosophique sur les
probabilités aanspoorde tot het gebruik van kwantitatieve berekeningen in de studie
van maatschappelijke verschijnselen, zoals dat reeds zijn nut had bewezen in de
fysica.
Comte en de volgelingen van Saint-Simon, door wie hij zich liet inspireren, namen
het voortouw van een beweging die in een uitermate troebele periode van de
Europese geschiedenis een maatschappijwetenschap wilde construeren. Quetelet
keek ook vol bewondering naar Thomas Robert Malthus (1766-1843), auteur van
een controversiële studie over het bevolkingsvraagstuk, waarvan de latere edities
uitgebreide statistische gegevens bevatten. Meer algemeen was de 19de eeuw een
periode waarin cijfers over de politieke en sociale toestand voor het eerst overvloedig,
betrouwbaar en publiek beschikbaar werden. Quetelet zelf had een prominent
aandeel in de organisatie van de officiële statistiek in België. De Belgische
administratieve vorm van een centrale statistische commissie werd overal bewonderd
en in enkele gevallen door andere Europese staten geïmiteerd. Zijn invloedrijk werk
over misdaad, bevolkingstoename, prijzen, en over geboorten, overlijdens en
huwelijken, zou niet mogelijk zijn geweest zonder de
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beschikbaarheid van documenten zoals de Franse compilaties van criminele en
militaire statistieken die vanaf de jaren 1820 werden gepubliceerd, en de
bevolkingstellingen, door de belangrijkste landen van Europa en Noord-Amerika
ingevoerd tussen ca. 1790 en 1830.
De plotselinge toename van het tellen en meten in het humane veld in Quetelets
tijd kan niet enkel aan zijn invloed worden toegeschreven. Hij onderscheidde zich
eerder als meest invloedrijk woordvoerder van de statistiek als ‘wetenschap’,
uitgebreid steunend op de wiskunde en gemodelleerd naar de hemelmechanica.
Hij bedacht enkele ambitieuze namen voor deze wetenschap: eerst, in 1831, ‘sociale
mechanica’, en dan, als ondertitel van zijn succesrijk boek uit 1835, ‘sociale fysica’.
Geen van deze labels kende veel bijval. De naam van deze maatschappijwetenschap
bleef ‘statistiek’, een studierichting die meer werd geassocieerd met administratie
en hervorming dan met fysica en biologie. Hijzelf was zich terdege bewust van de
noodzakelijkheid van een bureaucratische statistiek, en hij maakte er zelfs
propaganda voor, maar tegelijk was hij er ontevreden mee. Statistiek, zo betoogde
hij, moest een zaak zijn van geleerden, van getrainde mathematici zoals hijzelf. Zij
moesten de waarschijnlijkheidsrekening toepassen op hun cijfers. Dit zou hen helpen
vreemde fouten en beschamende blunders te vermijden, die volgens hem al te vaak
opdoken in de eigentijdse literatuur over sociale cijfers. Zijn kritiek was niet helemaal
overtuigend, want zelf gebruikte hij de waarschijnlijkheidsrekening slechts zelden
in zijn statistische geschriften over misdaad, zelfmoord, huwelijken en mortaliteit.
Niettemin was zijn geloof in een statistische wetenschap oprecht, wanneer zij werd
beoefend door wetenschappers die konden opereren buiten en boven de beperkingen
van de politieke belangen en de bureaucratische beslommeringen.
Quetelets statistische geschriften weerspiegelden de typische bezorgdheid over
misdaad en sociale instabiliteit die de basis vormde van vele liberale pogingen om
de patronen of wetmatigheden van de samenleving op het spoor te komen.
Waarschijnlijk is het niet toevallig dat zijn statistische ambities vooral gestalte kregen
in de onmiddellijke
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nasleep van de revolutie van 1830. In een ander revolutiejaar, 1848, publiceerde
hij uittreksels van een kort essay over de analogieën tussen fysische en morele
wetten dat hij, naar eigen zeggen, had opgesteld in een vorige periode waarin de
politieke gemoederen waren opgelaaid. Het volledige handschrift bevindt zich nu
in het Queteletfonds. Hierin betoogde hij dat aangezien de fysische wereld geregeerd
wordt door zo'n bewonderenswaardige wetten, er ook behoudswetten moeten zijn
die de morele wereld besturen. Het jaar daarop, tenminste als dit manuscript
inderdaad werd geschreven in 1830, begon hij een ‘sociale mechanica’ te bepleiten,
waarin hij tal van analogieën uit de fysica, zoals kracht, evenwicht, afwijking en fout
verwerkte.
Wetenschappelijke wetmatigheden waren inderdaad een van zijn grootste
bekommernissen. In 1829 drukte hij zijn verbazing uit over de nieuwe Franse
misdaadstatistiek, die scheen aan te geven dat sommige misdaden elk jaar in gelijke
aantallen worden begaan. Hij vroeg zich af of het menselijk gedrag werd gedreven
door een of andere mysterieuze voorbeschikking. Rond 1830 waren dit soort
regelmatigheden het fundament van zijn sociale wetenschap geworden.
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Er bleef iets paradoxaals aan het bepalen van ‘misdaadwetten’. Letterlijk genomen
is misdaad uiteraard juist een overtreding van de wet. Ook op moreel vlak schijnen
moorden en zelfmoorden eerder het resultaat van onbeheerste passies, die het
halen op de gangbare rationaliteit. En wie kan ooit hopen de drijfveren te doorgronden
die een getormenteerde ziel ertoe kunnen aanzetten zijn eigen leven of dat van een
ander te beëindigen? Op het niveau van het individu is misdaad een thema voor
romanschrijvers, detectives en priesters, wier kennis onvolledig blijft, zelfs wanneer
zij een groot gevoel voor intuïtie hebben. Op het niveau van de samenleving worden
deze onzekerheden daarentegen op een of andere manier omgezet in een
onveranderlijke regelmaat, die wetenschappelijk kan bestudeerd worden. Quetelet
noemde ze, met enige overdrijving, sociale wetten, volstrekt vergelijkbaar met de
mechanische wetten die gelden voor de bewegingen van hemellichamen. Hij vroeg
zich zelfs af of dit soort orde in de menselijke aangelegenheden verenigbaar kan
zijn met de traditionele doctrines van de menselijke wil.
Hij besloot dat er uiteindelijk geen tegenstrijdigheid was en dat individuen een
beperkte mate van vrijheid behielden, die slechts verloren leek te gaan in de grote
massa. Maar deze nieuwe benadering dreigde de aandacht af te wenden van het
individu. Bij statistiek kwam het erop neer afstand te nemen, te kijken naar de oceaan
en niet naar de golven. Quetelet vroeg zich af of het zin had individuen
verantwoordelijk te stellen voor de criminaliteit in de samenleving. Want, wat ook
van de vrijheid van een individu mag worden gezegd, het misdaadniveau in een
samenleving kan niet worden begrepen in termen van vrije acties van autonome
personen. Het is eerder een sociaal fenomeen, dat een verklaring vraagt in collectieve
eerder dan in persoonlijke termen. Elke samenleving heeft andere misdaadpatronen.
De misdaadfrequentie varieert naargelang de dag, het seizoen, het klimaat. Zij is
ook beïnvloed door wettelijke en juridische structuren, door onderwijsvoorzieningen
en door godsdienst. Quetelet zei niet dat de staten hun gevangenissen moesten
sluiten, maar hij betwijfelde of de verantwoordelijkheid voor de criminaliteit in de
eerste plaats kon worden gelegd bij individuele misdadigers. Niet strengere straffen
maar sociale hervormingen leken hem de meest redelijke strategie om de misdaad
te bestrijden.
Zijn intellectuele stellingname had dus een morele inslag. Hij hielp mee een
statistische wereld te scheppen van massafenomenen, misdaadcijfers en
alfabetiseringsgraden. Consequent beschouwde hij het collectieve als iets dat in
zekere zin meer reëel, of ten minste meer vatbaar was voor wetenschappelijk begrip
dan het individu. Zijn publicaties
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stonden niet bol van mannen en vrouwen van vlees en bloed, maar van groepen
en abstracte concepten. Aan een ervan dankt hij zijn grote bekendheid: de
gemiddelde man. Dit wezen, zo argumenteerde hij, is het eigenlijke studieobject
van de sociale wetenschap. De gemiddelde man is een eenvoudige constructie van
metingen, gaande van lichamelijke afmetingen tot zedelijke en immorele daden. De
grootte van de gemiddelde man is bijvoorbeeld gelijk aan de gemiddelde grootte
van alle mannen in de samenleving. (Vrouwen, voor wie hij weinig aandacht had in
zijn statistische geschriften, werden gekarakteriseerd door andere gemiddelde
waarden). Het morele karakter van de gemiddelde man was misschien een wat
moeilijker te vatten begrip. Quetelet gebruikte hier de ‘gemiddelde neigingen’ als
kenmerk; als één individu op honderd een diefstal beging in een bepaald jaar, dan
zou de gemiddelde man een neiging tot misdaad hebben gelijk aan één op honderd.
Dat maakte van de gemiddelde man een eerder oppervlakkig en onopvallend
persoon, en sommige critici verwierpen hem als de verpersoonlijking van de
middelmatigheid. Quetelet evenwel prees de gemiddelde man als vertegenwoordiger
van de samenleving, het

Le vrai statisticien, voorgedragen tijdens een banket van de Commission centrale de
Statistique, 13 maart 1865. Brussel, Académie royale de Belgique ▪

model van het ware, het mooie en het goede. In de gemiddelde man smolten alle
uitersten weg, en wat overbleef waren de kenmerken van een hele samenleving.
De gemiddelde man is het deugdelijke midden tussen twee ondeugdelijke extremen.
Hij incorporeert een regelmaat en stabiliteit die gewone individuen missen.
De doctrine van de gemiddelde man was kenmerkend voor Quetelets sociale
wetenschap in zijn meest abstracte en metaforische vorm. Zij werd ruim bekritiseerd
door zijn opvolgers, zelfs door diegenen die aan hem het meest schatplichtig waren.
Hij werd er, enigszins terecht, van beschuldigd de samenleving enkel te zien als
een geheel, een verzameling van individuen die allen fundamenteel gelijk zijn. Hij
kreeg ook het verwijt, ditmaal tegen alle bewijzen in, dat hij een sociaal determinisme
bepleitte dat hervormingen onmogelijk maakte. Kritieken als deze waren vooral te
horen in Duitsland, waar het project om de statistiek om te vormen tot een
universitaire en academische wetenschap de meeste successen boekte. Quetelets
sociale fysica, gemodelleerd naar de hemelmechanica en gebaseerd op analogieën
met fysische wetten en concepten, kon zich niet doorzetten in de sociale
wetenschappen. Niettemin werd de kwantitatieve analyse van sociale fenomenen
met de bedoeling regelmatigheden te vinden en te verklaren zeer snel een belangrijke
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vorm van sociaal onderzoek, en dat is zo gebleven. Quetelet droeg bij tot deze zeer
praktische activiteit, niet alleen door zijn voorbeeld, maar ook door zijn inspanningen
als organisator. Vanaf 1853 organiseerde hij een reeks statistische congressen het eerste kwam samen in Brussel - om te beraadslagen over de problemen van
de officiële statistiek, en om te trachten de kwantitatieve gegevens zo nuttig mogelijk
te maken voor het onderzoek van de oorzaken. Het meest kenmerkende streven
van de statistische congressen was wellicht de harmonisering van statistische
categorieën, zodat dezelfde cijfers hetzelfde zouden betekenen in de rapporten van
verschillende naties. Deze uniformiteit bleek echter moeilijk te verwezenlijken. De
afgezanten kwamen snel tot de vaststelling dat bijvoorbeeld misdaadcijfers niet echt
vergelijkbaar konden zijn tenzij de ver-
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Groeischaal van de man. In: A. Quetelet, Anthropométrie ou mesure des différentes facultés
de l'homme. Brussel-Leipzig-Gent, 1871. Brussel, Koninklijke Sterrenwacht van België ▪

schillende landen ook dezelfde wetten aannamen. Toch droegen deze administratieve
activiteiten bij tot de ontwikkeling van de vergelijkende statistiek, en daarbij waren
Quetelets inspanningen van zeer grote invloed.
Quetelet speelde ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van een wiskundige
statistiek. Als wiskundige was Quetelet niet erg origineel. De formules in zijn populaire
werken over waarschijnlijkheidsleer waren meestal ontleend aan werken van
vooraanstaande mathematici zoals Laplace en Poisson. De meeste van zijn ideeën
over de toepassing van de waarschijnlijkheidsrekening hadden hun wortels in de
praktijk van de foutentheorie, die sinds het begin van de 19de eeuw meer en meer
gebruikelijk was geworden in de astronomie, de geodesie en andere domeinen
waarin metingen centraal stonden. De belangrijkste nieuwigheid die Quetelet
introduceerde was deze methode uit te breiden tot een geheel ander domein. De
foutentheorie was tot dan toe heel specifiek geassocieerd met metingen en
foutbeheersing. Astronomen namen redelijkerwijs aan dat de planeten of asteroïden
die zij bestudeerden een reële positie innamen en in een reële baan bewogen. Als
hun metingen min of meer afwijkingen vertoonden, wat altijd wel het geval was, dan
moest dit te wijten zijn aan meetfouten in de waarnemingen. De numerieke analyse
had tot doel de positie of de baan te bepalen die het best verenigbaar was met de
observaties.
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In 1805 vond Adrien-Marie Legendre (1752-1833) een oplossing, de zogenaamde
‘methode van de kleinste kwadraten’. Men berekende het punt of de lijn waarbij de
som van de kwadraten van de afwijkingen van de meetwaarden t.o.v. deze lijn
minimaal was. In het meest eenvoudige geval, wanneer de astronoom de
waarnemingen voor een enkel punt wilde corrigeren, was deze methode van de
kleinste kwadraten niets anders dan het berekenen van de gemiddelde waarde.
Quetelet zag de sociale statistiek altijd als een analogie met hemelse data. De
relatie tussen de gemiddelde man en de diversiteit van reële mannen in een bepaalde
regio, was, volgens hem, zoals die tussen de reële positie van een ster en een
cluster min of meer afwijkende meetwaarden. Op basis van deze analogie, en
gesteund door enkele antropometrische gegevens, concludeerde hij in 1844 dat de
‘foutencurve’ toegepast door Laplace en door Carl Friedrich Gauss (1777-1855) op
astronomische kwantiteiten ook gold voor de variaties van reële mensen rond de
gemiddelde waarde. Op die manier droeg hij ertoe bij om de techniek van de
foutencurve om te zetten in de zogenaamde ‘Gaussof normaalverdeling’.
Waarschijnlijkheid werd zo van een maat die de grenzen van de menselijke kennis
aangaf, een instrument voor het onderzoek van variabiliteit in de natuurlijke en
sociale wereld. Quetelets ideeën vormden het startpunt voor de Engelse biometrische
school, opgezet door Francis Galton (1822-1911) en Karl Pearson (1857-1936), die
de wiskundige statistiek ontwikkelden tot een geheel van instrumenten voor de
analyse van gegevens in tal van domeinen.
Quetelet zelf claimde nooit enige filosofische originaliteit voor dit werk, voor een
deel omdat hij het als een natuurlijk uitvloeisel zag van de theorie van de ‘kleinste
kwadraten’. Zijn hardnekkigheid in het beschouwen van variatie als een equivalent
voor fout was gedeeltelijk verantwoordelijk voor de latere kritiek van Duitse statistici
en Franse mathematici, die hem volstrekt onfilosofisch vonden. Zijn visie was
inderdaad vooral praktisch, een programma voor georganiseerde waarnemingen
dat zou toelaten het complexe statistische domein begrijpelijk te maken in dezelfde
termen die Laplace en Newton hadden toegepast op de hemelmechanica. Min of
meer buiten zijn bedoelingen om hielp hij mee aan de creatie van een nieuw soort
wetenschap, gebaseerd op sleutelbegrippen als kans en variatie, en zoekend naar
collectieve verbanden die, althans in praktijk, niet konden worden herleid tot
wetmatige relaties tussen individuen.
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5 De wiskunde
Jean Mawhin

Jean-Guillaume Garnier: door Hess, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I. Prentenkabinet
▪

▪ De analyse en de mechanica
Aan het begin van de 19de eeuw ontwaakte de Belgische wiskunde uit een diepe
slaap van meer dan honderd jaar. De differentiaal- en integraalrekening, die in België
beroemde wegbereiders had zoals Gregorius a Sancto Vincentio (1584-1667) en
René-François de Sluse (1622-1685), en waarvan de ontwikkeling en toepassingen
de hele 18de-eeuwse wiskunde inspireerden, werd in onze universiteiten niet
onderwezen vóór 1817. Commandant Charles-François Le Prud'homme d'Hailly
(1746-1827), burggraaf van Nieuwpoort en een voormalig genieofficier publiceerde,
naast filosofisch werk, wel enkele verhandelingen over differentiaal- en
integraalrekening en de integratie van de partiële differentiaalvergelijkingen. Hoewel
hij hiermee lid werd van de Académie royale de Belgique en van het Institut de
France, zijn deze werken, en ook die over de stabiliteit van gewelven, heden ten
dage al lang vergeten.
Een tekort aan bekwame wiskundigen uit eigen land dwong de rijksuniversiteiten
van Luik, Leuven en Gent (1817), om aanvankelijk een beroep te doen op
buitenlandse geleerden om hun studenten differentiaal- en integraalrekening aan
te leren. Zo werd te Gent deze taak toevertrouwd aan de Fransman Jean-Guillaume
Garnier (1766-1840), auteur van meerdere gerespecteerde handboeken en te
Leuven aan de Sardiniër Gaspard-Michel Pagani (1796-1855). In Luik werd
daarentegen wel Jan-Michiel Vanderheyden (1768-1836), oud-hoogleraar van de
Oude Leuvense Universiteit, benoemd. Na de onafhankelijkheid was dit tekort
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grotendeels weggewerkt en werden vooral Belgische wiskundigen aan de Belgische
universiteiten benoemd.
Hoewel de wiskundigen van het latere België geen essentiële bijdrage leverden
tot de ontwikkeling van de wiskundige analyse tijdens de 18de en de eerste helft
van de 19de eeuw, namen ze toch actief deel aan de felle discussies over de
grondslagen van deze discipline. Zoals overal elders verzetten de aanhangers van
het gebruik van het ‘oneindig kleine’ zich tegen de adepten van de ‘methode der
limieten’; daarnaast waren er wiskundigen die de infinitesimaalanalyse zuiver
algebraïsche fundamenten wilden geven. Deze belangstelling voor de fundamenten
blijkt uit de eerste uitgegeven universiteitscursussen differentiaal- en
integraalrekening.
In 1854 liet Jean-Alexis Timmermans (1801-1864) de lessen die hij sinds 1835
gaf aan de universiteit van Gent uitgeven. Dit is waarschijnlijk de eerste Belgische
cursus wiskundige analyse. In de inleiding wordt de keuze van de gebruikte methode
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Jean-Alexis Timmermans, door F. Demeersman. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I,
Prentenkabinet ▪

toegelicht: ‘De manier waarop de infinitesimaalrekening hier wordt uiteengezet, is
die welke is voorgesteld door Landen en Dalembert [sic] en veronderstelt de
aanvaarding van limieten. Deze methode heeft tegenover haar concurrent, de
methode van het oneindig kleine, het enorme voordeel dat ze uiterst nauwkeurig
en juist is. Immers, ze past de regels van de aritmetica en algebra slechts toe op
eindige, en bijgevolg voor de geest begrijpbare kwantiteiten, terwijl de andere
methode zonder meer aanneemt dat diezelfde regels nog gelden wanneer men
kwantiteiten neemt van een niet te omschrijven grootte en bijgevolg niet bevattelijk
voor onze zintuigen en ons verstand. Er is dus getracht om uitsluitend uit het principe
der limieten op een planmatige en uniforme wijze alle fundamentele stellingen van
de differentiaalrekening af te leiden; maar de oude methode van Leibnitz [sic] biedt
te grote voordelen wat betreft bondigheid en eenvoud om er zomaar aan voorbij te
gaan; daarom zijn er meestal twee bewijzen: het ene bewijs bedoeld om de geest
te overtuigen, het andere om hem te ontlasten en beter te doen onthouden’. Het is
duidelijk: de uitdrukking ‘Belgisch compromis’ bestaat al veel langer dan vandaag.
Uit dit citaat mogen we echter niet zonder meer afleiden dat de cursus een voorloper
is van de moderne uiteenzettingen over de differentiaalrekening. Het fundamenteel
begrip limiet wordt nergens gedefinieerd en twee ‘bewijzen’, een meetkundig en
een analytisch, moeten de lezer ervan overtuigen dat elke willekeurige functie een
afgeleide heeft!
De van Luxemburg afkomstige Antoine Meyer (1803-1857) was eerst hoogleraar
aan de Koninklijke Militaire School en aan de Université libre de Bruxelles en daarna
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aan de universiteit van Luik. In 1855 publiceerde hij de cursus differentiaalrekening
die hij sinds 1849 in laatstgenoemde instelling doceerde. Het Avant-propos bevat
een korte, kritische analyse van de verschillende voorgestelde methoden om de
‘afgeleide’ f′x = dy/dx van een functie y = f(x) te definiëren. Kort samengevat: ‘men
merkt dus dat deze methoden te herleiden zijn tot twee hoofdconcepten: de definitie
van Euler, name-

Antoine Meyer. Lithografie door E. Meyer. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I.
Prentenkabinet ▪
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lijk dy = 0, dx = 0, en de methode van het oneindig kleine, die in haar deducties een
absurd principe hanteert’. Dan beschrijft hij de methode van Ernest Lamarle
(1806-1875), hoogleraar burgerlijke bouwkunde aan de universiteit van Gent: ‘volgens
deze methode valt de verhouding uiteen in twee delen: het eerste deel,
onafhankelijk van Δx, aangeduid met f′x; het tweede, variërend met Δx, voorgesteld
door η. Men heeft dus:
. Lamarle definieert vervolgens de differentiaal dy
met de vergelijking dy = f′x∙Δx. Deze definitie is exact en de auteur moet worden
gezien als de eerste die de ware betekenis van de differentiaal heeft gegeven’.
Meyer begint zijn Préface dan ook als volgt: ‘Ik heb getracht deze elementen
onafhankelijk te maken van de methode van fluxies, van het oneindig kleine, van
het uiterst kleine, van de afgeleiden en van de limieten. Het is bekend dat geen van
deze methoden de geest totaal bevredigt: de ene geven tegenstrijdige resultaten,
de andere missen nauwkeurigheid of berusten op vage redeneringen en leiden tot
lange, omslachtige berekeningen. De methode die ik gebruik en als de enige juiste
beschouw, heeft als dubbel voordeel dat ze de differentiaalrekening de duidelijkheid
geeft van de algebra én dat ze tot resultaten komt langs de gemakkelijkste,
eenvoudigste en kortste weg’. Een lezing van het werk toont aan dat Meyer onterecht
optimistisch is. In feite berust zijn benadering op een ‘theorema’ dat stelt dat voor
elke functie y = f(x), f(x+Δx) steeds kan geschreven worden onder de vorm
2

f(x)+f′x∙Δx+η(x,Δx)∙(Δx) . Het ging hier duidelijk om een herhaling van de mislukte
poging van Lagrange om de differentiaalrekening een zuiver algebraïsche basis te
geven.
Meyers opvolger Mathias Schaar (1817-1867) was ook van Luxemburgse afkomst
en werd bekend met werk over hogere aritmetica en Euleriaanse functies. In 1862
publiceerde Schaar zijn cursus infinitesimaalanalyse, een werk dat hij ook aan de
universiteit van Gent gebruikte nadat hij in 1864 Timmermans was opgevolgd. Dit
boek, dat door de overeenkomst met de aan de Ecole polytechnique gebruikte Cours
d'analyse van Sturm op plagiaat lijkt, voldeed uiteraard aan de strenge maatstaven
die in die tijd in Frankrijk werden gehanteerd. Schaar was ook verantwoordelijk voor
de introductie van de studie van ‘functies van een complexe veranderlijke’ in de
cursussen van de tweede cyclus.
De discussies over de fundamenten van de analyse beperkten zich niet tot de
inleidingen van de universiteitscursussen infinitesimaalrekening. Meerdere werken
werden geheel aan het onderwerp gewijd. Zo is Lagranges algebraïsche benadering
te vinden in een door F. Haeck enthousiast verdedigde verhandeling uit 1845 van
François-Joseph Gilain (1823-1858). In dezelfde periode steunde Jean-Nicolas Noël
(1783-1867), hoogleraar aan de universiteit van Luik, de infinitesimaalmethode in
het eerste werk uit de reeks Mémoires de la Société royale des Sciences de Liège,
waarin staat te lezen: ‘Iedere kwantiteit is te verwaarlozen en is te zien
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Mathias Schaar. Lithografie door J. Schubert. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I.
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als absoluut nul ten opzichte van een andere die haar oneindig maal bevat: het is
een nul in relatie tot deze laatste, hoewel deze nul een waarde heeft en niet de
absolute nul is of het niets, duidend op de afwezigheid van iedere grootheid’. In
dezelfde reeks verscheen in 1868 het postume Exposition nouvelle des principes
du calcul différentiel et intégral van de meetkundige Jean-Baptiste Brasseur
(1802-1868), uitgegeven door zijn opvolger François Folie. De Luxemburger Brasseur
had sinds 1829 aan het boek gewerkt. Als we Folie mogen geloven dan is de auteur
‘erin geslaagd de Langrange-methode, die enkel de eindige analyse gebruikt, even
gemakkelijk hanteerbaar en even nauwkeurig te maken als de methode van de
limieten of die van de fluxies’. Het werk van Cauchy maakte evenwel de publicatie
van dit werk in 1829 bijna overbodig.

Louis-Philippe Gilbert. Lithografie door J. Schubert. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert
I. Prentenkabinet ▪

De bijdragen van de eerder vermelde Ernest Lamarle hebben meer weerklank
gekregen. Bij zijn mislukte poging om aan te tonen dat iedere continue functie
afleidbaar is, tenzij op uitzonderlijke punten, introduceerde Lamarle impliciet de
‘getallen van lagere en hogere afgeleiden van een functie’, heden bekend onder de
naam ‘Dini-afgeleiden’ en fundamenteel voor de ontwikkeling van de moderne theorie
van de functies van reële veranderlijken. Een latere poging van dezelfde auteur om
de infinitesimaalrekening een geometrische en kinematische basis te geven, bleek
niet zo succesvol.
De polemiek over de fundamenten van de infinitesimaalrekening bereikte ook het
middelbaar onderwijs toen werd besloten tot de invoering van elementaire begrippen
uit de differentiaal- en integraalrekening. De ‘infinifuges’ (voorstanders van de
limietentheorie) verzetten zich hardnekkig tegen de ‘infinicoles’ (voorstanders van
het gebruik van het oneindig kleine), op een manier die vergelijkbaar is met de strijd
rond de ‘moderne wiskunde’ een eeuw nadien.
Pagani's opvolger te Leuven was Louis-Philippe Gilbert (1832-1892). Hoewel
Gilbert was geboren in België (waar hij bleef wonen) uit een Franse vader en een
Belgische moeder, behield hij de Franse nationaliteit. Deze encyclopedische geest
en polemist schreef een cursus analyse waarvan de tweede editie (1878), samen
met een beroemd traktaat van de Italiaan Ulisse Dini (1845-1918), het eerste leerboek
was waarin een voorbeeld stond van een overal continue en nergens afleidbare
functie. De grafiek van zo'n functie is in huidige termen een ‘fractaal’, een wiskundige
constructie die het midden houdt tussen een kromme en een vlak en waaraan men
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een dimensie toekent tussen één en twee. Gilberts cursus bevatte ook, lang voor
de Franse equivalenten, recente verbeteringen gerealiseerd in Frankrijk, Duitsland
en Italië op het vlak van de rigoureuze presentatie van de fundamenten van de
analyse.
In Luik werkte Gilberts ‘alter ego’, Eugène Catalan (1814-1894), eveneens een
in onze streken geboren Fransman. Deze oud-leerling van de Ecole polytechnique
was even vrijzinnig en republikeins als Gilbert katholiek en behoudsgezind was, en
hij liet
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dit graag merken tijdens de revolutiedagen van 1830, 1848 en 1851 te Parijs. Dit
was erg nadelig voor de toekomstkansen van zijn academische loopbaan in Frankrijk,
waar hij ondanks een rijk en gevarieerd wiskundig oeuvre nooit een post van
hoogleraar aan een universiteit of een belangrijke school kreeg toegewezen. Gelukkig
bood de Belgische regering hem in 1865 de leerstoel analyse van de universiteit
van Luik aan. Catalan kweet zich toegewijd van zijn taak tot aan zijn emeritaat in
1884.
Catalan was een bijzonder inventief wiskundige. In de algebra heeft hij het
belangrijke begrip ‘circulerende determinant’ ontdekt. In de hogere aritmetica
introduceerde hij getallen gedefinieerd door de formule:

Men noemt ze ook de ‘getallen van Catalan’ en ze komen voor in talrijke
‘combinatorische vraagstukken’. De zogenaamde ‘constante van Catalan’ C is gelijk
aan de som van de oneindige reeks
Ze bedraagt bij benadering 0,915965... en het is nog steeds onbekend of C
rationaal of irrationaal is. Het ‘theorema van Catalan’, dat eerder de ‘hypothese van
Catalan’ zou moeten worden genoemd aangezien het nog altijd niet is bewezen,
stelt dat de diofantische vergelijking (d.w.z. waarvan enkel de oplossingen in gehele
getallen worden weerhouden)
y

t

x - z = 1,
geen andere oplossing heeft dan x =3, y =2, z =2, t=3, op voorwaarde dat x,y,z,t
> 1.
Catalan publiceerde ook een wat ongeordende maar van intelligente commentaar
voorziene cursus analyse. Die inspireerde de cursus van zijn opvolger Joseph
Neuberg (1840-1926), een Luxemburgse specialist van de ‘géometrie du triangle’,
die, tot de hervorming van de moderne wiskunde, generaties adolescenten tot
verrukking dan wel tot wanhoop heeft gedreven.
Tot slot kan men niet voorbijgaan aan de cursus analyse van Paul Mansion
(1844-1919), hoogleraar aan de universiteit van Gent en een onvermoeibaar
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Emile Delpérée, Portret van Eugène Catalan, 1884. Luik, Université de Liège, Collections
artistiques ▪

gangmaker van de wiskunde in België. Net zoals dat van Gilbert, was het boek van
Mansion een grote stap voorwaarts in het strenge exposé van de
infinitesimaalanalyse. Bovendien was er op toegezien dat het aanleren van deze
moeilijke discipline gebeurde vanuit een historisch perspectief.
In 1874 startten Catalan en Mansion met Nouvelle correspondance mathématique,
een wiskundig tijdschrift dat de opvolger was van het beroemde
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Correspondance mathématique et physique van Adolphe Quetelet. In 1880 werd
het vervangen door Mathesis, een tijdschrift over elementaire wiskunde, geleid door
Mansion en Neuberg, dat snel tot buiten de grenzen befaamd zou worden.
Alles was klaar voor een rijke oogst. De loopbaan van Belgiës beroemdste analist
ving aan met een meesterlijk bewijs dat een korte toelichting verdient. Het is bekend
dat een geheel getal groter dan één een priemgetal wordt genoemd als het alleen
deelbaar is door zichzelf en door één. Zo zijn 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 en 19 de
priemgetallen kleiner dan 20. Euclides had al aangetoond dat er priemgetallen
bestaan die zo groot zijn als men maar wenst, doch de verdeling der priemgetallen
over de gehele getallen leek elke wet te tarten. De grote Duitse wiskundige,
astronoom en fysicus Carl Friedrich Gauss (1777-1855) veronderstelde echter in
1798, bij het bestuderen van de tafels der priemgetallen, dat het getal π(n) van de
priemgetallen kleiner dan of gelijk aan n, bij benadering gelijk is aan n/log n, waarbij
log n de neperiaanse logaritme van n aanduidt. De benadering wordt steeds beter
als n groter wordt. Meer exact geformuleerd, neigt de relatieve fout tussen de twee
uitdrukkingen naar 0 wanneer n oneindig groot wordt. Die verrassende hypothese
bracht twee schijnbaar ver van elkaar gelegen domeinen samen: de getallentheorie,
rijk van het discrete, en de infinitesimaalrekening, paradijs van het continue. De
grootste wiskundigen van de 19de eeuw probeerden dit resultaat tevergeefs te
bewijzen. Pas in 1896 zouden twee wiskundigen onafhankelijk van elkaar maar op
basis van gelijkaardige technieken, ontsproten uit de theorie van de functies van
een complexe veranderlijke, de hypothese omzetten in het ‘theorema der
priemgetallen’: de Fransman Jacques Hadamard (1865-1963) en de Belg
Charles-Jean de La Vallée Poussin (1866-1962), die hoogleraar was aan de
Katholieke Universiteit van Leuven publiceerde in de Annales de la Société
scientifique de Bruxelles. De familie van Charles de La Vallée Poussin telde meerdere
eminente universiteitsprofessoren, onder wie zijn neef en leermeester Louis-Philippe
Gilbert.

In zijn Journal d'un bourgeois de Paris geeft Eugène Catalan een kritische visie op zijn tijd.
Luik, Université de Liège. CICB, Ms. 1.308 ▪
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Wiskundig model, door Eugène Catalan gebruikt tijdens zijn cursussen. Luik, Centre d'Histoire
des Sciences et des Techniques ▪

De La Vallée Poussin volgde Gilbert op na diens vroege overlijden in 1892. De
jonge docent was nog maar 26 jaar, maar hij had al wel gestudeerd in Parijs bij
Camille Jordan (1838-1922), Charles Hermite (1822-1901), Gaston Darboux
(1842-1917) en Henri Poincaré (1854-1912). Zijn eerste publicaties hadden reeds
de aandacht getrokken van de Belgische wiskundige wereld, in het bijzonder van
Paul Mansion. Het succes van 1896 gaf hem internationale bekendheid, nadien
bevestigd met belangrijke werken over de integratietheorie van Riemann en
Lebesgue (‘integreerbaarheidstest van de La Vallée Poussin’), de benadering van
functies (‘kern van de La Vallée Poussin’), de harmonische analyse (‘convergentietest
en sommatiemethode van de La Vallée Poussin’), de conforme afbeelding en de
potentiaaltheorie. Daarnaast schreef hij talloze notities over niet-euclidische
meetkunde, waarschijnlijkheidsrekening, de beperkte relativiteit, de beweging van
een lichaam en over wat later lineaire programmering werd genoemd. De La Vallée
Poussin redigeerde en publiceerde zijn cursus analyse volgens de traditie van
Gilbert. De cursus kende tussen 1903 en 1959 twaalf uitgaven, werd vertaald in het
Russisch en heruitgegeven bij Dover in de Verenigde staten. Talrijke Europese en
Amerikaanse wiskundigen erkennen de analyse te hebben geleerd via het boek van
de La Vallée Poussin. De tweede uitgave, uit 1909, was trouwens het allereerste
werk over elementaire analyse dat de ‘integraal van Lebesgue’ verklaarde, terwijl
de derde editie, uit 1914, reeds het belangrijke begrip ‘totale differentiaal’ van een
functie van meerdere veranderlijken uiteenzette.
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de La Vallée Poussin uitgenodigd om les
te geven aan de universiteit van Harvard, het Collège de France, de Sorbonne en
de universiteit van Genève. Hieruit
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Cours d'analyse infinitësimale (1903) van Charles-Jean de La Vallée Poussin.
Louvainla-Neuve, Bibliothèque des Sciences exactes ▪

volgden klassiek geworden monografieën over de integratie en de benadering van
functies. Toen op het einde van de oorlog de International Mathematical Union werd
opgericht, werd de La Vallée Poussin de eerste voorzitter. Hij was doctor honoris
causa van verschillende buitenlandse universiteiten en lid van meerdere academiën.
Toen de Katholieke Universiteit van Leuven voor haar eminente analist in 1928 een
jubileumviering organiseerde, was het erecomité een echte ‘who is who’ van de
wiskunde uit die tijd. Kort daarna verleende Koning Albert I de titel van baron aan
deze onbetwistbare leider van de Belgische wiskunde.
De La Vallée Poussin overleed op 96-jarige leeftijd jaar. Hij had 60 jaar lesgegeven
aan de Leuvense universiteit, was 64 jaar lid geweest van de Académie royale de
Belgique en had driekwart eeuw de wiskunde beoefend! Over de wiskunde zei hij:
‘van zodra ze mij is geopenbaard, heb ik mezelf onvoorwaardelijk overgeleverd. Ik
heb haar veel gevraagd en hoewel ze me had kunnen afwijzen, heeft ze me
onafgebroken plezier bezorgd. Ze is voor mij een altijd mooie, altijd verscheiden,
altijd nieuwe wereld geweest, zoals dat hoort tussen geliefden’. En voorts: ‘De
wiskundige wetenschap is een kunst, en een kunst laat een belangrijke plaats aan
het gevoel en aan de individuele esthetiek. Wiskundige theorieën zijn constructies
waarvan de opbouw minstens voor een deel vrij blijft, en de artiest die ze ontwerpt,
legt er een deel van zichzelf in. Hij laat zich leiden door een bepaald gevoel voor
schoonheid, iets dat men smaak noemt en het product is van de opvoeding, het
milieu, een of ander verafgelegen onderbewustzijn, dat voortkomt uit het diepere
vernuft van het ras, maar dat zich onttrekt aan de analyse, wat dan weer bewijst
dat zelfs in meetkunde het hart soms zo zijn redenen heeft die de rede niet begrijpt’.
Ook al was de La Vallée Poussin een estheet, een aristocraat van het intellect, een
befaamd professor, bevriend met alle grote wiskundigen van zijn tijd, toch werkte
hij aan de wiskunde als een eenzame smid. Nergens, ook niet aan de Leuvense
universiteit, creëerde hij een school, en de weinige leerlingen die hij had, beschikten
niet over de kracht noch over het nodige talent om de fakkel door te geven.
Hetzelfde kan niet worden gezegd van Théophile De Donder (1872-1957),
hoogleraar aan de Université libre de Bruxelles. Aan hem dankt deze instelling een
traditie van kwalitatief onderzoek in de wiskunde, de wiskundige natuurkunde en
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de theoretische scheikunde. Beïnvloed door het onderricht van Poincaré te Parijs,
ontwikkelde De Donder de theorie van de ‘integraalinvarianten’ en verrichtte hij
pionierswerk in wat later de theorie van de ‘buitenste differentiaalvormen’ zou worden
genoemd, een machtig hulpmiddel dat vandaag onmisbaar is in de wiskunde en de
theoretische fysica.
De Donder gebruikte reeds in 1904 werk van Elvin Christoffel (1829-1900),
Gregorio Ricci (1853-1925) en Tullio Levi-Civita (1873-1941) over ‘absolute
differentiaalrekening’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij onmiddellijk het belang
heeft ingezien van Einsteins eerste werken over ‘algemene relativiteit’, en er de
technieken van zijn eigen ‘variatierekening’ op heeft toegepast. Een interessante
briefwisseling met de grote Duitse geleerde
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uit de periode 1916-1923 biedt een bijzonder levendige en leerrijke kijk op dit
onderzoek. De Donders wiskundig standpunt verschilde soms totaal van Einsteins
natuurkundig standpunt. Later zullen we dieper ingaan op een gelijkaardig
meningsverschil tussen Einstein en Georges Lemaître (1894-1966), die door De
Donder als een van zijn leerlingen werd beschouwd.
In de thermodynamica introduceerde De Donder een nieuwe formulering van de
tweede wet, gebaseerd op het belangrijke concept ‘affiniteit’. Dat heeft geleid tot de
ontwikkeling van de thermodynamica van onomkeerbare processen en van de
beroemde School van Brussel. Terloops merken we op dat deze productieve auteur
(meer dan tweehonderd artikels en mededelingen, een tiental boeken, en een
uitgebreide briefwisseling met de Broglie, Eddington, Lorentz. Volterra en Einstein)
ook een begaafd muzikant was en meerdere stukken voor piano componeerde. Het
mag dan ook niet verbazen dat De Donder in 1911, ter gelegenheid van zijn eerste
les wiskundige natuurkunde aan de universiteit van Brussel, zijn lievelingsdiscipline
zo definieert: ‘De wiskundige natuurkunde omsluit het zuiverste beeld dat het
aanschouwen van de Natuur in een mens kan oproepen; dit beeld heeft alle
kenmerken van een kunstwerk: het heeft eenheid, het is echt en subliem; dit beeld
is voor de fysische natuur wat de Muziek is voor de duizenden geluiden die de lucht
vullen, en aldus is de wiskundige Natuurkunde een onuitputtelijke bron van hogere
geneugten, laat ze ons van de Natuur houden en geeft ze aan de ziel een verrijking
die charmeert en verheft’.
Niettegenstaande zijn belangrijkste bijdragen tot de experimentele fysica behoren,
heeft Joseph Plateau (1801-1884), hoogleraar aan de universiteit van Gent, zijn
naam gegeven aan een van de moeilijkste problemen in de variatierekening: het
‘probleem van Plateau’. Dit is het bepalen van het vlak (of vlakken) met het kleinste
oppervlak dat steunt op een ruimtekromme. Plateau wist deze oppervlakken
experimenteel te demonstreren en te onderzoeken met een zeepfilm steunend op
gebogen ijzerdraad. Talrijke 19de-eeuwse wiskundigen, onder wie Lamarle en
Catalan, berekenden bijzondere oplossingen van de corresponderende partiële
differentiaalvergelijking, in 1760 reeds geformuleerd door Joseph-Louis Lagrange
(1726-1813). Pas in 1931 zouden Jesse Douglas (1897-1965) en Tibor Radó
(1895-1965) het eerste bewijs leveren van het bestaan van een oplossing in
algemene omstandigheden. Een precieze beschrijving van het geheel van
oplossingen is heden nog altijd veraf.
Pierre-François Verhulst (1804-1849), een tijdgenoot van Plateau, gaf een blijvende
bijdrage aan wat nu de ‘wiskundige populatietheorie’ heet. Nadat hij uit Italië, waar
hij verbleef voor zijn gezondheid, was verbannen omdat hij de paus had willen
overtuigen de Pauselijke Staten een grondwet te verlenen, werd Verhulst in 1834
hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School. Tussen 1835
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en 1840 gaf hij ook les aan de Université libre de Bruxelles. Onder impuls van
Quetelet, die nochtans niet dezelfde conclusies wilde trekken als zijn leerling, stelde
Verhulst in 1847 een differentiaalvergelijking op die de bekende ‘vergelijking van
Malthus’
dn/dt = an,
die de evenredigheid uitdrukt tussen het groeipercentage van een populatie en
de populatie zelf, modificeert door de invoering van een term van weerstand tegen
de exponentiële toename van de populatie:
2

dn/dt = an - bn .
Bijna een eeuw later werd Verhulsts werk door de Amerikaanse onderzoeker
Raymond Pearl (1879-1940) weer opgenomen. Sedertdien werd de ‘vergelijking
van Verhulst’ met succes toegepast op diverse populaties, van drosophilae tot
schapen, en zelfs op enkele menselijke populaties. De oplossingen zijn functies
waarvan de grafiek een S-vormige kromme is, een zgn. ‘logistische kromme’. De
oplossingen van de corresponderende differentievergelijking
2
nk+1 = Ank - Bn k, k = 0, 1, ...,
hebben een veel gecompliceerder gedrag, en die maken haar momenteel tot één
van de paradigma's van de ‘chaostheorie’.
De toegepaste analyse is ook verduidelijkt door Junius Massau (1852-1909),
hoogleraar analytische mechanica en grafostatica te Gent. We danken aan hem de
creatie van de ‘grafische integratie’, waarvan de toepassing zich uitstrekt tot de
partiële differentiaalvergelijkingen. Hij was tevens een van de grondleggers van de
‘theorie der rekentafels’ of de ‘nomografie’, die tot doel heeft de numerieke
berekeningen te vervangen door grafische tafels die in een oogopslag de resultaten
geven. Massau's werken kregen een voorname plaats in de Cours de géométrie de
l'Ecole polytechnique van Maurice d'Ocagne (1862-1938); Junius Massau is een
van de meest geciteerde auteurs in het beroemde traktaat over praktische analyse
van Friedrich Adolf Willers (1893-1959).
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▪ De meetkunde
De heropleving van de studie van de meetkunde in België in de eerste helft van de
19de eeuw was ondenkbaar zonder de bijdragen van Adolphe Quetelet (1796-1874)
en Germinal Dandelin (1794-1847), beiden geboren uit een Franse vader en een
uit onze streken afkomstige moeder. De militaire loopbaan van Dandelin, oud-leerling
van de Ecole polytechnique, bracht hem tot de graad van kolonel. Quetelet was niet
alleen statisticus, maar ook beurtelings dichter, literator, wiskundige, socioloog,
historicus, fysicus, meteoroloog en astronoom. Hij exploreerde de grotten van Han
in 1822 en stichtte in 1826 de Sterrenwacht van Brussel, die hij veertig jaar leidde.
Als klasgenoten in het Lyceum van Gent startten beide meetkundigen hun
samenwerking met het schrijven van een opera in één bedrijf op muziek van Charles
Ots (1776-1845), getiteld Jean Second ou Charles-Quint dans les murs de Gand.
De wiskundigen kunnen, achteraf gezien, alleen maar blij zijn dat deze poging zonder
succes is gebleven.
In die tijd kon men nog denken dat de theorie der kegelsneden voltooid was. Toch
werd ze tussen 1820 en 1822 vernieuwd door twee verhandelingen van Quetelet
en Dandelin waarin met name werd gesteld dat de brandpunten van een snede van
een rechte kegel door een vlak de contactpunten zijn
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van dat vlak en van de twee sferen ingeschreven in de kegel en rakend aan het
vlak. Het theorema behoort tot een geheel van resultaten dat door de Franse
wiskundige Théodore Olivier (1793-1853) in 1847 de ‘Belgische theorema's’ werd
genoemd, een ‘nationalistische’ benaming - zeldzaam in de wiskunde - die nog
steeds wordt gebruikt. Volgens Michel Chasles (1793-1880) was dit theorema de
eerste constructie ooit van de brandpunten van de kegelsneden in de kegel. Henri
Lebesgue (1875-1941) beaamde dit honderd jaar later: ‘de theorema's - naar mijn
weten de enige genoemd naar een Natie - hebben gezorgd voor een nieuw wiskundig
feit: de bepaling van de brandpunten en richtlijnen van het snijvlak van een
omwentelingskegel; tegelijk hebben ze de middelen gegeven om het elementair
onderwijs van de theorie der kegelsneden te vernieuwen, te vereenvoudigen, te
verkorten en te verstevigen’.
Tussen 1823 en 1825 bestudeerde Quetelet de ‘brandvlakken’, omhulde krommen
van lichtstralen uitgezonden vanuit een gegeven lichtbron en

Bernard Gaillot, Le géomètre. Brussel. Koninklijke Bibliotheek Albert I, Prentenkabinet ▪
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Mémoire sur une nouvelle théorie des sections coniques dans le solide. Handschrift van
Adolphe Quetelet over de kegelsneden. Brussel, Acadeémie royale de Belgique ▪

weerkaatst door een kromme. Dit verschijnsel kan men waarnemen in een kop koffie
die voldoende wordt belicht. De krommen spelen een belangrijke rol in talrijke
moderne wiskundige theorieën.
Samen met Garnier lanceerde Quetelet in 1824 Correspondance mathématique
et physique, het eerste Belgisch tijdschrift dat volledig aan wis- en natuurkunde was
gewijd. Als vast secretaris van de Académie royale de Belgique van 1835 tot 1874
introduceerde hij in 1833 het Bulletin de l'Académie royale de Belgique, dat model
zou staan voor de bekende Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris.
Hoewel hij vooral bekendheid genoot als meetkundige, heeft Dandelin in 1826
een opmerkelijk
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werk gepubliceerd over de benadering van de oplossingen van numerieke
vergelijkingen, waarin hij een in 1834 door de Rus Nicolas Lobatchewsky (1792-1856)
en in 1837 door de Zwitser Carl Gräffe (1799-1873) opnieuw ontdekte methode
ontwikkelde die nog steeds bekend is als de ‘methode van Dandelin-Gräffe’.
De technieken van Quetelet en Dandelin waren ingenieus maar elementair. Ze
deden geen beroep op de analytische meetkunde, noch op de analyse. Hun manifest
was ongetwijfeld de eerder vermelde verhandeling van Chasles, een antwoord op
een vraag van de Académie royale de Belgique uit 1830. Het doel van deze
verhandeling, zo schreef Chasles, was ‘aantonen dat de Meetkunde, die zelf al meer
dan een eeuw lang vond dat ze machteloos was en afhing van de hulpmiddelen en
verwezen-

Buste van Pierre-Germinal Dandelin, door Charles Van Oemberg. Brussel, Paleis der
Academiën ▪

lijkingen van de algebraïsche Analyse, integendeel vatbaar was voor algemene
principes en creatieve methodes zoals die van de Analyse’. Deze principes waren
een handleiding voor de Belgische meetkundigen Jean-Baptiste Brasseur
(1802-1868), François Folie (1833-1905), Constantin Le Paige (1852-1929) en
François Deruyts (1864-1902).
Ons land bleef niet onaangeroerd door de debatten over de niet-euclidische
meetkundes. Lange tijd had men geprobeerd het beroemde vijfde postulaat van
Euclides (door een punt buiten een rechte gaat hoogstens één rechte evenwijdig
aan de gegeven rechte) te bewijzen, totdat enkele geleerden het originele idee
opvatten zich toe te leggen op de logische opbouw van een meetkunde die was
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gebaseerd op de negatie van dit postulaat. De publicaties van János Bolyai
(1802-1860) en Nicolas Lobatchewsky in die richting verschenen net vóór de
Belgische onafhankelijkheid.
De belangrijkste Belgische bijdragen in dit domein staan op naam van
Joseph-Marie De Tilly (1837-1907), luitenant-generaal in de artillerie en
commandant-directeur van de Koninklijke Militaire School. Ze dateren uit een periode
waarin onderzoek naar niet-euclidische meetkunde nog gelijk stond met ketterij. De
Tilly liet ze zelfs onvermeld in een uitgebreid rapport over de mathematische
bijdragen dat hij opstelde naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de
Académie royale de Belgique. De generaal-meetkundige deed elders het relaas
over de totstandkoming van zijn ontdekkingen: ‘Ik had alle fundamentele formules
van de nieuwe meetkunde gevonden zonder de naam van die Russische
meetkundige te kennen en zonder te weten dat tot dan toe geen enkele meetkundige
aan het postulaat had getwijfeld; maar ik moet toegeven dat ik er toen niet eens zelf
aan twijfelde, en ik hoopte nog een contradictie in mijn formules te vinden.
Lobatchewsky's werken bevestigden enkel dat het ijdele hoop was, maar ze leerden
me niets nieuws inzake de belangrijkste formules’.
In 1878 nam De Tilly de notie afstand als eerste niet herleidbaar begrip en bewees
hij dat de drie soorten meetkunde, de ‘riemannse’ (door een punt buiten een rechte
gaat geen enkele rechte
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parallel met de gegeven rechte), de ‘euclidische’ en de ‘lobatchewskische’ (door
een punt buiten een rechte gaan oneindig veel rechten parallel met de gegeven
rechte) er uit kunnen worden afgeleid. Hij trachtte ook, zonder succes, te bewijzen
dat er geen andere meetkundige systemen bestaan. De Tilly was ook een pionier
in de ontwikkeling van een niet-euclidische mechanica. Zijn werk was een
inspiratiebron voor Massau, Mansion, De Donder en de La Vallée Poussin. Deze
laatste toonde aan dat de kinematische beschouwingen die De Tilly gebruikte om
te bewijzen dat er slechts drie soorten meetkunde kunnen bestaan die met het
gewone systeem de begrippen rechte en vlak gemeen hebben, kunnen worden
vervangen door zuiver meetkundige axioma's.
De eerste bijdragen van Belgische mathematici tot de ‘infinitesimaalmeetkunde’
(vandaag spreekt men van differentiaalmeetkunde) waren bescheiden en beperkt
in omvang. We onthouden echter dat Pagani in 1832 in de studie van ruimtekrommen
zorgde voor de introductie van de triëder, gevormd door de tangens, de hoofdnormaal
en de binormaal in een punt. Veel later zouden de Franse meetkundigen Jean Frenet
(1847) en Joseph Serret (1851) hetzelfde doen. Men kan het betreuren dat de
gekende triëder nog steeds universeel bekend staat onder de naam ‘triëder van
Serret-Frenet’.
Alphonse Demoulin (1869-1947), hoogleraar te Gent, heeft zijn hele loopbaan
gewijd aan de infinitesimaalmeetkunde. Hij volgde te Parijs les bij Gaston Darboux,
bekend van Leçons sur la théorie des surfaces, en te Leipzig bij Marius Sophus Lie
(1842-1899), de ontwerper van de theorie der continue groepen. Na eerdere
pogingen van Ribaucourt, had Darboux de ‘methode van de mobiele triëder’ met
succes ingevoerd en toegepast. Elie Cartan (1869-1951) heeft ze omgevormd tot
een bruikbaar en heden onmisbaar werkinstrument voor de ijktheorieën in de fysica.
De ‘mobiele triëder’ is een ingenieuze aanpassing van de coördinaatassen; in plaats
van ze onbeweeglijk te houden, zoals in de analytische meetkunde, verbindt men
aan ieder punt op de bestudeerde kromme of het bestudeerde vlak een passend
assenstel, en bestudeert men achtereenvolgens de eigenschappen van
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de geometrische objecten tegenover deze mobiele assen en de verplaatsing van
deze assen. Kort na de eeuwwisseling introduceerde Demoulin een pentasfeer met
mobiele referentie (figuur gevormd door vijf, twee aan twee orthogonale sferen), en
creëerde hij de ‘anallagmatische meetkunde’, waarin de conforme groep de
voornaamste is. Demoulin toonde ook aan hoe men de methode van de mobiele
triëder origineel kan gebruiken in een aan Arthur Cayley (1821-1895) ontleende
versie van de euclidische meetkunde en in de projectieve meetkunde. Voor zijn
werken over tripelorthogonale systemen kreeg hij in 1911 de Prix Bordin van het
Institut de France, en in 1919 de tienjaarlijkse prijs voor zuivere wiskunde van de
Belgische regering.
Elie Cartan, die niet veel citeerde, liet niet na Demoulin te vermelden in zijn
beroemd werk over de mobiele triëder. De andere geciteerde auteurs zijn Darboux,
Lie, Maurer, Vivanti, Cotton, Bianchi,
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Lucien Godeaux. Burijngravure door Jos. Bonvoisin, 1947. Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Albert I, Prentenkabinet ▪

Fubini, Cech, Eisenhart en Ado. In zijn Notice erkende de grote Franse meetkundige
dat hij veel belang hechtte aan Demoulins werk: ‘Men weet wat een voordeel Darboux
heeft gehaald uit het gebruik van de mobiele tripelorthogonale triëder in de studie
van krommen en vlakken. Demoulin heeft Darboux' methode veralgemeend door
in de conforme en de projectieve ruimte mobiele referentiesystemen te gebruiken.
E. Cotton ... heeft een veel ruimere veralgemening aangewezen... Ik verbind mijn
theorie van de structuur van de continue groepen aan een veralgemening van de
theorie van de mobiele triëder, analoog aan die van E. Cotton’. Het bekend boek
over projectieve differentiaalmeetkunde van Guido Fubini (1874-1943) en Eduard
Cech (1893-1960) had een noot moeten bevatten met een samenvatting van
Demoulins werken, maar de Belgische meetkundige had helaas geen tijd om ze te
redigeren. Het boek bevat nochtans meerdere verwijzingen naar de werken van
onze landgenoot. Alphonse Demoulin, die te Gent differentiaal- en integraalrekening,
hogere analyse en hogere meetkunde onderwees, moest omwille van de volledige
vernederlandsing van de universiteit in 1936 stoppen met lesgeven; in 1939 werd
hij in de grootste stilte toegelaten tot het emeritaat.
Een andere grote Belgische meetkundige was Lucien Godeaux (1887-1975),
wiens lange carrière de hier behandelde periode overstijgt. Hij ontdekte de
‘algebraïsche meetkunde’, die zijn voorkeur genoot, in een verhandeling van Federigo
Enriques (1871-1946), waarna hij naar Bologna trok om les te volgen bij de meester
zelf. Hij definieerde de discipline als volgt: ‘De projectieve meetkunde is vatbaar

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

voor een heel verschillende extensie, verkregen door uitbreiding van het concept
homografie. Veronderstellen we voor meer eenvoud de gewone ruimte S3. Als twee
punten x en x' homoloog zijn in een homografie, dan zijn de coördinaten van het
ene punt evenredig aan de eerstegraadspolynomen met betrekking op de coördinaten
van het andere. Kan men de voorwaarde dat het polynomen van de eerste graad
moeten zijn, laten vallen en toch overeenkomsten bekomen die het algebraïsche
en een-eenduidige karakter van de homografieën behouden?’ De ‘birationale
transformaties’ of ‘transformaties van Cremona’ (een eenvoudig voorbeeld in het
vlak is de inversie tegenover een cirkel) geven een bevestigend antwoord op deze
vraag.
Het is erg moeilijk om Godeaux' bijdrage tot de algebraïsche meetkunde en de
projectieve differentiaalmeetkunde kort te bespreken; ze is door hemzelf uitstekend
geanalyseerd in een Notice. Godeaux was de initiator en belangrijkste ontwerper
van de theorie van de involuties op algebraïsche oppervlakken. De omvang van zijn
wetenschappelijk oeuvre is vrijwel uniek in de geschiedenis van de wiskunde: circa
1.200 titels - notities en bijdragen in binnen- en buitenlandse wetenschappelijke
tijdschriften, monografieën, didactische, vulgariserende en wetenschapshistorische
werken. Elk deel van het Bulletin de la Classe des Sciences de l'Aca-
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démie royale de Belgique tussen 1921 en 1975 bevat minstens één bijdrage van
Godeaux, en van de eerste 44 delen van het Bulletin de la Société royale des
Sciences de Liège, bevatten alleen de delen 23, 29 en 36 geen tekst van Godeaux,
wat ruimschoots wordt gecompenseerd door de gemiddeld vijf à zes artikels in de
andere delen.
Ook al heeft de vooruitgang van de abstracte algebra, de topologie en de theorie
van de functies van meerdere complexe veranderlijken het aanzien van de
algebraïsche meetkunde sterk gewijzigd in vergelijking met de Italiaanse traditie
waardoor Godeaux werd beïnvloed, toch worden de werken van onze landgenoot
nog altijd geciteerd in recente publicaties, en staan de ‘oppervlakken van Godeaux’
nog steeds centraal in het hedendaags onderzoek.
Een bespreking van de werken van Lucien Godeaux mag niet voorbijgaan aan
twee vulgariserende boekjes over meetkunde. Het woord vooraf van het tweede
begint met de woorden: ‘We hebben getracht het boek te schrijven dat we zelf
hadden willen lezen toen we twintig waren. Moge het van enig nut zijn!’ De wens
van de auteur is ongetwijfeld uitgekomen; zijn werk lag aan de basis van meer dan
één wiskundige roeping. Lucien Godeaux heeft veel artikels geredigeerd over
wetenschapsgeschiedenis, dikwijls in het kader van zijn activiteiten voor de Classe
des Sciences van de Academie royale de Belgique, waarvan hij 45 jaar lid was. Een
dun boekje, gepubliceerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, is het eerste en enige
overzichtswerk over de geschiedenis van de wiskunde in België sinds Quetelet een reeks korte essays, geschreven naar aanleiding van één of andere viering van
de onafhankelijkheid of van een instelling buiten beschouwing gelaten.
Naast zijn imposant oeuvre als onderzoeker staat een rijke onderwijscarrière,
eerst aan de Koninklijke Militaire School, vervolgens aan de universiteit van Luik.
Lucien Godeaux onderwees er wiskundige analyse en algebra, alsook analytische,
projectieve, infinitesimaal- en hogere meetkunde. Hij heeft ook nog tijd en energie
gevonden om in 1921 samen met De Donder en Alfred Errera (1886-1960),
hoogleraar aan de Université libre de Bruxelles en een eclectisch wiskundige, het
Belgisch Wiskundig Genootschap te stichten, in 1948 gevolgd door het Belgisch
Centrum voor Wiskundig Onderzoek, dat hij leidde tot in 1966. Het BCWO
organiseerde tussen het einde van de jaren '40 en het begin van de jaren '70
internationale congressen van hoog niveau, wat de ontwikkeling van de wiskunde
in ons land heeft gestimuleerd. Godeaux, een ambassadeur van de Belgische
wiskunde, was doctor honoris causa van meerdere buitenlandse universiteiten. Hij
kreeg in 1940 de Prix Poncelet van de Académie des Sciences de Paris en in 1950
de tienjaarlijkse prijs voor zuivere wiskunde.
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▪ De waarschijnlijkheidsrekening en de statistiek
Het belang van Quetelet voor de ontwikkeling van de toepassingen van de statistiek
op de sociale wetenschappen wordt algemeen erkend, alsook zijn rol in het onderwijs
en de vulgarisering van deze discipline. Maar men moet toegeven dat deze Belgische
geleerde niet op een betekenisvolle wijze heeft bijgedragen tot de ‘wiskundige
statistiek’. Het volgende citaat verwoordt de mening van Gnedenko en Sheinin: ‘Het
is onmogelijk zich een beeld te vormen van de ontwikkeling van de
bevolkingsstatistiek in de 19de eeuw zonder de werken te bestuderen van de
meetkundige, astronoom en meteoroloog Lambert-Adolphe-Jacques Quetelet
(1796-1874). Deze waren ingegeven door de ideeën van Laplace, Poisson en andere
geleerden, zoals J.B. Fourier, die een statistische beschrijving gaf van Parijs en van
het Departement van de Seine (1821-1829). Ofschoon hij op het gebied van de
wetenschap zelf niets duurzaams naliet, was Quetelet een talentvol vulgarisator
van de statistiek die de belangstelling van het Europese publiek wist te vatten.
Quetelet was voorzitter van de Belgische Centrale Commissie voor Statistiek en
organisator van het eerste internationaal congres voor statistiek’.
Ook Karl Marx (1818-1883) had zo zijn eigen idee over het statistisch oeuvre van
Quetelet: ‘In het verleden is hij erg nuttig geweest; hij bewees dat alle ogenschijnlijk
wisselvallige gebeurtenissen uit het sociale leven een intrinsieke noodzakelijkheid
bezitten, te wijten aan hun periodieke recurrentie en hun periodiek gemiddelde.
Nochtans is hij er nooit in geslaagd deze noodzakelijkheid te interpreteren. Hij boekte
geen enkele vooruitgang; hij stelde zich tevreden met het uitbreiden van zijn
waarnemingen en berekeningen’.
De Franse wiskundige Joseph Bertrand (1822-1900) trok Quetelets concept van
de ‘gemiddelde mens’ in het belachelijke: ‘In het lichaam van de gemiddelde mens
plaatst de Belgische auteur een gemiddelde ziel. Men moet, om de morele kwaliteiten
samen te vatten, 20.000 karakters samensmeden tot één enkel. De type-mens kent
dus hartstocht noch ondeugd, is dwaas noch moedig, is onwetend noch geleerd, is
meestal ingedommeld tussen slaap en waakzaamheid, twijfelt steeds tussen ja en
nee; kortom hij is middelmatig in alles. Na 38 jaar het gemiddelde rantsoen te hebben
gegeten van een gezonde soldaat, zou hij sterven, niet van ouderdom, maar van
een gemiddelde ziekte die de statistiek bij hem zou vaststellen’. In 1949 zou een
andere Franse wiskundige, Maurice Fréchet (1878-1973), de mogelijkheden van
de moderne statistiek gebruiken om het concept van Quetelet te herwaarderen.
Quetelet schreef ook vulgarisatiewerken over de waarschijnlijkheidstheorie. Het
is niet verwonderlijk dat de waarschijnlijkheidsrekening en de theorie van de
waarnemingsfouten een belangrijke plaats hebben gekregen in het Belgisch hoger

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

Adolphe Quetelet, Congrès international de statistique, 1873, frontispice. Brussel, Koninklijke
Sterrenwacht van België ▪

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

115
onderwijs. Hoewel onze geleerden in de hier behandelde periode geen fundamentele
bijdragen hebben geleverd, zijn toch enkele geïsoleerde notities (De Tilly, Liagre,
Catalan, Mansion, de La Vallée Poussin) en verhandelingen gerealiseerd. De
vroegste uitgave was ongetwijfeld die van Jean-Baptiste Liagre (1815-1891), bestemd
voor de leerlingen van de Koninklijke Militaire School. Vooral het praktische deel is
interessant. Antoine Meyers cursus aan de universiteit van Luik werd na zijn dood
gepubliceerd door zijn opvolger François Folie, en vertaald in het Duits. Ook Paul
Mansion, die te Gent Emmanuel-Joseph Boudin (1820-1893) opvolgde in de leerstoel
waarschijnlijkheidsrekening, publiceerde de cursus van zijn voorganger. Edouard
Goedseels (1857-1928), administrateur-inspecteur van de Sterrenwacht en
hoogleraar te Leuven, verwerkte zijn persoonlijke ideeën over de theorie van de
waarnemingsfouten en de methode van de kleinste kwadraten in meerdere werken.

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

116

Joseph Plateau. Unieke daguerreotypie Pelizzaro, 1813. Gent. Museum voor de Geschiedenis
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6 Joseph Plateau, een boegbeeld van de natuurkunde
Maurice F. Dorikens
Joseph-Antoine-Ferdinand Plateau werd geboren in Brussel op 14 oktober 1801.
Na de dood van zijn ouders kwam hij op 14-jarige leeftijd onder de voogdij van zijn
oom. Door zijn zwakke gezondheid verbleef hij vaak op het platteland, waar hij zich
uitleefde in tekenen en vlinders verzamelen. In Brussel hield hij zich reeds bezig
met ‘physique amusante’ of salonfysica. Hij bouwde zelf verschillende
demonstratie-instrumenten, organiseerde kleine ‘séances’ en verbaasde zijn publiek
met de originaliteit van zijn proeven.
Joseph Plateau studeerde van 1817 tot 1822 aan het atheneum van Brussel,
waar Adolphe Quetelet (1796-1874) zijn leraar was. De rest van hun leven behielden
beide geleerden een intense band. Dit komt onder meer tot uiting in een uitermate
boeiende briefwisseling. Belangrijke artikels van Plateau verschenen vaak eerst in
het door Quetelet in het leven geroepen tijdschrift Correspondance mathématique
et physique, later in de publicaties van de Academie die eveneens door Quetelet
werden geredigeerd.
Plateau, die door zijn oom op een loopbaan in de advocatuur werd voorbereid,
werd in 1823 aan de universiteit van Luik kandidaat in de letteren en in 1824
kandidaat in de rechten. Tijdens deze studies was Plateau echter met heel andere
zaken bezig: hij legde een herbarium aan, verzamelde mineralen, en had vooral
een passie voor chemie. Hij had zijn studentenkamer omgevormd tot een klein
laboratorium. Chloordampen veroorzaakten de nodige problemen met zijn
gezondheid. Drie maanden na zijn kandidaatsproef in de rechten behaalde hij het
kandidaatsdiploma in de fysische en wiskundige wetenschappen (26 oktober 1824).
Zijn interesse ging in eerste instantie naar de scheikunde.
In 1827 werd Plateau leraar wiskunde aan het plaatselijke atheneum. In datzelfde
jaar verscheen zijn eerste artikel in de Correspondance van Quetelet: ‘Construire
un triangle équilatéral qui ait ses sommets sur trois circonférences données’. Kort
daarop verscheen ‘Sur les sensations produites dans l'oeil par les différentes
couleurs’, waarin hij aantoonde dat er voor bijna elke kleur een tint bestaat gelegen
tussen de helderste en donkerste intensiteit, die in de verschillende mengingen een
maximale indruk nalaat. Het was de aanloop tot zijn fundamenteel werk over de
visuele waarneming.
Plateau's proefschrift Dissertation sur quelques propriétés des impressions
produites par la lumière sur l'organe de la vue, verdedigd op 9 juni 1829, formuleerde
een groot aantal zeer fundamentele conclusies. Het bevatte de eerste resultaten
van het onderzoek naar de inwerking van kleuren op het netvlies (duur, intensiteit
en kleur), het onderzoek in verband met de meetkundige samenstelling van
bewegende krommen (meetkundige plaatsen), de waarneming van de vervorming
van bewegende figuren en de reconstructie van vervormde figuren (anorthoscopische
schijven).
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Naast de meting van de duur van de nawerking had het in het proefschrift beschreven
onderzoek vooral te maken met het waarnemen van kleuren, de zgn. ‘accidentele’
(d.i. complementaire) kleuren en hun onderling verband. Zijn waarnemingen
verklaarde hij door de ‘persistentie van de lichtindrukken’. Enkele belangrijke
besluiten van Plateau zijn: elke visuele indruk heeft een zekere tijd nodig om zich
te vormen, en om te verdwijnen; indrukken verdwijnen geleidelijk, niet plots; nadat
een kleurwaarneming een maximum intensiteit bereikt heeft, duurt het gemiddeld
ongeveer 0,34 seconden om volledig uit te doven; in de volgorde wit, geel, rood,
blauw produceren deze kleuren de meest intense en de meest duurzame indruk.
Plateau beschreef de nawerking van het beeld als rechtstreeks verbonden met de
werking van het netvlies, wat in de 19de eeuw de gangbare opvatting was.
Omwille van gezondheidsproblemen nam Plateau in 1830 ontslag als leraar
wiskunde aan het atheneum te Luik. Hij ging in Brussel wonen, waar hij in 1833-1834
leraar fysica was aan het Institut Gaggia, een onderwijsinstelling met een bijzonder
goede faam. Plateau ging vaak naar de Sterren-
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wacht om met Quetelet te praten over fysica en demonstraties te doen.
Vanaf 1830 ging Plateau dieper in op de samenstelling van twee bewegende
krommen tot één stilstaand beeld, ‘een geheel nieuwe soort anamorfose’. Plateau
bedacht hiervoor een nieuw toestel, de anorthoscoop, waarbij de twee
koppelingswieltjes die met de bewegende schijven waren verbonden op één as
waren geplaatst en door een tandradoverbrenging werden aangedreven. De
koppelingswieltjes waren uitwisselbaar zodat verschillende snelheidsverhoudingen
instelbaar waren.
In ‘Sur un nouveau genre d'illusions d'optique’ beschreef Plateau de constructie
en de werking van een schijf met 16 spleten en 16 tussenliggende sectoren. Werden
in de sectoren 16 identieke figuren getekend, dan zag men bij het bekijken door de
spleten van de draaiende schijf in een spiegel één stilstaande figuur. De geniale
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bijdrage van Plateau is dat hij in plaats van 16 maal dezelfde figuur te plaatsen, 16
figuren tekende die steeds iets veranderden. Door de ‘nawerking’ zouden de snel
opeenvolgende figuren in mekaar overvloeien en werd een ‘beweging’ gesuggereerd.
Om deze reden wordt Plateau geciteerd als de ‘voorloper van de film’, juister zou
zijn ‘voorloper van de tekenfilm’.
Opmerkelijk is dat deze schijven of het experiment zelf in dit artikel alleen maar
werden beschreven zonder dat er een naam voor was bedacht. Pas in 1831, in ‘Des
illusions optiques sur lesquelles se fonde le petit appareil appelé récemment
Phénakisticope’, dook een benaming op. Wie de schrijfwijze ‘phénakisticope’ heeft
ingevoerd, is niet helemaal duidelijk. De titel van het artikel doet vermoeden dat het
niet Plateau zelf was. Het is bekend dat de Parijse fabrikant Alphonse Giroux de
schijven in Frankrijk introduceerde, eerst als ‘phénakisticope’, daarna onder de
naamgeving ‘phénakistiscope’. Ackerman in Londen had de schijven in 1833 verkocht
onder de naam ‘fantascope’. Plateau gebruikte ‘phénakisticope’ in veel van zijn
brieven; het was dus een bewuste keuze. Toch wordt heden aan de schrijfwijze
‘phenakistiscoop’ de voorkeur gegeven.
In 1835 zette Quetelet Joseph Plateau aan om te solliciteren voor een benoeming
aan de Gentse uni-
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versiteit. Plateau werd nog hetzelfde jaar benoemd tot docent. Hij werd belast met
de cursus natuurkunde. Maar nog voor hij zijn eerste les gaf (15 januari 1836), vroeg
hij aan de rector het aantal lesuren te verminderen wegens zijn zwakke gezondheid
(ademhalingsproblemen, mogelijk een gevolg van zijn chemische experimenten in
Luik). Hij moest dan ook slechts driemaal per week lesgeven. Hij slaagde erin zeer
snel een groot aantal studenten naar de cursus fysica te krijgen, een uitzonderlijke
prestatie aangezien de fysica te Gent in die tijd maar een oninteressante, droge
wetenschap was die weinig aantrekkelijk werd voorgesteld. Er bestaan nog drie
handgeschreven cursusnota's van
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studenten van Plateau. De nota's van Alexandre Fredericq zijn zeer gedetailleerd
en bevatten uitstekende illustraties die ons een zeer goed inzicht geven in de stof
die door Plateau werd behandeld.
Het laboratorium voor natuurkunde was vóór het aantreden van Plateau zeer
slecht uitgerust. Hij zag onmiddellijk in dat er instrumenten moesten worden
aangekocht. Plateau vond de nodige fondsen bij de Belgische regering en bij graaf
Jean-Baptiste d'Hane (administrateur-inspecteur van de universiteit). Hij ondernam
verschillende reizen naar het buitenland om bij de beste instrumentenmakers
bestellingen te plaatsen. In 1831, 1833, 1836, 1838 was hij in Parijs. Een
leveringsnota vermeldt o.a. een cilindrische lens, een calorimeter, een
haarhygrometer, een apparaat met 7 spiegels voor de wedersamenstelling van licht,
een koperen reflector voor de experimenten van Leslie, een heliumthermometer,
een tekenapparaat van Nachet (‘chambre claire de Wollaston’), enz. Een wel zeer
diverse uitrusting die er op wijst dat Plateau apparatuur kocht voor alle takken van
de fysica. In 1837 kreeg hij een extra subsidie om naar Londen te gaan. Hij bracht
‘five cases of merchandise’ mee. In 1839 of 1840 ging hij naar Duitsland en in 1840
was hij opnieuw in Parijs. In 1843 kon hij Minister Jean-Baptiste Nothomb
(1805-1881) met enige fierheid melden dat het laboratorium van Gent één van de
best uitgeruste van zijn tijd was.
Plateau was ook van nabij betrokken bij de installatie van een meridiaanlijn te
Gent. Tot de oprichting van de Sterrenwacht in 1826 gebruikten uurwerkmakers
een zonnewijzer om de klokken in de grote steden te regelen. Bij de aanleg van
spoorwegen was een nauwkeuriger tijdsbepaling belangrijk voor de verbindingen.
Een koninklijk besluit van 22 februari 1836 legde de verplichting op om een
meridiaankijker te installeren in Antwerpen, Oostende, Brugge, Gent en Luik. Tevens
zou in kathedralen, stadhuizen of andere geschikte plaatsen van iedere belangrijke
stad een meridiaan worden aangebracht. Op 29 februari 1836 werd Quetelet belast
met de uitvoering van deze beslissingen. In 1838 werd een meridiaan (middaglijn)
aangebracht in de vestibule van de Aula van de Gentse universiteit. Plateau heeft
er persoonlijk aan meege-
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werkt. Hij ondervond daarbij veel moeilijkheden, maar slaagde er toch in de meridiaan
te plaatsen. Thans loopt hij als een koperen lijn doorheen de vestibule tot op de
trappen die naar de Aula leiden.
In 1833 publiceerde Plateau bij de Academie Essai d'une théorie générale des
apparences visuelles. Plateau stelde vast dat bij het waarnemen van één kleur (op
een zwarte achtergrond) na een zekere tijd de ‘glans’ van kleur langzaam
verminderde (‘perdre son éclat’). Keek hij vervolgens naar een wit vlak dan zag hij
hetzelfde voorwerp maar in de complementaire kleur. Plateau voerde het experiment
uit met een 50 cm lange (inwendig gezwarte) buis waarmee hij een rood vlak bekeek
en na een tijd naar een wit plafond keek en een groene vlek zag, daarna opnieuw
een rode, daarna weer groen,
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enz. Het verschijnsel alterneerde tot vier maal toe. Plateau formuleerde een eerste
reeks besluiten: alternerende complementaire kleuren werden gezien met afnemende
intensiteit en duur: ‘Deze verschijnselen zijn onderdeel van diegene die men
“accidentele kleuren” noemt, naar analogie met Buffon, die de eerste observaties
van dit soort kleuren deed’; de ‘accidentele kleuren’ worden samengesteld zoals
gewone kleuren. De interpretatie van het samenstellen van complementaire
accidentele kleuren zou Plateau echter nog problemen opleveren.
In 1833 gebruikte Plateau de ‘verminderde gevoeligheid van de retina’ om de
accidentele kleuren te verklaren. In 1834 verliet hij dat principe en publiceerde hij
in Essai d'une théorie générale comprenant l'ensemble des apparences visuelles
zijn gewijzigde theorie die dan steunde op de ‘reactie van de retina’. In 1875 werd
dit nog eens uitvoerig hernomen in Sur les couleurs accidentelles et subjectives.
De ‘couleurs accidentelles’ manifesteerden zich volgens Plateau op twee manieren:
in de tijd en in de ruimte. Plateau sprak, in navolging van Chevreul, van twee klassen:
‘De accidentele verschijningen van de eerste klasse worden soms gevolgd door
één of meerdere (her)verschijningen van de primitieve indruk. De kleuren van de
tweede klasse bieden zich soms aan als een fenomeen dat voor de ruimte is wat
het eerste voor de tijd is’. Plateau bestudeerde vervolgens het ruimtelijk effect van
de beeldvorming op het netvlies (2de klasse) onder de benaming ‘irradiation’.
Met ‘irradiatie’ werd het effect omschreven dat optrad wanneer men een helder
voorwerp waarnam op een donkere achtergrond. De beeldvorming op het netvlies
‘s'étend un peu au-delà de l'espace directement excité’. Het helder voorwerp werd
dan schijnbaar groter dan werkelijk waargenomen.
Om dit effect systematisch te bestuderen onderzocht Plateau de heldere hemel
met een speciaal door hem ontworpen toestel. Hij leidde daaruit af dat irradiatie
optreedt onafhankelijk van de afstand waarop men ze waarneemt; dat irradiatie
toeneemt bij langere waarneming van een zelfde voorwerp; dat de grootte van de
irradiatie afhankelijk is van de waarnemer; dat irradiatie toeneemt met de helderheid
van het voorwerp, maar niet lineair; en dat irradiatie maximaal is op een zwarte
achtergrond - op een achtergrond van dezelfde helderheid als het voorwerp is ze
nul.
De uitgebreide beschrijving en analyse van de irradiatie-experimenten werd
medegedeeld op de Academie in november 1838 en verscheen in 1839 als Mémoire
sur l'irradiation. De publicatie kende slechts een beperkte verspreiding, waardoor
het werk van Plateau in de daaropvolgende jaren dikwijls verkeerd weergegeven
en beoordeeld werd. In 1843 maakte de blindheid van Plateau een einde aan zijn
persoonlijke waarnemingen van irradiatie-effecten en moest hij beroep doen op een
aantal medewerkers.
Plateau voerde vele experimenten uit om zijn oscillatietheorie van 1834 te testen.
Hij was bijzonder
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Proef van Plateau: tekeningen van de oliesfeer door Plateau-Bernaert. Gent, Museum voor
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voorzichtig, want de waarnemingen konden gemakkelijk erg subjectief zijn. De
verklaringen waren erg omstreden. Om alle kritieken en opmerkingen die tussen
1833 en 1875 werden geformuleerd te weerleggen, verschenen van de hand van
Plateau in 1875-1876 drie lange artikels onder de gezamenlijke titel Sur les couleurs
accidentelles ou subjectives waarin hij alle kritiek analyseerde en nogmaals zijn
visie verdedigde.
In 1873 verscheen in twee delen Statique expérimentale et théorique des liquides
soumis aux seules forces moléculaires. De twee delen bundelen het volledige werk
van Plateau gepubliceerd tussen 1842 en 1868 onder de vorm van 11 ‘Mémoires’
die betrekking hebben op experimenten met oppervlaktespanning bij vloeistoffen.
Hoewel minder bekend bij het grote publiek, was dit onderzoek belangrijker dan zijn
visuele perceptie-experimenten.
Plateaus preparator, ‘conservateur du cabinet’ en instrumentenmaker Bernaert
liet in 1840 toevallig een kleine hoeveelheid olie vallen in een water-alcohol mengsel.
Plateau zag met verwondering dat er kleine bolvormige oliemassa's werden gevormd.
Het was voor hem de aanzet tot een lange reeks nieuwe experimenten en talrijke
publicaties. Naar een ontwerp van Plateau bouwde Bernaert dan een instrument
dat bekend werd onder de benaming ‘Proef van Plateau’. Wanneer een druppel olie
wordt geplaatst in een alcohol-water-mengsel, neemt de olie een bolvorm aan. Als
de olie en het alcohol-water-mengsel dezelfde dichtheid hebben, lijkt de oliedruppel
te zweven in het mengsel. De oliesfeer is dan volgens de terminologie van Plateau
‘onttrokken aan de wetten van de zwaartekracht’. Bij langzaam draaien van het
recipiënt om de as (één omwenteling in 5 seconden) wordt de bol afgeplat. Als de
rotatiesnelheid verder wordt opgedreven ontstaat een torus (volledig los van de
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Toestel voor de Proef van Plateau. Gent. Museum voor de Geschiedenis van de
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as). Bij nog hogere omwentelingssnelheden breekt de ringvorm in drie grote en een
aantal kleine druppeltjes die op zichzelf draaiend om de as bewegen. Het experiment
met de oliedruppel maakte Plateau wereldberoemd.
Plateau vroeg zich af welke krachten deze sfeervorm genereren. Omdat de
zwaartekracht geen invloed meer heeft op de druppel, overheersen de moleculaire
krachten aan het oppervlak. Plateau bewees experimenteel dat deze krachten
optreden in een zeer dunne laag. Hij wist (uit de theorie van Laplace) dat een vloeistof
op zichzelf in elk punt van het oppervlak een kracht uitoefent gelijk aan een constante
(functie van de vloeistof) vermenigvuldigd met de gemiddelde kromtestraal van het
oppervlak in het beschouwde punt. Daardoor kunnen een aantal
evenwichtsoppervlakken ontstaan, zoals een bol (druppel), maar daarnaast ook de
cilinder en het plat vlak. Plateau vond nog drie andere omwentelingsoppervlakken
die aan de wetmatigheid voldoen: de onduloïde, nodoïde en catenoïde (benamingen
ingevoerd door Plateau). De experimenten met oliedruppels in het
water-alcohol-mengsel waren nogal omslachtig. Ze werden later hernomen met
dunne vliezen op draadmodellen, waarbij dezelfde experimenten véél eenvoudiger
uit te voeren waren en in grote trekken dezelfde besluiten opleverden. Het meest
bekende voorbeeld is de zeepbel die een sfeervorm heeft net zoals de oliedruppel
in de Proef van Plateau. Door interferentie van het invallend licht vertoonden de
laminaire vliezen allerlei kleureffecten. Plateau slaagde er in de dikte van de vliezen
te berekenen en kon daarmee een schatting maken van de actieradius van de
moleculaire krachten die deze vliezen samenhouden.
In 1844 diende Plateau zijn onderwijs stop te zetten. Hij was volledig blind
geworden. Hij kreeg in 1847 wel de toelating om thuis verder lessen te geven, wat
hem toeliet zijn volledige wedde te behouden. Pas in 1871 werd hij tot het emeritaat
toegelaten.
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Plateau werd omwille van zijn blindheid soms ‘martelaar van de wetenschap’
genoemd. De oorzaak van de blindheid van Plateau werd en wordt in vele (populaire)
publicaties direct toegeschreven aan een experiment van 1829 waarbij hij meer dan
25 seconden recht in de zon keek. Recent onderzoek weerlegt definitief deze
benadering. Het is niet aan te tonen dat Plateau's blindheid in rechtstreeks verband
stond met enig wetenschappelijk werk. De juiste datum van de blindheid is moeilijk
te bepalen omdat het een geleidelijk proces was dat zich afspeelde in de loop van
1843. Plateau schreef zelf zeer weinig over de oorzaak van zijn blindheid. Hij
publiceerde wel in enkele artikels de zo wetenschappelijk mogelijke beschrijving
van zijn eigen waarnemingen. Na 40 jaar blindheid had hij bijvoorbeeld nog
regelmatig subjectieve visuele gewaarwordingen. Plateau werd zowel voor de
experimenten als voor het bijbehorende schijfwerk geholpen door collega's en
familieleden. Zijn vrouw hielp dagelijks bij het voorlezen van teksten en artikels. Zijn
zuster Joséphine hielp waarschijnlijk bij schrijfen misschien wel tekenwerk. Voor de
irradiatie- en hydrostatica-experimenten kon hij rekenen op de hulp van familieleden
en collega's Duprez, Lamarle, Manderlier, Donny en natuurlijk ook Quetelet. Zijn
schoonzoon Gustave Van der Mensbrugghe (1835-1911) voerde de demonstraties
uit op de lezingen die Plateau hield voor verschillende genootschappen. Men kan
alleen maar de grootste bewondering hebben voor de enorme mentale inspanning
die de blinde Plateau moest leveren om de ingewikkelde analytische problemen op
te lossen.
Plateau overleed op 15 september 1883. Zijn begrafenis had plaats op het kerkhof
van Maria-kerke nabij Gent op 18 september, in aanwezigheid van vele
personaliteiten. Vandaag bestaat het graf niet meer.
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7 De natuurkunde
Geert Vanpaemel
In de wetenschapsgeschiedenis kan de ‘lange’ 19de eeuw, van 1800 tot ca. 1930,
worden beschouwd als de eeuw van de natuurkunde. Aan het begin van de eeuw
bloeide in Frankrijk de mathematische natuurkunde van Pierre-Simon Laplace
(1749-1827), Jean-Baptiste Fourier (1768-1830) en Adrien-Marie Ampère
(1775-1836). Vanaf 1850 begon met het werk van Rudolf Clausius (1822-1888) en
William Thomson (1824-1907) de thermodynamica. Ook vond het elektromagnetisme
een afgeronde theoretische basis in het werk van James Clerk Maxwell (1831-1879).
De vooruitgang van de natuurkunde was zelfs van die aard, dat vele fysici rond
1900 het gevoel hadden dat de basis van hun discipline ‘op enkele decimalen na’
zowat volledig was uitgewerkt. De kwantumhypothese van Max Planck (1858-1947)
in 1900 en de relativiteitstheorie van Albert Einstein (1879-1955) in 1905 openden
echter totaal nieuwe domeinen van onderzoek, die de fysica tijdens de volgende
decennia in één van haar meest productieve perioden deed belanden.
Niet alleen gebeurde er veel in de natuurkunde; tegelijk waren de grote vragen
van een algemeen en disciplineoverschrijdend karakter. De warmtedood van het
heelal, de atomaire bouw van de materie en het statuut van de vierdimensionale
tijd-ruimte vonden grote weerklank in de publieke opinie. De ontdekking van het
behoud van energie in de jaren '40 leidde op het einde van de 19de eeuw tot de
theorie van het energetisme, dat veel meer dan een wetenschap ook een belangrijke
filosofische component had. Tenslotte was het vooral in de natuurkunde dat de
kritiek op het positivisme gestalte kreeg, onder andere in het werk van de Duitse
fysicus-filosoof Ernst Mach (1838-1916).
In contrast echter met wat internationaal over de natuurkunde kan gezegd worden,
is in de Belgische wetenschapsgeschiedenis van de 19de eeuw slechts een zeer
matige interesse voor de natuurkunde vast te stellen. De Belgische fysici hebben,
op enkele uitzonderingen na, geen rol van betekenis gespeeld op de internationale
scène. Meestal beperkte hun aandeel zich tot het bespreken en onderwijzen van
de nieuwe theorieën, met af en toe een origineel, maar niet altijd goed onderbouwd
idee. De enige fysicus uit de 19de eeuw die - tenminste in België - grote faam geniet
is de Gentse hoogleraar Joseph Plateau (1801-1883) met zijn werk over optische
verschijnselen en oppervlaktespanning. Hij werd tot tweemaal toe bekroond met de
vijfjaarlijkse Staatsprijs voor wis- en natuurkunde, maar dat zegt meer over het
gebrek aan concurrentie in eigen land dan over het grensoverschrijdend belang van
zijn werk. Pas vanaf het begin van de 20ste eeuw zijn er een aantal namen te
noemen die internationaal van betekenis waren, zoals Pierre De Heen, Jules-Emile
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Verschaffelt, Charles Manneback en vooral de wiskundige (!) Théophile De Donder
en zijn school.
Vanwaar deze paradox? Ongetwijfeld speelt hier de absolute omvang van de
Belgische wetenschappelijke wereld een rol. Als klein land was België uiteraard
aangewezen op het volgen van wat er in de grote centra gebeurde. Rond 1900 telde
België 9 hoogleraren in de fysica, terwijl Frankrijk er 53 telde, Engeland 76 en
Duitsland 103. Nochtans is omvang niet noodzakelijk een onoverkoombare hindernis;
de tien hoogleraren in Nederland slaag-

Bliksemafleiders op de toren van het Brusselse stadhuis. In: L. Melsens, Des paratonnerres
à pointes, à conducteurs et à raccordements terrestres multiples..., 1877. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek Albert I ▪

den er wel in naam te maken en zich internationaal te laten gelden (hoewel vóór
1870 de fysica ook in Nederland een eerder verwaarloosd terrein was). Bovendien
had België het wél vrij goed gedaan in andere wetenschappen. In de scheikunde,
de biologie en de wiskunde hebben Belgische onderzoekers zich wel degelijk weten
te onderscheiden.
Een tweede mogelijke verklaring ligt in het feit dat heel wat Belgische fysici zich
inlieten met onderwerpen die niet direct aansloten bij de grote omwentelingen in de
natuurkunde. Het hierboven reeds vermelde werk van Plateau was niet echt
wereldschokkend, hoewel de oppervlakteverschijnselen natuurlijk wel informatie
konden bieden over interacties op atomaire schaal. Plateau zelf heeft zich daar
echter niet over ingelaten. Een populair thema onder Belgische fysici was de studie
van de meteorologie en het klimaat. Anderen beschouwden de natuurkunde dan
weer vooral als een filosofische discipline, waarbij men nogal gemakkelijk allerlei
theorieën bouwde over het gedrag van atomen of de verschillende vormen van
energie. Vaak namen ook niet-fysici deel aan deze discussies, wat erop wijst dat
de professionalisering van het vak, die tegelijk een afgrendeling is van het eigen
onderzoeksterrein, slechts langzaam verliep. De ‘academische’ fysici hadden bijna
steeds een zware onderwijstaak, zodat ook om die reden van eigen, systematisch
onderzoek weinig in huis kwam. Plateau die omwille van zijn blindheid geen colleges
moest geven, was een ‘gelukkige’ uitzondering.
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Maar wellicht de belangrijkste richting die de Belgische fysici uitgingen, was die
van de technische toepassingen. Zowel in de mechanica als in de thermodynamica
en de elektriciteitsleer onderscheidden de Belgen zich door hun aanleg voor het
construeren van nieuwsoortige machines, al dan niet gebaseerd op een solide
wetenschappelijke basis. De phenakistiscoop van Plateau, de gasmotor van Etienne
Lenoir (1822-1900), de dynamo van Zénobe Gramme (1826-1901) en de
bliksemafleider van Louis Melsens (1814-1886) zijn wellicht het best bekend. Deze
uitvindingen hebben hun plaats in de geschiedenis van de techniek en zijn voor de
natuurkunde als ‘zuivere’ wetenschap slechts te beschouwen als ‘toepassingen’.
Toch
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geven ze aan hoe de natuurkunde in het nijvere België vooral ten dienste stond van
de techniek. In historische overzichten van de natuurkunde, die gewoonlijk meer
oog hebben voor theoretische inzichten en methodologische vernieuwingen, vallen
deze bijdragen buiten het gebruikelijke perspectief. Ook in de Belgische
geschiedschrijving ligt het accent sinds 1900 ondubbelzinnig op de ‘zuivere’
natuurkunde. Het onderscheid tussen ‘zuiver’ en ‘toegepast’ is echter steeds een
onderwerp van discussie geweest, dat vaak een ideologische en politieke dimensie
had. Ook in deze bijdrage zullen we de natuurkunde vooral als ‘zuivere’ wetenschap
behandelen, maar de lezer moet zich realiseren dat voor de 19de-eeuwse fysici de
toepassingen van groter belang waren en dat ze ook meer tot de verbeelding spraken
van de publieke opinie.

▪ Het natuurkundeonderwijs
De ontwikkeling van de natuurwetenschappen in België verliep volgens twee sporen.
De basiswetenschappen zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie
waren geïntegreerd in het universitair onderwijs en hadden hun vertegenwoordigers
in de Brusselse Academie en haar Luikse tegenhanger, de Société royale des
Sciences. Andere - meer gespecialiseerde - wetenschappen, zoals de entomologie
en de malacologie, steunden op een netwerk van amateurs, die vanaf 1860 meer
en meer gestalte kregen in genootschappen. Deze academische status van de
natuurkunde werd weerspiegeld in het universitair onderwijs, waar de natuurkunde
behoorde tot de basisvakken van verschillende opleidingen. Toch bleef ook hier de
natuurkunde enigszins achterop hinken ten opzichte van de andere
natuurwetenschappen. Dit bleek al bij de invulling van de hoogleraarmandaten aan
de faculteiten Wis- en Natuurkunde van de rijksuniversiteiten. Aan elk faculteit
werden drie hoogleraren benoemd - voor vier wetenschappelijke disciplines:
wiskunde, natuurkunde, scheikunde en de ‘natuurwetenschappen’. In geen enkele
van de drie rijksuniversiteiten werd een ‘echte’ natuurkundige benoemd. De voorkeur
ging steeds naar docenten met ervaring in de andere vakken.
In Gent werd de natuurkunde (samen met de scheikunde) gedoceerd door de
Duitser Jean-Charles Hauff (1766-1846). Hauff was hoogleraar filosofie geweest in
Marburg en werd later directeur van het Technisch Instituut van Augsburg en
inspecteur van Mijnen en Bossen in Moravië. Toch ging zijn werkelijke interesse
vooral uit naar de wiskunde. Tijdens zijn professoraat in Gent publiceerde hij enkele
verhandelingen over het parallellenpostulaat van Euclides en ook na zijn pensionering
in 1830 wijdde hij zich nog uitsluitend aan

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

Lijst der instrumenten geleverd door Pixii te Parijs aan het natuurkundekabinet van de
Leuvense universiteit, 1818. Luik, Université de Liège, CICB, Ms 3.909 ▪

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

128

Catalogus van de instrumenten aangekocht voor het natuurkundekabinet van de universiteit
van Leuven. Luik, Université de Liège, CICB. Ms. 3.909 ▪

wiskundig onderzoek. Ook de Luikse hoogleraar Jean-Charles Delvaux de Fenffe
(1782-1863) combineerde de natuurkunde met de scheikunde. Hij was arts van
opleiding maar doceerde vanaf 1810 de natuur- en scheikunde aan het Luikse
lyceum, later aan de Luikse faculteit voor Wetenschappen van de Keizerlijke
Academie. Na de Belgische onafhankelijkheid doceerde hij nog alleen scheikunde.
De Leuvense hoogleraar, Jan Ferdinand Sentelet (1754-1825), was licentiaat in de
theologie van de Oude Leuvense Universiteit, maar had evenals Delvaux natuuren scheikunde gedoceerd aan de Keizerlijke Academie te Brussel. Vanaf 1824 werd
hij bijgestaan en een jaar later opgevolgd door de Luxemburger Michel Gloesener
(1792-1876), een jonge ambitieuze wetenschapper, die enkele jaren daarvoor in
Luik was afgestudeerd.
Het onderwijs aan de rijksuniversiteiten legde aan de studenten geen vast
programma op. Meestal volgde men de lessen bij één van de hoogleraren, waarna
men met goedkeuring van de anderen een Latijns proefschrift, een ‘specimen
inauguralis’, voorlegde om de graad van doctor in de wetenschappen te halen.
Jaarlijks werden interuniversitaire prijsvragen in de verschillende wetenschappen
uitgeschreven, maar de respons was eerder matig. Dit systeem werkte specialisatie
in de hand. In Gent was vooral de wiskunde onder impuls van Jean-Guillaume
Garnier (1760-1840) een populaire afstudeerrichting. Niettemin publiceerde Garnier
ook enkele boekjes over astronomie en meteorologie. Het wiskundig proefschrift
dat Adolphe Quetelet (1796-1874) bij Garnier verdedigde handelde bijvoorbeeld
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over de caustische krommen, in feite een onderwerp uit de geometrische optica.
De persoonlijke invloed van de hoogleraar hoefde overigens niet noodzakelijk
overeen te komen met zijn leeropdracht. In 1822 stuurde Michel Gloesener een
antwoord in op een universitaire prijsvraag over het elektromagnetisme naar
aanleiding van de recente ontdekkingen van Hans Christian Oersted (1777-1851)
en de interpretatie daarvan volgens Adrien-Marie Ampère. Zijn verhandeling werd
echter niet bekroond. Als reden geeft men aan dat de Luikse hoogleraar wiskunde,
Jean-Michel Vanderheyden (1767-1836), er een andere verklaring over het
verschijnsel op nahield en de juryleden niet openlijk stelling wilden nemen tegen
hun collega. Hieruit blijkt alleszins dat de interesse voor

Twee bekende werken van Quetelet. Positions de Physique... en Sur la physique du globe...
Gent, Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen ▪
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de natuurkunde niet tot de eigenlijke leeropdracht beperkt bleef.
Buiten de universiteiten was er ook belangstelling voor natuurkunde. Vooral
Adolphe Quetelet droeg veel bij tot de heropleving van de wetenschappelijke
bedrijvigheid in de Belgische provincies. Als hoogleraar aan het Brusselse atheneum
gaf hij vanaf het begin van de jaren '20 openbaar onderwijs over natuurkunde en
sterrenkunde in het Museum, het Oude Hof van Karel van Lotharingen. Enkele jaren
later publiceerde hij hiervan een samenvatting in twee delen Positions de Physique
ou Résumé d'un cours de physique générale (Brussel, 1834). In het eerste deel
behandelde hij de ‘ponderabilia’, de zware lichamen, in het tweede de ‘imponderabilia’
licht, warmte, elektriciteit en magnetisme. Het is wellicht het eerste moderne
natuurkundeleerboek dat in België werd geschreven. Quetelet construeerde zijn
tekst op twee niveaus. De theoretische kennis werd in korte, genummerde paragrafen
helder geformuleerd. In kleine lettertjes werden daaraan voorbeelden en bemerkingen
toegevoegd, die ofwel verwezen naar experimenten ter ondersteuning, ofwel de
nog onopgehelderde discussies onder fysici uiteenzetten. Zo voegde hij bij de wet
van Dulong en Petit de opmerking dat hieruit een bewijs voor de atomistische
opvatting van de materie kon afgeleid worden. Maar nergens nam hij zelf een
standpunt in. ‘Wij nemen ons voor, zoveel mogelijk, de natuurkunde te behandelen
als een wetenschap van feiten, die onafhankelijk bestaan van elke hypothese over
hun natuur’ schreef hij bij het hoofdstuk over het wezen van de warmte. ‘Niettemin,’
ging hij verder, ‘willen we het nut van een goed uitgebouwd systeem niet ontkennen,
vooral wanneer het systeem met de nodige omzichtigheid wordt toegepast’.
Het belang van Quetelet voor de geschiedenis van de natuurkunde in België is
heel groot. Niet alleen was hij zelf een inspirerend docent, die verschillende van zijn
leerlingen de smaak van het wetenschappelijk onderzoek bijbracht. Ook initieerde
hij een specifieke richting in de natuurkunde, die de Belgische fysica lang zou
kenmerken: de ‘physique du globe’, een interdisciplinair studiegebied dat zowel de
meteorologie, de klimaatkunde,

Prospectus van het tijdschrift Correspondance physique et mathématique. Brussel, Académie
royale de Belgique ▪

het aardmagnetisme, de geologie en de fenologie omvatte. Door zijn positie als
hoofd van de Brusselse Sterrenwacht, vast secretaris van de Academie en
hoofdredacteur van de Correspondance mathématique et physique, het eerste
tijdschrift exclusief gewijd aan de natuurwetenschappen in de Nederlanden, had hij
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bovendien een grote invloed op het toekennen van benoemingen en prijzen, en
beheerde hij de belangrijkste wetenschappelijke publicaties van het land.
Quetelet was in België de grote bezieler van de wetenschappelijke beweging die
met de oprichting van de rijksuniversiteiten in gang was gezet. Onder zijn impuls
werden in 1826 bij koninklijk besluit openbare ‘voorleezingen [...] over onderwerpen
behoorende tot het gebied der letteren, wetenschappen en schoone kunsten’
georganiseerd. Dit Brussels initiatief, dat de naam Museum voor de Wetenschappen
en Letteren kreeg, voorzag
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Tekening van een hydrostatische balans in Cours de physique (1839-1840) van Joseph
Plateau. Cursusnota's van César Alexandre Fredericq. Gent, Centrale Bibliotheek Universiteit
Gent, Handschriftencollectie. Hs. 2.796 ▪

ook in natuurkundeonderwijs, verzorgd door Quetelet. Daarnaast nam Willem I, op
vraag van zijn Belgische onderdanen, nog een ander belangrijk besluit. Vanaf 1826
dienden de rijksuniversiteiten ook openbare colleges te verzorgen over de
toepassingen van natuur- en scheikunde op de industrie. Hoewel dit onderwijs niet
echt een succes werd, was het een eerste aanzet tot technisch hoger onderwijs,
een richting die na de Belgische onafhankelijkheid een grote bloei zou kennen.

▪ De eigen wegen van de natuurkunde
Na de Belgische onafhankelijkheid leek het er even goed uit te zien voor de
natuurkunde. In elk van de vier universiteiten werden hoogleraren benoemd die zich
hadden onderscheiden door hun bijzondere inzet en ambitie en allen een grote
toekomst voor zich hadden. Toch hebben geen van de hoogleraren de verwachtingen
helemaal kunnen inlossen.
In Gent werd Joseph Plateau, die pas in 1829 in Luik was afgestudeerd, als
buitengewoon hoogleraar benoemd. Deze benoeming, en ook zijn latere promotie
tot gewoon hoogleraar, had hij onder andere te danken aan de tussenkomst van
Quetelet. Zijn leeropdracht bestond uit de cursus ‘physique et physique appliquée
aux arts’ en de zomercursus astronomie. Het onderwijs van Plateau was een succes.
Jaarlijks volgden zo'n veertig studenten zijn colleges, wat een aanzienlijk aantal
was (niet alle studenten waren overigens verplicht deze cursus te volgen). Maar al
na negen jaar werd zijn loopbaan afgebroken door zijn totale blindheid, die hem het
lesgeven onmogelijk maakte. Plateau werd vervangen door Hubert Valerius
(1820-1897), die doordat Plateau de hele tijd in functie bleef en zijn volle wedde
bleef ontvangen, zelf pas in 1848 kon benoemd worden. Plateau zou op dat ogenblik
ook zijn onderwijsopdracht hebben hervat, hoewel het niet duidelijk is wat dat kan
betekend hebben.
In 1853 ontving Plateau voor de eerste keer de vijfjaarlijkse Staatsprijs voor wisen natuurkunde voor zijn werk over de verschijningsvormen van een vloeibare massa
die niet onder invloed stond van de zwaartekracht. De voorzitter van de jury, Quetelet,
en de secretaris, Valerius, loofden Plateau omdat hij door zijn studie van de
oppervlakteverschijnselen een nieuwe elan had gegeven aan het onderzoek van
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de moleculaire aantrekkingskrachten zoals die door Laplace waren opgevat. In 1868
ontving Plateau voor de tweede
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Hydrostatische balans van Pixii, door Joseph Plateau gebruikt voor zijn cursus natuurkunde.
Gent, Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen ▪

Draadmodellen voor de studie van laminaire vliezen. Originelen van Plateau. Gent, Museum
voor de Geschiedenis van de Wetenschappen ▪
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maal de Staatsprijs voor een vervolg op het vorig onderzoek, ditmaal met nadruk
op de studie van de minimaaloppervlakken.
Het belang van Plateau's onderzoek was zeker aanzienlijk en de toekenning van
de Staatsprijs geheel terecht. Tegelijkertijd wijst deze beslissing van de jury op de
armoede van het natuurkundig onderzoek. In 1853 werd geen ander werk genoemd
in het rapport van de jury en vijf jaar later werd de prijs zelfs niet uitgereikt. In 1868
werd naast Plateau wel Gloesener genoemd, maar zijn werk was volgens de jury
meer technisch dan wetenschappelijk van aard, zodat Plateau nog slechts in
concurrentie bleef met de chemicus Jean-Servais Stas (1813-1891), die de prijs
won in 1863.
Het werk van Plateau is wellicht in latere jaren het best bekend gebleven in de
geschiedenis van de Belgische fysica (zie afzonderlijke bijdrage). Nog tijdens zijn
studietijd in Luik deed hij experimenten over de visuele perceptie, de complementaire
kleurindrukken en de persistentie van beelden op het netvlies. Zoals in die tijd
gebruikelijk was, bedacht hij experimenten om de theorie aanschouwelijk te maken.
Zo kwam hij tot zijn ‘anorthoscoop’ en later de ‘phenakistiscoop’, waarin de illusie
van beweging wordt opgewekt door het snel laten verspringen van afzonderlijke
beelden. Vanaf 1840 nam zijn gezichtsvermogen snel af en ten laatste in 1843 was
hij volledig blind. Vaak werd
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aangenomen dat dit een gevolg zou kunnen zijn van zijn optische experimenten
maar daar wordt tegenwoordig aan getwijfeld. Plateau slaagde er echter in zijn
onderzoek voort te zetten met de hulp van assistenten en familieleden die de
experimenten voor hem uitvoerden en zijn conclusies en berekeningen noteerden.
Omstreeks diezelfde tijd begon Plateau aan een nieuw groot
onderzoeksprogramma, dat hem internationale bekendheid zou opleveren. Wanneer
kleine hoeveelheden olie werden ondergedompeld in een mengsel van water en
alcohol, bleek de opwaartse kracht de zwaartekracht van de olie volledig op te
heffen. Plateau zag in dat dit een middel was om het gedrag van vloeistoffen te
onderzoeken in gewichtloze toestand. Vooral beroemd werd zijn experiment waarbij
een oliemassa door rotatie spontaan de vorm aannam van een bol of concentrische
ringen naargelang de rotatiesnelheid. De analogie met de nevelhypothese over het
ontstaan van het zonnestelsel was opvallend, hoewel het verschijnsel natuurlijk niet
door de zwaartekracht maar door de oppervlaktespanning en de cohesiekrachten
werd veroorzaakt. Het onderzoek van Plateau was het vertrekpunt van de Gentse
School voor de studie van vloeistoffen, oppervlakteverschijnselen en capillariteit.
In Luik werd een niet minder begaafd fysicus benoemd, hoewel zijn werk lange
tijd in de schaduw van Plateau is gebleven. Michel Gloesener werd in 1830 benoemd
voor de theoretische en de experimentele fysica, maar aanvankelijk doceerde hij
ook de mineralogie, de sterrenkunde en later de industriële fysica. Zijn interesse
ging vooral uit naar het elektromagnetisme, op dat ogenblik een heel nieuw domein
van de natuurkunde, gedomineerd door Faraday in Engeland en Ampère in Frankrijk.
Net als Plateau ging Gloesener aan de slag om didactische toestellen te bouwen
ten behoeve van zijn onderwijs. Zijn eerste apparaat, het ‘Pan-electro-magneticum’
dateert van 1835 en had tot doel de wederzijdse interactie van een stroomvoerende
geleider en een magneet, of van twee stroomdraden aan te tonen. Twee jaar later
bouwde hij een ‘horizontaal molentje’: een weekijzeren kern was omwonden met
een koperdraad waarvan de uiteinden in een kwikbad waren ondergedompeld. Het
kwikbad bestond uit twee compartimenten, verbonden met de tegengestelde polen
van een batterij. De stroom door de koperdraad maakt de weekijzeren kern
magnetisch zodat die zich richt volgens het magnetisch veld van de aarde. Tijdens
die beweging komen de stroomdraden echter terecht in het andere compartiment
van het kwikbad zodat de polariteit van de magneet omkeert. Daardoor ontstaat
een continue beweging, waarvan Gloesener meteen begreep dat ze de weg opende
naar de constructie van een elektrische motor. Tijdens de volgende jaren ontwierp
hij verschillende types van dergelijke motoren en toestellen, zoals een
elektromagnetische klok en een kleine telegraaf. Wanneer in 1849 de Belgische
Staat een commissie (met als lid de alomtegenwoordige Quetelet) oprichtte om de
introductie van de telegrafie in België in goede banen te leiden, nam Gloesener
deze gelegenheid te baat om zijn kennis toe te passen op de verbetering van de
bestaande telegrafietoestellen. Dit leverde hem internationale erkenning op, maar
de financiële baten waren voor Polydore-Louis Lippens (1810-?) uit Eeklo, die de
niet-gebreveteerde uitvindingen van Gloesener commercialiseerde. Pas in 1871
richtte Gloesener een eigen bedrijfje op, Manufacture belge d'appareils électriques,
maar dat werd stopgezet in 1878, twee jaar na het overlijden van zijn stichter.
Ook de vrije universiteiten van Leuven en Brussel slaagden erin jonge, beloftevolle
fysici aan te trekken. In Leuven werd Jacques-Guillaume Crahay (1789-1855)
aangesteld, die sinds 1817 natuur- en scheikunde had onderwezen aan het
Atheneum van Maastricht, zijn geboortestad. Crahay had een ruime belangstelling:
hij maakte geologische excursies in Limburg en Luik en bestudeerde de fossiele
vondsten van de Sint-Pietersberg. Maar vooral was hij geboeid door de meteorologie.
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Van 1818 tot 1849 deed hij dagelijks nauwgezet meteorologische waarnemingen.
Van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's avonds noteerde hij onder andere elk uur de
barometerstand. Hij bepaalde dagelijks het moment van minimum en maximum en
berekende het tijdsinterval tussen beide. Over zijn onderwijs in Leuven
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is weinig bekend, maar hij stond bij zijn collega's en vakgenoten in hoog aanzien.
De Université libre de Bruxelles kon een aantal van haar hoogleraren rekruteren
uit de docenten aan het Museum voor de Wetenschappen en Letteren. Quetelet,
die benoemd was tot directeur van de Sterrenwacht, weigerde een aanbod, omdat
hij zijn officiële benoeming niet verenigbaar achtte met een leeropdracht aan een
vrije universiteit. Als alternatief werd de Fransman Charles-Etienne Guillery
(1791-1861) benoemd voor zowel de scheikunde als de fysica. Guillery, die zich
pas in 1829 in Brussel had gevestigd, was op vele terreinen beslagen: aan het
Atheneum te Brussel doceerde hij wiskunde, aan het Museum scheikunde en
natuurkunde. Hoewel Guillery een aantal elektromagnetische toestellen bouwde
(waaronder een elektrische telegraaf), ging zijn voorkeur toch uit naar de scheikunde
en al na een jaar liet hij de cursus fysica over aan Floris Nollet (1794-1853), een
verre nakomeling, zo werd gezegd, van de Franse abbé Nollet die in het midden
van de 18de eeuw de experimentele fysica in Frankrijk had gepopulariseerd. Guillery
en Nollet doceerden ook allebei aan de in 1835 opgerichte Militaire School. In 1840
werden ze echter verplicht te kiezen voor één van beide instellingen. Aangezien
Nollet aan de Militaire School bleef, nam Guillery de cursus fysica weer op tot aan
zijn dood. Vanaf 1842 werd Pierre-Napoléon De Villers belast met de cursus
wiskundige natuurkunde.
Aan elk van de Belgische universiteiten had de natuurkunde op die manier
volwaardige vertegenwoordigers. Daarnaast moet nog de Militaire School worden
vermeld, waar het wetenschappelijk onderwijs werd verzorgd door een aantal
topfiguren uit de Belgische wetenschap, met name door Quetelet voor de
sterrenkunde en Stas voor de scheikunde.
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De fysica werd aanvankelijk gedoceerd door Guillery, maar vanaf 1840 nam Nollet
die cursus over. Nollet was oorspronkelijk apotheker in Ath en had in die stad
openbare lessen gegeven over verschillende wetenschappelijke disciplines. In
Brussel ontpopte Nollet zich tot een innovatieve constructeur van elektromagnetische
toestellen. In het bijzonder bedacht hij een originele ‘magneto-elektrische machine’,
in feite een generator, waarbij door rotatie van een stel spoelen in een magnetisch
veld een grote elektrische stroom kon worden opgewekt. Nollets machines werden
gebouwd door Joseph Van Malderen die in Parijs werkte bij de onderneming
L'Alliance, gespecialiseerd in de constructie van elektrische machines. De generator
kende een groot succes en werd onder andere gebruikt voor het opwekken van het
elektrisch booglicht in vuurtorens. Het is ook bekend hoe Van Malderen in Parijs
een landgenoot in dienst nam, Zénobe Gramme (1826-1901) om er aan de machine
van Nollet te werken. Gramme, een autodidact, ging echter al snel zijn eigen weg
en werd in 1871 de uitvinder van de eerste dynamomotor.

▪ Van wetenschap tot natuurfilosofie
Tijdens de eerste decennia van de Belgische onafhankelijkheid maakten de Belgische
fysici vooral naam als constructeurs van vernuftige toestellen, die internationaal
waardering oogstten. Dit soort werk was in overeenstemming met het heersende
kennisideaal, dat de natuurkunde vooral als een experimentele wetenschap
definieerde. Theoretisch onderzoek was vrijwel geheel afwezig. Het is, gezien de
stand van het wetenschapshistorisch onderzoek over deze periode, wellicht nog te
vroeg om een definitieve karakterisering van de ontwikkeling van de Belgische fysica
te geven, maar toch lijkt het derde kwart van de 19de eeuw zich meer te profileren
als een periode van theoretische, ja zelfs filosofische beschouwingen over de
fundamentele natuurverschijnselen. Dat betekent niet dat de stroom van praktische
uitvindingen en toepassingen verminderde, maar wel dat meer dan voorheen fysici
zich inlieten met speculatieve beschouwingen en de natuurkunde trachtten door te
lichten vanuit een filosofisch of levensbeschouwelijk perspectief.
Tot een echte theoretische natuurkunde, zoals die in Duitsland gestalte kreeg, is
het niet gekomen. Enkel op het gebied van de mechanica, een tak van de
natuurkunde die heel dicht bij de wiskunde aansloot, kan men van echt theoretisch
onderzoek gewagen. Sommige, nochtans bij uitstek geschikte terreinen voor
fundamenteel onderzoek, zoals de studie van de oppervlakteverschijnselen bij
Plateau en zijn Gentse leerlingen, hebben niet tot fundamentele conclusies geleid.
De fysici die wel tot natuurfilosofische beschouwingen geneigd waren, behoren
misschien niet tot de belangrijkste van hun generatie, maar zij geven aan dat in het
wetenschappelijk klimaat van hun tijd wel degelijk een interesse voor dergelijke
theorievorming bestond.
De meest merkwaardige van alle theoretische fysici in België was de uit Diekirch
afkomstige Remy Brück (1818-1870). Brück volgde een opleiding aan de Militaire
School en bracht het tot majoor. Hij werkte bij de dienst voor militaire topografie,
waardoor hij contacten had met zowel de militaire top als met de meest
vooraanstaande Belgische wetenschappers. Brück verzette zich tegen het
materialisme van de moderne wetenschap en zocht naar een meer omvattende
natuurfilosofie die alle verschijnselen met elkaar in verband kon brengen. In 1851
publiceerde hij Electricité ou magnétisme du globe terrestre, waarin hij een originele
materieleer uiteenzette, en de oorzaak van de atmosferische elektriciteit situeerde
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in de straling van de zon. Bewijzen voor zijn theorie had hij niet, maar zijn overtuiging
was sterk. Brück werd hierin gesteund door de grote interesse voor het
aardmagnetisme, dat op dat ogenblik één van de prioriteiten was van Quetelets
onderzoekswerk op de Sterrenwacht. Hij bedankte in zijn volgende publicaties
Quetelet en Jean Liagre (1815-1891), commandant van de Militaire School en één
van Quetelets trouwste volgelingen, voor hun ‘steun’, hoewel niet duidelijk is in
hoever ze zijn theorieën daadwerkelijk onderschreven. Brücks verbeelding ging
overigens nog veel verder: het aardmagnetisme, bepaald door de instraling van de
zon, had op zijn beurt een directe invloed op het gedrag van
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mensen en hun beschavingen. In L'Humanité, son développement et sa durée van
1866 breidde hij zijn theorie uit tot een historisch determinisme dat aan elk van de
grote beschavingen een termijn van 516 jaar oplegde. Met een dergelijke theorie
ging hij uiteraard de grenzen van elke wetenschapsopvatting te buiten, maar toch
vond hij een schare bewonderaars, vooral in kringen van de Militaire School, die
zijn ideeën verder uitwerkten. Figuren als Charles Lagrange (1851-1932, lid van de
Academie) en Ernest Millard (1860-1920) publiceerden uitbreidingen van de theorie
van Brück, die steeds opnieuw aanhangers vond. Er bestaat goede grond om aan
te nemen dat Koning Albert I onder de invloed was van deze opvattingen en aan
de vooravond van de Eerste Wereldoorlog zijn politiek beleid ten aanzien van
Duitsland en Frankrijk hierdoor liet beïnvloeden. Na de oorlog leefde de theorie
voort in het werk van A. Doneux, R. Gerard en M. Schuyten.
De theorie van Brück is een extreem voorbeeld van een theoretische interpretatie
van natuurverschijnselen. Ze toont wel aan hoe in de Belgische wetenschappelijke
wereld de bereidheid bestond om natuurwetenschap tot uitgangspunt te nemen van
filosofische beschouwingen. Misschien moeten in hetzelfde wetenschappelijk klimaat
de verhandelingen geplaatst worden van de hoogleraren Valerius en Docq over de
ultieme bouwstenen van de materie? In 1865 publiceerde Valerius in de Bulletins
van de Academie een theorie over de fundamentele interacties tussen de moleculen.
Valerius meende de onderlinge afstoting van de moleculen te kunnen verklaren
door de aanwezigheid van een gecondenseerde etheratmosfeer die zich rondom
de moleculen bevond. In combinatie met de algemeen aanvaarde newtoniaanse
aantrekkingskracht tussen massa's verklaarde hij zowel de elasticiteit en de
verschillende aggregatietoestanden van de materie. In 1863 verscheen van de
Leuvense hoogleraar Adrien-Joseph Docq (1820-1875) een Examen des théories
relatives aux agents physiques, een verhandeling bekroond door het Bataafsch
Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. Docq behandelde
daarin het probleem van de ‘imponderabilia’ licht, warmte, elektriciteit en
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magnetisme, die door de wet van energiebehoud met elkaar en met de ponderabele
materie in verband gebracht werden. Voor Docq waren licht- en warmteverschijnselen
terug te voeren tot een vorm van beweging, niet tot een eigen materieel beginsel.
Trillingen van materie-elementen resulteren in transversale golven van een elastisch
medium waardoor de overdracht van warmte en licht is te verklaren. Geleiding berust
op een onzichtbare beweging van de moleculen.
Het werk van Docq was van een degelijk gehalte, maar tegelijk valt op hoe ver
hij verwijderd was van een daadwerkelijk onderzoekprogramma, dat de door hem
opgeworpen vragen zou kunnen beantwoorden. Zijn houding is typisch voor talrijke
katholieke geleerden die vooral de filosofische consequenties van de moderne
natuurwetenschap wilden onderzoeken. De bijdrage van katholieke fysici moet
overigens niet onderschat worden. Vooral de jezuïeten die zich vanaf 1832 opnieuw
in België
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vestigden, besteedden veel aandacht aan de vooruitgang in de natuurkunde, zelfs
met verwaarlozing van de filosofie en de metafysica. In hun Collège de Notre-Dame
de la Paix te Namen werd vanaf 1836 hoger onderwijs in de filosofie gegeven, waarin
een ruime plaats werd toebedeeld aan de natuurkunde. In 1866 werd in Namen een
natuurkundig laboratorium ingericht dat op dat ogenblik wellicht het beste van België
was. Niettemin kan men de jezuieten-fysici moeilijk anders dan als amateur-geleerden
bestempelen. Voor hen was niet het origineel onderzoek, maar wel de kritische
interpretatie van belang. De jezuïeten vormden een tegenwicht tegen de puur
experimentele en positivistische benadering van de ‘professionele’ fysici, maar zij
vertolken door hun onvermoeibare recensiearbeid en populariserende
overzichtsartikelen goed het klimaat van de Belgische wetenschappelijke wereld.
Dat een dergelijke benadering ook tot nieuwe inzichten kon leiden blijkt uit de
bijdragen van de jezuïeten-fysici tot de verklaring van de Brownse beweging. Deze
microscopische beweging, die onder andere was waar te nemen in de ‘dansende’
gasbellen die in holtes van gesteenten waren ingesloten, was ontdekt in 1828 door
de Britse botanicus Robert Brown (1773-1858). In 1877 presenteerde Joseph
Delsaulx (1828-1891), die fysica doceerde in de studiehuizen van de jezuïeten in
Namen en Leuven, in een vergadering van de Royal Microscopical Society te Londen
een verklaring van het fenomeen als een gevolg van moleculaire bewegingen. Deze
verklaring zou later de juiste blijken te zijn, maar ze werd op dat ogenblik niet gunstig
ontvangen door de universitaire fysici. Gustave Van der Mensbrugghe (1835-1911),
schoonzoon en opvolger van Plateau in Gent, zocht de verklaring in microscopische
temperatuurverschillen in de oppervlaktelaag van de gasbellen en was niet geneigd
aan de moleculen een grote bewegingssnelheid toe te kennen. Van der Mensbrugghe
was echter een typische vertegenwoordiger van de ‘harde’ fysica, die slechts
experimenten wilde aanvaarden als basis voor verdere speculaties. Delsaulx was
gemakkelijker geneigd tot boude speculaties, die zijn algemeen materiebeeld
bevestigden. Deze theoretische beweging lijkt meer te zijn uitgegaan van katholieke
zijde, dan van hun traditionele antagonisten, de vrijzinnigen. Aan de Brusselse
universiteit doceerde van 1859 tot 1906 de wat kleurloze Ernest Rousseau
(1831-1908), die in nauwelijks één overzicht van de fysica uit die tijd wordt genoemd.
Daar staat dan weer tegenover dat zijn collegae in de botanica en de zoölogie wel
degelijk het voortouw namen in de theoretische en levensbeschouwelijke discussies
omtrent evolutie en erfelijkheid. Ook mag hier de industrieel Ernest Solvay
(1838-1922) vermeld worden die in het spoor van het energetisme van Wilhelm
Ostwald (1853-1932), een filosofie van de materie uitbouwde, die echter door de
wetenschappelijke wereld niet ernstig werd ontvangen. Het energetisme zou in
België echter nog lang in de 20ste eeuw aanhangers vinden.

▪ De wetenschap van droombeelden
De toenemende belangstelling voor speculatieve beschouwingen moet in verband
gebracht worden met de steeds vaker gehoorde roep naar zuivere wetenschap.
Aan de universiteiten trokken de Speciale Scholen voor toegepaste wetenschappen
veruit de meeste studenten. Hoogleraren van de faculteit Wetenschappen gaven
vaak meer colleges voor ingenieursstudenten dan aan hun eigen studenten. Vanaf
ca. 1870 gingen steeds meer wetenschappers zich uitspreken voor een zuivere
wetenschapsbeoefening, die niet enkel op industriële toepassingen was gericht
maar uitging van een waarachtige belangstelling voor de natuurverschijnselen. De
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theorie die aan deze evolutie de beste uitdrukking gaf, was de mechanische
warmteleer zoals die rond 1850 door Rudolf Clausius werd ontwikkeld. De
mechanische warmteleer beschouwde de warmte als een vorm van kinetische
energie op moleculair niveau. Voor die hypothese bestonden geen empirische
aanwijzingen, maar de theorie klopte mooi met de waarnemingen. Het
toepassingsveld was zeer ruim: niet alleen het fysisch onderzoek van de stoffen en
de aggregatietoestanden, maar ook de thermochemie en de meteorologie werden
door de thermodynamische wetmatigheden en verklaring beroerd. Verschillende
van de hierboven genoemde
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speculatieve verhandelingen maakten allusie op de mechanische warmteleer.
In de introductie van Clausius' opvattingen in België speelde François Folie
(1833-1905) een belangrijke rol. Folie, die later in 1885 directeur van de Brusselse
Sterrenwacht zou worden, was afkomstig uit Venlo en studeerde aan de Luikse
universiteit. Na zijn studies verbleef hij verschillende keren aan de universiteit van
Bonn, waar hij persoonlijk met Clausius kennis maakte. Folie zette zich meteen in
voor de verspreiding van Clausius' ideeën in België. Vanaf 1867 gaf hij gedurende
enkele jaren een vrije cursus aan de Luikse universiteit over de mechanische
warmteleer. Rond dezelfde tijd begon hij, op vraag van Clausius, aan de vertaling
van diens Abhandlungen über die mechanische Wärmetheorie (1864, 1867). De
vertaling verscheen in 1868-1869 als Théorie mécanique de la chaleur. Folie
vertaalde daarna nog andere werken van Clausius: in 1870 La fonction potentielle
et le potentiel en in 1887 Leçons sur la théorie mécanique de la chaleur. Hoewel
Folie geen eigen bijdrage tot de warmteleer heeft geleverd, toonde hij zich steeds
een vurig verdediger van de nieuwe theorie. In een openbare lezing voor de
Academie in 1873
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gaf hij aan hoe de mechanische warmteleer ons beeld van de materie had veranderd:
‘Kracht is materie in beweging of materie is de verschijningsvorm van kracht. Aan
de basis van deze beide concepten ligt slechts één substantie, of men die nu materie
of kracht noemt heeft weinig belang’. Uit de mechanische warmteleer trok Folie nog
de conclusie dat het heelal afstevende op een ‘warmtedood’, wanneer elk
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temperatuurverschil waaruit arbeid kon ontstaan, zou zijn verdwenen. Voor Folie
betekende dit echter ook dat de wereld op een bepaald ogenblik was ontstaan, want
anders was het niet te verklaren dat het onafwendbare einde nog niet was bereikt.
‘Zo is dan de schepping wetenschappelijk, ja zelfs mathematisch bewezen,’ besloot
hij.
De mechanische warmteleer werd snel geïntegreerd in het onderzoek van de
Belgische fysici en chemici. Van der Mensbrugghe in Gent onderzocht het verband
tussen warmte en oppervlaktespanning en concludeerde dat de vergroting van een
vloeistofoppervlak met warmteverlies gepaard moest gaan. Zijn pogingen om een
moleculaire verklaring te vinden, kenden echter weinig succes. In Luik was het
vooral de chemicus Walthère Spring (1848-1911) die gebruik maakte van de
thermodynamica in zijn onderzoek. Spring had de colleges van Clausius in Bonn
gevolgd, wat hem inspireerde tot een fysische benadering van de scheikunde. Spring
publiceerde over de soortelijke warmte van legeringen, diffusie, capillaire
verschijnselen en statische elektriciteit. In 1895 was hij de initiatiefnemer voor de
oprichting van leerstoelen in de fysische scheikunde aan de rijksuniversiteiten. In
Gent werd een student van Spring op die leerstoel benoemd, Edmond Van Aubel
(1848-1941). In Brussel werd de fysische scheikunde onderwezen door Albert
Reychler (1854-1938). Als neerslag van dat onderwijs publiceerde hij in 1897 een
opmerkelijk boek Les théories physico-chimiques, dat drie edities kende en vertaald
werd in het Engels, het Tsjechisch, het Duits en het Russisch. Het boek gaf een
kritisch overzicht van de theorieën van Berthelot, Van 't Hoff, Arrhenius, Thomsen
en Ostwald. In 1906 besloot Reychler echter zich terug te trekken uit het universitaire
leven een weigerde zelfs het
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lidmaatschap van de Academie. Hij bleef wel verder onderzoek doen in zijn eigen
laboratorium in Sint-Niklaas.
De meest originele Belgische fysicus rond de eeuwwisseling was Pierre De Heen
(1851-1915). De Heen was geboren in Leuven, waar hij ook zijn opleiding kreeg tot
mijningenieur. Toch bleek zijn voorkeur uit te gaan naar zuivere wetenschap. Hij
deed aanvankelijk onderzoek over de vloeistoffysica en de toepassingen van de
mechanische warmteleer, dat hem snel nationale en internationale bekendheid
verschafte. In 1886 doceerde hij in Luik een vrije cursus over de fysische chemie
om er een jaar later benoemd te worden op de leerstoel voor experimentele fysica.
De Heen voelde zich, in tegenstelling tot vele van zijn Belgische collegae,
aangetrokken tot de theoretische natuurkunde en schreef verschillende
verhandelingen over de structuur van de materie, het energetisme en de
elektronentheorie. In 1912 publiceerde hij Introduction à l'Etude de la Physique, een
synthese van zijn werk gedurende de voorbije twintig jaar. Daarin verdedigde De
Heen een conventionalistische opvatting van de natuurkunde, waarbij het de fysicus
vrij stond hypothesen te bedenken voor de ultieme, niet-waarneembare fundamenten
van de natuur, zolang daaruit zinvolle conclusies konden worden getrokken die
experimenteel te toetsen waren. De fysicus kon bij elk probleem een andere
hypothese bedenken, die voor de oplossing best geschikt was. Natuurverschijnselen
konden dus op meerdere wijzen worden voorgesteld. ‘De natuurkunde is de
wetenschap van droombeelden,’ schreef hij. Maar, ‘deze droombeelden of
hypothesen vormen het onmisbare instrument voor haar vooruitgang en ontwikkeling.’
In deze opvatting stelde De Heen het concept ‘substantie’ voor als drager van zowel
materie als energie. De ether stelde hij gelijk aan een bepaalde energetische toestand
van de substantie. Als model om dit uit te drukken gebruikte hij een netwerk van
om hun as roterende vezels. Hiermee verklaarde hij tal van elektrische, chemische
en fysische verschijnselen, hoewel hij toegaf dat het model voor sommige, zelfs
eenvoudige verschijnselen te ingewikkeld was en daarvoor dus andere modellen
te verkiezen waren.

▪ Laboratoria en specialisatie
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De generatie fysici die rond 1900 hun loopbaan begonnen, deden dat in een heel
andere context dan hun voorgangers. Onderzoekswerk was nu een belangrijk
onderdeel geworden van de opleiding. Sinds ca. 1870 hadden alle universiteiten
laboratoria voor fysica ingericht. Bovendien werd het steeds meer gebruikelijk jonge
onderzoekers voor enige jaren naar het buitenland te sturen om er hun opleiding
verder te zetten in de meest gerenommeerde laboratoria. Studiereizen werden ook
al in de 19de eeuw aangemoedigd, onder andere door de reisbeurzen van de
Belgische regering, maar waar het toen nog ging om eenmalige en vaak korte
verblijven, vormden de onderzoeksreizen nu het vertrekpunt van blijvende
wetenschappelijke contacten, waardoor de Belgische onderzoekers zich wisten te
integreren in de internationale wetenschappelijke gemeenschap. Toch bleven de
meeste Belgische fysici (trouwens ook in andere vakgebieden) nog heel lang bijna
exclusief publiceren in het Bulletin en de Mémoires van de Academie. Een meer
internationaal profiel van de
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Belgische wetenschap zou zich pas na de Tweede Wereldoorlog doorzetten.
De nieuwe generatie zorgde na de Eerste Wereldoorlog voor een sterke
wederopbloei van de natuurkunde in België. Die zou aanvankelijk het sterkst te
merken zijn in de vrije universiteiten. In Brussel werd in 1906 de Gentenaar Jules
Verschaffelt (1870-1955) aangetrokken als docent. Verschaffelt had na zijn studietijd
van 1894 tot 1906 verbleven in Nederland waar hij onder meer werkte bij Jacobus
Henricus Van 't Hoff (1852-1911) en Johannes Van der Waals (1837-1923) in
Amsterdam en bij Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) en Hendrik Antoon Lorentz
(1853-1928) in Leiden, waar hij promoveerde. Uit Brussel bracht Verschaffelt
vernieuwende opvattingen mee over de moderne natuurkunde. Zo pleitte hij voor
de instelling van een leerstoel theoretische natuurkunde, waarvoor de Franse fysicus
Emile Henriot (1885-1961) werd benoemd. In hetzelfde jaar werd Théophile De
Donder (1872-1957) benoemd op de leerstoel wiskundige natuurkunde. Daarmee
leek de basis gelegd voor een veelbelovende ontwikkeling, die echter door de oorlog
werd afgebroken. Verschaffelt keerde terug naar Nederland en bleef er tot 1923,
toen hij naar aanleiding van de vernederlandsing van de Gentse universiteit een
professoraat kreeg aangeboden in de proefondervindelijk natuurkunde. Verschaffelt
hernam in Gent de onderzoekstraditie van Plateau en Van der Mensbrugghe over
de vloeistoffysica. Merkwaardig is wel dat hij, die vaak wees op de grote achterstand
van de Belgische natuurkunde, totaal geen interesse toonde voor de
relativiteitstheorie noch voor de kwantummechanica, twee revolutionaire theorieën
die tijdens het interbellum in het middelpunt van de internationale discussies stonden.
Sterk beïnvloed door zijn Nederlandse voorbeelden, was hij een hevig pleitbezorger
voor Nederlandstalige wetenschapsbeoefening in Vlaanderen en voor verregaande
samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse geleerden. Niettemin kon hij zich
niet vinden in de meer extreme eisen van de Vlaamse Beweging, wat zijn positie in
deze politiek gespannen periode er niet op vergemakkelijkte.
Een student van Verschaffelt, Augustinus F. Van Itterbeek (1904-1968) zou later,
eveneens na een verblijf in Nederland, te Leuven het (Nederlandstalige) Laboratorium
voor Lage Temperaturen en Technische Fysica oprichten.
Hoewel Verschaffelt één van de meest gezaghebbende Belgische fysici werd,
lijkt toch de ontwikkeling in Brussel, mede door de aldaar georganiseerde
Solvay-congressen en niet gehinderd door de politieke moeilijkheden die Gent en
de hele Vlaamse wetenschappelijke wereld verdeelden, de toon te hebben gezet
voor de Belgische natuurkunde tijdens het interbellum, en ook in de eerste jaren na
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de Tweede Wereldoorlog. Henriot deed vooral onderzoek over radioactiviteit en
introduceerde de elektronenmicroscoop in België. Zijn werk lag ook aan de basis
van de ultracentrifuge. De Donder was één van de weinige Belgische geleerden die
zich inlieten met Einsteins relativiteitstheorie. In de jaren '20 publiceerde hij ook
enkele studies over de toepassing van de thermodynamica in de chemie met behulp
van het affiniteitsbegrip. Hieruit
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ontstond de bekende Brusselse school voor thermodynamica van niet-reversibele
processen.
De situatie in Leuven leek aanvankelijk minder rooskleurig. Het laboratorium werd
rond de eeuwwisseling geleid door Alexandre de Hemptinne (1866-1955), die voor
de aankoop van nieuwe uitrusting vaak een beroep moest doen op eigen financiële
middelen. Na de Eerste Wereldoorlog slaagde de universiteit erin een aantal
beloftevolle jongeren aan te trekken, die het onderzoek op korte tijd op hoog niveau
wisten te brengen. In 1919 werd Walter Mund (1892-1956) benoemd op de leerstoel
fysische chemie. Vanaf 1925 doceerde hij ook natuurkunde. Hij deed onderzoek
over radiochemie en ging zich vervolmaken bij Marie Curie (1867-1934) in Parijs.
Hij ontwikkelde in 1924 een toestel om het radium van Katanga te verrijken, waardoor
Leuven een belangrijk centrum van radiumonderzoek werd. Mund werd ook een
pionier inzake medische toepassingen van de radioactiviteit, onder andere door de
ontwikkeling van een toestel om radioactief water te produceren dat in de kuuroorden
werd gebruikt voor thermale doeleinden.
De receptie van de kwantummechanica in België is vooral toe te schrijven aan
het werk van Charles Manneback (1894-1975). Manneback behaalde in 1920 het
diploma van mijningenieur in Leuven, waarna hij een jaar verbleef aan het MIT in
Cambridge, Massachussetts. In 1922 al werd hij in Leuven
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benoemd voor de wiskundige natuurkunde. Hij richtte zijn leeropdracht zó in, dat
hij elk jaar één semester in het buitenland kon verblijven. Van 1925 tot 1927 verbleef
hij in Zürich bij Peter Debye (1884-1966). Hij volgde Debye die in Leipzig werd
benoemd, waar hij Werner Heisenberg (1901-1976) ontmoette. In 1931 ging hij naar
Kopenhagen bij Niels Bohr (1885-1962) en in 1935 en 1936 werkte hij bij Enrico
Fermi (1901-1954) in Rome. Daarmee was Manneback doorgedrongen tot de kleine
groep fysici die de basis legden van de moderne natuurkunde. Toch bleef hij een
door hedendaagse historici misschien ten onrechte vergeten randfiguur,
gespecialiseerd in de spectrografie van dien poly-atomaire moleculen.
De nieuwe fysica zou in Luik pas geïntroduceerd worden met de benoeming van
Léon Rosenfeld (1904-1974), die na zijn studietijd enige jaren verbleef in Parijs,
Duitsland en Zwitserland en er onder andere werkte bij Louis de Broglie (1892-1987),
Max Born (1882-1970), Wolfgang Pauli (1900-1958) en Werner Heisenberg. Vanaf
1929 verbleef hij regelmatig in Kopenhagen bij Niels Bohr, en publiceerde hij
belangrijke artikelen over de kwantumelektrodynamica. In 1941 verliet hij België
voor een leerstoel in Utrecht.

▪ Conclusie
Dit overzicht van de Belgische natuurkunde tijdens de ‘lange’ 19de eeuw is uiteraard
niet volledig. We hebben geen aandacht kunnen besteden aan het onderzoek in de
toegepaste natuurkunde, zoals dat bijvoorbeeld plaatsvond aan het befaamde Institut
Montefiori te Luik en de verschillende ingenieursscholen. Ook hebben we geen
melding gemaakt van de astrofysica of de meteorologie, domeinen waarin de
natuurkunde een belangrijke bijdrage levert. Ons overzicht wil vooral enkele
algemene kenmerken onderstrepen, met nadruk op het institutionele kader van de
universiteiten.
In de Belgische natuurkunde lijkt vooral de theoretische component lang afwezig
geweest te zijn. Weliswaar bestond er vooral op het einde van de 19de eeuw een
grote interesse voor filosofische en levensbeschouwelijke vragen die uit de nieuwe
natuurkundige theorieën konden worden afgeleid. Maar over het algemeen lag de
nadruk sterk op het experiment of de toepassing van de natuurkunde in de constructie
van machines. Van een echte creatieve theorievorming is in de beschouwde periode
enkel sprake bij de Brusselse fysici rond De Donder. Gezien het grote belang van
de theoretische natuurkunde in de status van het vakgebied in de 20ste eeuw,
verbleekt het werk van de Belgische natuurkundigen op de internationale scène.
Daarbij komt nog dat voor de meeste hier behandelde fysici, de hoofdopdracht
bestond uit het geven van onderwijs. Voor onderzoek ontbraken de middelen en de
tijd. De grote verdeeldheid van de Belgische wetenschappelijke wereld maakte het
ook niet gemakkelijk om tot samenwerking te komen. Pas met de toenemende
internationalisering van het fysisch onderzoek tijdens het interbellum en met de
vorming van een nationaal wetenschapsbeleid zou hieraan enigszins verholpen
kunnen worden.
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8 De sterrenkunde en de externe geofysica
André Koeckelenbergh
In 1822 richtte Lambert-Adolphe-Jacques Quetelet (1796-1874) zich tot Minister
Anton-Reinhard Falck (1776-1847) en Koning Willem I met het verzoek tot oprichting
van een wetenschappelijk centrum voor fysica, astronomie, meteorologie en
aardmagnetisme. Er moest volgens hem te Brussel een Sterrenwacht komen waar
jongeren werden opgeleid en hen observatie-instrumenten en publicatiemiddelen
werden aangeboden. Ook zou het haar taak zijn de wetenschappelijke kennis tot
bij het publiek te brengen. De oprichting van de Sterrenwacht werd een feit in 1826.
Quetelet, van opleiding een wiskundige, had zich ook al in andere initiatieven voor
de sterrenkunde ingezet. Sinds 1823 hield hij in het Museum voor de Wetenschappen
en de Letteren publieke lezingen over astronomie, die in 1826 in Parijs werden
gepubliceerd onder de titel Astronomie élémentaire. In 1827 volgde - ongeveer
gelijktijdig met het gelijknamige boek van François Arago (1786-1853) - een
Astronomie populaire. De belangstelling voor sterrenkunde was trouwens al merkbaar
in zijn Gentse studietijd, waar hij in 1818 de stelling verdedigde dat de opvatting dat
meteorieten vanuit de maan worden geprojecteerd hem helemaal niet paradoxaal
voorkwam, een originele stelling die indertijd volstrekt tegendraads was maar recent
werd bevestigd.
Het doen van meteorologische waarneming was in het begin van de 19de eeuw
ruim verspreid onder de intellectuele burgerij. Quetelet speelde in op deze trend
door medewerkers en studenten in te schakelen in grootschalige
onderzoekprogramma's, zoals het onderzoek van vallende sterren. Ook in de
Sterrenwacht, waar Quetelet tot directeur werd benoemd, legde hij sterk de nadruk
op de astronomische, klimatologische en magnetische observaties. Zijn medewerker
en opvolger Jean-Charles Houzeau zou hem deze statistische obsessie voor het
accumuleren van waarnemingen verwijten, met name in een brief aan Victor Bouvy
van mei 1852. Door het grote aantal observaties, verwaarloosde hij andere
waarnemingen, waardoor de moderne

Brief waarin Quetelet wordt aangesteld voor de openbare cursussen astronomie en
natuurkunde aan het Museum voor de Wetenschappen en de Letteren in Brussel Brussel,
Académie royale de Belgique ▪
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instrumenten ‘verroestten’. De nadruk op de observaties was echter niet enkel een
gevolg van Quetelets wetenschapsopvatting. Aangezien hij haast geen personeel
had, was hij wel genoodzaakt zich te beperken tot routinewerk, vaak gesteund op
de medewerking van vrijwilligers. Zijn werk was alleszins van grote praktische
betekenis. Hij zorgde voor de eerste metingen van het geodetisch netwerk van
België en voor een verbinding tussen de meridiaan van de Brusselse Sterrenwacht
en de lengtegraden van Parijs, Greenwich en Potsdam. Nadat Quetelet in 1855
door een herseninfarct was getroffen, nam zijn zoon Ernest Quetelet (1825-1878)
het observeren van hem over en werkte hij aan een belangrijke catalogus van de
bewegingen van 10.792 sterren.
Gedurende deze periode hielden verschillende onderzoekers, zoals Louis Melsens
(1814-1886) en Joseph Plateau (1801-1883) zich bezig met meer originele
waarnemingen (eclipsen, vallende sterren, planeten, stormen, hagelbuien, poollicht,
enz.) waarvan de sporen terug te vinden zijn in de publicaties van de Academie, in
de Correspondance mathématique en in de Annuaire van de Sterrenwacht. Dit werk
was soms het vertrekpunt van een vruchtbare wetenschappelijke carrière.
Quetelet overleed in 1874. Zijn zoon, die al sedert 1855 de dagelijkse leiding van
de Sterrenwacht op zich genomen had, verving hem tijdelijk totdat hij werd opgevolgd
in 1876 door de excentrieke Jean-Charles Houzeau de Lehaie (1820-1888). Houzeau,
een onafhankelijk denker en anarchist volgde enkele cursussen aan de universiteit
van Brussel en de Ecole des Mines te Mons, maar kon zich aan geen enkel
onderwijsregime onderwerpen. In 1838 begon hij te werken als journalist waardoor
hij vaak op reis ging. Vanaf 1846 kwam hij in dienst als assistent-astronoom bij
Quetelet, maar Minister Rogier herriep de benoeming als gevolg van het
republikeinse oproer van 1848. Hij ging opnieuw op reis en werkte van 1854 tot
1857 in het Dépot de la Guerre. Daarna vertrok hij naar Engeland en Noord-Amerika,
waar hij van nabij getuige was van de Secessieoorlog. Tijdens zijn omzwervingen
schreef Houzeau, lid van de Academie sinds 1854 en correspondent van talrijke
wetenschappelijke genootschappen, tussen 1838 en 1874 vele notities,
verhandelingen en persartikels.
Zijn reputatie in België was groot. Op verzoek van Jean-Servais Stas (1813-1891),
Jean-Baptiste Liagre (1815-1891) en Edouard Mailly (1810-1891) werd hij door
Rogier teruggeroepen om de Sterrenwacht te leiden en te renoveren. Tussen 1876
en 1883, het jaar van zijn ontslag, bekwam hij de bouw van een nieuw en beter
gelegen observatorium te Ukkel, een gevoelige verhoging van het personeel en de
medewerking van waardevolle figuren. Hij vernieuwde het wetenschappelijk materiaal
(Repsoldmeridiaancirkel, grootequatoriaal, fotografische equatorialen,
meteorologische, geodetische en magnetische
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uitrusting) en startte een magnetische opmeting van het land. In 1880 lag hij aan
de basis van het tijdschrift Ciel et Terre. Zijn Bibliographie générale de l'astronomie,
samen met Albert Lancaster (1849-1908) opgesteld, is nog steeds een model voor
alle bibliografische catalogi.
In deze periode werden ook aan de universiteiten - met zeer uiteenlopende
middelen en talenten - de eerste gespecialiseerde onderzoekseenheden opgericht:
te Leuven was dat het werk van Edouard Goedseels (1857-1928), Maurice Alliaume
(1882-1931) en François Terby (1846-1911); te Luik van François Folie (1833-1905),
Marcel Dehalu (1883-1960) en Henri Janne d'Othée; te Brussel van Paul Stroobant
(1868-1936) aan de ULB en verschillende professoren (onder wie Charles Lagrange
(1851-1932) en generaal Séligman) aan de Militaire School. Ook de
amateur-astronomen organiseerden zich in clubs en verenigingen. De Société belge
d'Astronomie, de Météorologie et de Physique du Globe werd gesticht in 1895,
onder impuls van François Jacobs. Het Bulletin ervan ging in 1909 samen met Ciel
et Terre. In 1905 ontstond de Société astronomique d'Anvers. Het beoefenen van
de amateur-meteorologie nam af. Het werd iets heel gewoon maar ook een echt
beroep. Bovendien kwamen kleine astronomische kijkers op de markt, en vervolgens
spiegeltelescopen, die de astronomie toegankelijker maakten. Ze leek voor velen
aantrekkelijker dan de aard- en atmosfeerwetenschappens.
In 1885 benoemde de regering François Folie tot directeur van de Sterrenwacht.
Folie was afkomstig van de universiteit van Luik, waar hij de bouw van de
sterrenwacht van Cointe had opgestart. Hij begon vol goede moed aan zijn opdracht,
maar zowel op menselijk als op wetenschappelijk vlak kwam hij met zijn medewerkers
in conflict. Overladen met kritiek tijdens begrotingsdiscussies in het Parlement ging
hij in 1897 op pensioen. Onder de leiding van François Folie nam de Sterrenwacht
deel aan het internationale project van de fotografische Hemelkaart, die overigens
pas omstreeks 1960 zou worden voltooid.
De opvolging van François Folie was moeilijk. Een triumviraat nam de leiding over
de Sterrenwacht. Omwille van het onsamenhangende en
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oncollegiale bestuur deed de regering een beroep op Georges Lecointe (1869-1929),
topograaf, marineofficier en eerste officier van de Zuidpoolexpeditie van de Gerlache.
Hij reageerde op de ontaarde situatie met een administratieve hervorming van de
instelling. In 1913 werd de meteorologische dienst omgevormd tot een autonoom
Koninklijk Meteorologisch Instituut. Jean Vincent (1861-1932) werd de eerste
directeur. Jules Jaumotte (1887-1940) volgde hem in 1919 op en gaf de discipline
een nieuw elan, wat het KMI een wereldwijde reputatie bezorgde. De Sterrenwacht,
die zich niet meer over de meteorologie moest ontfermen, ontwikkelde vanaf 1910,
dankzij een schenking van Ernest Solvay, een seismologische dienst die onder haar
beheer zou blijven, terwijl de secties aardmagnetisme en atmosferische elektriciteit
voortaan zouden afhangen van het nieuw Meteorologisch Instituut. Op
wetenschappelijk vlak wilde Lecointe echter het belang van de astrofysica niet
erkennen. Na het voortijdige overlijden van Charles Fiévez (1844-1890) en de
pensionering van de in 1885 benoemde Mgr. Eugène Spée (1843-1924) zou.
Lecointe voor vele jaren alle activiteiten in dit domein blokkeren. Zo ontstond een
soms tweeslachtige en nog steeds ongewijzigde situatie: een land zonder een
zelfstandig Instituut voor Geofysica.
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9 Jean-Baptiste Van Mons, een boegbeeld van de scheikunde
Michel Bougard
▪ Een ‘revolutionair’ in de scheikunde
Jean-Baptiste Van Mons werd geboren in Brussel op 10 november 1765. Na studies
in een college te Turnhout ging de jonge Jean-Baptiste in de leer bij een apotheker
en legde in 1787 de bekwaamheidsproeven af. Twee jaar later nam Jean-Baptiste
Van Mons deel aan de Brabantse omwenteling. Als aanhanger van Jan Frans Vonck
(1743-1792) en de progressieve vleugel van de opstand werd Van Mons op 5
augustus 1790 aangehouden en opgesloten in de gevangenis van de Hallepoort,
op basis van louter vermoedens van activiteiten tegen het vaderland. In de volgende
dagen verduidelijkte men de aanklacht: hij was opgemerkt in aanwezigheid van
andere verdachten en men beschuldigde hem ervan te behoren tot het geheime
patriottische genootschap ‘Pro Patria’. Van Mons zou er de vrij ongewone schuilnaam
‘Annibal de Cartache’ hebben gehad. Op 13 september eiste een akte van
inbeschuldigingstelling een zware en afdoende straf, en liet zelfs niet toe dat Van
Mons door een advocaat werd verdedigd. Gelukkig waren de gemoederen bedaard
na de ineenstorting van de revolutionaire beweging. Bij gebrek aan bewijs werd Van
Mons begin oktober uiteindelijk vrijgelaten.
Door dit voorval was bij de jonge apotheker het revolutionaire vuur niet gedoofd.
Al in januari 1789 had Van Mons Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794)
aangeschreven om zijn belangstelling mee te delen voor de ‘revolutie’, die zich ook
in de chemie afspeelde. Van Mons was een van de eersten die in de Nederlanden
de antiflogiston-ideeën van de nieuwe Franse chemie verspreidde. Zijn ijver om
dingen te veranderen, zowel in wetenschap als in politiek, kreeg een nieuwe kans
in 1792. Op 20 april van dat jaar verklaarde het revolutionaire Frankrijk de oorlog
aan Oostenrijk. Na hun overwinning in de slag bij Jemappes (6 november 1792)
werden de Fransen onthaald alsof ze de mislukking van de Brabantse revolutie
hadden gewroken. Ze knoopten banden aan met diegenen die in die revolutie een
rol hadden gespeeld. Jean-Baptiste Van Mons werd zo zeer snel aangesteld als
‘vertegenwoordiger van het Belgische volk’.
Terug onder Oostenrijks bewind werd België opnieuw het toneel van confrontaties.
In de slag bij Fleurus gebruikten de Fransen voor het eerst ballonnen om de
vijandelijke stellingen te bespieden. Na de Franse overwinning werd één van de
ballonnen naar het park van Brussel gebracht, waar Van Mons hem kon
onderzoeken. Het is mogelijk dat hij bij die gelegenheid Louis-Bernard Guyton de
Morveau (1737-1816) ontmoette, die tot eind juli in Brussel verbleef. Op 22 januari
1795 gaf Roberjot, de volksvertegenwoordiger voor de Nederlanden, aan Van Mons
de opdracht een studie over de Belgische mijnen te maken. Na de annexatie van
de Zuidelijke Nederlanden, consulteerde Roberjot Van Mons i.v.m. de reorganisatie
van het onderwijs. Al gauw profiteerde Van Mons van zijn goede relaties met Roberjot
om nauwe contacten aan te knopen met Franse wetenschappers. Op 22 maart 1796
werd Van Mons benoemd tot geassocieerd lid van het Institut national de France,
opgericht ter vervanging van de Académie des Sciences.
In januari 1797 werd Van Mons door zijn collega's van het Institut de France (in
het bijzonder Antoine-François Fourcroy, 1755-1809) verzocht om mee te werken
aan de redactie van de Annales de chimie, maar ditmaal als redactielid (zijn naam
zou op het titelblad verschijnen) en niet langer als gewoon correspondent. Dit
tijdschrift, gelanceerd door Lavoisier, had in 1792 reeds meerdere artikels van Van
Mons gepubliceerd; de uitgave ervan was in 1793, tijdens de Terreur, gestaakt.
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Op 11 april 1797 werd Van Mons aangesteld als leraar chemie en experimentele
fysica aan de nieuwe Centrale School van het Dijle-departement. Van Mons begon
toen een omvangrijke briefwisseling met talrijke onderzoekers uit verschillende
landen, terwijl hij in de Annales hun werk besprak. Zo kwam de Brabantse chemicus
in het begin van zijn loopbaan aan de Centrale School in contact met Alessandro
Volta (1745-1827) en hij sprak met veel belangstelling over de ‘zuil’ die de Italiaanse
fysicus had uitgevonden. Volta had zijn resultaten naar verschillende
correspondenten gestuurd en het lijkt vast te staan dat een volledige verhandeling
over de zuil ook in Van Mons' bezit was, kort voordat Volta's uitvinding in juni 1800
werd voorgesteld aan de Royal Society te Londen.
Van Mons' contacten werden met de dag talrijker. Gezien de overvloed aan
informatie polste hij bij zijn collega's van de Annales de chimie of men voor
bijkomende ‘cahiers’ kon zorgen. Nadat de Franse chemici dit hadden afgewezen,
besloot Jean-Baptiste Van Mons zelf een bundel met wetenschappelijke nieuwtjes
uit te geven. Het eerste nummer van zijn Journal de chimie et de physique verscheen
te Brussel op 15 Vendémiaire van het jaar X (7 oktober 1801). Het bevatte relatief
weinig werk van Van Mons zelf, maar wel berichten over het onderzoek van de
belangrijkste Europese chemici (Volta, Brugnatelli, Vauquelin, Fourcroy, Chenevix,
Bucholz, Tromsdorff, Wurzer, Van Marum, Van Troestwijck, enz.). Het Journal werd
in 1803 wegens geldgebrek stopgezet. Intussen had Van Mons zijn medewerking
aan de Annales de chimie stopgezet, wat hem op 19 Brumaire van het jaar X (10
november 1801) een afkeuring bezorgde van het redactiecomité, dat zijn beslissing
unaniem betreurde. Deze breuk met de Franse chemici kan misschien ook ingegeven
zijn door de steeds groter wordende tegenstellingen tussen hen en Van Mons inzake
de chemische nomenclatuur en zijn opvattingen over de fundamentele elementen
van de materie. Van Mons meende namelijk dat het ‘calorique’ een materiële stof
was en dat het, al naargelang de omstandigheden, warmte, licht en elektriciteit kon
geven.
Van Mons' uitgeversactiviteiten hadden hem afgeleid van het beoefenen van de
farmacie. Niettemin had hij in 1801 een Pharmacopée manuelle uitgebracht,
opgedragen ‘aux mânes de Lavoisier’. De scheikundige kreeg even later de titel
doctor honoris causa van de universiteit van Helmstad. Maar aangezien deze
diploma's in Frankrijk niet werden erkend, raadde Fourcroy hem aan een doctoraat
voor te stellen aan de medische faculteit van Parijs. Hij promoveerde effectief op
31 augustus 1808 met een proefschrift ‘over de oorsprong en de uniforme verdeling
van de dierlijke warmte’.
In 1811 begon Van Mons zijn voortdurend evoluerende en door een rijke
verbeelding gevoede scheikundige ideeën opnieuw te verfijnen. Zijn Lettre à Bucholz
sur la formation des métaux en général, et en particulier de ceux de Davy is eigenlijk
een essay over een algemene hervorming van de chemische theorie. Enkele
maanden later, in 1813, maakte Van Mons een Franse vertaling van de Ele-
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Jean-Baptiste Van Mons. Pharmacapée manuelle. Brussel, 1801. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek Albert I ▪

ments of Chemical Philosophy van Humphrey Davy (1778-1829) met toevoeging
van talrijke kritische commentaren (wat Davy geenszins beviel). Van Mons
ontwikkelde daarin verder zijn reeds in Lettre à Bucholz geformuleerde standpunt
omtrent het materiële (maar onweegbare) karakter van het ‘calorique’, en hij
herhaalde de opvatting dat de tussenkomst van het ‘calorique’ (van solaire oorsprong)
had geleid tot de verschillende lichamen die op aarde gekend zijn.
Na de Franse nederlaag bij Waterloo in juni 1815 werd België met Nederland
verenigd onder Willem I. Hij zorgde voor de heropening van de Académie royale
des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, waarvan Van Mons lid werd op 3 juli
1816. Willem I reorganiseerde eveneens het hoger onderwijs met de oprichting, op
25 juli 1816, van drie rijksuniversiteiten, respectievelijk in Luik, Gent en Leuven.
Jean-Baptiste Van Mons werd aangeduid om scheikunde te onderwijzen aan de
faculteit Wetenschappen van de universiteit van Leuven. Van bij de start van zijn
cursussen voelde Van Mons de behoefte eens te meer zijn chemische doctrine te
verduidelijken. In 1818 publiceerde hij Principes élémentaires de chimie
philosophique, waarin hij de interpretatie van de scheikundige fenomenen door het
‘calorique’ hernam. Van Mons voegde er ‘algemene toepassingen van de doctrine
van de bepaalde verhoudingen’ aan toe. Volgens hem kon iedere chemische
verbinding worden geïnterpreteerd als een verbranding met uitwisseling van
‘calorique’.
Gelijktijdig met zijn werk in de scheikunde, had Van Mons een zeer solide reputatie
opgebouwd in de tuinbouwkunde. Zo had hij een theorie bedacht die stelde dat de
eerste zaden van een jongere fruitboomvariëteit bomen opleverden die weliswaar
nog steeds variabel waren in hun zaden, maar toch minder geneigd om terug te
keren naar de wilde staat dan bomen die voortkwamen uit zaden van veel oudere
variëteiten. In 1823 liep Van Mons een ernstige beenblessure op. Hij zag zich
genoodzaakt zijn onderwijs te Leuven gedurende enige tijd te onderbreken. Tijdens
deze gedwongen rust begon hij aan de redactie van een catalogus van het fruit
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(ongeveer 200 variëteiten) in zijn verzameling en gaf hij zijn cultuurtheorie vorm.
Pas in 1835 werd zijn beroemde Pomonomie belge uitgegeven.
Na de revolutie van 1830 werd het voortbestaan van de Leuvense universiteit, in
het bijzonder de faculteit Wetenschappen, in vraag gesteld. In afwachting van de
reorganisatie van het hoger onderwijs werden de lessen in enkele faculteiten
instandgehouden met hulp van de stad. De cursus theoretische en experimentele
scheikunde werd toevertrouwd aan Pierre-Joseph Hensmans (1792-1862), een
oud-leerling van Van Mons, die nadien zijn preparateur was geworden. Van Mons
vond deze aanstelling onterecht en toonde zich geërgerd. Op 10 juli 1834 kondigden
de Belgische bisschoppen de oprichting aan van een ‘vrije’ universiteit ‘volgens het
plan en de vorm van de oude universiteit van Leuven’. Na de opheffing van de
rijksuniversiteit vestigde deze katholieke universiteit zich in Leuven. Van Mons,
wiens benoeming aan de rijksuniversiteit door de Belgische overheid was erkend,
werd nu verbonden aan de rijksuniversiteit te Gent. Bijna zeventig jaar oud, weigerde
de oude professor deze mutatie. De Belgische regering liet hem toe tot het emeritaat
en gaf hem een aanzienlijk pensioen. Hoewel hij zich bij zijn familie had willen
voegen die in Brussel resideerde, besloot Van Mons toch maar in Leuven te blijven
wonen; hij stierf er op 6 september 1842.

▪ De chemie van Jean-Baptiste Van Mons: een ‘verouderde’ wetenschap
De overvloedige details in de door Jean-Baptiste Van Mons voorgestelde theorieën,
de fantasie in de argumenten, en de rijke verbeelding van de scheikundige in zijn
pogingen de natuur te begrijpen, maken het oeuvre van de Brabantse professor tot
een curiositeit waarvan de wetenschapshistorici het belang nog niet voldoende
hebben ingeschat.
De eerste sporen van Van Mons' chemische activiteiten vallen samen met de
redactie van Lavoisiers Traité élémentaire de la chimie. In juli 1789 vroeg Lavoisier
Van Mons mee te werken aan de Annales de chimie die de Fransman had
gelanceerd. Het was echter pas in deel XII (januari 1792) van dat

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

Elemens de Chimie et Physique expérimentale. Handschrift van Jean-Baptiste Van Mons
Brussel, Académie royale de Belgique ▪

nieuwe tijdschrift dat de eerste bijdrage van de Brusselse scheikundige verscheen.
Begin 1792 vond een briefwisseling plaats tussen de Duitser Friedrich Gren
(1760-1798) uit Halle en Van Mons. Gren besprak de kritiek van Claude Berthollet
(1748-1822) op zijn opvattingen in verband met zuurstof. Gren nam aan dat er geen
‘zuurstof’ was in de ‘kalk van rood kwik’ (kwikoxide, HgO). Volgens Gren was het
zuurstofgas geobserveerd tijdens de calcinatie van dit oxide geproduceerd door de
‘nauwe verbinding van de warmtestof met het water’. De proeven met kwikoxide
stonden toen centraal in een controverse tussen aanhangers van de flogistonleer
en aanhangers van Lavoisiers nieuwe theorie. In zijn antwoord aan Gren stelde Van
Mons dat wat de oorsprong van de gebruikte kwikoxides ook mocht zijn, ‘ze in
dezelfde proportie zuurstofgas hadden geleverd’. Wat betreft het water dat Gren
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had geobserveerd, daarover postuleerde Van Mons dat ‘het water gevormd werd
toen de waterstof met de zuurstof van het metaal in contact kwam op het moment
dat dat vrijkwam’.
De meeste werken van Van Mons uit deze periode handelen over experimentele
bevestigingen van de theorie van Lavoisier. Dankzij een netwerk van Italiaanse,
Franse, Duitse en Hollandse correspondenten was hij zo een van de beste
verdedigers van wat bekend stond als de ‘nieuwe chemie’ tegenover de aanhangers
van Stahls flogistonleer. Die sleutelpositie zou Van Mons terecht snel een reputatie
bezorgen. In april 1798 werd Van Mons aangesteld als leraar scheikunde en
experimentele fysica aan de Centrale School van het departement van de Dijle. Hij
onderwees er de chemische theorie die hij enkele jaren voordien had uitgewerkt.
In 1794 poneerde hij, in een commentaar bij de heruitgave van Philosophie
chimique van Antoine-François de Fourcroy, voor het eerst dat licht niets anders is
dan een ‘wijziging van “calorique”, of “calorique” een wijziging van licht, en dat de
twee stoffen van identieke aard zijn’. Noch Lavoisier, noch Fourcroy hadden zich
uitgesproken over het echt materiële karakter van dit ‘calorique’. Voor Lavoisier was
‘calorique’ een soort fluïdum dat binnendrong tussen de moleculen van de lichamen
en hen uiteendreef, wat toestandsveranderingen veroorzaakte. Lavoisier zag
‘calorique’ slechts in de gebonden toestand, aangezien het zich ‘hechtte’ aan alle
lichamen die het ontmoet. Van Mons was een voorstander van de nieuwe
nomenclatuur van de Italiaan Luigi Vincenzo Brugnatelli (1761-1818) en koos
definitief voor het materiële karakter van ‘calorique’. Hij nam daardoor geleidelijk
afstand van de Franse chemie. Om duidelijk te onderstrepen dat het zuurstofgas
voortkwam uit de associatie van het ‘zuurstofprincipe’ met ‘calorique’, noemde Van
Mons het ‘thermoxigène’ (naar Brugnatelli). Zo werd ook de ‘hydrogène’ van Lavoisier
(‘de stof die water voortbrengt’) herdoopt in ‘phlogogène’ (‘de stof die een vlam
voorbrengt’), waardoor water dus ‘thermoxide de phlogogène’ werd!
Volgens Van Mons was zuurstofgas een verzadigde chemische verbinding van
warmtestof en een zuurvormend beginsel. Wanneer een brandbaar lichaam zich
verbond met het zuurvormend beginsel, beschouwde Van Mons dit als ternaire
substanties. Met een wel meer door hem toegepaste methode, nuanceerde Van
Mons zijn ideeën door een complexe classificatie te gebruiken van ‘combustibles
thermoxigènes simples’ en ‘semi-thermoxigènes’. Anders dan Brugnatelli stelde hij
dat het mogelijk moest zijn een kwantitatieve schaal van ‘thermoxigénabilité’ en
‘oxigénabilité’ op te stellen, gebaseerd op het voorkomen van vrije warmtestof, in
overeenkomst met de affiniteit van de lichamen met het zuurvormend beginsel. Zo
kan een lichaam, aldus de Brabantse chemicus, ‘worden gerangschikt in de klasse
van de “combustibles oxigènes ou thermoxigènes” naargelang de verbinding ervan
met lucht wordt ontbonden door waterstof of dat het zelf het water ontbindt’.
Van Mons' theorie over de oorsprong van de materie werd, hoewel ze uitvoerig
werd behandeld tijdens zijn lessen, pas in 1813 verduidelijkt bij zijn vertaling van
Davy's Elements of Chemical Philosophy. Voor Van Mons bestond er op het moment
van de schepping van de wereld een soort ruwe materie (de ‘aardsubstantie’),
uitsluitend gevormd door zuurstof en waterstof en vrij van enige verbinding met de
warmtestof. De introductie van licht in de materie (het ‘fiat lux’ uit de Bijbel) gebeurde,
zo verduidelijkte Van Mons, onder vorm van de warmtestof, en zorgde voor het
verdwijnen, in variabele hoeveelheden, van zuurstof en waterstof, waardoor de
verschillende stoffen op aarde werden gevormd.
Metalen waren volgens Van Mons binaire verbindingen van zuurstof en waterstof,
waarbij het laatste principe het grootste was (de hoeveelheid uitgeweken
zuurvormend beginsel was bepalend voor de aard van het metaal). Zuurstofgas
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bestond uit gelijke delen zuurvormend beginsel en warmtestof, dat alle waterstof
van de oermaterie had verjaagd. Water ontstond door substitutie van warmtestof
door een grote hoeveelheid waterstof in de oermaterie. Elke verandering van de
samenstelling van de materie moest aldus gepaard gaan met een binding of
vrijmaking van warmtestof. Van Mons beschouwde de warmtestof als de zwaartestof
van de zon. Hij geloofde in een continue uitwisseling
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van warmtestof tussen zon en aarde, waardoor de temperatuur van beide behouden
bleef. De warmtestof die door de zon werd uitgestraald, had ook steeds de neiging
ernaar terug te keren. De opname van warmtestof deed het gewicht van lichamen
niet toenemen; volgens Van Mons was dat omdat de warmtestof een ‘materie is die
enkel drukt in de richting van de zon’.
Van bij het begin van de 19de eeuw, in zijn Principes d'électricité, en confirmation
de la théorie électrique de Franklin (1803), had Van Mons geponeerd dat de
warmtestof zich onder drie verschillende vormen kon aandienen: als warmte, licht
en elektriciteit. Deze drie vormen hadden hun geleiders, halfgeleiders en
niet-geleiders. De warmtevorm had de neiging de lichamen binnen te dringen, de
elektriciteit kon zich in beperkte mate aan-

Jean-Baptiste Van Mons, Principes d'électricité, en confirmation de la théorie électrique de
Franklin..., Brussel, 1803. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I ▪

hechten aan het oppervlak, terwijl het licht geen enkel aanhechtingsvermogen bezat
waardoor het weerkaatste. Als intermediair tussen de twee andere vormen moest
het elektrisch fluïdum, aldus Van Mons, voortdurend ‘moeite doen om zich van de
lichamen te verwijderen en om ze te naderen’. Van Mons veronderstelde ook dat
de zon in de lucht een continue omzetting in stand hield van licht in warmte, van
warmte in elektriciteit, en van elektriciteit opnieuw in warmte en in licht. Volgens
Van Mons brak onweer uit wanneer elektrische stroom zich spontaan scheidde van
lucht door de afname van een ‘neigende kracht’ of ook door een sterke ‘reactie’ van
de zon, wat het evenwicht zou verbreken tussen het water in de atmosfeer en de
elektrische stroom van de samengestelde luchtlagen. Van Mons verklaarde zo de
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hele meteorologie door diverse omzettingen van de verschillende vormen van
warmtestof.
Van Mons heeft zich veel beziggehouden met de elektrolyse van water door de
zuil van Volta. Volgens hem kwam het elektrisch fluïdum (dat slechts warmtestof
was) het aan zuurstof geassocieerde waterstof in het water verdrijven: zo kwamen
zuurstofgas (verbinding van het zuurvormend beginsel met warmtestof) en
waterstofgas vrij. Het lichaam dat een verbinding aanging met het elektrisch fluïdum
werd negatief geladen en verplaatste zich naar de positieve pool (vorming van
zuurstof aan de positieve anode), terwijl dat waarop het elektrisch fluïdum alleen
maar uitwendig inwerkte, positief werd en naar de negatieve pool ging (vorming van
waterstof aan de negatieve kathode). Van Mons meende dat de chemische affiniteit
zich overal liet voelen waar warmtestof in een lichaam kon worden vervangen door
een ander lichaam; de voorkeur van de verbinding hing af van de hoeveelheid
waterstof die best de warmtestof kon vervangen. Tot aan zijn dood geloofde Van
Mons dat waterstof het enige enkelvoudig lichaam was dat zonder warmtestof kon
bestaan; zuurstof kon enkel bestaan wanneer dit volledig verzadigd was hetzij door
waterstof, hetzij door warmtestof. Zuurstof was voor hem ook het enige lichaam dat
zich kon associëren met warmtestof (en het enige dat er van kon loskomen). Trouw
aan Lavoisier, behield hij
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voor zuurstof de rol van belangrijkste generator van het zure karakter, waarbij hij
wel preciseerde dat ‘zuurstof nooit de zuurheid vormt, maar ze ontwikkelt door de
vorming van water’. Van Mons geloofde ook dat de zuurheid al vroeger bestond in
bepaalde substanties, maar dat zij ‘uitgedoofd’ was, hetzij door een overmaat aan
waterstof in de brandbare stoffen, hetzij door overmaat aan zuurstof in de
verbrandingsstoffen. Om de zuurheid te laten verschijnen moest zuurstof bij de
eerste en waterstof bij de tweede worden gevoegd.
Jean-Servais Stas (1813-1891), die bij Van Mons college had gevolgd tijdens de
laatste jaren van zijn leven, toonde zich (onterecht) streng over de theorieën van
zijn leraar, en schreef zelfs dat Van Mons ‘de scheikunde enkel bedreef in de
geschriften van anderen [...], en “zijn doctrine” de vrucht was van zijn verbeelding,
een afwijking waartegen hij zich niet genoeg had behoed’. Het is het oordeel van
een chemicus die Van Mons' theorieën naar de ‘prehistorie’ van de scheikunde
verwees, een terrein met theorieën die definitief waren voorbijgestreefd, zoals ook
Gaston Bachelard (1884-1962) later zou verduidelijken. Zelf houden we niet van
het schema waarbij de hedendaagse wetenschapper een oordeel velt over de
wetenschap van het verleden en de geleerden als ‘overwinnaars’ dan wel als
‘verliezers’ worden gezien. We verkiezen een wetenschapsgeschiedenis die zich
evenveel met de mislukte als met de geslaagde pogingen bezighoudt. Van Mons
was een man van zijn tijd en zijn theorieën moeten worden begrepen als een episode
van de intellectuele (en politieke) maalstroom die de overgang van de 18de naar
de 19de eeuw heeft gevoed. Hij probeerde onafgebroken het bewijs te vinden van
een unitaire theorie van de materie door hypothesen te vormen over lichamen die
waren samengesteld uit een minimum aan enkelvoudige elementen. Opmerkelijk
waren ook zijn inzichten in verband met de mogelijke omzettingen van wat wij
‘energie’ noemen. Hoewel het excentrieke karakter van zijn chemie vandaag
verrassend kan lijken, was hij toch een belangrijke (zij het miskende) schakel tussen
de revolutie van Lavoisier en de revolutie van de fysische scheikunde en de
scheikunde van de nieuwe elementen.
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Jean-Baptiste Van Mons was zeker een essentiële schakel in de verspreiding
van nieuwe ideeën in de chemie. Hij ijverde steeds voor verandering en nam stelling
ten gunste van progressieve ideeën. Daardoor was hij één van de voornaamste
tussenpersonen tussen de door Lavoisier en de Franse chemici verkondigde chemie
en het Duitstalig en Nederlandstalig gebied. Zijn gevoel voor compromis en zijn
bereidheid tot dialoog zorgden er voor dat het doorgeven van informatie voorrang
kreeg op eigen experimenteel werk. Hoewel hij een originele verbeelding had,
maakte hij de fout vast te houden aan theoretische interpretaties die niet altijd een
solide experimentele basis hadden. Door zijn aandacht voor transparantie en zijn
bereidheid informatie te laten circuleren doorheen een netwerk van geprivilegieerde
correspondenten is hij een man die dichter staat bij de Verlichting dan bij de
industriëlen en professionele wetenschappers van de chemie uit de 19de eeuw.
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10 Jean-Servais Stas, een boegbeeld van de scheikunde
Henricus A.M. Snelders
Op 13 december 1891 overleed op 78-jarige leeftijd in Sint-Gillis, Brussel, de
invloedrijke scheikundige Jean-Servais Stas. Vijf dagen later, op 17 december, werd
hij onder grote belangstelling in Leuven begraven, de stad waar hij op 21 augustus
1813 als derde kind van de meester-slotenmaker Jean Stas en diens echtgenote
Jeanne-Josèphe de Mortier was geboren. Na het gemeentecollege (Collége de
Louvain) te hebben doorlopen, studeerde Stas vanaf oktober 1832 geneeskunde
aan de rijksuniversiteit te Leuven. Op 14 augustus 1835 behaalde hij het diploma
van doctor in de medische wetenschappen, maar hij zou nooit de medische praktijk
uitoefenen. Onder invloed van zijn leermeester Jean-Baptiste Van Mons (1765-1842),
hoogleraar in de scheikunde, artsenijbereidkunde en landbouwkunde in de
geneeskundige faculteit en in de vrije faculteit der wetenschappen, kreeg Stas zijn
vorming tot scheikundige. Hij voerde al in zijn studententijd wetenschappelijk
onderzoek uit met de lector in de theoretische en experimentele scheikunde aan
de vrije faculteit Pierre-Joseph Hensmans (1802-1862), die met enige van zijn
studenten, waaronder Stas, in 1834 een Annuaire à l'usage du chimiste, du médecin,
du pharmacien et du fabricant de produits chimiques uitgaf. Met zijn studiegenoot
Laurent-Guillaume De Koninck (1809-1887) had Stas in 1833 op de zolder van zijn
ouderlijk huis uit de bast van de wortel van de appelboom een glucoside, een
phloridzine, geïsoleerd. Toen De Koninck, die sinds 1831 assistent (‘préparateur
de pharmaco-chimie’) bij Van Mons was, in mei 1834 Leuven verliet om met een
beurs zijn studie in het buitenland te voltooien, werd hij door Stas als assistent
vervangen. Deze bleef dat tot de opheffing van de rijksuniversiteit (25 september
1835) en werd opnieuw als zodanig benoemd aan de Katholieke Universiteit. Maar
hij kreeg moeilijkheden met Martinus Martens (1797-1863), de opvolger van Van
Mons die naar Gent was gegaan. Bovendien maakten Stas' overtuigende liberale
opvattingen zijn positie onhoudbaar. Op aanraden van zijn leermeester verliet Stas
Leuven en ging in augustus 1837 naar het toenmalige centrum van de chemie Parijs
om op het laboratorium van Jean-Baptiste-André Dumas (1800-1884) aan de Ecole
polytechnique te gaan werken. Hier bouwde Stas een reputatie op van een goed
scheikundige wiens onderzoeksresultaten door de invloedrijke Zweed Jöns Jacob
Berzelius (1779-1848) positief werden besproken. Toen de hoogleraar in de
algemene en theoretische chemie aan de Militaire School te Brussel, Charles-Etienne
Guillery (1791-1861) voor de Brusselse Université libre koos, werd Stas op 2
september 1840 benoemd op de vrijgekomen post. Hij bereidde zijn colleges in
Parijs voor en begon zijn onderwijs in de loop van februari 1841. In hetzelfde jaar
werd de 27-jarige hoogleraar op 7 mei als corresponderend en op 14 december als
werkend lid van de Classe des Sciences van de Académie royale de Belgique
benoemd.
Stas was in de eerste plaats een experimenteel chemicus. Hij was dan ook
bijzonder teleurgesteld toen hem na zijn benoeming aan de Militaire School geen
fondsen ter beschikking werden gesteld voor de inrichting van een goed scheikundig
laboratorium. Hij richtte toen op eigen kosten in zijn woning een goed uitgerust
privé-laboratorium in waar hij zijn onderzoekingen kon uitvoeren. Hij wilde Brussel
dan ook niet meer verlaten, ook niet toen hem in augustus 1858 het hoogleraarschap
aan de rijksuniversiteit te Gent werd aangeboden als opvolger van de overleden
Daniel-Joseph-Benoît Mareska (1803-1858). Stas bleef aan de Militaire School
verbonden tot 1865, toen een aandoening aan het strottenhoofd hem verhinderde
nog
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langer les te geven. Op eigen verzoek werd hij op 19 juli 1865 op non-actief zonder
traktement gesteld, maar toen zijn opvolger Théodore Swarts (1839-1911) in Gent
werd benoemd, werd Stas op 19 december 1867 weer aangesteld. Hij was echter
niet in staat zijn functie uit te oefenen. Op 15 februari 1868 werd hem het emeritaat
verleend. Stas bleef op zijn laboratorium werken en vertegenwoordigde zijn vaderland
onder andere op de internationale muntconferentie in Parijs in 1867 en op de
internationale conferentie voor de standaardisatie van het metrieke stelsel in 1874.
Hij was lid van het Comité international des poids et mesures (1877-1879) en van
1865 tot 1872 muntmeester van de Munt te Brussel.
In Parijs kreeg Stas van Dumas de opdracht de structuur van het door hem
geïsoleerde phloridzine te bepalen. Stas analyseerde de stof, bepaalde haar formule,
onderzocht een aantal derivaten en vond bij het koken met verdunde minerale zuren
een splitsing in glucose en phloretine (1838). Dumas was blijkbaar zo onder de
indruk van de capaciteiten van de jonge Belgische scheikundige dat hij hem
uitnodigde samen chemische onderzoekingen te doen. Ze werkten aan Dumas'
nieuwe structuurtheorie van de organische verbindingen (de zgn. typentheorie),
onderzochten de inwerking van loog op alcoholen en - wat voor Stas' verdere
wetenschappelijke loopbaan van groot belang zou zijn - bepaalden zo nauwkeurig
mogelijk het atoomgewicht van koolstof door verbranding van grafiet en diamant in
zuivere zuurstof en door het gevormde kooldioxide kwantitatief te analyseren (1840).
Ze deden dat voor de berekening van de juiste formule van chemische verbindingen
en vonden voor het atoomgewicht van koolstof, vergeleken met dat van waterstof,
vrijwel de waarde twaalf. De beide onderzoekers zagen daarin een bevestiging van
de hypothese (1815) van de Londense arts en chemicus William Prout (1785-1850):
alle atoomgewichten zijn gehele veelvouden van dat van waterstof. Prout
veronderstelde dat alle atomen zijn samengesteld uit een ‘oerelement’, de waterstof.
Uiteraard was het voor de toetsing van de hypothese van Prout nodig ook voor
andere elementen het atoomgewicht van waterstof opnieuw te bepalen. Door

De hoofdverdachten en de plaats van de misdaad in de zaak Visart de Boccamé. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek Albert I, Prentenkabinet ▪

de benoeming van Stas aan de Militaire School werd het gezamenlijk onderzoek
spoedig afgebroken. Dumas voerde het onderzoek verder alleen uit.
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In Brussel besteedde Stas vrijwel al zijn tijd aan chemische experimenten. Hoewel
hij vooral bekend is door zijn atoomgewichtbepalingen, hield hij zich ook met andere
onderzoekingen bezig. Hij onderzocht de eigenschappen en de samenstelling van
acetaal (1846) en onderzocht welke stoffen er voorkomen in het vruchtwater en de
dooierzak van verschillende dieren (1850). Hij hield zich bezig met de aardappelziekte
in België (1845) en stelde vast dat zure verzeping van vetten technisch voordeliger
is dan de alkalische verzeping (1862). Naar aanleiding van de geruchtmakende
moordzaak in november 1850, toen graaf Hippolyte Visart de Bocarmé (1819-1851)
zijn zwager met nicotine vermoordde, ontwikkelde Stas een methode voor het
aantonen van plantaardige alkaloïden in gevallen van vergiftiging (1851). Maar zijn
belangrijkste onderzoeksprogramma was en bleef de bepaling van atoomgewichten.
Van 1842 tot 1845 hield hij zich bezig met de bepaling van het atoomgewicht van
koolstof en vond nu waarden tussen 12,000 en 12,010. Hij vond dit verschil te groot
en wilde het niet verklaren uit waarnemingsfouten. Stas, die toen nog overtuigd was
van de juistheid van de
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hypothese van Prout, begon nu te twijfelen aan de algemene geldigheid ervan. Hij
legde zich nu de reusachtige taak op de atoomgewichten van de elementen te
bepalen, waarvan de waarden in overeenstemming leken te zijn met Prouts
hypothese. De resultaten werden in 1860 gepubliceerd, een jaar voordat Dumas
voor een twintigtal elementen het atoomgewicht had bepaald om de juistheid van
de hypothese van Prout aan te tonen. Dumas bleef overtuigd van de juistheid van
de hypothese, maar moest wel aannemen dat sommige atoomgewichten gehele
veelvouden van dat van waterstof zijn, andere van het halve atoomgewicht (1857)
en weer andere van een kwart van het atoomgewicht van waterstof (1858). Op deze
wijze probeerde hij de hypothese van Prout te redden.
In 1860 publiceerde Stas de resultaten van zijn uitvoerige onderzoekingen. In de
inleiding van de Recherches sur les rapports réciproques des poids atomiques
merkte hij op dat ‘vanuit het standpunt van de natuurfilosofie, Prouts idee van
immense betekenis is’. De chemische elementen, die we voor onveranderlijk houden,
zijn verbindingen en te beschouwen als verdichtingen van de oerstof. We worden
zo vanzelf geleid tot eenheid van de materie, terwijl we juist veelheid waarnemen.
Vandaar dat Stas al zijn tijd had besteed aan het ophelderen van het probleem van
de hypothese van Prout. Toen hij in 1840 met zijn onderzoekingen begon, had hij
‘een haast absoluut vertrouwen in de exactheid van het principe van Prout’, maar
in 1845 had hij twijfel gekregen aan de juistheid ervan. Op uiterst nauwkeurige wijze
had hij de atoomgewichten van een aantal elementen (stikstof, chloor, zwavel,
kalium, natrium, zilver en lood) bepaald en soms resultaten verkregen die in
overeenstemming waren met Prouts hypothese, soms resultaten die dat niet waren.
Zijn eindconclusie was dan ook dat ‘men de wet van Prout als een zuivere illusie
moet beschouwen’. Om hier volkomen zeker van te zijn bepaalde hij de volgende
vijf jaar opnieuw de atoomgewichten van zilver, kalium, chloor, stikstof en natrium
volgens verschillende methoden en met de grootste zorg en voegde nu waterstof,
lithium, broom en jodium toe aan de lijst van uitzonderingen op de hypothese van
Prout, die hij opnieuw verwierp. Op 14 januari 186b bood hij zijn Nouvelles
recherches sur les lois de proportions chimiques, sur les poids atomiques et leurs
rapports mutuels aan de Académie royale de Belgique aan.
Stas heeft zich een kwarteeuw beziggehouden met de bepaling van de
atoomgewichten van een twaalftal elementen met een grotere nauwkeurigheid dan
iedereen voor hem. Hij streefde er steeds naar iedere synthese van een verbinding
te controleren door een analyse en besteedde veel tijd en moeite aan de verbetering
van de benodigde
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apparatuur. Uit zijn onderzoekingen trok hij de conclusie dat het atoomgewicht van
een element een onveranderlijke grootheid is en onafhankelijk van de natuur van
de verbinding waarin het element voorkomt. Toen Dumas hem op zijn resultaten
aanviel omdat het door Stas gebruikte zilver - dat hij als basis gebruikte voor de
berekening van de andere atoomgewichten - verontreinigd zou zijn (1878), bepaalde
hij opnieuw het atoomgewicht en weerlegde de aanval van Dumas. In 1882
verscheen zijn De la détermination du rapport proportionnel entre l'argent, les
chlorures et les bromures.
De vraag naar de eenvoud of de samengesteldheid van de chemische elementen
bleef Stas boeien. Experimenten bij zeer hoge temperaturen schenen erop te wijzen
dat elementen kunnen ontleden en dat zou een ‘bevestiging’ kunnen betekenen
voor de juistheid van de hypothese van Prout. De Engelse astrofysicus Joseph
Norman Lockyer (1836-1920) meende met behulp van spectroscopische
onderzoekingen aanwijzingen te hebben gevonden dat de elementen een
samengestelde natuur bezitten. Bij zeer hoge temperaturen vond hij steeds de gele
natriumlijn in de spectra van kaliumverbindingen (1878). Stas besteedde niet minder
dan elf jaar om aan te tonen dat er geen spoor van natrium in kaliumzouten en
andere door hem spectroscopisch onderzochte chemische verbindingen aanwezig
was. Waarschijnlijk was het door hem waargenomen verschijnsel aan
verontreinigingen te wijten. Het onderzoek leidde Stas tot een nieuwe theorie van
de natuur van het zonlicht (1891). Hoewel Stas de hypothese van Prout op
experimentele gronden moest verwerpen, vermoedde hij toch een zekere eenheid
in de materie. Als experimentator vermeed hij echter alle speculatie en wilde zich
alleen aan de feiten houden. Stas verwierp iedere hypothese en gaf een absolute
prioriteit aan de ervaring. Het is dan ook niet vreemd dat hij geen aanhanger van
de atoomleer was.
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Voor de chemie in België heeft Stas bijzonder grote verdiensten; niet alleen door
zijn wetenschappelijk werk, maar ook door zijn ijver voor hervormingen in het hoger
onderwijs en zijn bemoeienissen bij de benoeming van August Kekulé (1829-1896)
in Gent (1858) en van Walthère Spring (1849-1911) in Luik (1867). Hij had een
moeilijk en onbuigzaam karakter, waardoor hij veel vijanden had, maar na zijn leven
werd hij het voorwerp van een uitgebreide viering en zelfs verering.
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11 De scheikunde aan de universiteiten en hogescholen
Hendrik Deelstra
▪ Het Nederlands bewind (1814-1830)
De vereniging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in 1815 bracht voor
het onderwijs in het zuiden een totale ommekeer teweeg. Onder impuls van Willem
I werden talrijke scholen, athenea en normaalscholen opgericht. Door zijn Besluit
van 25 september 1816 richtte hij in de Zuidelijke Nederlanden drie universiteiten
op met als respectievelijke zetels Gent, Leuven en Luik. Deze drie universiteiten
werden praktisch op dezelfde manier ingericht als de universiteiten in de noordelijke
provincies, namelijk Leiden, Groningen en Utrecht, die reeds van in 1815 waren
gereorganiseerd. Naast de faculteiten Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde en Letteren
en Wijsbegeerte, werd telkens een aparte faculteit Wis- en Natuurkunde opgericht.
In deze laatste faculteit bestonden er twee academische graden van kandidaat
(telkens twee jaar studies). Een eerste gold als een voorbereidende graad voor
toegang tot de faculteit Geneeskunde, een andere was bedoeld als voorbereiding
op de graad van doctor in de wis- en natuurkundige wetenschappen (een jaar studie).
Een der delicaatste taken bij de realisatie van de drie universiteiten in de Zuidelijke
Nederlanden was de benoeming van bekwame én aanvaardbare professoren. Te
Leuven werd voor het onderwijs in de scheikunde Jean-Baptiste Van Mons
(1765-1842) benoemd en te Luik werd Jean-Charles Delvaux de Fenffe (1782-1863)
aangesteld. Te Gent moest een buitenlander worden aangetrokken, omdat de reeds
benoemde François-Egide Verbeeck (1779-1848) verkoos les te geven aan de
faculteit Geneeskunde. Te elfder ure werd de Duitser Jean-Charles-Frédéric Hauff
(1766-1846) benoemd, aan wie de cursussen natuurkunde en scheikunde werden
toevertrouwd. Zowel Van Mons als Delvaux hadden ervaring in het scheikundig
onderwijs. Hauff was voorheen leraar wiskunde aan het gymnasium te Keulen.
Tijdens het Frans bewind waren de wetenschappelijke instrumenten, afkomstig
van de oude Leuvense universiteit en van de Centrale School van het
Dijledepartement, samengebracht in een zgn. ‘Museum’ te Brussel. Ook werden
daar openbare lessen gegeven. Van in 1824 had de stad Brussel het plan opgevat
een School voor de Scheikunde op te richten, maar dit werd nooit uitgevoerd. Op
27 december 1826 werd dan door de Nederlandse regering een instelling opgericht,
waar voorlezingen zouden worden gehouden over letteren, wetenschappen en
schone kunsten; de algemene benaming werd ‘Museum voor de Wetenschappen
en de Letteren’. Er werden tien ‘leerstoelen’ opgericht, bedoeld voor onderwijs voor
de welgestelde burgerbevolking. De leerstoel scheikunde werd toegekend aan Pierre
Drapiez (1765-1842). Drapiez, afkomstig van Parijs, gaf reeds sedert 1824
aanvullende lessen in de scheikunde aan het Brusselse Atheneum. Het onderwijs
in het Museum heeft een enorm succes gekend. In 1829 werd Drapiez opgevolgd
door een andere Fransman, Charles-Etienne Guillery (1791-1861). Ondanks de
Belgische Onafhankelijkheid bleef het Museum functioneren tot 21 oktober 1834.
Op die datum werd gestart met een nieuwe universiteit te Brussel. De meerderheid
van de professoren ging over naar de Brusselse universiteit, maar de traditie van
de openbare lessen, zoals ze bestond in het Museum, bleef ook aan de universiteit
voortbestaan.
Het onderwijs aan de universiteiten was vooral bedoeld om hoge ambtenaren te
vormen, evenals de beoefenaars van vrije beroepen. Omdat onder impuls van
Willem I in de Zuidelijke Nederlanden belangrijke industrieën waren opgericht (te
Gent de textiel-, papier- e.a. industrieën; te Luik
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de metaalverwerkende nijverheid), werd al snel de behoefte gevoeld om het hoger
onderwijs aan te vullen met toegepaste cursussen, gegeven in de landstaal en die,
onder de vorm van publieke avondlessen, voor iedereen toegankelijk zouden zijn.
Op 13 mei 1825 werd bij Koninklijk Decreet besloten dat aan elke hogeschool
‘geregeld onderwijs gegeven zou worden over de toepassing der Scheikunde en
Werktuigkunde op de nuttige kunsten’.
Te Luik en te Leuven moest het onderwijs in de toegepaste scheikunde worden
verstrekt door de reeds benoemde professoren. Het had weinig succes. Te Gent
daarentegen werd een nieuwe hoogleraar benoemd, Cornelis-Adriaan Bergsma
(1798-1859). De stad Gent zorgde voor leslokalen en voor een goed ingericht
laboratorium in het beluik van Sint-Agnes aan de Lindelei. Deze school kreeg de
naam ‘School van Kunsten en Ambachten’. Na de onafhankelijkheid werd dit de
‘Ecole industrielle’ en tenslotte de ‘Nijverheidsschool’. Bergsma, die in Utrecht het
diploma van geneesheer had behaald, interesseerde zich bijzonder voor scheikunde
en plantkunde. Hij was slechts 28 jaar toen hij te Gent werd benoemd, maar had
reeds verschillende resultaten van zijn scheikundig onderzoek gepubliceerd. Zijn
lessen kenden veel succes. Na de September-revolutie in 1830 kwam Bergsma niet
meer terug. Hij werd te Utrecht benoemd in de plant- en landbouwhuishoudkunde.

▪ De periode na de Onafhankelijkheid
▫ De overgangsperiode (1830-1835)
De opstand en de onafhankelijkheidsverklaring brachten ook voor het hoger onderwijs
een omwenteling teweeg. Het Voorlopig Bewind schorste op 12 oktober 1830 de
drie universiteiten. Eén der redenen was zeker het feit dat het merendeel van de
professoren niet-Belgen waren. Op 16 december verscheen het besluit dat op 31
december 1830 de drie rijksuniversiteiten weer zouden worden geopend. Maar door
hetzelfde besluit werden vijf van de twaalf faculteiten afgeschaft, waar de
buitenlandse professoren in de meerderheid waren. Te Leuven en te Gent werden
onder andere de faculteiten Wisen Natuurkunde afgeschaft; slechts deze te Luik

Pierre-Joseph Hensmans. Lithografie van Jean-Baptiste Madou. Leuven. Centrale Bibliotheek
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mocht blijven functioneren. Omdat de beslissing vooral nadelig was voor de
faculteiten Geneeskunde in Gent en in Leuven, werden aan beide universiteiten
vrije faculteiten Wis- en Natuurkunde opgericht.
Te Gent werd Edouard Jaequemijns (1806-1874) benoemd voor de scheikunde,
terwijl hij eveneens de cursus scheikunde zou verzorgen in de ‘Ecole industrielle’.
Na onderzoek onder meer in Berlijn bij Eilhardt Mitscherlich (1794-1863) en Heinrich
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Rose (1795-1864) had hij te Luik in 1826 het doctoraat in de wis- en natuurkunde
behaald met een proefschrift over scheikunde. Jaequemijns werd echter onmiddellijk
na zijn benoeming aan de vrije faculteit te Gent gevangen genomen omwille van
zijn orangistische opvattingen. Hij werd vervangen door Daniel-Joseph-Benoît
Mareska (1803-1858), die reeds natuurkunde doceerde. Aan de industrieschool
werd Jaequemijns vervangen door Jean-Benoît Valerius (1807-1879). Op 7 december
1833 werd de industrieschool definitief losgemaakt van de faculteit Wis- en
Natuurkunde en gereorganiseerd. Jaequemijns werd hier definitief benoemd en
bleef les geven tot in 1844. Jean-Benoît Valerius werd in 1838 hoogleraar in de
toegepaste scheikunde aan de Militaire School. De Gentse industrieschool, die de
eerste technische hogeschool in België was, bestaat nog steeds.
Aan de vrije faculteit Wis- en Natuurkunde te Leuven werd Pierre-Joseph
Hensmans (1792-1862)
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benoemd tot lector voor de theoretische en experimentele chemie. Van Mons was
ondertussen tegen zijn zin opgenomen in de faculteit Geneeskunde. Hij eiste en
bekwam om ook aan de faculteit Wis- en Natuurkunde het scheikundeonderwijs te
verzorgen. Bovendien was Van Mons ontevreden met de benoeming van Hensmans.
De slechte relatie tussen Hensmans en Van Mons was tijdens de Nederlandse
periode langzaam gegroeid. Hensmans werd reeds in 1817 preparator bij Van Mons,
in 1819 ammanuensis en in 1821 repetitor. Hij behaalde in 1823 de graad van doctor
in de wis- en natuurkunde en in 1825 de speciale graad van doctor in de farmacie.
Hensmans verwierf snel een goede reputatie voor zijn scheikundig onderzoek, wat
tot verschillende wetenschappelijke onderscheidingen leidde. In 1826 solliciteerde
Hensmans naar een benoeming tot hoogleraar voor de nieuw opgerichte cursus
over ‘De toepassingen der scheikunde op de nuttige kunsten’. Niet hij, doch Van
Mons werd benoemd, die dat verder zonder veel succes op zich nam. Waarschijnlijk
vond hier een breuk plaats in de relatie tussen Van Mons en Hensmans. Bij de
heropening der universiteiten in 1835 postuleerde Hensmans voor een professoraat
te Gent. Hij werd echter benoemd tot lector aan de faculteit Geneeskunde en werd
vervolgens bevorderd tot buitengewoon hoogleraar in 1836 en tot gewoon hoogleraar
in 1838. In 1849 werd hij emeritus na 30 jaar dienst. In hetzelfde jaar werd de graad
van apotheker officieel ingevoerd en werd Hensmans benoemd als eerste professor
voor de proeven farmacie.
Tijdens de overgangsperiode verbleven er enkele uiterst bekwame studenten te
Leuven, namelijk Jean-Servais Stas, Laurent-Guillaume De Koninck en Louis
Melsens. De Koninck werd in 1831 preparator. Hij verliet Leuven in 1834 om naar
het buitenland te gaan. Tijdens zijn afwezigheid werd hij vervangen door Jean-Servais
Stas. Ze volgden de colleges bij Van Mons, terwijl Stas en De Koninck samen met
Hensmans wetenschappelijk onderzoek uitvoerden.
Te Luik bleef de faculteit Wis- en Natuurkunde geopend. Jean-Charles Delvaux
de Fenffe bleef titularis van de leerstoel scheikunde. Delvaux had toen reeds een
lange loopbaan achter zich. Hij had in 1806 het doctoraat in de geneeskunde behaald
te Parijs en werd vervolgens in 1809 aangesteld tot lesgever natuurwetenschappen
in het lyceum te Luik. Bij de oprichting van de faculteit Wetenschappen van de
Keizerlijke universiteit te Luik op 8 december 1811, werd Delvaux professor voor
de scheikunde en de natuurkunde. Deze faculteit functioneerde echter slechts 2,5
jaar. Zoals eerder vermeld, werd Delvaux bij de oprichting in 1817 van de
rijksuniversiteit van Luik door Willem I aangesteld als professor scheikunde,
natuurkunde en metallurgie.

▫ Een nieuwe start (1835-1879)
Op 27 september 1835 werd, na een lange voorbereiding en een uitvoerige discussie
in het parlement, de lang verwachte organieke wet (wet de Theux) op het hoger
onderwijs van kracht. Deze wet verving het reglement van 25 september 1816,
uitgevaardigd door Willem I. Artikel 1 stipuleerde dat er twee rijksuniversiteiten
zouden zijn: één in Luik en één in Gent. Artikel 2 was ook van grote betekenis. Er
werd besloten om te Gent, bij de faculteit Wetenschappen, een school op te richten
voor Kunsten en Fabriekswezen, Burgerlijke Bouwkunde, Bruggen en Wegen en
te Luik een ‘Ecoles des Arts et Manufactures et des Mines’. In deze ‘Speciale
Scholen’ was, in tegenstelling tot de faculteit, het onderwijs veel strenger
georganiseerd (onder andere met regelmatige repetities).
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In de faculteit Wetenschappen bleven de academische graden van kandidaat en
deze van doctor behouden. Wel werden ze opgesplitst in een graad in de wis- en
natuurkunde en een graad in de natuurwetenschappen. De studie voor elke graad
en de graad van doctor werd op twee, dus gezamenlijk op vier jaar studie gebracht.
De studenten die geneeskunde wilden studeren moesten - zoals voorheen - eerst
de graad van kandidaat in de natuurwetenschappen behalen.
Tijdens de Nederlandse periode kon men aan de universiteit een speciale
universitaire graad behalen, namelijk ‘artis pharmaceuticae doctor’. In feite waren
de houders van dit diploma geneesheren die supplementaire examens hadden
afgelegd. Deze academische graad werd in 1835 afgeschaft. Zeer tot ongenoegen
van de apothekers werd de
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opleiding tot apotheker bij de hervorming van het hoger onderwijs buiten de
universiteit gehouden. Dankzij onder andere de enorme inzet van Auguste-Donat
de Hemptinne (1781-1854) werd aan de universiteit te Brussel in 1842 een ‘Ecole
de Pharmacie’ opgericht. Deze oprichting ligt mede aan de basis van de wet van
15 juli 1849, waardoor academische graden van kandidaat in de farmacie en van
apotheker werden voorzien. De aspirant-apotheker moest zich inschrijven voor de
kandidatuur in de farmacie, die behoorde tot de faculteit Wetenschappen. Daar
volgde hij onder andere de cursus scheikunde met de andere studenten. Daarna
volgden twee jaar stage bij een gevestigde apotheker en pas dan kon de studie
voor de graad van apotheker worden aangevangen in de faculteit Geneeskunde.
De duur van de studie was minstens een jaar en behelsde de cursus farmacognosie,
ontaarding en vervalsing van geneesmiddelen en theoretische en praktische
farmacie. In 1876 werden daar de vakken toxicologie en analytische scheikunde
aan toegevoegd.
Wat het scheikundeonderwijs betrof, moesten alle studenten - ook zij die zich
voorbereidden op de geneeskunde en vanaf 1849 op de farmacie - het vak ‘La
Chimie organique et inorganique’ volgen, dat in de kandidaturen was
geprogrammeerd. In de doctoraatsjaren stond er geen scheikunde meer op het
leerprogramma. In de Speciale Scholen waren uitgebreide cursussen, alsook
scheikundige ‘manipulaties’ over de industriële scheikunde voorzien, die echter
volledig technisch gericht waren. In de opleiding tot de graad van apotheker, in de
faculteit Geneeskunde, werden specifiek scheikundige vakken pas vanaf 1876
officieel ingericht.
De interesse van de studenten voor het diploma van doctor van de faculteit
Wetenschappen was niet groot, gezien dit diploma weinig toekomstmogelijkheden
bood. Deze interesse nam nog verder af nadat, op 17 juni 1850, bij wet werd bepaald
dat het middelbaar onderwijs de leraars niet langer mocht rekruteren bij de
afgestudeerden van de faculteit, maar wel onder de geaggregeerden uit een daarvoor
speciaal ingericht onderwijs. Vanaf 1852 werd te Gent een ‘Ecole normale des
Sciences’ en te Luik een ‘Ecole normale des Humanités’ opgericht. Beide
normaalscholen bezaten voor België het monopolie voor de lerarenopleiding.

De rijksuniversiteit van Gent
Bij de officiële herinrichting van het universitair onderwijs werd te Gent Jean-Baptiste
Van Mons aangesteld als hoogleraar voor de scheikunde. Gezien zijn ouderdom
werden naast Van Mons twee geaggregeerden benoemd, namelijk
Daniel-Joseph-Benoît Mareska voor de algemene scheikunde en Laurent-Guillaume
De Koninck voor de toegepaste scheikunde in de Speciale Scholen. De aanstelling
van de reeds 70-jarige Van Mons was eerder symbolisch; hij heeft dan ook nooit te
Gent gedoceerd en werd onmiddellijk na zijn benoeming tot het emeritaat toegelaten.
Reeds in oktober 1836 verliet De Koninck Gent voor Luik en kwam de volledige
leeropdracht van de scheikunde neer op Mareska. Mareska promoveerde in 1826
tot doctor in de wiskunde en in 1829 tot doctor in de geneeskunde. Aanvankelijk
besteedde hij al zijn aandacht aan het scheikundeonderwijs. In 1848 publiceerde
hij samen met Hubert Valerius (1820-1897), titularis van de leerstoel natuurkunde,
een vertaling van het leerboek van Friedrich Wöhler (1800-1882) over de organische
en anorganische scheikunde, aangevuld met eigen nota's. In 1840 werd Mareska
hoofdgeneesheer van de Gentse Centrale Gevangenis. Vanaf toen publiceerde hij
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originele studies over de gezondheidstoestand van de gedetineerden. Rond 1850
wijdde Mareska zich vooral aan de epidemische ziekten die Vlaanderen teisterden,
zoals de tyfuskoorts en verschillende ziekten die het gevolg waren van het gebrek
aan volwaardig voedsel van de arbeidersbevolking. Over deze epidemieën heeft
Mareska originele studies gepubliceerd die hem tot een pionier van de epidemiologie
en de sociale geneeskunde in België maakten. Vanaf 1847 moest Mareska ook nog
lessen geven aan de Normaalschool voor Wetenschappen. Vermits hij echter door
erge jichtaanvallen werd geplaagd, was hij vanaf 1854 verplicht zijn lessen te laten
geven door zijn preparator Donny. François-Marie-Louis Donny (1822-1896) werd
in 1842 aangesteld als preparator bij Mareska en op 30 oktober 1846 bevorderd tot
repetitor in de Spe-
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ciale Scholen. Donny was een autodidact. In 1839 had hij zich laten inschrijven als
vrije leerling voor de cursussen scheikunde en natuurkunde. Van Mareska had
Donny toelating gekregen in het laboratorium proefnemingen uit te voeren. Donny
bleek een zeer handig en uiterst zorgvuldige experimentator te zijn, maar miste een
goede basis om zijn waarnemingen te interpreteren. Hij was de eerste die - zelfs
enkele jaren vóór Marcellin Berthelot (1827-1907) - spanningsverschijnselen in
vloeistoffen waarnam. Hij introduceerde de begrippen ‘cohesie’ en ‘adhesie’ en
beschreef als eerste ‘cavitatieverschijnselen’. Ook was hij geïnteresseerd in
galvanoplastiek en fotografie en deed hij proeven over het afzonderen van
kaliumoxide. Zijn onderzoek over de vervalsing van eetwaren, onder meer
vermengingen van tarwe met peulvruchtenmeel, gaf hem in Frankrijk grote
bekendheid. In een nooit gepubliceerde studie uit 1840 suggereerde Donny dat het
bederf van vlees niet - zoals men toen dacht - werd veroorzaakt door de inwerking
van zuurstof, maar door de aanwezigheid van zeer kleine insecten, wat later door
Louis Pasteur (1822-1895) werd bevestigd.
In 1858 stierf Mareska. Minister Charles Rogier bood Jean-Servais Stas
(1813-1891), professor aan de Militaire School te Brussel, de vrijgekomen plaats
aan. Stas bezat echter een zeer goed uitgerust persoonlijk laboratorium te Brussel
en wilde de hoofdstad niet verlaten. Stas greep deze gelegenheid echter aan om
bij de minister aan te dringen te Gent een bekwame, jonge geleerde te benoemen.
Volgens Stas was er in België, buiten Louis Melsens die ziekelijk was, geen enkele
scheikundige aanwezig om deze taak te kunnen opnemen. Na een rondreis in het
buitenland stelde Stas de minister voor om de jonge August Kekulé te benoemen.
Donny had echter eveneens zijn kandidatuur gesteld, die zeer energiek werd
gesteund door de Franse scheikundige Jean-Baptiste Dumas (1800-1884). De
minister hakte de knoop elegant door: hij benoemde op 8 oktober 1858 August
Kekulé voor de algemene scheikunde en François-Marie-Louis Donny voor de
toegepaste scheikunde in de Speciale Scholen.
August Kekulé (1829-1896), leerling van Justus von Liebig (1803-1873),
Jean-Baptiste Dumas en
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Alexander-William Williamson (1824-1904) is de grondlegger van de organische
scheikunde. In 1853 had hij te Londen het bekende visioen over de tetravalentie
van het koolstof, dat hij pas in 1858 officieel publiceerde. Kekulé's leven te Gent
was van in het begin bijna uitsluitend geconcentreerd op onderzoek en onderwijs.
Speciaal voor hem werden onderzoekslaboratoria gebouwd en tijdens het
academiejaar 1861-1862 startte hij met practica in de scheikunde voor de studenten.
Dit is een zeer belangrijk feit, vermits voordien de studenten uitsluitend theoretische
lessen volgden. In 1861 beschikte zelfs de universiteit van Berlijn nog niet over een
dergelijk onderzoekslaboratorium. De enorme bekendheid van Kekulé zorgde ervoor
dat, naast zijn preparator Théodore Swarts (1839-1911), talrijke jonge buitenlandse
vorsers bij Kekulé onderzoek kwamen doen. Onmiddellijk na zijn benoeming kwamen
Adolf von Baeyer (1835-1917) uit Duitsland en George Carey Foster (1835-1919)
uit Engeland naar Gent. Later volgden nog onder andere Wilhelm Körner
(1839-1925), Albert Ladenburg (1842-1911), James Dewar (1842-1923), Carl
Hermann Wichelhaus (1842-1927), Heinrich Brunck
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August Kekulé met zijn studenten te Gent. 1864. Zittend van links naar rechts: Théodore
Swarts, August Kekulé, Carl Glaser. Staande van links naar rechts: August Mayer, Wilhelm
Körner, Esch, Semmel, Behrend, Albert Ladenburg. Gent. Archief Universiteit Gent ▪

(1847-1911), Carl Glaser (1841-1935), Robert Behrend (1856-1926), Eduard
Linnemann (1841-1886) en Hans Hübner (1837-1884).
Reeds van bij zijn komst te Gent wijdde Kekulé zijn vrije uren aan de redactie van
een Lehrbuch der Organischen Chemie. Het eerste gedeelte verscheen in 1859,
terwijl het volledige volume I in 1861 werd gepubliceerd en 766 bladzijden telde.
Het handelde over de alifatische stoffen. De redactie van volume II over de
aromatische stoffen werd onderbroken om familiale redenen. Omstreeks die tijd had
Kekulé zijn bekende tweede visioen over de slang die zich in de staart bijt. Hij
publiceerde de belangwekkende hypothese over de structuur van het benzeen, Sur
la constitution des substances aromatiques, echter pas in 1865. In volume II van
zijn leerboek, dat in 1866 van de pers kwam, maakt hij uitvoerig gebruik van de
benzeenformule.
In 1867 aanvaardde Kekulé een voorstel tot benoeming te Bonn, waar hij de
plaats innam van August Wilhelm von Hofman (1818-1892), die zelf de overleden
Eilhardt Mitscherlich te Berlijn opvolgde. In de ruime onderzoekslaboratoria te Bonn
kregen verschillende toekomstige Belgische hoogleraars de gelegenheid onderzoek
uit te voeren: Albert Reychler en Léon Crismer uit Brussel, Walthère Spring uit Luik,
Gustave Bruylants uit Leuven, en Edouard Dubois en Maurice Delacre uit Gent.
August Kekulé werd in Gent op 7 oktober 1867 opgevolgd door Théodore Swarts.
Deze Antwerpenaar was sedert 1858 preparator bij Kekulé en doceerde van 1865
tot 1867, in opvolging van Jean-Servais Stas, aan de Militaire School te Brussel.
Théodore Swarts was niet alleen een uitstekend lesgever; hij zette zich vooral in
om de studenten te begeleiden met praktische laboratoriumproeven. Hij publiceerde
talrijke leerboeken, waaronder de in het Nederlands geschreven Grondbeginselen
der Scheikunde (1883).
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De rijksuniversiteit van Luik
Te Luik behield Jean-Charles Delvaux na 1835 de leerstoel voor algemene en
toegepaste scheikunde, maar hij verliet in 1837 op 55-jarige leeftijd het hoger
onderwijs om zich volledig te wijden aan zijn medische praktijk en het zakenleven.
Op wetenschappelijk gebied is de nalatenschap van Delvaux zeer gering.
Laurent-Guillaume De Koninck (1809-1887) was doctor in de geneeskunde en
de farmacie van de universiteit te Leuven. Hij volgde er in 1831 Hensmans op als
preparator bij Van Mons. Van 1834 tot 1835 maakte hij verschillende reizen, onder
andere naar Parijs waar hij kennis maakte met Joseph-Louis Gay-Lussac
(1778-1850) en Eilhardt Mitscherlich, en naar Giessen, waar hij in het laboratorium
van Justus von Liebig werkte. Na zijn benoeming aan de Gentse universiteit op 10
december 1835, bekwam hij op eigen verzoek in oktober 1836, een overplaatsing
naar de universiteit van Luik. Te Luik startte hij met onderzoek in de organische
chemie. Vanaf 1837 moest hij al de vakken van Delvaux op zich nemen. In 1847
echter ruilde hij met zijn jongere collega Joseph Chandelon de cursussen in de
anorganische chemie tegen de organische chemie van de toegepaste scheikunde.
Dit feit is uniek, omdat het in 1847 een ongewone zaak was dat de ene professor
alle cursussen in de organische scheikunde verzorgde en een andere de
anorganische scheikunde, zowel in de faculteit Wetenschappen als in de Speciale
Scholen. De Koninck was de Belgische pionier van de organische scheikunde. Hij
volgde zeer nauwgezet alle vorderingen in dit domein en nam deze op in zijn
onderwijs. Reeds in 1865 had hij in zijn cursus de organische moleculen
gesystematiseerd volgens de nieuwe typentheorie van Auguste Laurent (1807-1853)
en Charles-Frédéric Gerhardt (1816-1856). De theorie bevatte vier typen: water,
waterstofchloride, waterstof en ammonia. Door in deze moleculen telkens waterstof
te vervangen door radicalen, konden de organische stoffen worden gegroepeerd in
families of typen. Het feit dat De Koninck deze theorie reeds in 1865 introduceerde,
is zeker vermeldenswaardig. Deze theorie werd pas in 1892 voorgesteld als de
basis van de organische nomenclatuur. Dit gebeurde op het officieel congres te
Genève onder het voorzitterschap van Charles Friedel (1832-1899). Ondanks zijn
wetenschappelijke verdiensten bekwam De Koninck geen gelden om laboratoria in
te richten, noch voor zichzelf, noch voor de studenten. Dit is vermoedelijk de reden
waarom hij zich meer toelegde op de paleontologie. Het is jammer dat De Koninck
niet de gelegenheid had fundamenteel onderzoek te doen in de scheikunde. Het
onderzoek, dat hij in het begin van zijn loopbaan uitvoerde, was immers bijzonder
beloftevol.
Joseph Chandelon (1814-1885) werd in 1835 apotheker en in 1836 preparator
van Delvaux. Hij werd in 1838 benoemd als lector aan de Speciale Scholen. Vanaf
1847 hield hij zich hoofdzakelijk bezig met het onderwijs in de anorganische
scheikunde. In de Speciale Scholen was een cursus voorzien over ‘Les manipulations
chimiques’. Deze demonstraties werden gegeven in een klein laboratorium in de
Speciale Scholen. In 1864 bekwam Chandelon eindelijk voldoende geld om voor
ingenieursonderwijs een goed uitgerust laboratorium op te zetten. Pas in 1877 was
dit eveneens het geval voor alle andere studenten. Zijn onderzoek had vooral
betrekking op industriële toepassingen van de scheikunde, bijvoorbeeld de
omvorming van kolen in cokes, de bereiding van zwavelzuur, de raffinage van zink,
de fabricage van gietijzer en keramiek, de verbetering van springstoffen. Isidore
Kupfferschlaeger (1819-1890) werd reeds tijdens zijn studies aan de universiteit te
Luik in oktober 1840 benoemd als preparator voor de scheikunde. In 1844 werd hij
repetitor voor de scheikunde en de mineralogie in de speciale mijnbouwschool waar
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hij, samen met Joseph Chandelon de verantwoordelijkheid had voor de
‘manipulations chimiques’. In 1857 werd hij bevorderd tot buitengewoon hoogleraar
en in 1865 werd hij toegelaten als gewoon hoogleraar. Hij suppleëerde regelmatig
voor de cursussen van Joseph Chandelon en van André Dumont (1809-1857), die
titularis was voor de mineralogie. Kupfferschlaeger was eveneens erg actief buiten
de universiteit. Vanaf 1846 was hij lid van de in 1837 opgerichte Raad voor de
Openbare Gezondheid (Conseil de Salubrité publique de la Province de Liège). Hij
deed vooral veel onderzoek in verband met de
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vervalsing van eetwaren, de kwaliteit van het drinkwater en over andere onderwerpen
betreffende de algemene hygiëne. Hij werd trouwens in 1876 belast met het doceren
van de pas opgerichte cursus toxicologie in het studieprogramma der apothekers.

De Katholieke Universiteit van Leuven
Toen de katholieke universiteit van Mechelen naar Leuven werd overgebracht, deed
men zijn best om de nieuwe universiteit zoveel mogelijk te doen gelijken op de oude
Leuvense Alma Mater. Tot in 1849 was er slechts één gemeenschappelijk eerste
jaar voor de letteren en wijsbegeerte en één voor de wetenschappen, dit als een
herinnering aan de oude ‘facultas artium’. De wijsbegeerte kreeg een zeer belangrijk
aandeel in de kandidaturen wetenschappen. Aanvankelijk waren de vakken
wetenschappen zeer theoretisch opgevat en vooral gegeven als voorbereiding voor
de centrale jury's.
De eerste rector Pierre-François-Xavier de Ram (1804-1865) slaagde er slechts
met moeite in een degelijk academisch korps samen te stellen. Reeds voordat de
universiteit definitief naar Leuven werd overgebracht, was Martin Martens
(1797-1863) benoemd tot professor in de scheikunde en de plantkunde. Martens
werd geboren te Maastricht en had daar, aan de Centrale School scheikunde- en
natuurkundeonderwijs gekregen van Jan-Pieter Minckelers (1748-1824). In januari
1821 behaalde hij aan de Luikse rijksuniversiteit het doctoraat in de wetenschappen,
enkele maanden later al gevolgd door het doctoraat in de geneeskunde. Na een
éénjarig verblijf te Parijs aan de Sorbonne, het Collège de France en het Muséum
d'Histoire naturelle, vestigde hij zich in 1823 te Maastricht als geneesheer. Vanaf
1825 was hij tegelijkertijd docent aan de provinciale school voor farmacie te
Maastricht. Martens reisde regelmatig naar Parijs om de noodzakelijke scheikundige
apparatuur aan te kopen. Hij doceerde de ‘Anorganische en organische scheikunde
en haar toepassingen op de kunsten en de geneeskunde’ aan de tweedejaarsstu-

Inventaris van het scheikundekabinet van de Leuvense universiteit. eerste helft 19de eeuw.
Louvain-la-Neuve. Archives de l'UCL. Collections photographiques ▪
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Louis Henry en zijn studenten Gustave Bruylants en U. Warreg Massalski, Leuven, Archief
KULeuven ▪

denten, die zich voorbereidden op de medische studies. Martens was een heftig
aanhanger van de dualistische theorie van Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), voor
wie alle stoffen bestonden uit elektropositieve en elektronegatieve elementen. In
1841 werd hij stichtend lid van de Académie de Médecine. Als chemicus publiceerde
hij vooral over de classificatie van scheikundige stoffen. Samen met onder andere
Mareska uit Gent lag hij aan de basis van de nieuwe Belgische farmacopee, die in
1855 te Brussel verscheen.
Toen Martens in 1863 overleed, werd hij opgevolgd door Louis Henry (1834-1915).
Met Henry begon voor het scheikundeonderwijs te Leuven een nieuw tijdperk. Na
in 1855 te Leuven het diploma van doctor in de wetenschappen te hebben behaald,
verbleef Henry korte tijd bij De Koninck te Luik. Dankzij Jean-Servais Stas kreeg
Henry de gelegenheid om gedurende twee jaar in Duitsland postuniversitaire studies
te volgen in het laboratorium van Heinrich Will (1812-1890), de opvolger van Justus
von Liebig. Dit verblijf in Duitsland was enorm belangrijk voor Henry, die te Leuven
bijna geen scheikunde had geleerd en, voor wat betreft de praktische toepassingen,
geen enkele ervaring had

De Speciale Scholen van de Leuvense universiteit Leuven, Archief KULeuven ▪
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opgedaan. Zijn verblijf te Giessen had hem doen inzien dat het wetenschappelijk
onderwijs te Leuven - niet in het minst de scheikunde - grote tekorten vertoonde en
drastisch hervormd moest worden. In mei 1869 diende Henry bij de faculteit een
rapport in, waarin hij pleitte voor een grondige hervorming en specialisatie van de
opleiding voor het doctoraat natuurwetenschappen. Hij stelde voor practica in te
voeren evenals 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 worden behaald,
namelijk wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geologie en mineralogie, plantkunde
en dierkunde. Deze beslissing vormt de voorloper van de wet op het hoger onderwijs
van 20 mei 1876. De hervormingsplannen waren in feite veel ingrijpender,
bijvoorbeeld wat betreft het invoeren van de licentiaatstitel en het doctoraat als derde
cyclus. De tijd was hiervoor niet rijp. Het duurde tot in 1929 vooraleer men op dit
voorstel terugkwam. In juni 1875 kon professor Henry de eerste vruchten plukken
van zijn initiatief: twee studenten promoveerden tot doctor in de scheikunde, namelijk
de
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Jean-François de Walque. Leuven, Centrale Bibliotheek KULeuven, Prentenkabinet ▪

Leuvense Gustave Bruylants (1850-1925) en de Poolse prins U. Wareg Massalski
(1844-1901).
Een belangrijk feit voor de faculteit Wetenschappen was de oprichting van Speciale
Scholen in 1865. Deze Speciale Scholen werden als het ware aan de universiteit
opgedrongen door een groep katholieke industriëlen en financiers, die zelf het
beginkapitaal aanbrachten. De reden voor deze oprichting was dat er een angst
heerste voor de ingenieurs, die te Gent en te Luik werden opgeleid in een sfeer van
rationalisme en antiklerikalisme en die het monopolie bezaten in de toenemende
industrialisatie van België. Door een christelijke opleiding voor ingenieurs hoopte
men een ontkerstening van de arbeidersklasse te kunnen tegenhouden. Vermits
Gent en Leuven het monopolie behielden voor staatsfuncties, lag in Leuven de
nadruk op de vorming van ingenieurs voor de privé-ondernemingen. Voor de concrete
organisatie werd een beroep gedaan op Charles Blas (1833-1919) voor de cursus
analytische scheikunde en op François de Walque (1833-1929) voor de industriële
scheikunde.

De Université libre de Bruxelles
De in 1834 te Brussel opgerichte universiteit kreeg aanvankelijk de benaming
Université libre de Belgique, maar deze naam werd in 1842 gewijzigd in Université
libre de Bruxelles. De jonge universiteit, die in allerijl was opgericht om weerstand
te bieden aan de pas opgerichte katholieke universiteit te Mechelen, startte met
veel improvisatie en had in het begin heel wat financiële moeilijkheden. De universiteit
telde vijf faculteiten, d.w.z. naast de vier klassieke ook een faculteit voor politieke
en administratieve wetenschappen, en moest voor de 96 studenten, die zich voor
het eerste jaar inschreven, 38 professoren benoemen. In 1835-1836 meldden zich
reeds 250 studenten. De jonge universiteit slaagde er in, dankzij geldinzamelingen
en de steun van het schepencollege en de burgemeester van Brussel, het hoofd
boven water te houden.
Voor het academiejaar 1834-1835 waren er voor de veertien ingeschreven
studenten in de faculteit Wetenschappen vijf professoren benoemd. De Franse
scheikundige Charles-Etienne Guillery, in 1829 benoemd in het Museum, was
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verantwoordelijk voor de cursussen scheikunde en natuurkunde. Hij was van nabij
betrokken bij de oprichting van de Université libre en vanaf 1838 tot aan zijn dood
permanent lid van de Raad van Beheer. Guillery was in 1834 eveneens benoemd
als titularis van de cursussen scheikunde en natuurkunde van de Militaire School.
Bij de reorganisatie van de Militaire School in 1840 was Guillery echter verplicht
een keuze te maken tussen de Militaire School en de universiteit. Hij verkoos les te
blijven geven aan de universiteit. Guillery heeft tijdens zijn loopbaan in verschillende
domeinen gepubliceerd: natuurkunde, wiskunde, technologie en zelfs architectuur.
In 1829 publiceerde Guillery in twee delen zijn Cours de chimique organique et
inorganique. Bij de oprichting van de ‘Ecole de Pharmacie’ in 1842 kreeg hij eveneens
de verantwoordelijkheid voor de cursussen scheikunde en natuurkunde.
Het is interessant op te merken dat, van bij de oprichting der universiteiten, er
ook in de faculteiten Geneeskunde specifieke cursussen scheikunde in de
programma's waren opgenomen. Zo werd te Brussel het vak ‘Chimie appliquée à
la diététique’
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toevertrouwd aan Célestin Laisné (1800-1837). Deze faculteit Geneeskunde was
in feite de opvolger van de reeds in 1806 opgerichte medische school, waar het vak
‘Chimie pharmaceutique’ op het programma stond.
In 1840 werd Corneille-Jean Koene benoemd als buitengewoon hoogleraar om
Guillery bij te staan. Vanaf zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in 1849 gaf hij
vooral les in de algemene en toegepaste scheikunde. Hij publiceerde verschillende
artikels, onder andere over levensmiddelen, geneeskrachtige waters en steenkool.
Hij gaf zijn ontslag in 1858. Jean-Baptiste Francqui (1835-1871) werd in 1855
apotheker aan de school voor farmacie te Brussel en in 1858 met grote
onderscheiding doctor in de natuurwetenschappen. Hij werd onmiddellijk benoemd
tot buitengewoon hoogleraar om Koene op te volgen. In 1864 werd hij gewoon
hoogleraar. Het was mede dankzij Francqui, dat de ‘Ecole de

Etienne Guillery, door François-Joseph Naves, 1831. Brussel, Archives de l'Université libre
de Bruxelles ▪

Pharmacie’, die na de dood van haar oprichter de Hemptinne in 1854 erg vervallen
was, werd hervormd. Hij stelde voor om in de proeven tot de graad van apotheker
een tweede professor te benoemen, die onder andere verantwoordelijk zou zijn voor
de scheikundige analysetechnieken die nodig waren ter controle van de ‘vervalsing
en ontaarding van levensmiddelen’. In 1864 werd inderdaad Jean-Baptiste Depaire
(1824-1910) aangesteld. Francqui, die bevoegd was voor het scheikundeonderwijs,
werd rector in het academiejaar 1868-1869. Tijdens zijn rectoraat voerde hij een
nieuwe graad in, namelijk deze van geaggregeerde van het hoger onderwijs.
Toen Francqui in 1871 op de leeftijd van 37 jaar stierf, werd hij opgevolgd door
Prosper De Wilde (1835-1916). De Wilde, oud-student van Louis Melsens, was
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voordien repetitor aan de veeartsenijschool (1859-1861), professor scheikunde en
natuurkunde aan het Landbouwinstituut te Gembloers (1861-1868) en professor
aan de Militaire School te Brussel (1869-1871). De Wilde onderwees de anorganische
en organische scheikunde aan de faculteit Wetenschappen en in de school voor
farmacie. Hij is auteur van verschillende leerboeken scheikunde, die tussen 1872
en 1897 vier herdrukken kenden.
In 1873 vond in de Université libre een belangrijke gebeurtenis plaats. In dat jaar
werd de Polytechnische School opgericht als een nieuwe faculteit aan de universiteit.
Door de oprichting van Speciale Scholen te Leuven in 1865, kon de universiteit van
Brussel niet achterblijven. De Wilde werd verantwoordelijk voor de cursus algemene
scheikunde. Arthur Joly (1841-1911), die reeds in 1862 aangesteld was als preparator
voor de scheikunde en in 1872 benoemd werd voor de ‘chimie pratique’, werd belast
met de cursussen analytische scheikunde en mineralogie, terwijl Henri Bergé
(1835-1911), die voordien benoemd werd aan de Brusselse industriële school, de
cursus in de industriële scheikunde doceerde. De Polytechnische School leverde
vijf verschillende diploma's af, waaronder één voor de ingenieurs scheikundige
wetenschappen.

De Militaire School te Brussel
Reeds onmiddellijk na de Onafhankelijkheid had men plannen om voor militairen
hoger onderwijs
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te organiseren. Officieel werd de Militaire School opgericht bij koninklijk besluit van
18 maart 1838. Er werden echter reeds vanaf 1834 cursussen gegeven. De opleiding
in de Militaire School voorzag twee aparte leerstoelen voor scheikunde: algemene
scheikunde en toegepaste scheikunde. Voor de algemene scheikunde werd de
eerder vermelde Charles-Etienne Guillery aangesteld. Als gevolg van een
anti-cumulwet, verliet deze in 1840 de Militaire School. In zijn opvolging werd voorzien
door Jean-Servais Stas, die op zijn beurt in 1871 werd vervangen door M. Gosselin.
Voor de cursus toegepaste scheikunde werd in 1838 Jean-Benoît Valerius benoemd,
die voordien plaatsvervanger was van Edouard Jaequemijns aan de industrieschool
te Gent. Toen Jean-Benoît Valerius in 1862 op emeritaat ging, werd hij opgevolgd
door T. Jouret. Tijdens de periode 1840-1876 was Jean-Servais Stas zeker de
belangrijkste scheikundige aan de Militaire School. Stas was zelfs één van de
bekendste en de meest invloedrijke scheikundigen in België. Elders in dit boek wordt
een afzonderlijke bijdrage aan hem gewijd.

De veeartsenijschool te Kuregem
Nadat in 1762 in het Franse Lyon de eerste veeartsenijschool ter wereld werd
opgericht, zijn ook in onze streken op verschillende tijdstippen en verschillende
plaatsen pogingen ondernomen om leergangen voor dierenartsen in te richten, meer
bepaald voor de verzorging van paarden. Tijdens het Nederlands bewind werd in
1820 in Utrecht een veeartsenijschool opgericht. Na de Onafhankelijkheid werd te
Luik een veeartsenijschool opgericht, die functioneerde van 1835 tot 1839. De
cursussen scheikunde werden gegeven door Charles-Joseph Davreux (1800-1863).
De veeartsenijschool te Kuregem bij Brussel is ontstaan als gevolg van een speciale
commissie die door Leopold I op 31 augustus 1831 werd ingesteld. Bij koninklijk
besluit van 8 juni 1836 werd de veeartsenijschool te Kuregem officieel door de staat
erkend onder de benaming ‘Ecole de Médecine vétérinaire et d'Agriculture de l'Etat’.
Tot in 1850 vormde deze instelling zowel veeartsen als agronomen. Door het
koninklijk besluit van 4 april 1890 werd als toelatingsvoorwaarde voor studies aan
de veeartsenijschool vereist dat men een diploma van kandidaat in de
natuurwetenschappen zou voorleggen. De cursussen natuurkunde, scheikunde,
plant- en dierkunde, die tot dan in Kuregem waren gegeven, werden hierdoor
afgeschaft.
Aan de veeartsenijschool te Kuregem was de eerste titularis scheikunde Henri
Froidmont (1781-1859), die tevens de eerste voorzitter van de commissie of directeur
van de school was (1831-1836). Froidmont had te Leuven, te Parijs en te Harderwijk
in Nederland geneeskunde gestudeerd. Hij was vanaf 1810 te Brussel een gekend
specialist in kinderziekten en was erg betrokken bij de politieke omwentelingen in
1830. Hij was tevens één van de medeoprichters van de Académie royale de
Médecine in 1841. In 1846 werd hij opgevolgd door Melsens, die het
scheikundeonderwijs van 1846 tot in 1882 verzorgde.
Louis Melsens (1814-1886) had, samen met Jean-Servais Stas en
Laurent-Guillaume De Koninck, te Leuven bij Jean-Baptiste Van Mons en
Pierre-Joseph Hensmans gestudeerd. Van 1837 tot 1840 studeerde Melsens aan
de Sorbonne en aan de Ecole de Médecine van Parijs. Vervolgens was hij in
Duitsland assistent bij Justus von Liebig, waar hij een doctoraat in de wetenschappen
behaalde aan de universiteit te Giessen. Het wetenschappelijk werk van Melsens
heeft een volledig apart karakter, wegens de diversiteit en de originaliteit van zijn
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onderzoekingen. Zoals vele andere scheikundigen in zijn tijd hield ook hij zich bezig
met onderzoek naar natuurstoffen. Te Parijs isoleerde hij het manniet uit de
advocaatboom. Wel het meeste aanzien heeft Melsens internationaal verworven
doordat hij in 1843 kon aantonen dat trichloorazijnzuur terug omgevormd kon worden
tot azijnzuur. Deze reactie was zeer belangrijk, omdat hierdoor werd aangetoond
dat de toepassing van de dualistische theorie op organische moleculen niet mogelijk
was. Voor Dumas was deze reactie eveneens een bewijs voor de substitutietheorie.
Zijn verder onderzoek kan worden ingedeeld in studies die te maken hadden met
fysiologische scheikunde en studies die meer van fysico-chemische aard waren.
De eerste hadden betrekking op het gebruik van verschillende stoffen in de
geneeskunde. Vooral bekend is zijn onderzoek over het gebruik van kwikjodide als
remedie tegen
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kwikvergiftigingen. Deze kwikvergiftigingen kwamen niet alleen voor als gevolg van
de onhygiënische arbeidsvoorwaarden in bepaalde industrieën, maar ook als gevolg
van de hoge doses kwikverbindingen, die werden aangewend tegen syfilis (1864).
Vervolgens bestudeerde hij de fysiologische eigenschappen van de albuminoïden.
Hij hield zich eveneens bezig met het bereiden van vaccins. In het domein van de
fysico-chemie bestudeerde Melsens vooral de constructie van bliksemsafleiders,
waar hij belangrijke verbeteringen aanbracht. In 1865 werd zijn systeem aanvaard
om het Brusselse stadhuis en andere belangrijke monumenten te beschermen. Hij
verbeterde eveneens de fabricage van verschillende soorten springstoffen.
Vermeldenswaard is tenslotte het onderzoek dat Melsens rond 1848 uitvoerde in
verband met de productie van suiker. Het gebruikte procédé is niet gepubliceerd,
doch er bestaat een uitvoerige correspondentie over zijn pogingen tot verkoop van
zijn uitvinding.
Melsens was tijdelijk afwezig van 1848 tot 1850 en gedurende deze periode was
Paulin Louyet (1818-1850) titularis van de cursussen scheikunde. Louyet had een
bewogen leven achter de rug toen hij in 1850 op 32-jarige leeftijd overleed aan te
hoge inademing van giftige gassen veroorzaakt door zijn intens onderzoek naar
fluor en fluorverbindingen. Zijn overlijden had een enorme weerklank, vooral omdat
zijn talrijke wetenschappelijke publicaties internationaal bekend waren.

Het Landbouwkundig Instituut van Gembloers
Ondanks de bedoeling om te Kuregem naast veeartsen ook agronomen te vormen,
waren er bijna geen studenten die de specialisatie landbouwkunde kozen. Zelfs het
aanbieden van speciale studiebeurzen door de regering leverde weinig resultaat
op. Omdat er te weinig aan de landbouwwetenschappen werd gedaan - wat des te
meer opviel tijdens de hongersnood die België tussen 1845 en 1850 teisterde richtte de regering in 1849 16 instellingen op voor landbouwkundig onderwijs. Dit
was echter geen succes. In 1855 waren er nog 11 instellingen in functie en in 1858
nog slechts 4. De wet van 18 juli 1860 bood een oplossing door de reorganisatie
en oprichting van vier instellingen: de veeartsenijschool van Kuregem, de twee
tuinbouwscholen (te Vilvoorde en te Gentbrugge) en het centraal op te richten
Instituut te Gembloers, dat op 8 januari 1861 van start ging met vijf professoren en
37 studenten. Voor de scheikunde werd Gustave Michelet benoemd. Hij werd reeds
in 1862 opgevolgd door Prosper De Wilde. Na diens aanstelling in 1869 aan de
Militaire School te Brussel werd Laurent Chevrou benoemd voor de verschillende
vakken scheikunde (algemene, minerale, organische alsook de analytische en de
technologische).

De Universitaire Faculteiten te Namen
Onmiddellijk na de onafhankelijkheid van België planden de jezuïeten in het Collège
Notre-Dame de la Paix de organisatie van cursussen voor hoger onderwijs. Het
programma van 1833 vermeldde de oprichting van twee kandidaturen: wijsbegeerte
en letteren en wis- en natuurkundige wetenschappen. Over de beginperiode is er
niet veel bekend. De cursussen werden aanvankelijk vooral door jonge jezuïeten
gevolgd. Nadien werden de burgers van Namen en omstreken geïnteresseerd. In
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1845 schreven vier studenten natuurkunde zich in voor de centrale jury te Brussel,
van wie er drie slaagden. Vanaf dat jaar zijn de opeenvolgende titularissen
scheikunde gekend: van 1845 tot 1864 A. Maas S.J. (1795-1878), van 1864 tot
1867 N. Gauthier S.J. (1837-1902), en van 1867 tot 1894 tenslotte F. Tras S.J.
(1828-1895).

▫ De heropleving
De rijksuniversiteit van Gent
Na de benoeming van August Kekulé te Bonn, werd te Gent in 1867 Théodore
Swarts aangesteld, die in 1873 Ferdinand Nelissen (1851-1901) als preparator nam.
Naast Théodore Swarts doceerde in deze periode François Donny (1822-1896) de
industriële scheikunde. In 1887 werd Edouard Dubois (1842-1892) met Donny
medetitularis van de cursus analytische scheikunde. Dubois, een student van Kekulé,
was in 1865 tot repetitor benoemd voor de algemene scheikunde in de Speciale
Scholen en behaalde in 1877 het diploma van apotheker. Hij werd toen onmiddellijk
benoemd voor verschillende vakken in de proeven leidend tot de
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Scheikundelaboratorium in de Speciale Scholen van de universiteit van Gent. 19de eeuw
Gent, Archief Universiteit Gent ▪
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Cours élémentaire de chimie van Frédéric Swarts. Gent. Museum voor de Geschiedenis
van de Wetenschappen ▪

graad van apotheker. Dubois was in 1886 de eerste lesgever over de vervalsing
van levensmiddelen.
Na het vroegtijdig overlijden van Edouard Dubois in 1892 werd Maurice Delacre
(1862-1938) benoemd voor de analytische scheikunde. Delacre behaalde in 1884
het diploma van apotheker aan de Université libre de Bruxelles en promoveerde in
1890 tot doctor in de scheikundige wetenschappen aan de universiteit van Leuven.
Vervolgens was hij preparator bij Louis Henry, voor wie hij een grote bewondering
had. Delacre bracht studiebezoeken aan laboratoria te Bonn (Kekulé), te Parijs
(Friedel) en te München (von Baeyer). In 1891 werd hij benoemd tot professor aan
de Militaire School, doch onmiddellijk daarna werd hij in 1893 te Gent - tegen zijn
zin - benoemd voor verschillende vakken in de farmacieopleiding. In 1895 werd hij
belast met de algemene scheikunde in het doctoraat scheikunde. Delacre was vooral
werkzaam in de organische chemie. Zijn bijdragen tot de synthese en de
eigenschappen van derivaten van pinacon maakten in die tijd grote ophef. Hij was
een grondig kenner van de geschiedenis van de chemie. Zijn boek Histoire de la
Chimie, dat in 1920 werd gepubliceerd, ontving zelfs een ereprijs van het Institut de
France.
In 1895 werd in de doctoraten scheikunde een nieuw vak ingevoerd, namelijk de
fysische scheikunde. Edmond Van Aubel (1864-1941), die in 1890 docent was
geworden voor de experimentele natuurkunde, werd de eerste titularis van deze
cursus. Van Aubel studeerde te Luik waar hij in 1888 doctor in de natuurkunde werd.
Hij was erg beïnvloed door Walthère Spring, die een pionier was in het
fysico-chemisch onderzoek in België. Van Aubel werd in 1934 ter gelegenheid van
de integrale vernederlandsing van de universiteit tot het emeritaat toegelaten en
opgevolgd door Arend Rutgers (1903-1998).
Bij het overlijden van Nelissen in 1901 werd Frédéric Swarts (1866-1940), zoon
van Théodore Swarts, benoemd voor de algemene scheikunde in de Voorbereidende
Scholen. Na het ontslag van zijn vader in 1903 werd hij belast met de cursussen
algemene scheikunde en de methodologie van de scheikunde voor het aggregaat.
Vanaf 1910 doceerde hij in opvolging van Maurice Delacre eveneens de cursus
algemene scheikunde in het doctoraat. Louis Gesché (1870-1927) werd in 1889
apotheker te Leuven en in 1899 doctor in de natuurwetenschappen te Gent. In 1903
volgde hij Frédéric Swarts op voor de scheikunde in de
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Voorbereidende Scholen en in 1908 Maurice Delacre voor de analytische scheikunde.
Delacre had felle kritiek op zijn collega's Swarts en Gesché. De eerste noemde hij
een kamergeleerde, de tweede een onbenullig persoon. Vanaf 1914 werd René
Goubau (1886-1975) belast met de analytische scheikunde en in 1923 kreeg hij de
verantwoordelijkheid voor de Nederlandstalige cursussen in de algemene scheikunde.

De rijksuniversiteit van Luik
Bij het emeritaat van Laurent-Guillaume De Koninck (1809-1887) in 1877 werd
Walthère Spring (1849-1911) op aanbeveling van August Kekulé benoemd voor de
organische scheikunde. Na het emeritaat van Joseph Chandelon in 1884 werd
Spring verantwoordelijk voor bijna het gehele onderwijs in de scheikunde te Luik.
Walthère Spring, zoon van een befaamd Luiks professor in de fysiologie, was tijdens
zijn middelbare studies een middelmatige leerling. Zeer tot teleurstelling van zijn
vader, slaagde hij niet in het noodzakelijke graduaatsexamen dat toelating moest
geven tot de universiteit. Dankzij de morele steun van zijn peter, Jean-Servais Stas,
slaagde Spring in het toegangsexamen voor de Speciale School voor de Mijnbouw,
waar hij in 1871 het diploma van ingenieur behaalde. Op aanbeveling van Stas
kreeg Spring de gelegenheid te Bonn in de laboratoria van Kekulé te werken. In
Bonn volgde Spring eveneens de cursussen van Rudolf Clausius (1822-1888), die
in 1850 de tweede hoofdwet van de thermodynamica had geformuleerd. Clausius
heeft waarschijnlijk een grotere invloed gehad op het onderzoek van Spring dan
Kekulé.
Het onderzoek van Spring was volledig fysico-chemisch georiënteerd. Tijdens
zijn ingenieursopleiding was hij onder de indruk gekomen van de geologiecursussen,
die nog volledig waren doordrongen van het onderzoek van André Dumont. Hij deed
onder andere zeer origineel onderzoek naar de vorming van gesteenten en rotsen.
Spring was de eerste Belg die onderzoek deed naar de fysico-chemie van de vaste
toestand. Hij besteedde eveneens veel aandacht aan de studie van de colloïden.
Internationaal vond hij erkenning onder

Walthère Spring. Luik. Université de Liège. Collections artistiques ▪

andere als lid van het Zeitschrift für Physikalische Chemie, dat in 1887 werd
uitgegeven door Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932). Vanaf 1880 hield Walthère

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

Spring zich zeer intens bezig met de reorganisatie van de studies in de Speciale
Scholen. Hij verdedigde met klem het belang van een algemene wetenschappelijke
kennis als onmisbare basis voor hogere technische studies. Hij pleitte - met weinig
succes - voor het belang van de praktische chemische vorming in de
ingenieursopleiding. Ontgoocheld wist Spring de regering er echter wel van te
overtuigen dat vanaf 1896 in de faculteit Wetenschappen te Luik de graden van
kandidaat en van doctor in de fysische chemie konden worden toegekend. Heel
opmerkelijk voor die tijd was het belang dat hij hechtte aan de wiskundige vorming
van de fysico-chemici.
De opvolging van Walthère Spring in 1911 werd geregeld door de benoeming
van Emile Colson (1862-1931) en Edouard Bourgeois (1864-1931). De leeropdracht
van Spring werd verdeeld: Colson werd verantwoordelijk voor de organische en
Bourgeois voor de anorganische scheikunde. De fysische scheikunde werd door
beide professoren verzorgd.
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De wet van 1876 had een nieuw vak, de analytische scheikunde, geïntroduceerd
in de doctoraten wetenschappen en in de studies tot de graad van apotheker.
Hiervoor werd de zoon van Laurent-Guillaume De Koninck benoemd, namelijk
Lucien-Louis De Koninck (1844-1921). Na het bekomen van het diploma van
mijningenieur zette deze zijn scheikundige studies verder in Duitsland, eerst te
Heidelberg bij Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) en vervolgens te Bonn bij August
Kekulé. Te Bonn behaalde hij in 1870 de graad van doctor in de
natuurwetenschappen. Na zijn terugkeer te Luik werd hij assistent bij zijn vader
alvorens in 1876 te worden benoemd. Tijdens zijn lange loopbaan - hij werd in 1914
toegelaten tot het emeritaat - deed hij talloze onderzoekingen, die in meer dan 200
publicaties zijn weergegeven. Hij schreef eveneens twee handboeken over de
analytische scheikunde, een eerste in 1892 en in 1894 zelfs een vierdelig werk dat
ook in het Duits werd vertaald.

De Katholieke Universiteit van Leuven
In het kader van de wet van 1876 trachtte Louis Henry (1834-1913) te Leuven
onderzoekslaboratoria op te richten en fondsen te bekomen voor de aanwerving
van medewerkers. De rectoren van de

Het Arenberginstituut in de Naamsestraat te Leuven, Leuven, Archief KULeuven ▪

Katholieke Universiteit toonden echter weinig begrip voor zijn materiële noden. Het
duurde tot in 1893 vooraleer Henry aan voldoende middelen kon geraken om het
laboratorium goed te doen functioneren. Pas op de vooravond van de viering van
zijn 50-jarig professoraat op 9 mei 1909, werd het eerste echte laboratoriumcomplex
van het Arenberginstituut in de Naamsestraat officieel geopend.
Het wetenschappelijk onderzoek van Louis Henry beslaat vooral de organische
chemie. Ook al was hij eerder behoudsgezind, toch volgde hij de enorme evolutie
van de organische scheikunde. Hij slaagde erin hoogstaand onderzoek uit te voeren
met zeer beperkte middelen. Hij was zelf niet vrij in de keuze van zijn medewerkers.
In 1875 bood Jacobus Henricus Van 't Hoff (1852-1911), die in 1874 in Utrecht een
zeer belangwekkend proefschrift had verdedigd, zich bij Henry aan als preparator.
Van 't Hoff werd echter geweigerd omdat hij niet rooms-katholiek was. Van 't Hoff
werd in 1901 de eerste Nobelprijswinnaar Scheikunde.
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De analytische scheikunde kreeg als titularis Charles Blas, die in 1866 - op
aanraden van Louis Henry - uit Duitsland was aangetrokken voor de pas opgerichte
Speciale Scholen. Blas was apotheker

Brief van de administratie van de Hertog van Arenberg aan de autoriteiten van de universiteit
waarin de oprichting van een universitair complex wordt aangekondigd, Leuven, Archief
KULeuven ▪
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Cursus analytische scheikunde van Charles Blas. 1874-1875. Handschrift. Leuven, Archief
KULeuven ▪

en doctor in de wetenschappen van de Universiteit van Giessen. Charles Blas
publiceerde veel onderzoeksartikelen en enkele - vaak herdrukte - handboeken over
de analytische scheikunde. Na zijn overlijden werd hij opgevolgd door Louis Michiels
(1886-1936), die in 1909 te Leuven afstudeerde als apotheker en zich vervolgens
in het buitenland bijschoolde, onder andere bij Alexander Classen (1843-1934) te
Aken.
In 1894 werd Paul Henry (1866-1917) benoemd voor een nieuwe scheikundige
specialisatie, de fysische scheikunde. Paul Henry promoveerde in 1892 bij zijn vader
over fysico-chemisch onderzoek dat hij gedeeltelijk te Leuven, maar vooral in
buitenlandse universitaire laboratoria had uitgevoerd. Dankzij een reisbeurs was hij
in staat kennis te maken met de evolutie van de nieuwe discipline. Hij bezocht onder
andere Friedrich Wilhelm Ostwald te Leipzig en Marcellin Berthelot te Parijs. In 1899
volgde Paul Henry zijn vader op als titularis van de cursussen algemene scheikunde,
zowel over de anorganische als de organische scheikunde. Gustave Bruylants,
apotheker sedert 1872 en oud-student van Friedrich Mohr (1806-1879) te Bonn,
was in 1875 een van de eerste scheikundigen geweest die doctoreerden bij Louis
Henry. In 1878 werd hij benoemd als hoogleraar in de farmacie waar hij onder
andere als eerste het nieuwe vak doceerde over de analyse van levensmiddelen.
Zijn zoon Pierre Bruylants (1886-1950) werd in 1918 in opvolging van Paul Henry
titularis van de cursus algemene scheikunde.

De Université libre de Bruxelles
Prosper De Wilde, die in 1871 aan de universiteit van Brussel werd benoemd voor
de algemene scheikunde, beëindigde zijn loopbaan in 1904. Zijn onderzoek was
aanvankelijk gericht naar de zuivere organische scheikunde. Zijn belangrijkste
ontdekking was de hydrogenatie van acetyleen, dat hij bereidde met behulp van fijn
verdeeld platinapoeder. Vanaf 1876 interesseerde De Wilde zich steeds meer voor
de chemische technologie. Hij vertegenwoordigde België op internationale
tentoonstellingen, onder andere in Philadelphia (1876) en in Parijs (1878), en kwam
in contact met alle vooraanstaande persoonlijkheden van de chemische industrie
van zijn tijd. Zijn onderzoek oriënteerde zich als gevolg daarvan ook steeds meer
naar de toegepaste scheikunde. Zeer bekend is zijn onderzoek naar de verwerking
van fosfaten uit verschil-
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lende landen in kunstmest. Vanaf 1889 werkte hij samen met Albert Reychler. Twee
gekende resultaten zijn de omzetting van oliezuur in stearinezuur, wat belangrijk
was voor de kaarsenfabricage, en een industriële bereidingsmethode voor chloorgas.
Op het einde van zijn loopbaan trachtte De Wilde nog een methode te vinden om
het lage gehalte aan goud uit zeewater te extraheren. Prosper De Wilde werd
opgevolgd door de briljante scheikundige Georges Chavanne (1875-1941).
Chavanne, die afstudeerde aan de Ecole nationale supérieure van Parijs, was tijdens
zijn loopbaan in België (1906-1941) de voornaamste titularis scheikunde aan de
universiteit. Hij was de oprichter van een school voor getalenteerde jonge
scheikundigen, die zorgden voor de uitstraling van het scheikundig onderwijs en
onderzoek te Brussel.
Albert Reychler (1854-1938) studeerde natuurwetenschappen aan de universiteit
van Gent en combineerde zijn doctoraatstudies met onderzoek in Duitsland: in het
laboratorium voor analytische scheikunde te Wiesbaden bij Carl Remigius Fresenius
(1818-1897) en aan de universiteit te Bonn bij August Kekulé. In 1882 werd hij door
Prosper De Wilde aangeworven als assistent. Hier behaalde Albert Reychler in 1885
de titel van doctor-geaggregeerde in de scheikunde met een proefschrift dat handelde
over de ammoniakcomplexen van zilverzouten. In 1894 werd hij benoemd tot
buitengewoon hoogleraar voor het pas ingevoerde vak fysico-chemie. In hetzelfde
jaar gaf hij een eigen cursus uit, getiteld Les théories physico-chimiques, die in 1897
werd gedrukt. Het was de eerste publicatie van die aard in België. Ze kende drie
herdrukken en werd vertaald in het Engels, het Duits, het Russisch en het Tsjechisch.
Ook al bleek Reychler een goed lesgever te zijn, toch interesseerde hij zich veel
meer voor het onderzoek. Reychler drong er bij de beheerraad van de universiteit
op aan om, zoals in Luik, een speciaal doctoraat in de fysische scheikunde te mogen
inrichten. De beheerraad die in geldnood was, moest hem dit weigeren. Reychler
verliet in 1906 ontgoocheld de universiteit, maar bleef in zijn geboortestad
Sint-Niklaas onvermoeid onderzoek doen over tal van onderwerpen. Zijn laatste
publicatie dateert van 1937.

De Koninklijke Militaire School te Brussel
De belangrijkste scheikundige aan de Militaire School na 1876 was zonder twijfel
Léon Crismer (1858-1944). Nadat Crismer in 1879 zijn studies in de farmacie te
Luik had beëindigd, werd hij laureaat van een reisbeurs en vervolmaakte hij zich
achtereenvolgens van 1879 tot 1883 bij Felix Hoppe Seyler (1825-1895) in
Straatsburg, bij Kekulé in Bonn en tenslotte bij Ostwald in Leipzig. In 1882 werd hij
als assistent benoemd aan de universiteit te Luik bij Lucien-Louis De Koninck voor
de analytische scheikunde, bij Alfred Gilkinet (1845-1925) voor de farmaceutische
scheikunde en bij Théodore Chandelon (1851-1921) voor de toxicologie. Na een
eerste belangrijke studie over de reactie van Perkin (1882), publiceerde hij
verschillende onderzoekingen over volumetrische technieken en andere analytische
onderwerpen. Vanaf 1890 begon Crismer zich te interesseren voor de
fysico-chemische aspecten van zijn onderzoek, onder andere over het mechanisme
van de neerslagvorming. In juli 1893 werd hij benoemd aan de Militaire School voor
de algemene scheikunde. Hij was de eerste die in de cursus algemene scheikunde
begrippen introduceerde over de kinetische gastheorie, de osmotische druk, de
eigenschappen van elektrolyten, reactiekinetiek... Zijn onderzoekswerk spitste zich
vooral toe op de kritische oplossingstemperatuur van moeilijk mengbare oplossingen.
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Hij paste deze techniek toe op de analyse van boter, vetten, wassen, industriële
oliën, springstoffen, enz. (het gebruik van de Crismerindex wordt nog steeds
toegepast voor de controle van boter). Verder bepaalde hij met de grootste
nauwkeurigheid de fysico-chemische grootheden van door hemzelf bereide of
gesynthetiseerde stoffen.

Andere instituten voor hoger onderwijs
De ‘Ecole industrielle’, later de ‘Hogere Nijverheidsschool’ te Gent, die zich in 1837
definitief afscheidde van de faculteit Wetenschappen van de rijksuniversiteit, was
de eerste technische hogeschool in België waar buiten de universiteit scheikunde
werd onderwezen. Dankzij het initiatief van de gouverneur van Henegouwen
Jean-Baptiste Thorn (1783-1841) werd op 31 augustus 1837 te
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Mons een Provinciale Mijnschool opgericht, waar Victor Van den Broeck (1821-1871)
belast was met het onderwijs in de scheikunde. In 1857 werd hij opgevolgd door
Jules Dastot. In 1861 werd deze inrichting officieel door de Staat erkend en in 1876
kreeg ze de benaming ‘Faculté polytechnique du Hainaut’.
Op het einde van de 19de eeuw werd gestart met de oprichting van verschillende
hogere instituten voor technisch onderwijs. Belangrijk is het ontstaan voor het hoger
brouwerijonderwijs. De talrijke brouwers in België waren zich bewust van het gebrek
aan een grondige technische opleiding. Het ‘Congrès international des Brasseurs’,
dat in 1880 te Brussel werd gehouden, speelde bij deze oprichting een belangrijke
rol. Te Gent werd op 7 oktober 1887 een ‘Ecole professionnelle de Brasserie’
opgericht omdat aldaar sedert 1885 een privébrouwerijschool bestond onder de
leiding van Louis Vanden Hulle. Professor scheikunde werd Henri Van Laer
(1864-1917). Onmiddellijk na de oprichting van de brouwerijhogeschool te Gent
werd op 12 oktober 1887 te Leuven gestart met de ‘Ecole supérieure de Brasserie’,
verbonden aan het Agronomisch Instituut van de Katholieke Universiteit van Leuven.
Op aandringen van de katholieke Oost-Vlaamse brouwers werd in oktober 1892
ook te Gent gestart met een ‘Ecole technique de Brasserie annexée à l'Institut St.
Liévin’. William de la Royère (1856-1924), van de rijksuniversiteit, stond in voor de
scheikunde. Door deze aanstelling werd reeds van bij de eeuwwisseling gestart met
onderzoek in de hopchemie, discipline waarin later de afdeling organische scheikunde
van de Gentse universiteit zou uitmunten.
Een andere inrichting van hoger technisch onderwijs moet worden vermeld,
namelijk het ‘Institut Meurice de Chimie’ (IMC). Charles Meurice (1838-1913),
ingenieur van de Speciale Scholen te Gent, richtte in 1866 te Charleroi een van de
eerste fabrieken op voor de bereiding van superfosfaten. Albert Meurice (1869-1939)
behaalde in 1887 aan het Landbouwkundig Instituut te Gembloers het diploma van
landbouwingenieur. Na een stage in het laboratorium van Fresenius te Wiesbaden
werd hij benoemd tot assistent. In 1891 nam hij echter van zijn vader de leiding over
van de kunstmestindustrie. Omdat er op dat ogenblik geen scheikundigen met een
technische opleiding werden gevormd, richtte hij in 1895 het ‘Institut Meurice’ op,
dat in 1897 naar Brussel werd overgebracht. De leerlingen werden tijdens de eerste
twee jaren opgeleid in de analytische scheikunde en de toegepaste analytische
scheikunde. Een derde jaar was nodig voor de praktische stage. Vanaf 1908 werden
na respectievelijk drie en vier jaar studie diploma's afgeleverd, van ‘ingenieur
scheikundige’ en van ‘ingenieur gespecialiseerd scheikundige’. In 1913 werd het
Instituut officieel erkend door de Staat en werden de wetenschappelijke graden
toegekend van licentiaat in de scheikundige wetenschappen en van licentiaat in de
scheikundige en technologische wetenschappen. Nauw verbonden met het IMC is
het Institut national des Industries et des Fermentations (INIF), dat officieel werd
opgericht in 1931, maar dat in feite ontstond uit een fusie van twee technische
hogescholen, enerzijds de reeds vermelde ‘Ecole professionnelle de Brasserie’ die
in 1887 te Gent werd opgericht en anderzijds het ‘Institut des Fermentations’ (HF)
dat rond 1890 te Brussel werd gesticht door Jean Effront (1856-1931). Effront was
een scheikundige van Litouwse afkomst, die in het Collège de France gepassioneerd
werd door de biochemie en haar toepassingen. Het Instituut voor de Fermentatie
werd opgericht in het kader van de Université nouvelle, die later de naam kreeg van
Institut des Hautes Etudes de Belgique. Effront, die in 1890 internationale faam had
verworven door de publicatie van zijn werk Les enzymes et leurs applications, richtte
in 1925 te Brussel de Société belge de Zymologie op. In 1948 werd het INIF
overgenomen door de provincie Brabant en in 1954 werd deze instelling samen met
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het IMC gehuisvest te Anderlecht. Beide instellingen fusioneerden tot één technische
scheikundige hogeschool (CERIA-COOVI).
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12 De scheikundige theorieën
Brigitte Van Tiggelen
‘De onstandvastigheid van de theorieën schrikt ons niet af. We zullen ze zonder
spijt kunnen aanpassen wanneer een nieuwe ontdekking ons daar de noodzaak
van zal aantonen. In de wijziging die de scheikundige theorieën ondergaan, zullen
we geen teken van zwakte zien; we zullen er integendeel een uiting van het leven
in vinden; een inductieve wetenschap waarvan de theorieën niet meer veranderen
is een stagnerende wetenschap. We zullen zo aantonen dat de scheikunde een
wetenschap is die door haar grootse aspiraties en nobele inzichten niet onderdoet
voor andere [wetenschappen], en dat integendeel, als men ze wil beoordelen op
basis van haar bijdrage tot de natuurfilosofie in verleden en toekomst, ze de eerste
plaats deelt met haar oudere zuster, de natuurkunde’ (Walthère Spring, Des
méthodes scientifiques et de la signification des théories dans les sciences
inductives, 1877).
De 19de eeuw was ontegensprekelijk de eeuw van de triomferende chemie, een
défilé van knappe concepten en theorieën. Voor het eerst leken ze te beantwoorden
aan het doel van een wetenschap die nastreeft de materie te ontcijferen en de
omzettingsmechanismen te begrijpen. Een waarheidsgetrouwe reconstructie van
de ideeëngeschiedenis volstaat echter niet om uit te leggen waarom de chemie zo'n
bijzondere plaats kreeg in de cultuur en de samenleving van die tijd. De ongelooflijke
ontwikkeling van allerlei toepassingen sprak nog meer tot de verbeelding van de
tijdgenoten dan de vaak opmerkelijke theoretische vooruitgang. Het dagelijkse leven
veranderde geleidelijk onder invloed van de chemische industrie. Op de grens van
geneeskunde en levenswetenschappen begonnen chemici de raadsels van het
leven te ontcijferen, wat leidde tot een medische revolutie. De scheikundige, die zijn
nut bewees in tal van domeinen, verwierf een status in de samenleving en
organiseerde een nieuwe beroepsgroep. De chemici waren de eerste
wetenschappers die het gebruik van gespecialiseerde geleerde tijdschriften
aanmoedigden en congressen organiseerden om op de hoogte te blijven van de
toestand in hun vakgebied.
De opbloei van de chemie is een internationaal fenomeen dat niettemin vaak
wordt gezien als een verwezenlijking uitgaande van drie grote centra:

Chemische producten uit de laboratoria van de Gentse universiteit. 1916-1918. Gent, Museum
voor de Geschiedenis van de Wetenschappen ▪
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eerst Frankrijk, dat begin 19de eeuw voortbouwde op de erfenis van Lavoisier;
vervolgens Engeland, waar de sociaal-economische structuren de ontwikkeling van
een nieuw beroep en een nieuwe industrie bevorderden; tot slot Duitsland, dat het
einde van de eeuw zowel industrieel als wetenschappelijk domineerde. De andere
landen lagen in de nabije of verre periferie. Ze worden beschouwd als ontvangers
van nieuwe ideeën die in de centra ontstonden. De taak van de historicus lijkt zich
voor de perifere landen te beperken tot het bestuderen van de verspreiding, en meer
bepaald tot het aanwijzen van de obstakels of aarzelingen tijdens de assimilatie.
Men zoekt in deze landen ijverig naar de pioniers van een fundamentele theorie,
wat andere chemici die toch degelijk werk leverden en goed onderwijs gaven, in de
schaduw stelt. Bovendien gaat zo het inzicht in de diepere motivatie van de beroemde
voorloper verloren. Aan België, omringd door de historisch belangrijke centra en
vooral interessant als doorgeefluik, schenken historici uiteraard niet meer aandacht
dan aan landen van tweede of derde rang. Een gedetailleerde herschrijving van de
geschiedenis van de chemie in België past echter niet in het kader van deze bijdrage.
De volgende pagina's willen vooral een aangename verkenning zijn buiten de
gekende paden, waarbij her en der onverwachte gezichtspunten opduiken die de
geschiedenis van de Belgische chemici nauwer kan doen aansluiten bij de ‘grote’
geschiedenis van de chemie.

▪ De erfenis van Lavoisier en de dualistische theorieën van de materie:
Jean-Baptiste Van Mons en Martin Martens
Eind 18de eeuw verdedigden Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794) en zijn
entourage een aantal nieuwe ideeën die het inzicht in de chemische verschijnselen
totaal veranderden. Op het vlak van de experimentele methode, de demonstratie
en de bewijsvoering bracht het systematisch gebruik van de gewichtsbalans een
definitieve omkeer teweeg. Ze leverde het bewijs van de nieuwe ideeën. Het
onderscheid tussen elementen en samengestelde stoffen, en de op dit onderscheid
gebaseerde nomenclatuur zijn nog altijd een integraal onderdeel van de chemische
wetenschap. Ook het onderscheid tussen de drie aggregatietoestanden van de
materie - vast, vloeibaar en gasvormig - wordt met uitzondering van het begrip
‘calorique’, de materialisatie van vuur en warmte, nog steeds op de schoolbanken
aangeleerd. Daarentegen werd de zuurtheorie van Lavoisier, die stelde dat de
aanwezigheid van zuurstof in een verbinding van elementen de zure eigenschappen
van deze verbinding veroorzaakte, al snel ontkracht. Lavoisier was nog in leven
toen zijn collega Claude-Louis Berthollet (1748-1822) aantoonde dat blauwzuur
geen zuurstof bevatte. De ontdekking van chloor en vervolgens van de andere
halogenen ontnam zuurstof definitief de geprivilegieerde rol onder de elementen.
Dat is niet zo verbazend als men weet dat Lavoisier bij het bedenken van de
benaming ‘principe oxigine’ in 1772 impliciet steunde op de princiepentheorie van
Georg Ernst Stahl (1660-1734), die de chemische (en fysische) eigenschappen
verklaarde door de aanwezigheid van princiepen in de substanties. Om de te
complexe wetenschap van de materie te vereenvoudigen, trachtte de chemicus
deze princiepen te identificeren en te isoleren, en vervolgens de verbindingen en
acties tijdens de verschillende waargenomen reacties te verklaren.
De affiniteit is een nochtans essentieel onderdeel van de laat-18de-eeuwse
scheikunde dat Lavoisier bewust heeft weggelaten uit zijn discours, ondanks de
oprechte overtuiging dat dit probleem een centrale plaats inneemt in de chemie.
Iedereen die al was het maar van ver beïnvloed werd door Lavoisier heeft op een
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of andere manier het raadsel van de chemische affiniteit willen oplossen. De chemici
in ons land waren geen uitzondering. Laten we Karel van Bochaute (1732-1793),
die geen wetenschappelijke navolgers had, even buiten beschouwing, dan was
Jean-Baptiste Van Mons (1765-1842) de belangrijkste erfgenaam van Lavoisier.
Zijn biografen besteden gewoonlijk veel aandacht aan zijn rol in de verspreiding en
verdediging van de anti-flogistontheorieën; zijn andere ideeën vond men echter een
opvolger van Lavoisier onwaardig en werden dus vaak onderbelicht. Zo vergeet
men dat
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De zuil van Volta. Illustratie bij het artikel ‘Description de la pile électrique; par Alexandre
Volta, ..., communiquée par Brugnatelli.’ In: Journal de chimie et de physique, I, an X,
uitgegeven door Jean-Baptiste Van Mons. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I ▪

Van Mons zich baseerde op een conceptueel erfgoed dat in gevaar kwam door de
ontdekking van de waterstofzuren en vooral sedert de interferentie tussen chemie
en elektriciteit in het werk van Alessandro Volta (1745-1827). Waterstof nam de
centrale rol van zuurstof over en verwierf de status van oerstof die voor
verscheidenheid onder de elementen zorgde. Het raadsel van de affiniteit leek
opgelost door de fundamentele equivalentie tussen de chemische, elektrische en
magnetische krachten (zie artikel M. Bougard).
Een verklaring van chemische reacties door elektrische krachten was reeds
voorgesteld op het einde van de 18de eeuw. De uitvinding van de elektrische zuil
en de toepassing ervan in de chemie, onder meer voor het isoleren van nieuwe
elementen, zou deze theoretische speculaties verder stimuleren. De dualistische
opvatting van de materie had aan de basis gestaan van het chemisch systeem van
Lavoisier: verzuurbare radicalen in combinatie met zuurstof brengen min of meer
sterke zuren voort al naargelang de hoeveelheid gecombineerde zuurstof, en deze
laatste produceren zouten als ze in contact komen met alkaliën (basen).
De Zweedse chemicus Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) bedacht een dualistisch
systeem dat verder ging dan de zuurtheorie van Lavoisier, die sterk in twijfel werd
getrokken na de ontdekking van de waterstofzuren door Humphrey Davy
(1778-1829). In zijn elektrochemische theorie van de verbinding wordt de chemische
reactiviteit verklaard door de lading of de elektrische polariteit die eigen is aan elk
element. Hoe negatiever een element is geladen, hoe sterker het door een positief
geladen element zal worden aangetrokken. Door de elementen te rangschikken op
een schaal die varieert van het meest elektropositief naar het meest elektronegatief
element, werd het mogelijk de chemische reacties te voorspellen. Volgens deze
dualistische opvatting van de materie is elke chemische verbinding,
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hoe complex ook, samengesteld uit een elektronegatief element of een
elektronegatieve groep elementen, verbonden met een elektropositief element of
een elektropositieve groep elementen. Met zijn uitbreiding van het dualisme van
Lavoisier nam Berzelius tegelijk ook diens streven over naar een betere notatie en
symbolische schrijfwijze.
De elektrochemische theorie kreeg heel wat kritiek, ondanks het gezag van
Berzelius en de onbetwistbare aantrekkelijkheid van zijn verklaring van de chemische
reactie die nu nog steeds gedeeltelijk wordt onderwezen. Om Berzelius' systeem
te ondersteunen had Adrien-Marie Ampère (1775-1836) een indeling uitgedacht
van de intrinsieke elektriciteit die voor elk element kenmerkend is. De Belg Martin
Martens (1797-1863) daarentegen wantrouwde theoretische speculaties; volgens
hem deed de niet te ontkennen aanwezigheid van elektrische krachten in chemische
verschijnselen het oude begrip van affiniteit niet noodzakelijk teniet. In zijn Réflexions
sur la théorie électro-chimique de l'affinité schrijft hij: ‘De chemische verbindingen
moeten hoofdzakelijk worden herleid tot de moleculaire aantrekking die wordt
uitgeoefend tussen stoffen van verschillende aard’. En: ‘De elektrische aantrekking
die optreedt tussen heterogene lichamen draagt bij tot het bepalen van hun
verbinding en bevordert zo de affiniteit, die zonder die aantrekking vaak niet in staat
is om de verbinding tot stand te brengen’. De affiniteit valt dus niet te reduceren tot
de elektriciteit, ook al bevordert of verhindert deze laatste de effectiviteit van de
affiniteit, net zoals temperatuur of druk, als een externe parameter van het chemisch
verschijnsel. Martens besluit dat ‘men in de natuurwetenschappen nooit te snel
ingewikkelde hypothesen mag verkondigen ter verklaring van de verschijnselen,
hoe vernuftig ze ook lijken. Door dit beginsel te verwerpen, zijn al vaak zware fouten
gemaakt, die des te funester blijken hoe meer ze terug te voeren zijn tot de
basisbeginselen van de Wetenschap, en ze, bij gebrek aan verder onderzoek,
uiteindelijk blindelings worden aangenomen als bewezen waarheden, zonder dat
de juistheid van de redeneringen waarop ze steunen ook maar enigszins in twijfel
wordt getrokken’. Hoewel deze bedenkingen in hoofdzaak onder de vorm van een
compacte redenering werden uiteengezet, steunde Martens ook op de experimentele
praktijk die hem de grenzen toonde die aan de theoretische speculatie moesten
worden gesteld. In zijn verhandeling Sur les radicaux multiples ou composés dans
leur rapport avec la théorie des types komen zijn ideeën nog beter naar voor. Hij
beklemtoont dat men moet aanvaarden dat er twee bindingstheorieën naast elkaar
bestaan, elk met een eigen toepassingsveld - de elektrochemie is valabel voor
stoffen die kunnen worden ontbonden door de zuil, terwijl de organische
verbindingen, ongevoelig voor de werking van het elektrisch veld, onder de
typentheorie vallen.

▪ De gewichtswetten en de atoomgewichten: Jean-Servais Stas
Van in het begin van de moderne tijden waren de chemici ervan overtuigd dat
chemische reacties plaatsvonden ‘ad minima’, d.w.z. dat er een minimale hoeveelheid
materie bestaat op een voor het oog onzichtbare schaal die in staat is tot chemische
interactie. Eind 18de eeuw en begin 19de eeuw formaliseerden de chemici de
gewichtswetten en
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bepaalden zij de onderlinge verhoudingen van de reagentia bij de vorming van een
bepaalde verbinding. Na de formulering en assimilatie van het principe van het
behoud van materie, de gewichtswet, de empirische wet van de vaste verhoudingen
en de wet van de multipele verhoudingen, was de chemie klaar voor de ontwikkeling
van de atoomleer van John Dalton (1766-1844). Berzelius nam de theorie snel over
en introduceerde ze in zijn verhandelingen.
Volgens de hypothese van Dalton bestaat de materie uit uiterst kleine ondeelbare
deeltjes. De verscheidenheid van de elementen, d.w.z. de stoffen die de chemicus
niet verder kan ontbinden in verschillende bestanddelen, weerspiegelt de
verscheidenheid van deze atomen. Ze zijn verschillend in massa en eigenschappen.
Wanneer atomen zich met elkaar verbinden, vormen zij moleculen. Dat gebeurt via
enkelvoudige verbindingen die men kan uitdrukken in de vorm van een formule van
b.v. het type AB of ABB. Dit geeft meteen een verklaring van de wet van de vaste
of constante verhoudingen die stelt dat voor iedere component een vaste verhouding
bestaat tussen het gewicht van de bestanddelen (hier A en B). Dezelfde formule
houdt ook rekening met de experimentele wet van de multipele verhoudingen, d.w.z.
dat met een constant gewicht van één van de bestanddelen een gewichtsvariatie
van het ander bestanddeel overeenkomt volgens verhoudingen die worden uitgedrukt
in gehele getallen. Aan elk atoom wordt een relatief gewicht toegekend dat
proefondervindelijk wordt gevonden door bepaling van de gewichtsverhoudingen
tussen de elementen die de verbindingen vormen. Voor de ‘equivalentisten’ vormen
de getallen die zo uit de chemische analyse zijn afgeleid een onbetwistbare maar
zuiver experimentele realiteit; voor de atomisten daarentegen zijn deze gewichten
toe te schrijven aan het ondeelbare deeltje en worden ze aangeduid met de benaming
atoomgewichten. Om deze relatieve gewichten te bepalen moet men vertrekken
van een arbitraire basis. Vaak neemt men waterstof, waarvan het atoomgewicht
wordt gelijkgesteld met 1, of zuurstof, dat wordt gelijkgesteld met 16 of 100. De
bepaling van deze relatieve gewichten was dus gemakkelijk aan fouten onderhevig.
Hoe nauwkeuriger men de atoomgewichten trachtte te bepalen, hoe moeilijker het
werd deze fouten te vermijden.
In deze context ontstond de hypothese van William Prout (1785-1850), die stelde
dat de verschillende atomen van de elementen werden voortgebracht door de
condensatie van de atomen van waterstof, de oermaterie. Deze hypothese steunde
onder meer op het feit dat de meeste van de toen reeds bepaalde atoomgewichten
veelvouden leken te zijn van het atoomgewicht van waterstof (gelijkgesteld aan 1).
Omdat hij wist dat men voorzichtig

Apparaat ontworpen door Jean-Servais Stas voor de complete analyse van zilverjodide. In:
Nouvelles recherches sur les lois des proportions chimiques, sur les poids atomiques et
leurs rapports mutuels (Mémoires des members de l'Académie royale de Belgique, t. XXXV,
1865). Brussel, Académie royale de Belgique ▪
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moet zijn met deze bepalingen, begon Jean-Servais Stas (1813-1891) met een
reeks minutieuze onderzoeken in de hoop betrouwbare atoomgewichten te vinden
voor zilver, chloor, stikstof, zwavel, kalium, natrium en lood. Aanvankelijk meende
Stas dat hij de juistheid van Prouts hypothese kon aantonen, maar gaandeweg zag
hij in dat ze niet houdbaar was. Hij zorgde echter wel voor een onweerlegbaar bewijs
van de wet van de vaste verhoudingen die ook door Prout was gedefinieerd (zie
artikel van H. Snelders).
Een andere grote hypothese die de evolutie van de scheikunde in de 19de eeuw
heeft bepaald, is die van Amedeo Avogadro (1776-1856). Ze is een aanvulling op
de atoomhypothese van Dalton: gelijke volumes van verschillende gassen, gemeten
onder dezelfde omstandigheden van temperatuur en druk bevatten hetzelfde aantal
deeltjes. Deze geniale hypothese maakte het mogelijk zowel de experimentele wet
van Louis-Joseph Gay-Lussac (1773-1856), dat gasvolumes zich verbinden volgens
verhoudingen die in gehele getallen kunnen worden uitgedrukt, als de wet van
Boyle-Mariotte te begrijpen. De hypothese van Avogadro maakte het mogelijk de
molecuulgewichten van talrijke gassen te bepalen. Deze opvattingen werden in dit
positivistisch tijdperk niet onmiddellijk aanvaard, om filosofische redenen, maar ook
omdat er verwarring was tussen atomen en moleculen. Pas op het Congres van
Karlsruhe in 1860 kwamen de begrippen atoomgewicht en equivalentgewicht weer
samen, en werd de basis gelegd van het chemisch atomisme. Vanuit dit
gestabiliseerd begrip konden de structuurtheorieën eindelijk tot bloei komen.

▪ Het einde van het vitalisme en de autonomie van de organische
scheikunde: Louis Melsens
Al zeer vroeg in de geschiedenis was de scheikunde nauw verbonden met de
levenswetenschappen en de geneeskunde. Door de spijsvertering of andere
fysiologische activiteiten te beschouwen als een geheel van chemische reacties of
door actieve stoffen te extraheren uit medicinale planten beoefende men nog niet
de organische scheikunde, maar wel
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reeds de levenschemie. Had de opbloei van de minerale scheikunde lange tijd te
kampen met de moeilijkheid het zuivere van het onzuivere te scheiden en daarna
met het probleem van de identificatie van de bestanddelen, dan moest in het geval
van de levende materie rekening worden gehouden met de complexiteit van de
organische verbindingen die ondanks een beperkt aantal essentiële bestanddelen
qua combinaties en mogelijke structuren oneindig veel talrijker en moeilijker te
differentiëren waren. Deze technische moeilijkheid in de analyse speelde in de kaart
van het vitalisme, die ervan uitging dat de chemicus in zijn laboratorium de natuur
onmogelijk kon imiteren. De producten van de plantenen dierenchemie konden
enkel worden verkregen via levende organismen die een bijzondere kracht bezaten,
de levenskracht. Toen Friedrich Wöhler (1800-1882) in 1828 ureum produceerde
uit ammoniumchloride en zilvercyanaat werd deze opvatting, die trouwens niet door
alle chemici werd gedeeld, definitief weerlegd. De organische chemie nam hier een
hoge vlucht en zou de onderzoeksthema's en de specifieke methodes van de
chemische theorieën, die hoofdzakelijk waren afgeleid uit het rijk der mineralen,
grondig transformeren.
Het begrip radicaal was een overblijfsel uit de eerder vermelde zuurtheorie van
Lavoisier. Als een
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Cours de Chimie générale Professé par mr. Kekulé à l'université de Gand. 1863-1864.
Cursusnota's van Ed. Chumaz, handschrift. Leuven, Archief KULeuven ▪

min of meer complexe groep elementen die zich als geheel tijdens een chemische
reactie van de ene naar de andere component transporteren, tonen de radicalen
een chemische individualiteit die vergelijkbaar is met die van een element. Het
bestaan van dergelijke radicalen werd aangetoond in 1815, toen Louis-Joseph
Gay-Lussac vaststelde dat de CN-groep niet uiteenvalt tijdens reacties. De
ontdekkingen volgden elkaar snel op: in 1832 vonden Friedrich Wöhler en Justus
von Liebig (1803-1873) het radicaal benzoyl, in 1834 ontdekte Liebig het radicaal
ethyl en in 1834-1836 vond Jean-Baptiste Dumas (1800-1884) het radicaal methyl.
Deze radicalen lieten in eerste instantie toe het elektrochemisch dualisme van
Berzelius uit te breiden tot de organische scheikunde. Bovendien bleken deze
groepen bepalend voor de eigenschappen van de substanties die ze bevatten en
leken ze de chemici een nieuwe weg te tonen naar een grondiger inzicht in de
organische materie.
Rond dezelfde periode echter observeerde Dumas dat het bij de behandeling van
bepaalde koolwaterstoffen mogelijk was een elektropositief waterstofatoom te
vervangen door een zeer elektronegatief chlooratoom, zonder dat het karakter van
het zuur noemenswaardig veranderde. Enkel zijn leerling Auguste Laurent
(1808-1848) durfde toen stellen dat de mogelijkheid van deze substitutie de
elektrochemische theorie ontkrachtte. Dumas kwam pas negen jaar later, in 1843,
tot dezelfde conclusie. Dat jaar ontving hij in zijn laboratorium de jonge Belg Louis
Melsens (1814-1886), die zijn opleiding wilde vervolmaken. Melsens slaagde erin
de drie chlooratomen van het trichloorazijnzuur te vervangen door drie
waterstofatomen, waardoor azijnzuur werd gevormd. Zo toonde hij experimenteel
aan dat het fenomeen van de substituties algemeen is, vermits ze zich in de twee
richtingen voordoen, en bracht hij de dualistische theorie van de materie een fatale
klap toe ten voordele van de zgn. unitaire opvatting.

▪ De triomf van de koolstofchemie: August Kekulé, Paul Havrez en Louis
Henry
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De organische chemie is een creatie van de 19de eeuw. Het pionierswerk van
Michel-Eugène Chevreul (1786-1889) in Frankrijk en van Liebig in Duitsland kreeg
snel navolging in verschillende Europese landen. Eerder is al duidelijk geworden
dat dit deel van de scheikunde vaak de rol speelde van ‘spelbederver’ in de
theoretische ontwikkeling vooraleer het er zelf de motor van werd. De door levende
wezens gesynthetiseerde organische verbindingen zijn fragiel en pas wanneer de
traditionele calcinatie- en distillatiemethoden vervangen werden door andere, minder
agressieve analysemethoden konden de chemici vanaf 1810-1815 de samenstelling
van deze organische stoffen beginnen identificeren. Het ging er niet alleen om de
aard van de elementen te ontdekken (meestal koolstof, stikstof, zuurstof en
waterstof), maar ook de verhoudingen in de geanalyseerde stoffen. Om deze
componenten aan te duiden gebruikten Dalton en later ook Berzelius symbolen,
afgeleid van de initialen van de Latijnse namen van deze elementen. Vanaf
omstreeks 1830 werden de symbolen veralgemeend. Dat was een grote stap voor-
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waarts, want de organisch scheikundige wilde vooral een formule opstellen van de
verbinding.
De jonge Louis Henry (1834-1913) was een briljant student te Leuven. Op advies
van Laurent De Koninck (1809-1887) verbleef hij een jaar in het laboratorium van
Giessen, waar Will de opvolging van de beroemde Liebig verzekerde. Hij oefende
er zich in laboratoriumwerk aangezien dat tijdens zijn studies nooit aan bod was
gekomen. Terug in België postuleerde hij voor de leerstoel scheikunde in Gent,
maar die werd toegewezen aan August Kekulé (1829-1896). Deze benoeming had
grote invloed op de verdere evolutie van de chemie in België.
Steunend op de Duitse traditie, opende Kekulé dadelijk een
onderzoekslaboratorium dat jonge chemici aantrok zoals Adolf von Baeyer
(1835-1917), Albrecht Ladenburg (1842-1911) en Wilhelm Körner (1839-1928).
Gedurende zijn verblijf te Gent bedacht en formuleerde Kekulé het valentieconcept,
dat verwijst naar de eigenschap van de atomen om een constant aantal
aantrekkingscentra te bezitten waardoor zij zich verenigen met andere atomen of
atoomgroepen. Voor Kekulé was deze valentie onveranderlijk voor ieder element.
Zo is koolstof tetravalent, d.w.z. dat het vier (monovalente) waterstofatomen kan
aanhechten om methaan te vormen (CH4). Deze valenties kunnen worden uitgebeeld
met molecuulmodellen die veel gelijkenis vertonen met bouwdozen voor kinderen.
De valenties worden voorgesteld door stokjes, de atomen door bolletjes of door
‘worstpakketjes’. Kekulé was niet de enige die molecuulmodellen gebruikte, wel
integendeel. De meeste Europese chemici vonden het een nuttig instrument om er
de denkexperimenten mee uit te beelden.
Het valentieconcept zou pas in de 20ste eeuw volledig worden begrepen. Kekulé
leverde trouwens nog een belangrijker prestatie. Benzeen (C6H6) leek te ontsnappen
aan de tetravalentieregel van koolstof: hoe kon men immers verklaren dat zes
koolstofatomen met ‘slechts’ zes waterstofatomen zijn verenigd, terwijl in een simpele
koolstofketen de zes koolstofatomen twaalf waterstofatomen aan zich binden? Zijn
hypothese van een gesloten ring met een afwisseling van enkele en dubbele
bindingen loste het probleem op, maar voorspelde ook een hele reeks isomere
verbindingen. De achtereenvolgende ontdekkingen daarvan bepaalden het succes
van Kekulé en zijn benzeenringtheorie.
Zoals vaak in de wetenschapsgeschiedenis kwamen meerdere geleerden tegelijk
op hetzelfde idee. Dat de benzeenring zo snel werd aanvaard, komt juist omdat het
concept dicht bij andere opkomende concepten stond. In België suggereerde Paul
Havrez (1838-1875), directeur van de Ecole professionnelle van Verviers, een
cyclische structuur voor de aromatische kernen in het artikel ‘Principes de la chimie
unitaire’, verschenen in Revue universelle des Mines van 1865. Hij had zijn
manuscript ingestuurd in november 1864, kort voordat Charles-Adolphe Wurtz
(1817-1884) op 27 januari 1865 de benzeenformule verdedigde voor de Société
chimique de France. In zijn artikel vermeldt Havrez de vruchtbare discussies die hij
met Kekulé en anderen mocht voeren. Kekulé daarentegen vermeldde Havrez'
‘worstvoorstellingen’ enkel in de noten; later kwam hij er niet meer op terug. Het
klopt dat Havrez zijn artikel heeft ingediend bij een tijdschrift dat in de academische
wereld amper werd gelezen. Dat was een bewuste keuze, want hij schrijft: ‘wij
hebben het nuttig geacht de publicatie van deze notitie toe te vertrouwen aan de
Revue

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

Benzeenmodel van August Kekulé. Gent, Museum voor de Geschiedenis van de
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De formules van de aromatische kern volgens August Kekulé en Paul Havrez. In: P. Havrez,
‘Principes de la chimie unitaire.’ Revue universelle des mines, de la métallurgie, des travaux
publics, des sciences et des arts, XVIII, 1865. Luik, Centre d'Histoire des Sciences et des
Techniques ▪

universelle, om de ingenieurs, die niet ingewijd zijn in de nieuwe chemische theorie
toegang te geven tot de studie van de recentste werken over de chemie’. Overtuigd
van de gegrondheid van het gebruik van de structuurformules in de chemie, wilde
hij aantonen ‘dat het in feite onmogelijk is door vlakke formules alle
substitutiekenmerken te verklaren’. Men moest dus overstappen op een
driedimensionale voorstelling van de moleculen. Parallel met de ‘worstvoorstellingen’
van Kekulé, schoof Havrez een gesloten ring van aan elkaar gebonden koolstof en
waterstof naar voor. Deze schikking was niet alleen een voorafspiegeling van de
benzeenring van Kekulé, maar liep ook tien jaar voor op de stereochemie. Door een
volstrekt symmetrische verdeling van de bindingen te ontwerpen, die hem verplichtte
fractievalenties te voorzien, kan het model van Havrez zelfs worden beschouwd als
een geniale voorloper van de benzeenstructuur met gelokaliseerde p-bindingen.
Havrez, een mijningenieur die zich moest toeleggen op het technisch onderwijs,
was een bescheiden man met een zwakke gezondheid, die pas laat erkenning kreeg
voor zijn intellectuele prestaties, niet van de scheikundigen of van zijn tijdgenoten,
maar van de historici van de scheikunde.
Nadat hij zijn kans had gewaagd in Gent, werd Henry benoemd in Leuven, eerst
als hoogleraar geologie in 1859, vervolgens als hoogleraar chemie in 1863, in
opvolging van Martens. Hij deed er onderzoek op het domein van de organische
scheikunde. Toen Henry in 1872 erin slaagde dipropargyl, een isomeer van benzeen,
te synthetiseren, was dat een briljante bevestiging van de hypothese van Kekulé.
De isomeren zijn verschillende moleculaire constructies die opgebouwd zijn met
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identieke materialen; het structuurverschil wordt vertaald in verschillende
eigenschappen. In dipropargyl zijn de koolstofatomen aan de uiteinden van de
koolstofketen verenigd met de naburige koolstof met een drievoudige binding en
dragen zij een waterstof. De schrijfwijze van de structuurformule waarbij de valentie
door één streepje en enkele (dubbele) bindingen door één (twee) streepje(s) worden
voorgesteld, laat toe snel alle mogelijke configuraties te vatten.
Door zijn experimenteel talent kon Henry in 1886 de equivalentie van de vier
actie-eenheden van koolstof aantonen. Deze hypothese, die de schrijfwijze van
ontwikkelde formules ondersteunt door het gebruik van substitutiereacties, vroeg
om een verificatie. Henry heeft, dankzij zijn ervaring en experimenteel vernuft, drie
nitromethanen (d.w.z. methanen waar één van de waterstoffen is vervangen door
het nitroradicaal) kunnen bereiden, waarbij het vervangend radicaal in drie
verschillende posities werd geplaatst. Voor het vierde nitromethaan gaf hij alleen
de modus operandi. Fysisch en
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scheikundig vertonen deze producten identieke kenmerken, waarmee de equivalentie
van de vier verbindingen was bewezen. Toen Henry in 1900 een scheikundige mocht
voordragen voor de eerste Nobelprijs, noemde hij, zoals veel anderen, zonder
aarzelen Jacobus Henricus Van 't Hoff (1852-1911). Maar in tegenstelling tot zijn
collega's nomineerde Henry hem niet omwille van diens werk over osmotische druk,
maar wel voor zijn stereochemie of ruimtelijke voorstelling van het koolstofatoom.
Wat had men anders mogen verwachten van een chemicus die heel zijn leven als
onderzoeker had gewijd aan de organische synthese?
Hoewel Henry overal werd erkend als een bekwaam experimentator, wat hierboven
met enkele hoogtepunten werd geïllustreerd, vertoont zijn onderzoek een sterke
coherentie: wanneer hij nieuwe organische verbindingen creëerde, was dat voor-

Louis Henry, Lithografie door L. Tuerlinckx. 1866. Leuven, Centrale Bibliotheek KULeuven,
Prentenkabinet ▪

al om homogene reeksen op te stellen waarop men de fysische en chemische
eigenschappen kon bestuderen. Hij werkte via substitutie en was overtuigd dat de
vier valenties van koolstof een intrinsiek equivalente werking hebben; hij kon alleen
maar opmerken dat eenzelfde element (of groep) gesubstitueerd in de plaats van
bijvoorbeeld waterstof, geen gelijkaardige variaties induceert in de
fysischscheikundige eigenschappen naargelang de gekozen substantie. Hij besloot
daaruit: ‘De koolstofhoudende moleculen zijn, net zoals trouwens de samengestelde
moleculen in het algemeen, maar dan op een veel duidelijker manier, echte
organismen. De verschillende delen zijn onderling solidair vanuit het standpunt van
de functionering. Deze invloedsrelatie vormt één van de belangrijkste problemen
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van de intramoleculaire chemie. Ik heb haar functionele solidariteit genoemd’. Om
dit concept op een kwantitatieve basis te stoelen, werkte Henry samen met Nikolai
Menschutkin (1842-1907), een Russisch fysisch scheikundige met wie hij
correspondeerde en monsters uitwisselde. Het concept zou pas lang na het overlijden
van zijn bedenker helder kunnen worden gedefinieerd als een fundamenteel
thermodynamisch gegeven. Deze samenwerking tussen twee scheikundigen met
een verschillende specialisatie is kenmerkend voor een nieuwe vertakking van de
chemie: de fysische organische chemie.

▪ De overgang naar de fysische scheikunde: Walthère Spring en Léon
Crismer
Het vertrek van Kekulé had grote invloed op de scheikunde in België. Plaatselijk,
d.w.z. aan de universiteit van Gent, werd het laboratorium dat hij mee had helpen
opbouwen, verder ontwikkeld door Théodore Swarts (1839-1891), één van zijn
leerlingen. Voor jonge Belgische chemici werd Kekulé's laboratorium in Bonn een
geliefde bestemming; talrijke toekomstige professoren werden er opgeleid: de
farmaceut-scheikundige Gustave Bruylants (1850-1925), Walthère Spring
(1848-1911), Léon Crismer (1858-1944) en nog veel anderen.
Spring, van opleiding ingenieur, oefende zich te Bonn in de experimentele studie
van de chemie en
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de fysica. Hoewel hij een ingetogen karakter had, geeft zijn onderzoek blijk van een
zeer grote originaliteit en een opmerkelijke technische vaardigheid. Zijn eerste
werken over de moleculaire structuur van de polythionische zuren en de
zuurstofverbindingen van chloor situeren zich in het verlengde van de opvattingen
van Kekulé. Als specialist in het domein van de anorganische chemie, kreeg Spring
een probleem voorgeschoteld dat zijn eigen competentie verzoende met die van
zijn meester uit Bonn: het postulaat van de constantheid van de valenties, dat zoals
we hebben gezien aan de basis lag van Kekulé's structuurtheorieën van de
aromatische stoffen, uitbreiden naar andere elementen dan koolstof. Opmerkelijk
is dat Spring, die in 1873 nog de overtuiging had tot een positieve conclusie te
komen, gedwongen werd de constantheid van de valentie van de elementen opnieuw
in vraag te stellen eens hij, naar het voorbeeld van zijn peter en mentor Stas, werd
geconfronteerd met de experimentele realiteit. In 1876 schrijft hij: ‘Het atoom moet
inderdaad een materieel ultimatum zijn dat chemisch niet meer deelbaar is; al de
eigenschappen ervan moeten constant zijn, het moet een constant gewicht en een
constant volume hebben, en vermits men aanneemt dat het vrij is, moet de
beschikbare chemische kracht ook constant zijn’. Maar wat verder voegt hij daar
nog aan toe, nadat hij de theorie van de veranderlijke valentie heeft uiteengezet:
‘wij geloven dat voor iedereen met filosofisch inzicht, de mogelijkheid zich een
variatie in de eigenschappen van de atomen te kunnen indenken, de negatie van
het atoom van Dalton met zich meebrengt: men moet uiteindelijk besluiten dat dit
verondersteld ultimatum, de Protheus al naargelang de manieren waarop het door
andere atomen zou zijn omvat, onder verschillende vormen kan worden voorgesteld,
niet het atoom zelf is, maar een of ander complex’.
In Bonn volgde Spring de cursussen van een andere grootmeester: Rudolph
Clausius (1822-1888), die in 1850 het tweede principe van de thermodynamica en
de kinetische gastheorie had geformuleerd. Vandaar is het niet verwonderlijk dat
hij in de marge van zijn chemisch onderzoek ook onderzoek in het domein van de
fysica verrichtte. Hij besloot onder meer, op basis van proeven over de ontwikkeling
van de statische elektriciteit en de elektrische verschijnselen die gepaard gaan met
het wegstromen van kwik door capillaire buizen, dat elke oppervlakteverandering
of aanhechting zich vertaalt in een elektrische toestand. Lang voor de ontdekking
van het elektron - we zijn immers nog maar in 1876 - formuleerde hij het principe
dat ‘elke verandering in de aantrekkingsenergie gepaard gaat met een verandering
in de elektrische toestand’. In hedendaagse termen: de productie van statische
elektriciteit wordt verklaard door het vrijkomen van elektronen uit atomen onder
invloed van wrijving.
Aan zijn grote belangstelling voor het probleem van de gesteentevorming kan
men zien dat Spring van opleiding mijningenieur was. Hij bestudeerde onder meer
de invloed van hoge druk op vaste systemen. Hij besloot daaruit dat de druk zorgt
voor een hecht contact tussen de oppervlakken maar dat de eigenlijke versmelting
wordt voortgebracht door moleculaire diffusie. We mogen ons echter niet vergissen
in het einddoel dat hij nastreefde: het kwam er niet zozeer op aan dit geologisch
mechanisme te verklaren als wel het thema aan te grijpen om verder door te dringen
tot het begrip van de cohesieverschijnselen en de fysische reacties tussen vaste
stoffen. Hij slaagde erin om de diffusiebewegingen van de atomen en de moleculen
in de vaste toestand aan te tonen, dankzij het gebruik van hoge druk én dankzij een
opmerkelijk geduld (een van de systemen werd gedurende 17 jaar blootgesteld aan
experimentele omstandigheden!). Ook hier pasten zijn observaties en de
experimentele wetten die hij er uit afleidde perfect in het kader van de toepassing
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van het tweede principe van de thermodynamica op de studie van de chemische
en fysische transformaties.
Spring legde zich ook toe op het onderzoek over de verspreiding van licht in
diverse vloeibare en gasvormige milieus. De kleuring van het zeewater trok lange
tijd zijn aandacht. Zijn onderzoeksveld omvat tevens de colloïdale fenomenen, de
actiewet van massa's, de reactiesnelheden in hun afhankelijkheid ten aanzien van
de temperatuur en de oplossingssnelheden van carbonaten in een zuur milieu. In
al deze domeinen was de kinetische bena-
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dering een kenmerk van zijn werk. Hij was dus wel degelijk een fysisch scheikundige,
ook al deed hij geen beroep op de wiskundige analyse, die typisch is voor b.v. Willard
Gibbs (1836-1903), noch op de concepten en formules van de thermodynamica,
die hij nochtans kende.
Het klopt dat de chemici al lang gebruik maakten van de fysisch-scheikundige
methoden (weegschaal, thermometer, dichtheid, spectroscopie). De fysische
scheikunde beperkt zich echter niet tot het gebruik van deze methoden, wel
integendeel. Zij omvat de studie van de mechanische, thermische, kinetische,
elektrische voorwaarden van de chemische reacties. Het wiskundig instrumentarium
en de zuiver natuurkundige benadering van de moleculaire transformaties vormen
de kern van deze bijzondere tak van de scheikunde, waarin het concept energie
een centrale rol speelt. Marcellin Berthelot (1827-1907) en Julius Thomsen
(1826-1909) hebben de basis gelegd van de thermochemie. Ze wilden de
warmteveranderingen die tijdens chemische reacties optreden bestuderen en
begrijpen. De thermochemie zou pas in het meer algemene kader van de
thermodynamica echt van start gaan. Lange tijd werden de chemici afgeschrikt door
het doorgedreven wiskundig formalisme.
Jacobus Henricus Van 't Hoff, winnaar van de eerste Nobelprijs voor scheikunde,
veralgemeende de wet van de ideale gassen tot stoffen in oplossing door het concept
dampdruk te vervangen door osmotische druk, uitgeoefend door opgeloste stoffen.
Het bestaan van deze osmotische druk werd onmiddellijk duidelijk door het gebruik
van semipermeabele membranen, die impermeabel zijn voor opgeloste stoffen maar
permeabel voor oplosmiddelen. Enkel elektrolyten, zuren, basen of zouten die de
elektriciteit geleiden, leken aan deze wet te ontsnappen. Het mysterie werd definitief
ontrafeld toen Svante Arrhenius (1859-1926) zijn theorie der elektrolytische
dissociatie voorstelde. In oplossing dissociëren de elektrolyten in tegengesteld
geladen ionen die elkaar in evenwicht houden. De verplaatsing van de ionen naar
de elektroden verklaart de geleiding, en deze ionen gedragen zich zoals vrije
moleculen, wat de geobserveerde afwijking met de wet van Van 't Hoff verklaart.
In het begin van de 20ste eeuw werd de fysische scheikunde de nieuwe, dominante
richting binnen de scheikunde. Haar formalisme en methode heeft zich geleidelijk
uitgebreid tot de organische chemie. In België is dit vrij laat tot stand gekomen,
hoewel Walthère Spring in dit domein van de scheikunde reeds actief was geweest.
Zijn geïsoleerd karakter en het onbegrip van zijn tijdgenoten hadden evenwel als
spijtig gevolg dat het werk van deze pionier maar weinig invloed heeft gehad op de
chemie in België.
Léon Crismer had een heel ander karakter. Net zoals Spring had hij in Luik
farmacie gestudeerd. Hij trok nadien naar Straatsburg, een smeltkroes
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van Duitse en Franse invloeden. Deze multiculturele ervaring was van groot belang.
Zijn leven lang zou hij een synthese nastreven van de twee grote chemische tradities
uit de 19de eeuw. Na Straatsburg trok hij naar Bonn, waar hij een jaar werkte op
de Perkinreactie en haar wetten. Het probleem dat zich stelde bleek typisch voor
de structuurtheorie: van welk koolstofatoom van het anhydride of van het
corresponderende zout worden de twee waterstofatomen verwijderd tijdens de
condensatie? Dit onderzoek gebeurde onder de leiding van Ludwig Claisen
(1853-1932). Voor hij een post kreeg aan de Koninklijke Militaire School voltooide
Crismer zijn ronde door Europa met een verblijf te Leipzig bij Wilhelm Ostwald
(1853-1932) in 1893. Hij oefende er zich in fysisch-scheikundige werkmethodes.
Crismer was dus niet alleen multicultureel maar ook polyvalent.
Zijn farmaceutische vorming oriënteerde hem naar de organische scheikunde.
Zijn eerste onderzoek te Luik, tegelijk als assistent analytische scheikunde en als
zaakvoerder van de universiteitsapotheek Peters-Vaust, waren van analytische
strekking, in het domein van de mineralogie en in dat van de farmacie. Hij verrichtte
ook veel analyses als expert in de geneesmiddelencontrole. Meer theoretisch
onderzoek schrikte hem evenwel niet af. In 1878 stonden twee theorieën tegenover
elkaar om het fenomeen spontane oxidatie te verklaren. De actieve zuurstoftheorie
van Felix Hoppe-Seyler (1835-1895) beschreef de vorming van zuurstofwater door
een oxidatie van het water dankzij één van de twee atomen van het zuurstofmolecule,
vrijgekomen nadat het andere zich zou hebben vastgezet op een oxideerbare stof.
De andere theorie, de primaire interventie van het water op het zelfoxiderend lichaam,
verdedigd door Ludwig Traube (1818-1876), beschreef de fixatie van de volledige
molecule van vrije zuurstof op de waterstof die ontstond om het zuurstofwater te
vormen. Hoewel Crismer in Straatsburg bij Hoppe-Seyler had gestudeerd, volgde
hij de stelling van Traube, met enige reserve in het geval van bepaalde spontane
oxidaties in aanwezigheid van water. Hij bestudeerde er aandachtig de verschijnselen
van en presenteerde in 1888 zijn eigen inzichten over dit fenomeen. Volgens hem
fixeert het zuurstofmolecule zich aanvankelijk ‘en bloc’ op het koolwaterstofmolecule
(hij baseerde zich daarvoor op zijn onderzoek van de spontane oxidatie van de
terpentijnolie, citroen en eucalyptus) waardoor een peroxide wordt gevormd. Pas
in een tweede fase kan dit peroxide uiteenvallen, hetzij in twee aldehydemoleculen,
hetzij door te reageren op het water om zo glycol en zuurstofwater te produceren.
Crismer anticipeerde op de theorie van de primaire peroxiden, die pas definitief zou
worden vastgelegd in 1898 door André Job.
In deze periode reeds verdedigde Crismer de beginselen van de fysische
scheikunde, die toen in steile opgang was. Bij meerdere gelegenheden gebruikte
Crismer methodes die geïnspireerd waren door werken uit de fysische scheikunde
om analyses uit te voeren die door hun precisie en deugdelijkheid zijn reputatie
vestigden. Maar in 1891 was de fysische scheikunde niet langer louter instrumenteel;
ze werd centraal in zijn discours. In een studie over de peptonen herstelde hij de
stelling dat vlees dat verwarmd werd met water onder druk geen peptonen leverde
terwijl de peptonificatie compleet was tijdens de actie van verdunde zuren. Met zijn
studies trok Crismer ten strijde tegen de misleidende benamingen van bepaalde
producten met een hoge voedingswaarde. Hij eiste dat het publiek de exacte
samenstelling zou mogen weten. De analysemoeilijkheden zorgden er bovendien
voor dat hij de neerslagverschijnselen nader ging bestuderen en alle recente literatuur
over de oplossingstheorieën verslond. Zo kwam hij al snel tot het onderzoek van
de kritische temperaturen voor de oplossing, wat zijn geliefkoosd onderzoeksveld
zou worden.
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In 1895 schreef hij: ‘De bepaling van de fysische constanten biedt over het
algemeen onomstreden voordelen op de zuiver chemische methoden; ze zijn
gewoonlijk erg gemakkelijk te bepalen en leiden snel tot het doel’. Het wordt
‘overbodig de op te lossen stof en het oplosmiddel te wegen of te meten’. Nadat hij
deze nieuwe meetmethode op punt had gesteld, breidde hij het gebruik ervan uit
tot analysedomeinen die hem toen bezighielden, d.w.z. het onderzoek van de
voedselvervalsing maar
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Medaille met portret van Léon Crismer. Brussel, Académie royale de Belgique ▪

ook de analyse van industriële oliën of springstoffen, waarbij ethylalcohol als
oplosmiddel werd gebruikt. Hij maakte er ook gebruik van bij het doseren, het
identificeren, en het meten van de zuiverheid of de reactiesnelheden. Op basis van
een vergelijkende studie van de onderzoeksmethoden van de vervalsing van boter,
die steunde op uitgebreide statistieken die rekening hielden met meetverschillen
veroorzaakt door de vrije verzuring, stelde Crismer een (naar hem genoemde) index
op om de zuiverheid te bepalen van boter die er van verdacht wordt vervalst te zijn
met margarine. Crismer was dus in de eerste plaats een analist. Maar doordat hij
als een van de eersten in onze streken het belang inzag van de fysische scheikunde
en bijdroeg tot de verspreiding ervan, leverde hij pionierswerk in de
toepassingsdomeinen van deze fysische scheikunde die de analyse konden
bevorderen.

▪ Besluit
‘Wij vertrokken nog voor zonsopgang, met een lantaarn; er was nauwelijks iets te
zien. Bij het krieken van de dag, wanneer de ochtendnevel begon op te trekken,
verscheen een wazig landschap, en hier en daar rezen uit de mist de onduidelijke
gestalten op van enkele toppen; vervolgens begon de zon de uitgestrekte vlakte te
bestralen, en wanneer, na volgehouden inspanningen, de eerste top werd bereikt,
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ontvouwde zich een grandioos schouwspel van een majestueuze schoonheid; lange
bergkammen verbonden talloze toppen, en in de verte waren de nog niet verkende
sneeuwtoppen te zien die tot in de wolken reikten’. (Léon Crismer, L'évolution de
la chimie, 1930)
Deze enthousiaste en lyrische conclusie van Crismer sluit een eeuw scheikunde
in België af. De sterke metafoor van een berglandschap dat bij de beklimming
langzaam uit de mist opdoemt, is een prachtige uitdrukking van de geestdrift die de
chemicus van het begin van de 20ste eeuw moet hebben gevoeld wanneer hij
omkeek naar de reeds afgelegde weg. Toch bleven in het begin van de 20ste eeuw
nog heel wat toppen te overwinnen. Het raadsel van de structuur van de materie
zou pas volledig worden ontrafeld na de ontdekking van de structuur van het atoom
en de kwantumeigenschappen van de chemische verbinding. Gewapend met nieuwe
benaderingen zouden natuurkundigen profijt trekken uit de waarnemingen en
theorieën die de scheikundigen hadden verzameld. Vooraleer de verafgelegen
toppen werden bereikt moesten ook de in het citaat vermelde bergketens tussen
de toppen worden overwonnen. Het kwam er dus op aan een uitgestrekt terrein
nauwkeurig in kaart te brengen.
Wat waren immers de verbanden tussen de diverse domeinen van de chemie,
die zich in de 19de eeuw steeds verder vertakte? Waren er geen minder toegankelijke
of meer geïsoleerde domeinen die nog moesten worden bestudeerd? Voor ons land
zijn er enkele illustraties. Albert Reychler (1854-1938) redigeerde met Les théories
physico-chimiques het eerste Belgische traktaat over fysische scheikunde. Het werd
meermaals heruitgegeven en vertaald. Reychler zette zijn onderzoek over fotochemie
tot lang na zijn pensionering voort. En wat te zeggen van François-Marie-Louis
Donny (1822-1896), die lang vóór Louis Pasteur (1822-1895) als autodidact de ene
waarneming na de andere deed over de rol van ‘minuscule insecten’ tijdens het
rottingsproces
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van vlees, en die zonder dat hij er een interpretatie aan gaf spanningsverschijnselen
in vloeistoffen bestudeerde die later ook door Berthelot werden bestudeerd? Er was
ook nog de romantische figuur Paulin Louyet (1818-1850), een jonge scheikundige
die stierf door vergiftiging met de toxische gassen van fluorverbindingen, die hij
onderzocht omdat hij dit element, waarvan men het bestaan al sinds het begin van
de eeuw vermoedde, wilde isoleren.
In deze schets van de geschiedenis van de scheikunde in onze streken wordt
niettemin een algemene tendens zichtbaar die met twee woorden kan worden geduid:
arbitrage en scepticisme. De nauwkeurige en vernuftige experimenten van Belgische
chemici stelden meermaals een einde aan interpretatiekwesties. Zo was er Van
Mons' interventie in de polemiek tussen aanhangers en tegenstanders van de
flogistonleer, die vooral in de 18de eeuw populair was onder chemici in de Duitstalige
wereld. Crismers werk was van doorslaggevend belang voor de oxidatietheorieën.
Anderzijds kwamen theoretische speculaties en een onderliggende filosofie zelden
voor. Hoewel er wel wetten en concepten voortkwamen uit de laboratoriumpraktijk,
waren zij toch vooral van empirische aard, waren het geen algemene systemen. De
experimentele wetten van Crismer of het concept functionele solidariteit van Henry
zijn goede voorbeelden.
Deze algemene tendens had ook leerrijke uitzonderingen. Twee Belgische figuren
hebben hun onderzoeksactiviteit openlijk in een veel breder filosofisch kader
geplaatst: de reeds genoemde Van Mons en Maurice Delacre (1862-1938). Beiden
hebben trouwens het woord ‘filosofie’ in de titel van één van hun werken gebruikt.
Zij verpersoonlijken de wisselwerking tussen het wetenschappelijk onderzoek en
de tijdsgeest, de ene in het begin van de eeuw, de andere op het einde. Van Mons
illustreert de invloed van de ‘Naturphilosophie’ op de scheikunde door zijn drang de
verschillende chemische, elektrische en magnetische krachten te verenigen. Delacre
daarentegen stelt in de inleiding van zijn Histoire de la chimie: ‘In de experimentele
wetenschap, bestaat er geen autoriteit. Ik heb de oorlog verklaard aan de
hypothesen. Ik heb me ingezet om steeds de feiten te laten spreken’. Wat verder
besluit hij: ‘scepticisme wordt aangeleerd door de geschiedenis’. In zijn Essai de
philosophie chimique schrijft hij: ‘Werken aan de bevestiging van een theorie is geen
werk’. En verder: ‘De chemie is een positieve wetenschap; haar positivisme is
experimenteel; van alle wetenschappen is zij er het meest van doordrongen. Zij kan
het zich permitteren alle hypothesen te verwerpen’.
Delacre was overtuigd van deze stelregel en beschouwde alleen de tabel met de
atoomgewichten en de formules van de organische verbindingen als definitief
vastgelegde hypothesen. Hij dreef de spot met de voorstellingen van de moleculaire
structuren (of ze nu twee- of driedimensionaal waren), misprees het beeld van de
benzeenring, negeerde de tabel van Mendelejev, stak de draak met de typen- en
homologentheorieën, verzweeg de thermodynamica en het atomisme. De hypothese
van Avogadro en het valentieconcept waren in zijn ogen van geen belang.
Zijn scepticisme, tot dogma verheven, zou zich steeds verder verwijderen van de
ontwikkeling van de scheikundige wetenschap. Zijn Belgische tijdgenoten vervolgden
echter het pad van de wijze wetenschappelijke voorzichtigheid en keerden zich
steeds naar de internationale bronnen der kennis.

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

195

13 De industriële scheikunde
Philippe Tomsin
Tussen de opname van de vroegere Franse departementen in het Koninkrijk der
Nederlanden en het eeuwfeest van de Belgische Onafhankelijkheid beleefde de
chemische nijverheid een opmerkelijke ontwikkeling. Hoewel nog vrij jong, ontplooide
ze heel diverse activiteiten en werd ze een economisch zwaargewicht, zozeer zelfs
dat men ze soms in één adem met de elektrotechniek aanduidt als het ‘kenmerk
van de tweede industriële revolutie’.
In West-Europa werd de scheikunde vanaf het begin van de 19de eeuw een
volwaardige wetenschap. Ze had zich volledig bevrijd van haar prelavoisiaanse
grondslagen en van de eeuwenoude opvattingen over de aard van de stoffen en
hun transformaties.
Terwijl de technische omwentelingen de economie dooreen schudden, drong de
scheikunde langzamerhand door tot alle domeinen: de siderurgie, de
non-ferro-industrie, de textielindustrie, de glasnijverheid, de leerlooierij, de
papierproductie, de cementindustrie, de farmaceutische industrie, de productie van
verf, vetten en springstoffen, de suikernijverheid, de meelverwerking, enz. Door de
oprichting van laboratoria voor onderzoek en kwaliteitscontrole in de fabrieken, werd
de scheikunde al vroeg in de 20ste eeuw iets alledaags.
Het bestuderen van de impact van de scheikunde in de verschillende zojuist
opgesomde industrieën zou ons hier te ver leiden. Voor België moet zo'n studie
trouwens nog uitgevoerd worden. Daarom zullen hier enkel de oorsprong en de
ontwikkeling van de voornaamste chemische nijverheidstakken aan bod komen,
met name de producenten van grondstoffen en basisproducten zoals soda,
zwavelzuur en kunstmest, cokes en producten uit de steenkoolchemie, aardolie en
derivaten uit de petrochemie, stikstof en synthetisch ammoniak, bakeliet.

▪ De chemische nijverheid, tussen het einde van het ancien régime en
de Onafhankelijkheid van België
In de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik was de chemische nijverheid
beperkt tot de productie van enkele grondstoffen en basisproducten. Zwavel, salpeter,
vitrioololie (zwavelzuur), sterkwater (salpeterzuur), ammoniakzout
(ammoniumchloride), zwart poeder en aluin werden gecommercialiseerd door
bescheiden manufacturen met volstrekt ambachtelijke technieken. Het was redelijk
eenvoudig en niet duur om de nodige stoffen voor de bereiding van deze producten
aan te schaffen.
Zwavel werd gemaakt door destillatie van zwavelhoudend pyriet, dat vooral in de
streek van Namen in overvloed aanwezig was. Salpeter werd opgevangen bij het
wassen en raffineren van natuurlijke salpetergrond. Zwavelzuur werd geproduceerd
door verhitting van de kristallen van groene vitriool (gehydrateerd ijzersulfaat),
bekomen door behandeling van het ijzersulfide afkomstig van de destillatie van het
pyriet. Salpeterzuur werd verkregen door de ontbinding van salpeter door zwavelzuur.
Ammoniumchloride werd bereid door het destilleren van ammoniakwater, resultaat
van de fermentatie van urine, met een beetje kalk. Het zwart poeder is een correct
gedoseerde verbinding van salpeter, zwavel en houtskool; dat laatste kwam uit de
bosrijke Ardennen en vooral uit de streek tussen Samber en Maas. De westelijke
hellingen van het Maasdal, vooral in de omgeving van Amay, Engis en Flémalle,
telden meerdere aluinfabrieken, die tot ver buiten het Prinsbisdom vermaard waren.
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In de Franse (1795-1815) en de Hollandse tijd (1815-1830) vonden de moderne
chemische theorieën ingang, met name dankzij het systematisch
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Poudrerie royale de Wetteren de MM. Coopal et comp. à Wetteren sur l'Escaut (près de
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gebruik van de nieuwe nomenclatuur in de departementale Centrale Scholen en
daarna in de universiteiten van de zuidelijke provincies van het Koninkrijk der
Nederlanden. Toch kende de chemische technologie geen belangrijke evolutie. De
kleine ambachtelijke vitrioolmanufacturen verdwenen; enkel bedrijven van enige
omvang overleefden. De eertijds florissante aluinindustrie verzwakte snel en
verdween volledig in de tweede helft van de 19de eeuw. De olieslagerijen, de
zeepziederijen en de was- en vetmanufacturen zetten hun activiteiten voort, maar
vaak met een verouderde technologie. Enkel de kruitfabrieken bloeiden; ze voorzagen
steengroeven en vooral het leger van de nodige springstoffen.

▪ Het begin van de industriële scheikunde
Pas in 1840 werd in België de eerste sodafabriek gebouwd, in Moustier-sur-Sambre
(Namen). In tien jaar tijd werden drie andere fabrieken in gebruik genomen: in Aiseau
(Charleroi), Vedrin (Namen) en Sint-Gillis (Brussel). Samen bedroeg hun jaarlijkse
productie vierduizend ton.
Soda werd toen vooral gebruikt in de glasnijverheid en in de zeepziederij. In 1791
deponeerde de Franse scheikundige Nicolas Leblanc (1742-1806) een patent voor
een bereidingswijze van soda uit natriumchloride, d.w.z. uit zeezout. Deze methode
verving in de loop van enkele jaren de extractie van natuurlijke soda uit de as van
strand- en zeeplanten.
Het Leblancproces vereiste de productie van een tussenproduct: natriumsulfaat.
Aangezien voor de bereiding daarvan zwavelzuur nodig was, kende de productie
van dit zuur een opleving. Het Leblancproces gaf ook zoutzuur als bijproduct, dat
kon worden gebruikt in de fabricage van talrijke afgeleide chemische producten
(chloorkalk, bleekwater, enz.). Het voornaamste bestanddeel ervan, chloor, werd
gebruikt om te ontkleuren in de textielindustrie, de papierproductie, enz. De
verwerkende chemische nijverheden profiteerden van de kostprijsverlaging van
soda en werden de eerste klanten van de producenten van Leblancsoda.
Op die manier droeg de introductie van het Leblancproces sterk bij tot de
ontwikkeling van een chemische industrie tussen de onafhankelijkheid van 1830 en
het midden van de 19de eeuw. In 1846, bij de eerste nationale industrietelling, telde
men iets meer dan vierhonderd industriële bedrijven die zich inlieten met chemie.
De fabrieken van basisproducten (soda, chloorkalk, zuren, enz.), de zeepziederijen
en de stijfselfabrieken waren samen goed voor meer dan 90% van de chemische
markt. De rest bestond uit salpeterfabrieken, lucifermanufacturen, verf- en
mestfabrieken, kruitfabrieken, enz. Drie vierde van de bedrijven was gevestigd in
het Brusselse en in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

▪ Solvaysoda
In de jaren 1850 was Charleroi een wereldcentrum van glasvervaardiging; soda
was er onmisbaar. Maar de Belgische chemische industrie was nog erg afhankelijk
van uit het buitenland geïmporteerde grondstoffen. Bovendien leverde het
energieverslindende Leblancproces niet altijd soda van hoge kwaliteit; het was ook
bijzonder verontreinigend. Deze factoren zorgden voor een kostprijsverhoging van
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soda, en dus van het glas. Vanaf het begin van de eeuw zochten meerdere
wetenschappers naar een rendabeler proces.
Ernest Solvay (1838-1922) was afkomstig uit Rebecq-Rognon in Waals-Brabant.
Zijn vader had er een kleine zoutraffinaderij. Solvay, die gepassioneerd was door
wetenschap, leek voorbestemd om ingenieur te worden; zijn zwakke gezondheid
verhinderde dat. Op 21 jaar trad hij in dienst van de Compagnie du Gaz te
Sint-Joost-ten-Node, bestuurd door zijn oom; in alle rust bestudeerde hij daar het
zuiveren en veredelen van gassen en behandelingen met ammoniakoplossingen.
In 1861 nam Solvay een patent op de ‘industriële bereiding van natriumcarbonaat
door middel van zeezout, ammoniak en koolzuur’. Heel wat onderzoek en
experimenten waren nodig om een efficiënt proces op punt te stellen. In feite was
het Solvayproces een praktische toepassing op industriële schaal van het proces
dat al in 1855 was
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bedacht door de Franse ingenieurs Roland en Schloesing, zelf geïnspireerd door
de reactie die de Franse fysicus Fresnel in 1811 had ontdekt.
In 1863 stichtte Solvay samen met zijn broer, een aantal andere familieleden en
enkele slimme geldschieters de vennootschap Solvay et Cie, die zich vestigde in
Couillet. In deze gemeente werd de eerste sodafabriek in gebruik genomen die
functioneerde volgens zijn methode. Het Leblancproces, waarmee in 1875 nog
15.000 ton soda werd geproduceerd, verdween in enkele jaren tijd ten voordele van
het Solvayproces. Vanaf de jaren 1890 had Solvay dankzij de lage kostprijs van zijn
soda bijna het monopolie in deze nijverheidstak.
In de jaren 1880 groeide het bedrijf Solvay uit tot een multinational met een tiental
fabrieken in Europa, Amerika en Rusland. Omwille van zijn erg gesofisticeerde
technologie, wordt wel eens gezegd dat het mee de grondslagen heeft gelegd van
de chemische technologie.
Een primordiaal voordeel van het geperfectioneerde en tot een industriële schaal
uitgebreide Solvayproces was de mogelijkheid tot bereiding van soda door middel
van twee gewone en goedkope producten: zeezout en kalksteen. Het proces is zo
geniaal en buiten de leerboeken zo zelden uitgelegd dat het hier een korte toelichting
verdient (zie volgende pagina).

▪ Zwavelzuur en de kunstmestindustrie
De moderne zinkindustrie, sinds het Franse Keizerrijk geïntroduceerd en ontwikkeld
in de streek van Luik dankzij Jean-Jacques Daniel Dony (1759-1819), was een grote
verbruiker van calamine. Dat zinkerts werd al meerdere honderden jaren
geëxploiteerd in het oosten van de provincie Luik. Vanaf het midden van de 19de
eeuw verarmden de mijnen; omstreeks die periode werd in het Maasdal een nieuw
zinkerts opgedolven: blende.
Blende is een zinksulfide; vooraleer er metaal uit kan worden gewonnen, moet
het behoorlijk worden ontzwaveld in een roosteroven. In 1889 vormde Nouvelle
Montagne, een in 1845 opgericht metaalbedrijf, de S.A. des Produits Chimiques
d'Engis. Gevestigd aan de oever van de Maas,

De fabriek van Solvay et Cie in Couillet, jaren '30. Luik, Centre d'Histoire des Sciences et
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Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

199

enkele kilometer stroomopwaarts van Luik, diende deze vestiging voor het
ontzwavelen van blende (ZnS), en voor het transformeren van het vrijgekomen
zwaveldioxide (SO2) in zwavelzuur (H2SO4). Deze operatie, eenvoudig in theorie
maar moeilijk en complex in de praktijk, gebeurde in hermetisch gesloten loden
kamers.
In deze kamers wordt zwaveldioxide (SO2), geproduceerd door het ontzwavelen
van blende (ZnS + 3/2 O2 → ZnO + SO2), in contact gebracht met waterdamp,
stikstofdioxide (dat salpeterig-zuur en salpeterzuur zal vormen bij contact met het
water) en zuurstof. De inwerking van zwaveldioxide en van zuurstof op het
salpeterig-zuur vormt nitrosylwaterstofsulfaat, een fundamenteel reagens in de
zwavelzuurchemie (2 SO2 + O2 + 2 HNO2 → 2 HSO4NO). Nitrosylwaterstofsulfaat
wordt ook gevormd door de inwerking van zwaveldioxide op salpeterzuur (SO2 +
HNO3 → HSO4NO). Dit reagens wordt in water omgezet in zwavelzuur en
salpeterig-zuur (HSO4NO + H2O → H2SO4 + HNO2). Het zwavelzuur stroomt
langsheen interne schotten en wordt opgevangen op de bodem van de loden kamer.
Het geregenereerd salpeterig-zuur wordt opnieuw in de beginreactie ingevoerd om
opnieuw nitrosil bisulfaat te vormen met het zwaveldioxide en de zuurstof.
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Zwavelzuur is één van de meest gebruikte chemische producten in de industrie.
Het is onmisbaar voor het bereiden van stearinezuur voor kaarsen, voor het afbijten
van metalen, voor het behandelen van papier, voor het bereiden van soda met het
Leblancproces, voor het raffineren van ruwe aardolie, enz. In 1929 was de Belgische
zwavelzuurproductie goed voor 25% van de wereldmarkt.
In de jaren 1880 gaf de ontdekking van fosfaatafzettingen in Haspengouw de
zwavelzuurchemie een nieuwe impuls. In 1891 stichtte de S.A. des Produits
Chimiques d'Engis samen met een Duits bedrijf de S.A. des Engrais Concentrés,
die eveneens te Engis werd gevestigd. Drie jaar later creëerde dezelfde
vennootschap het bedrijf La Phosphatière, waardoor ze verzekerd was van een
regelmatige bevoorrading met Haspengouwse fosfaten.
Fosfaten zijn uitstekende meststoffen, maar natuurlijk fosfaat is onvoldoende
oplosbaar om te
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dienen als een goede fosforbron voor de planten. Men moet het omzetten in een
meer oplosbare stof, calciumdiwaterstoffosfaat, door behandeling met zwavelzuur
(Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 → 2 CaSO4 + Ca(H2PO4)2). Door genoeg water toe te voegen
gaat het calciumfosfaat over in de hydraattoestand. Het mengsel werd op de markt
gebracht onder de naam ‘superfosfaat’.
De S.A. des Engrais Concentrées behandelde de natuurlijke fosfaten uit
Haspengouw ook met fosforzuur (Ca3(PO4)2 + 4 H3PO4 → 3 Ca(H2PO4)2), wat
kunstmest opleverde dat nog rijker was aan fosfor en verkocht werd onder de naam
‘geconcentreerd superfosfaat’.
In Vlaanderen stond de in 1919 gestichte S.A. des Produits chimiques de
Tessenderloo, aan de spits van de zwavelzuurbereiding uit blende en van de
vervaardiging van kunstmeststoffen.

▪ Cokes en producten uit de steenkoolchemie
De kleinschalige ontginning van steenkool in de bekkens van Luik en Henegouwen
gaat terug tot de Middeleeuwen. Met het op gang komen van de industriële revolutie
in West-Europa werd de exploitatie intenser. Dankzij de stoommachine was de
siderurgie niet langer afhankelijk van hydraulische energie; metaalfabrieken konden
zich vestigen in de onmiddellijke nabijheid van de steenkoolmijnen.
Net zoals in het geval van hout, geeft de carbonisatie van steenkool een
energierijker brandstof, de cokes. Vanaf het begin van de 19de eeuw begon cokes
steenkool te vervangen in de lading van de hoogovens. Toch verliep de invoering
van de nieuwe brandstof heel geleidelijk; tot in de jaren 1850-1860 werd ze afgeremd
zowel door de terughoudendheid ten aanzien van de veranderingen die het gebruik
met zich brachten, als door de technische problemen in verband met de verbetering
ervan. De concurrentie tussen steenkool en cokes was groot, vooral omdat deze
laatste niet altijd van goede kwaliteit was.
Vanaf het derde kwart van de 19de eeuw had de industrie steeds meer behoefte
aan ammoniak, vooral voor de bereiding van Solvaysoda. Die vraag stimuleerde
de recuperatie van de bijproducten van de steenkooldestillatie. De steenkoolchemie
is in België pas vanaf dat moment tot ontwikkeling gekomen.
De rol van België in de bouw van cokesovens was heel belangrijk. In 1852 stichtte
Evence Dieudonné Coppée (1827-1875) te Haine-Saint-Pierre een fabriekje voor
steenkoolcarbonisatie. Met veel vernuft en ondernemingszin nam hij inde jaren
1850-1860 meerdere patenten op verschillende modellen van cokesovens die
werden verhit door directe verbranding van gedestilleerde gassen. De ovens waren
prototypes van alle moderne cokesovens. Ze hadden de vorm van grote batterijen
van dicht tegen elkaar geplaatste ovens, gescheiden door dunne bakstenen wanden
waarin holtes waren aangebracht om de warmte te geleiden (verticale rookkanalen).
In de jaren 1870 exporteerde de onderneming Evence Coppée & Cie haar
knowhow naar het buitenland. In 1926 stichtte ze samen met de machtige Italiaanse
chemiereus Montecatini de Société belge Ammoniaque synthétique et Dérivés
(meestal aangeduid met de initialen ASED), die te Willebroek een gigantisch
steenkoolchemisch complex uitbouwde.
Het model van de Coppée-oven inspireerde meerdere constructeurs. Andere
Belgische bedrijven die cokesovens maakten, waren trouwens even beroemd: de
Société générale des Fours à Coke Système Lecocq, de S.A. des Fours à coke
Semet-Solvay-Piette of de Union Chimique Belge. Deze bedrijven bouwden tussen
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het einde van de 19de eeuw en de Tweede Wereldoorlog over heel de wereld bijna
tienduizend cokesovens.
Naast het recupereren van ammoniak en gassen liet de distillatie van steenkool
ook toe teer te verzamelen, dat werd behandeld in destilleerderijen om benzol,
naftaline, olie, pek, antraceenpasta's, enz. te bereiden. Vanaf het einde van de 19de
eeuw, maar vooral in het interbellum, vonden al deze derivaten toepassingen in de
productie van kleuren verfstoffen, farmaceutische bereidingen, fotografische
producten, isolatiematerialen, enz.
De eerste cokesovenbatterij met integrale recuperatie van de bijproducten werd
in 1885 in gebruik
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Carbonisation centrale de Tertre, jaren '30. Luik, Centre d'Histoire des Sciences et des
Techniques ▪

genomen in de steenkoolmijn van Bois-du-Luc (Henegouwen). Aan de vooravond
van de Eerste Wereldoorlog waren in België meer dan 3.000 cokesovens in werking;
iets minder dan een derde daarvan waren recuperatieovens. Vlak na de oorlog
werden de meeste ovens zodanig gemoderniseerd dat de bijproducten systematisch
konden worden verzameld.
De vestiging in 1928 te Tertre (Henegouwen) van het bedrijf Carbonisation centrale
creëerde de mogelijkheid voor meerdere steenkoolmijnen om samen cokes en
steenkoolchemische derivaten te vervaardigen. Datzelfde jaar begon het vlakbij
gelegen Carbochimique S.A. in deze streek met het produceren van synthetisch
ammoniak en diverse detergenten.

▪ De aardolie-exploitatie en het begin van de petrochemie
In het begin van de 20ste eeuw kende de Belgische mechanische nijverheid een
economische groei zonder voorgaande. In het bijzonder steeg de vraag naar steeds
grotere hoeveelheden minerale smeer- en verbrandingsolies (warmtemachines,
machineonderdelen en locomotieven, automobielen).
De oprichting in 1887 van de efemere Société Russe et Franco-belge des Pétroles
de Koudahr was één van de eerste nationale pogingen om aardolie te exploiteren
en te verwerken. Tot aan de Eerste Wereldoorlog werd een veertigtal dergelijke
bedrijven opgericht. In 1914 waren nog amper de helft daarvan actief. Hun totaal
kapitaal bedroeg niet meer dan 1% van het totaal kapitaal van de andere Belgische
nijverheidssectoren. Buiten het Europese continent (Indonesië, Canada, Californië,
enz.) waren deze bedrijven onfortuinlijk. Enkel in Galicië, Georgië en Roemenië
kregen ze vaste voet aan de grond.
Sommige bedrijven waren wel bijzonder succesvol, bijvoorbeeld de door Engelse
ondernemers opgerichte Société des Pétroles de Grozny in Georgië (Rusland), die
al gauw werd overgenomen door de Antwerpse industrieel Joseph Waterkeyn (tevens
eigenaar van de Société des Pétroles de Boryslaw). De Belgische investeerders
bleven naar Roemenië trekken, maar ze waren er minder talrijk en niet zo machtig
als de Engelse, Duitse en Nederlandse oliemagnaten.
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In 1905 stichtte Waterkeyn de Compagnie des Produits de Naphte om de patenten
te exploiteren van de Société des Combustibles de Haine-Saint-Paul.
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Aardolieopslagplaatsen van Purfina langs het kanaal Gent-Temeuzen, omstreeks 1925.
Brussel, Collectie Total Fina Elf ▪

Hij plande de bouw van een raffinaderij te Ertvelde, maar het project kwam pas na
de Eerste Wereldoorlog van de grond.
In 1906 creëerde Waterkeyn te Antwerpen de Société des Pétroles de Roumanie,
die zonder ophouden investeringen en financiële manoeuvres deed om zijn
aanwezigheid op de Balkan te consolideren. Een andere Belgische vennootschap,
de S.A. Nafta, was eveneens sterk aanwezig in Roemenië. De ruwe olie werd ter
plaatse geraffineerd door de Compagnie des Dérivés du Naphte Russe (nog maar
eens eigendom van de groep Waterkeyn) en vervolgens naar België, andere
Europese landen en de kolonies in Afrika gezonden.
De Compagnie financière belge des Pétroles, gesticht in 1920, had als
doelstellingen de exploitatie, de verwerking en de verkoop van aardolie en van
petrochemische producten. Het werd al snel gebruikelijk het bedrijf aan te duiden
met de telegraafnaam Petrofina. In 1923, na het samengaan met de Puritan Oil
Company of Delaware, kreeg het de naam S.A. Purfina. Datzelfde jaar kocht het de
raffinaderij van Ertvelde en verwierf het een groot deel van de markt van de
industriële smeermiddelen, de autobrandstoffen, de lampolie en de geneeskrachtige
olies.
Terwijl de steenkoolchemie een hoofdzakelijk Waalse nijverheid was, kende de
petrochemie onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog in de streek van Antwerpen
een grote ontwikkeling. De oorlog had het belang van aardolie pijnlijk duidelijk
gemaakt. In minder dan drie decennia werd Antwerpen een van de belangrijkste
petroleumhavens. Vlak na de Tweede Wereldoorlog, wanneer de steenkoolchemie
in Wallonië een onvermijdelijke neergang begon, zou het aantal
petroleumraffinaderijen langs de Scheldeoevers sterk toenemen.

▪ Stikstof en synthetisch ammoniak
Stikstof is een onmisbaar reagens in de chemie van de mest- en springstoffen. Tot
het begin van de 20ste eeuw kwam het bijna geheel voort uit de transformatie van
uit Chili ingevoerd natrium-nitraat. De uitputting van deze reserves begon voor
ernstige bevoorradingsproblemen te zorgen.
In gasvormige toestand vormt stikstof echter ook drie vierde van de aardatmosfeer.
De stikstof in de lucht fixeren is dus een ideale oplossing die zorgt voor vrijwel
onuitputtelijke reserves. Met dat doel werden in het laatste kwart van de 19de eeuw
in heel Europa talrijke experimenten gedaan.
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Bij het zoeken naar een goedkope, in de metallurgie bruikbare methode voor de
bereiding van zuivere zuurstof, stelde de Fransman Georges Claude (1870-1960)
van 1899 tot 1902 een mechanisch procédé op punt voor de scheiding van gassen
in de lucht. Het kwam er op neer de lucht vloeibaar te maken in een cilinder van
een persluchtmotor. De zuurstof en de stikstof in deze vloeibare lucht werden
gescheiden volgens het Claudeproces - het zgn. ‘terugblikproces’ - dat gebruik
maakte van de grotere vluchtigheid van stikstof. Georges Claude begreep
onmiddellijk hoe belangrijk zijn uitvinding was. In 1902 stichtte hij het bedrijf L'Air
Liquide.
In 1906 richtte de Franse onderneming in België het filiaal L'Air Liquide belge op.
De Société métallurgique d'Ougrée-Marihaye stelde lokalen ter beschikking van de
Franse groep, die er een zuurstoffabriek in onderbracht. De twee bedrijven werkten
nauw samen voor proeven en voor de ontwikkeling van het gebruik van zuurstof in
de metallurgie. In 1910 begon de Société métallurgique d'Ougrée-Marihaye met het
blazen van lucht met hoge concentraties zuurstof in de hoogovens.
Van de andere stikstoftoepassingen was in België vooral de bereiding van
synthetisch ammoniak erg ontwikkeld. Reeds voor de Eerste Wereldoorlog
produceerde de Duitse chemiegroep BASF (Badische Anilin & Soda-Fabrik) op
grote schaal synthetisch ammoniak met het Haberproces. Hierbij werd stikstof
rechtstreeks verbonden met uit de cokesovens gerecupereerd waterstof, waarbij
ammoniak werd gevormd (N2 + 3 H2 → 2 NH3). Echter, in 1917 bewees Georges
Claude dat de productie van synthetisch ammoniak veel rendabeler zou zijn indien
ze plaatsvond onder zeer hoge druk (duizend atmosfeer) met waterstof van een
o

zeer lage temperatuur (-200 C).
De Société belge de l'Azote, opgericht in 1923 en gevestigd in Renory-Ougrée
nabij Luik, exploiteerde deze nieuwe ontdekking van Georges Claude. Het bedrijf
produceerde ook ammoniak vanuit warm calciumcarbide (CaC2), waarover met het
Claudeproces bereide stikstof (N2) circuleerde. De reactie produceert
calciumcyanamide (CaC2 + N2 → CaCN2 + C), wat onmiddellijk kan worden gebruikt
als kunstmeststof, maar dat, behandeld met waterdamp, synthetisch ammoniak
vormt (CaCN2 + 3 H2O → CaCO3 + 2 NH3). Bovenop zijn eigen productie kocht het
bedrijf van Renory-Ougrée cyanamide bij de Société belge d'Electrochimie, gevestigd
te Langerbrugge (Oost-Vlaanderen).

Société belge de l'Azote et des Produits chimiques du Marly. Hal voor ammoniak-synthese.
omstreeks de jaren '30. Luik. Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques ▪
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In 1937 fusioneerde de Société belge de l'Azote met de Société des produits
chimiques du Marly (Brussel), waardoor de Société belge de l'Azote et des Produits
chimiques du Marly werd gevormd. De chemiegroep, aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog één van de grootste in België, leverde stikstofhoudende
meststoffen, selectieve onkruidverdelgers, fungiciden en insecticiden voor de
landbouw, maar was ook actief op de markt van springstoffen, zuiver scheikundige
producten (synthesealcoholen, aceton, formol, enz.), kunststoffen (fenolharsen,
ureumharsen, enz.), lijmen en vernissen. In 1938-1939 werkten de laboratoria van
het bedrijf in samenwerking met het NFWO aan de synthese van smeerolies. Op
vraag van Landsverdediging deden ze onderzoek naar synthetische brandstoffen.

▪ Bakeliet
Leo-Hendrik Baekeland (1863-1944), geboren te Sint-Martens-Latem, werd in 1884
doctor in de wetenschappen aan de universiteit van Gent. Zijn eerste onderzoeken
handelden over de chemie van de fotografie. Na meerdere reizen in Europa vestigde
hij zich een tijdje in Edinburgh, waar hij zonder succes een industrie van fotografische
producten trachtte te ontwikkelen. In 1889 ging hij zijn geluk beproeven in de
Verenigde Staten.
Baekeland werkte eerst voor de Ansia Company. In 1893 vond hij bij dit jonge
bedrijf, dat films en fotomateriaal vervaardigde, een revolutionair papier uit: ‘Velox’.
Twee jaar later kocht Kodak Company het patent van hem over. Dit bracht Baekeland
een fortuin op. Hij vestigde zich vervolgens in een buitenwijk van New York. Wat
later stichtte hij een bedrijf dat onderzoek deed in elektrochemie. Hij verbeterde de
bereiding van chloor en van bijtende natron. Intussen was hij benoemd tot professor
aan de Columbia University in New York.
Stap voor stap experimenteerde Baekeland met diverse kunstharsen. In 1905
ontdekte hij een stof die wordt gevormd door de condensatie van formol (CH2O)
met fenol (C6H5OH). Er bestaan meerdere bereidingswijzen, maar het originele
proces zoals door Baekeland is beschreven, is het volgende: CH2O + C6H5OH →
{CH2(OH)-C6H4OH}; dat geeft vervolgens: {CH2(OH)-C6H4OH} + C6H5OH →
{CH2(C6H4OH)-OC6H5}. In de loop van deze

Ammoniaque synthétique et Dérivés Luchtfoto van de fabriek in Willebroek, omstreeks de
jaren '30, Luik, Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques ▪
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Leo Baekeland. Gent. Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen ▪

eerste reactiefase vormt zich een vrij week, smeltbaar en in bepaalde solventen
oplosbaar hars. Baekeland zag onmiddellijk toepassingen in de bereiding van lakverf
en vernis. Vervolgens condenseert de formol met de vorige substantie:
{CH2(C6H4OH)-OC6H5} + CH2O → {CH2 = C(C6H4OH)-OC6H5} + H2O. Deze nieuwe
verbinding polymeriseert en geeft een hard en onoplosbaar fenolhars, het echte
bakeliet.
Het bestaan van een weke fase is uiterst interessant voor industriële toepassingen
met afgietsels. Bakeliet is harder dan celluloid of eboniet en past uitstekend in
gietvormen. Het levert ook een mooie glans op. Al gauw verving het bakeliet gegoten
stukken uit celluloid of eboniet en snijwerk uit been of amber. Aangezien bakeliet
in de meeste solventen onoplosbaar is, is het bestand tegen de inwerking van water
en licht; enkel salpeterzuur geeft een reactie. Het is ook een zeer goede thermische
en elektrische isolator.
Het nieuwe product werd gepatenteerd in 1907. Reeds in 1910 was de vraag van
bedrijven die elektrische apparaten vervaardigden zo groot dat Baekeland de General
Bakelite Cy kon oprichten. Tot het einde van de jaren '50 bleef bakeliet het meest
gebruikte kunsthars.

▪ Besluit
We zouden hier nog verschillende bedrijven kunnen opnoemen die internationale
bekendheid verwierven voor de productie van lucifers, was, springstoffen (les
Poudreries réunies de Belgique), bijproducten van de houtdestillatie (vooral in de
provincies Namen en Luxemburg), geneesmiddelen (Belgomerck, S.A.
Belgo-Pharma), synthetisch citroenzuur voor de confiserie en de limonadebereiding
(S.A. Produits organiques de Tirlemont, S.A. Citrique belge), kleurstoffen op basis
van zink voor de verfbereiding (S.A. de la Vieille Montagne), textielkunstvezels (S.A.
Fabrique de Soie artificielle de Tubize), enz. Toch kan dit overzicht reeds volstaan
om zich te overtuigen van de belangrijke rol die de industriële scheikunde in de
betreffende periode heeft gespeeld in de Belgische economie.
Ondanks een vrij late start, in het derde kwart van de 19de eeuw, onderscheidde
de Belgische industriële scheikunde zich door een grote verscheidenheid aan
sectoren, een voortdurende aandacht voor de rationalisering van de
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productieinfrastructuur, een constant zoeken naar samenwerkingsverbanden met
andere industrieën, in het bijzonder de mijnbouwnijverheid, en de productie van
goederen met een hoge toegevoegde waarde. Na 1900 nam het belang van de
export voortdurend toe.
De chemische industrie heeft niet gewacht tot het einde van de 20ste eeuw om
over te gaan tot

Wetenschappelijke instrumenten uit bakeliet, door Baekeland aangeboden aan de Gentse
hoogleraar Frédéric Swarts, waarschijnlijk de eerste voorworpen die uit dit materiaal werden
vervaardigd. Gent. Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen ▪
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La citrique belge. Luchtfoto van de fabriek in Tienen omstreeks de Jaren '30 Luik, Centre
d'Histoire des Sciences et des Techniques ▪

fusies en herstructureringen. Kort na de Eerste Wereldoorlog - waarin zoals nooit
tevoren een beroep werd gedaan op de technologie, en vooral op de scheikunde zagen de industriëlen het toenemend belang in van concentratie. Overal ter wereld,
en met name in België, ontstonden allianties van kleine chemische ondernemingen.
De Union Chimique belge bijvoorbeeld is het resultaat van een reeks fusies, van
1928 tot aan de Tweede Wereldoorlog, van een twaalftal Waalse en Vlaamse
bedrijven. Op die manier verwierven kolossale en veelvormige multinationals
langzamerhand de controle over de chemiemarkt in alle stadia van de productie.
In de tweede helft van de 19de eeuw, en ook nog in de 20ste eeuw, kon de
scheikunde wat betreft het zakencijfer ruimschoots de vergelijking met de
mijnbouwnijverheid, de siderurgie en de metaalverwerkende nijverheid doorstaan.
Dat zij minder tot de collectieve verbeelding van de arbeiders van de industriebekkens
is doorgedrongen, is omdat ze vaak minder opvallend was in concrete realisaties
en vooral omdat ze veel minder heeft bijgedragen tot de tewerkstelling.
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14 De geografie
Henri Nicolaï
Heel toevallig viel de toespraak van Seraing samen met een scharnierperiode in de
evolutie van de geografie in België. Kenmerkend was de overgang van een
empirische geografie, beschrijvend en met vrij slecht gedefinieerde doelstellingen,
naar een moderne geografie gebaseerd op een grondige wetenschappelijke vorming
en die nauwkeuriger concepten hanteerde. Het was het moment waarop de licentie
in de geografie dankzij de wet op de toekenning van de academische graden van
1929 werd opgenomen in het programma van de faculteiten Wetenschappen. Dat
was het resultaat van een hele ontwikkeling die in de vorige eeuw was gestart en
waarin de aardrijkskundige genootschappen een belangrijke rol hadden gespeeld.
Vóór 1929 stond de geografie in België nog in haar kinderschoenen. Ze werd
over het algemeen beoefend door mensen die in andere disciplines waren opgeleid,
wat op zich geen nadeel was, maar ze werd ook vaak bedreven uit liefhebberij door
gecultiveerde mensen zonder wetenschappelijke opleiding die de vraagstukken op
een soms ontoereikende of gebrekkige manier aanpakten.
Het is paradoxaal dat een land dat in 1871, ter gelegenheid van de herdenking
van de twee grote 16de-eeuwse cartografen Mercator en Ortelius, te Antwerpen
het eerste wereldcongres voor geografische

Henri De Braekeleer. De geograaf. 1871. Brussel. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België ▪
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Ontwerp voor een monument in de vorm van een aardglobe ter ere van de Antwerpse
geograaf Abraham Ortelius in opdracht van het Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen.
Het project werd nooit gerealiseerd. In. Bulletin de la Société de Géographie d'Anvers, 1877,
Brussel, Académie royale de Belgique ▪

wetenschappen had georganiseerd, zo lang heeft gewacht met het uitwerken van
een wetenschappelijke geografieopleiding. In 1871 bezat België, in tegenstelling
tot de grote Europese landen, noch geografen noch aardrijkskundige
genootschappen. De encyclopedie Patria Belgica bijvoorbeeld, gepubliceerd door
Eugène Van Bemmel (1824-1880) in 1873-1875, telde geen aardrijkskundigen onder
de auteurs. Toch gaf het werk een vrij exacte beschrijving van toenmalig België en
kwamen thema's aan bod waaraan de geografen later aandacht zouden schenken.
Pas in 1876, enkele weken na de door Leopold II bijeengeroepen Aardrijkskundige
Conferentie van Brussel, waar overigens minder over de eigenlijke geografie werd
gesproken dan over de exploratie en de exploitatie van nog onbekende gebieden
(in het bijzonder Midden-Afrika), werd in de hoofdstad
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een Société belge de Géographie opgericht. Het secretariaat ervan zou meer dan
dertig jaar lang worden waargenomen door Jean Du Fief, leraar aan het Atheneum.
Kort daarna werd een ander genootschap gesticht in Antwerpen. De twee
verenigingen hadden tot doel de geografie te bevorderen en bij te dragen tot de
economische en commerciële expansie van België via het verstrekken van juiste
en gecontroleerde informatie over vreemde landen. In 1879 organiseerde de Société
belge de Géographie te Brussel een internationaal congres over handelsgeografie.
Aardrijkskundige kennis paste zeker in de tijdsgeest, want Leopold II creëerde in
1885 een internationale prijs ter bekroning van ‘de beste verhandeling over de te
gebruiken middelen en de te nemen maatregelen om de studie van de geografie te
populariseren en om het onderwijs ervan te ontwikkelen in onderwijsinrichtingen
van diverse graden’. Beide genootschappen publiceerden bulletins. De Société
royale belge de Géographie gaf het hare een essentieel wetenschappelijk karakter,
terwijl het Antwerps genootschap een belangrijke plaats toekende aan reisverhalen
en vulgariserende artikels die beantwoordden aan de interesse in de grote havenen handelsstad. De leden van de aardrijkskundige genootschappen waren meestal
verlichte burgers, militairen, ambtenaren, soms academici, zelden echte geografen.
De aardrijkskundige genootschappen speelden een rol in de Belgische kolonisatie
van Congo. Ze brachten verslag uit over de exploratie en de vooruitgang van de
kennis en ze behandelden soms specifieke problemen, zoals de
acclimatisatiemogelijkheden van Europeanen in de tropen. In dit verband kan men
niet voorbij aan het tijdschrift Le Mouvement géographique van Alphonse-Jules
Wauters (1845-1916), dat van 1884 tot 1922 om de veertien dagen of maandelijks
verscheen. Het volgde de vooruitgang van de kennis over Midden-Afrika op de voet,
wierp een aantal nieuwe problemen op en bevatte een uitzonderlijke schat aan
informatie. Als spreekbuis van de Belgische ondernemingen in Congo maakte het
tijdschrift de publieke opinie vertrouwd met de Belgische aanwezigheid in dat land.
De aardrijkskundige genootschappen besteedden veel aandacht aan de kennis
van het Belgische grondgebied, maar toonden zich ook geboeid door andere
gebieden. Zo steunde de Société royale belge de Géographie het project van Adrien
de Gerlache (1866-1934) voor een Belgische wetenschappelijke expeditie naar
Antarctica. Het genootschap lanceerde in 1896 de openbare intekening die dat
mogelijk maakte.
De ontluikende fysische aardrijkskunde was lange tijd het terrein van geologen.
Maar het was niet hun bevoorrecht domein. Ze begonnen zich pas werkelijk voor
de fysische aardrijkskunde te interesseren vanaf het moment dat het uniformitarisme
(het principe dat alle geologische gebeurtenissen kunnen worden verklaard uit nog
steeds actuele werkzame oorzaken) algemeen werd aanvaard. Reeds in 1854 had
Jean-Charles Houzeau (1820-1888) een
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interessant algemeen overzicht gegeven van de fysische aardrijkskunde van België.
Na hem zou men zich vooral toeleggen op het verklaren van de loop van de Maas
en van andere rivieren, en zou men ook vooral het kalksteenmodel van onze streken
bestuderen. Jules Cornet (1865-1929) publiceerde in 1903 het eerste algemene
werk over de vorming van het rivierennet in België, maar het was pas in 1930 dat
Paul Fourmarier (1877-1970) in een groot werk over de geologie van België een
hoofdstuk wijdde aan een overzicht van de moderne fysische aardrijkskunde dat
het gehele grondgebied bestreek. Niettemin hebben de tijdschriften van de
aardrijkskundige genootschappen, evenals die van de geologische genootschappen,
vanaf het einde van de 19de eeuw en tijdens de eerste decennia van de 20ste eeuw,
een groot aantal artikels gepubliceerd over lokale fenomenen waarin de theorieën
die op dat moment gangbaar waren, werden toegepast. Daarbij hadden ze oog voor
de inwerking van vroegere klimaten om bepaalde aspecten van het reliëf te verklaren.
In het domein van de humane en economische geografie werden in de tijdschriften
van de aardrijkskundige genootschappen uiteenlopende artikels gepubliceerd. Maar
dikwijls was het kritisch apparaat gebrekkig of waren het werken uit de tweede hand
of compilaties. Men vond er onderwerpen uit de beschrijvende etnografie en ook
talrijke lokale monografieën. De auteurs behandelden talloze details, maar de
onderlinge geografische verbanden werden verwaarloosd. Vaak deden ze dit omdat
ze een verkeerd fysisch determinisme toepasten. De eerste thesis over regionale
geografie (over het Land van Herve) van de hand van een Belgisch geograaf (Charles
Bihot, 1912) is representatief voor deze deterministische tendens. Gezien de
industriële en commerciële doelstellingen van de aardrijkskundige genootschappen,
is het niet verwonderlijk dat vooral de economische aardrijkskunde uitgebreid

Een biljet van de Nationale Intekening ter ondersteuning van de Belgica-expeditie. gelanceerd
door de Société royale belge de Géographie (1896). Collectie Baron Gaston de Gerlache
de Gomery ▪
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Elisée Reclus. Brussel, Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪

werd behandeld (Jan Lewinski, Jean Mommaert, Eugène Prost). De auteurs zochten
onderlinge verbanden, uiteraard in functie van de ideeën of theorieën van het
moment, maar ze legden meer de nadruk op de sectorale aspecten dan op de
relaties met de territoriale ruimte. Het was wellicht in studies van mensen die zich
niet op de geografie maar op de sociale wetenschappen beriepen dat men de
origineelste ideeën of thema's kon vinden, welke de geografen later verder zouden
uitdiepen, bijvoorbeeld de studies over de landbouwpopulatie van Emile Vliebergh
en Robert Ulens, die van Emile Vandervelde (1866-1938) over de invloed van de
steden op het platteland of over de effecten van het grondbezit, die van Ernest
Mahaim (1865-1938) over de sociale effecten van de arbeidersabonnementen op
de spoorwegen.
De aardrijkskundige genootschappen hebben vanaf hun oprichting geijverd voor
een wetenschappelijk aardrijkskundeonderwijs. Ze prezen het werk van Paul Vidal
de la Blanche (1845-1918) in Frankrijk, van William Morris Davis (1850-1934) in de
Verenigde Staten, of van Friedrich Ratzel (1844-1905), zijn opvolgers en Albrecht
Penck (1858-

Marguerite Lefèvre, Leuven. Archief KULeuven ▪
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1945) in Duitsland, om slechts enkele grote namen te noemen. Het is interessant
om weten dat één van de eerste grote Franse thesissen uit de school van Vidal de
la Blanche, die van Raoul Blanchard uit 1906, gewijd was aan Vlaanderen. De
Franse geograaf Elisée Reclus (1830-1905) had na 1894 aan de Université nouvelle,
een afscheiding van de Université libre de Bruxelles, een Institut de Géographie
opgericht. Maar hij had veel meer buitenlandse dan Belgische studenten, en zijn
instituut bleef niet lang bestaan. Toch zag men geleidelijk de creatie van afzonderlijke
cursussen menselijke aardrijkskunde in de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, en
fysische aardrijkskunde in de faculteiten Wetenschappen, en - middels een koninklijk
besluit uit 1900 - van doctoraten in de aardrijkskunde. De professoren geografie in
de universiteiten waren lange tijd ofwel historici, zoals Joseph Halkin (1870-1937)
te Luik of Charles Pergameni (1879-1959) te Brussel, ofwel economen, zoals Paul
L. Michotte (1876-1940) te Leuven, ofwel doctors in de wetenschappen, zoals Alfred
Hegenscheidt (1866-1964) te Brussel. Paul L. Michotte speelde een belangrijke rol
bij het nauwkeuriger omschrijven
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van het wetenschappelijk veld van de geografie. Zijn internationale faam bezorgde
hem in 1938 de functie van secretaris-generaal van de International Geographical
Union.
De gezamenlijke inspanningen van deze voorlopers resulteerden in 1929 in de
creatie van een wettelijke licentie in de geografische wetenschappen in de faculteiten
Wetenschappen. Het Duitse model was hierbij doorslaggevend. Reeds in 1931 werd
een nieuw genootschap, de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies,
opgericht dat wilde breken met de verouderde geografie die volgens enkele van de
oprichters nog te vaak voorkwam in de tijdschriften van de bestaande
genootschappen. De vereniging groepeerde geografen van alle universiteiten van
het land en publiceerde in haar bulletin werken van de verschillende geografische
instituten. De Cercle des Géographes liégeois werd opgericht in 1928. Zesendertig
jaar later groeide hieruit de Société géographique de Liège. De geografen die werden
gevormd in de oude structuren van het decennium daarvoor verdedigden hun thesis
aan de Sorbonne, zoals Omer Tulippe (1896-1968) voor Luik (over de oorsprong
van de rurale habitat in Seine-et-Oise) en Marguerite-A. Lefèvre (1894-1967) voor
Leuven (over de rurale habitat in België), of in de Verenigde Staten, zoals Gaston
Polspoel (eveneens voor Leuven). Geologen zoals Paul Macar (1906-1978) te Luik
of Pierre de Béthune (1909-1991) te Leuven specialiseerden zich in geomorfologie
bij Amerikaanse leermeesters in het Noordoosten van de Verenigde Staten, zoals
ook Marguerite-A. Lefèvre had gedaan. De economische aardrijkskunde werd
ontwikkeld te Luik door André Delmer, de historische aardrijkskunde te Gent door
Gaston Dept (1900-1946). Zo trad in de tweede helft van de jaren '30 een tweede
generatie aardrijkskundigen op de voorgrond; ze werd versterkt met het aantreden
van de Franse geograaf Pierre Gourou (1900-1999) in Brussel, die aan de Sorbonne
een proefschrift had geschreven over de boeren van de Tonkin-delta. Hij werd in
1947 professor aan het Collège de France. Vervoegden enkele jaren later deze
groep: Frans Dussart (1908-1987) (Luik), die een thesis maakte over de regionale
geografie van de Kempen, en Maurice-E. Dumont (1918-1989) (Gent), die een thesis
schreef over Gent. Alles was klaar voor een nieuwe start die onmiddellijk na de
oorlog vruchten zou afwerpen met de toename van het aantal
aardrijkskundestudenten, een grotere individualisering van de geomorfologie,
steunend op steeds gespecialiseerder laboratoria, en de diversificatie van de
studievelden in de humane en economische geografie.
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15 De cartografie
Hossam Elkhadem
De eerste triangulatie van Neder- en Midden-België werd in 1746 uitgevoerd door
César-François Cassini de Thury (1714-1784): 26 driehoeken bedekten een
oppervlak van de kust tot Tongeren. Op basis van Cassini's resultaten ontwierp
Joseph de Ferraris (1726-1814) zijn Carte chorographique des Pays-Bas autrichiens,
in 1777 gegraveerd door L.A. Dupuis. Deze zgn. ‘koopmanskaart’ is opgevat naar
het model van de kaart van Frankrijk die op dat moment in uitvoering was. Zij zal
op haar beurt model staan voor latere kaarten. In 1786 bijvoorbeeld zal Jean-Baptiste
de Bouge (1757-1833) een nieuwe chorografische kaart van de Oostenrijkse
Nederlanden uitvoeren, 16 bladen op 1:220.000. Deze kaart is gepubliceerd te
Brussel en zal onder de Franse bezetting een nieuwe uitgave kennen.
Bij de inlijving van België in de Franse Republiek in 1794, werden de koperplaten
van Ferraris' chorografische kaart weggevoerd naar Parijs, waar zij werden
opgeslagen in het Dépôt de la Guerre. De Franse autoriteiten lieten een aantal
herzieningen en verbeteringen aan de platen van de kaart aanbrengen, waaronder
de invoering van de metrische schalen. De chorografische kaart werd geconserveerd
voor militair gebruik ten tijde van de Franse Republiek en het Keizerrijk. Toch is een
aantal kaarten gerealiseerd als directe afleiding van Ferraris' chorografische kaart,
zoals de Carte chorographique de la Belgique (1795-1796) van Louis Capitaine (ca.
1749-1797) en Pierre Chanlaire (1758-1817) op 1:86.400, of die van dezelfde auteurs
op 1:436.000 en gepubliceerd te Parijs in 1803 met een voorstelling van de dertien
bij het noordelijke deel van de Franse Republiek aangehechte departementen.
De in de 18de eeuw gestarte geodesie en triangulatie zullen in de revolutietijd en
onder het Keizerrijk in Europa worden voortgezet door de Franse troepen, wat zal
leiden tot de creatie van een triangulatienetwerk en tot het ontwerpen van meerdere
topografische kaarten. Ook de regering van het Koninkrijk der Nederlanden
(1815-1830) ondersteunde deze geodetische en topografische activiteiten. Aan dit
werk zijn de namen verbonden van Jean-Jacques Tranchot (1752-1815) en van
Cornelius van Krayenhoff (1758-1840), die hun metingen lieten vertrekken vanaf
de zijde Duinkerken-Kassel van de Franse triangulatie. Krayenhoffs triangulatie van
Holland omvatte 26 driehoeken en bestreek de afstand tussen de Belgische kust
en Hoogstraten, terwijl Tranchot 15 driehoeken gebruikte om via Midden-België de
Rijn te bereiken. Nog een ander geodeet werd ingeschakeld: kapitein Jan Erzey
(1780-1842), die als gevolg van de oppervlaktevergroting van de Nederlanden na
1815 de triangulatie van het grondgebied voltooide met de meting van de driehoeken
in het zuidelijk deel van het toekomstige België; het was de eerste maal dat deze
meting plaatsvond.
Laurent-François Dethier (1757-1843) was de auteur van de eerste partiële
geologische kaart van België: Essai de carte géologique et synoptique du
département de l'Ourthe, et des environs. Zij verscheen te Luik omstreeks 1802,
maar zonder indicatie van datum, plaats of auteur. Een veel belangrijker bijdrage
in het domein der geologische kaarten danken we aan Jean-Baptiste d'Omalius
d'Halloy (1783-1875), die de mineralogische kaart van het Franse Rijk opstelde, in
1816 gepubliceerd te Parijs voor het Bureau de Statistiques. Een belangrijke
geologische kaart, Essai d'une carte géologique de la France, des Pays-Bas et de
quelques contrées voisines, publiceerde hij in zijn Observations sur un essai de
carte géologique de la France, des Pays-Bas et des contrées voisines, Parijs, 1823.
Om zijn geologische kaarten te tekenen maakte d'Omalius d'Halloy lange reizen in
Duitsland, Zwitserland en Italië.
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Het Etablissement géographique de Bruxelles van Philippe Vandermaelen. In: La Belgique
industrielle. 1854. Leuven, Centrale Bibliotheek KULeuven ▪

▪ Het Etablissement géographique de Bruxelles
De Belgische cartografische productie werd gedurende een groot deel van de 19de
eeuw gedomineerd door het kort vóór 1830 gestichte Etablissement géographique
de Bruxelles. De oprichter, de Brusselaar Philippe Vandermaelen (1795-1869), was
de zoon van een arts die in zaken was gegaan. Philippe vormde zich grotendeels
zelf. Tussen 1825 en 1827 liet hij zich opmerken met een eerste publicatie, de Atlas
universel de géographie physique, politique, statistique et minéralogique op de
uniforme schaal 1:1.641.836, hetzij één lijn per 1.900 vadem. Dit eerste cartografisch
werk toonde reeds de bekwaamheid van de auteur; hij verving het trage en dure
werk met kopergravures door een nieuw, veel sneller en voordeliger procédé: de
lithografie. De Atlas, verschenen in veertig afleveringen die driehonderd
drieënzeventig kaarten en zes assemblagetabellen bevatten, is onderverdeeld in
zes delen: Europa, Azië, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Oceanië. De Atlas
universel is bekritiseerd, maar het werk heeft een lacune gevuld die al lang voelbaar
was in de cartografie van ons land. Het succes van deze Atlas leverde Vandermaelen
een benoeming op aan de Académie royale de Belgique.
Na de Belgische Onafhankelijkheid richtte Vandermaelen zijn werk op de nationale
cartografie. Naast enkele kaarten bij de verdragen die volgden uit de
onderhandelingen met Nederland over de onafhankelijkheid van België, publiceerde
het Etablissement géographique de Bruxelles hierover
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kaarten op losse bladen. Onder deze grenskaarten bevindt zich de Carte
topographique des frontières belges et hollandaises d'après le protocole de la
conférence de Londres du 20 janvier 1831: indiquant les lignes de défense des dites
frontières occupées par l'armée belge et hollandaise en mars 1831 d'après les
documents publiées par le colonel d'état-major J.E. Van Gorkum, Brussel, 1833,
op 1:100.000. Een reeks kaarten van de grensafbakening tussen België en Nederland
werd bij het te Den Haag ondertekende verdrag van 5 november 1842 gevoegd
(Brussel, 1842, variërende schalen).
Vandermaelen, die in zijn Etablissement een rijke bibliotheek en een grote collectie
kaarten aanlegde, ontwierp vervolgens een geografisch woordenboek van de
Belgische provincies: elke band moest één provincie bestrijken. Een band bestond
uit twee delen: een inleiding tot de provincie in kwestie en notities over alle
gemeenten in alfabetische volgorde. In 1838 verscheen de Dictionnaire géographique
du Luxembourg, de achtste band van het geheel. De zeven andere volumes waren
gewijd aan Luik (1831), Namen (1832), Henegouwen (1833), Antwerpen (1834),
Oost-Vlaanderen (1834), Limburg (1835) en West-Vlaanderen (1836). Alleen de
band gewijd aan Brabant is niet verschenen. Vandermaelen had de briefwisseling
met betrekking tot de Dictionnaire evenals de redactie van de notities toevertrouwd
aan François-Joseph Meisser (1793-1867), een arts en professor aan de Université
libre de Bruxelles.
Een ander werk van Vandermaelen met betrekking tot de Belgische cartografie
is de Carte de la Belgique d'après Ferraris augmentée des plans des six villes
principales et de l'indication des routes, canaux et autres travaux exécutées depuis
1777 jusqu'en 1831, 1:86.400, Brussel, 1831-1832. In deze reproductie van Ferraris'
beroemde chorografische kaart bracht Vandermaelen enkele wijzigingen aan ten
opzichte van het origineel: de administratieve grenzen zijn aangepast; de toponymie
en de orthografie van de plaatsnamen zijn verschillend voor bepaalde lokaliteiten;
de sinds Ferraris' tijd aangelegde banen, wegen en kanalen zijn toegevoegd. De
kaart was een groot succes. Vandermaelen maakte in 1836 twee andere kaarten
van België op 1:200.000: Carte administrative et industrielle de la Belgique en
Nouvelle carte générale de la Belgique. Van 1840 tot 1853 publiceerde
Vandermaelen, samen met Paul Gérard (1796-1866), de Carte topographique de
la Belgique, op 1:80.000, één van de mooiste prestaties van het Etablissement.
Deze kaart zal fungeren als officiële kaart van België totdat het Dépôt de la Guerre
vanaf 1866 zijn eigen kaarten produceert.

Grens tussen België en Nederland, Bijlage bij het verdrag van 5 november 1842, ondertekend
in Den Haag. Vervaardigd door het Etablissement géographique de Bruxelles. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek Albert I, Kaarten en Plannen ▪
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J.F De Keyser, Neufchâteau Carte topographique de la Belgigue, opgemaakt onder leiding
van P. Gérard en Ph Vandermaelen, I: 80.000, Brussel, Etablissement géographique de
Bruxelles, 1855-1862. Brussels, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Kaarten en Plannen ▪

Aangezien de regering regelmatig een beroep deed op het Etablissement
géographique de Bruxelles om de cartografische en administratieve publicaties van
de staat uit te voeren, is deze instelling een zeer belangrijke rol gaan spelen in zowel
de officiële, de institutionele als de particuliere en commerciële cartografie.
Voorbeelden van administratieve kaarten zijn: Belgique, Brussel, ca. 1854, op ca.
1:600.000; Atlas administratif et industriel de la Belgique, op ca. 1:333.000; Carte
des charbonnages des environs de Charleroi, 1865; Carte de la production, par
commune, des carrières de Belgique pendant l'année 1871, door Adolphe Firket
(1837-?), op 1:300.000; Carte de la production, de la consommation et de la
circulation des minerais de fer, de zinc et de plomb, et des pyrites en Belgique
pendant l'année 1871, eveneens door Adolphe Firket, op 1:300.000.
Vandermaelen publiceerde, op vraag van het Ministerie van Openbare Werken,
meerdere atlassen van de rijksspoorwegen. Onder deze publicaties vermelden we
van Alphonse Wauters (1817-1898), de Atlas pittoresque des chemins de fer de la
Belgique: composé de 15 cartes ornées de vues et contenant une notice historique
et statistique sur les chemins de fer, ainsi que la description de tous les
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Alphonse Wouters, Carte pittoresque des chemins de fer de la Belgique, Brussel.
Etablissement géographique de Bruxelles. 1843.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Kaarten en Plannen ▪

lieux qu'ils traversent sous le rapport de la géographie physique et politique, de
l'histoire, de la statistique, du commerce, de l'industrie, etc., Brussel, verschillende
schalen, 1840, en de Atlas des chemins de fer de l'Etat: Belgique, uitgevoerd in
1844 onder leiding van hoofdingenieur Antoine Poncelet (1816-1892). Deze laatste
Atlas was samengesteld uit drie delen, respectievelijk gewijd aan de spoorwegsecties,
aan de kunstwerken en gebouwen, en aan het rijdend materieel.
Een ander type van thematische kaarten, geproduceerd door het Etablissement
géographique de Bruxelles, vormden de hydrografische kaarten. Philippe
Vandermaelen gaf meerdere kaarten uit van de vaarroutes en van de hydrografische
bekkens. Bijvoorbeeld, van Jean-Baptiste Vifquain (1789-1854), Carte de la
navigation de la Belgique et des pays limitrophes: divisée en bassins, Brussel, 1842,
op ca. 1:440.000, en van Xavier Heuschling (1802-1883), [Carte des bassins
hydrographiques de la Belgique], Brussel, ca. 1844, op. ca. 1:920.000. Tot slot
interesseerde het Etablissement géographique zich ook, voor rekening van de
administratie, voor het lokale wegennet. Voorbeelden: de Carte routière de Belgique:
contenant notamment le tracé de tous les chemins vicinaux de grande
communication,
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opgesteld door Eugène Bidaut (1808-1868), Brussel, 1854, op 1:300.000, of de
Chemin de grande communication de Ville-sur-Haine à Houdeng-Goegnies:
pont-biais construit sur le Thiriau à Thieu, door Eugène Bidaut, Brussel, 1854, op
1:100.
Het Etablissement géographique de Bruxelles was ook gelieerd met één van de,
uit wetenschappelijk oogpunt, interessantste cartografische verwezenlijkingen. In
1836 begon André Dumont (1809-1857), hoogleraar in de geologie aan de universiteit
van Luik, met de realisatie van een geologische kaart van België. Hij presenteerde
ze aan de Academie in 1849: Carte géologique de la Belgique, op 1:160.000, 9
bladen. Het zeer hoog wetenschappelijk niveau en de uitzonderlijke technische
kwaliteit bezorgden haar internationale faam. Hetzelfde jaar presenteerde Dumont
een complementaire versie van dezelfde kaart, nu getiteld: Carte géologique de la
Belgique, indiquant les terrains qui se trouvent en dessous du limon hesbayen et
du sable campinien. Het Etablissement géographique de Bruxelles nam de
verspreiding van beide kaarten op zich. Van 1876 tot 1879 maakten het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en het Dépôt de la Guerre kleurenherdrukken van André
Dumonts bodem- en ondergrondkaarten van België op 1:160.000; in enkele jaren
waren zij uitgeput.
Reeds vanaf 1830 verwierf het Etablissement géographique de Bruxelles, dankzij
de technische en financiële middelen, vooral de lithografie, het overwicht in de
cartografische productie van het land. In 1866 echter publiceerde het Dépôt de la
Guerre de eerste bladen van de kaarten op 1:40.000 en 1:20.000 in kleur, wat een
einde maakte aan Philippe Vandermaelens monopolie in de officiële cartografie.
Ook andere uitgevers begonnen hun eigen

André Dumont, Bruxelles Carte géologique indiquant les terrains qui se trouvent au dessous
de limon hesbayen et du sable campinien. Brussel. Etablissement géographique de Bruxelles,
1836. Brussel, Koninklijke Bibiotheek Albert I, Kaarten en Plannen ▪

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

219
lithografieateliers op te richten, waardoor de concurrentie voor het Etablissement
géographique de Bruxelles nog groter werd. Het Etablissement bleef evenwel,
dankzij de steengravuretechniek en dankzij de enorme ervaring in het uitgeven en
commercialiseren van kaarten, de belangrijkste producent van privé-kaarten in
België tot het beëindigen van de activiteiten kort na de dood van Philippe
Vandermaelen in 1869.

▪ De kadasterplannen
De opstelling van kadasterplannen, verordend door Napoleon in 1808, werd
voortgezet onder het Hollands bewind en voor de meeste provincies beëindigd in
1835; voor Limburg en Luxemburg gebeurde dit in 1839-1844. De regering stond
bepaalde ambtenaren toe kadasterplannen te reproduceren en uit te geven. In 1837
publiceerde Paul Gérard (1796-1866), sinds 1816 betrokken bij de topografische
meting van de zuidgrens van de Nederlanden en in 1835 benoemd tot
kadasterinspecteur van West-Vlaanderen, de Atlas cadastral parcellaire van deze
provincie op 1:25.000. In 1836 kreeg Philippe Vandermaelen toelating van Minister
van Financiën baron Huart om kadasterplannen te reproduceren. Hierdoor gesterkt,
vatte hij de publicatie aan van een Atlas cadastral du Royaume de Belgique op
1:5.000. Het aantal plannen gewijd aan één gemeente varieert in functie van de
oppervlakte van de gemeente; de grondbezitters zijn vermeld in een Tableau indicatif.
Enkel de kadasterplannen van Brabant zijn uitgevoerd: de publicatie stopte na 95
plannen. In 1844 ondernam Philippe Vandermaelen een tweede poging, in
samenwerking met de kadasterinspecteur Henri Heuschling (1789-1850); het project
werd opgegeven na het verschijnen van 42 gemeenteplannen van Brabant.
De bijdrage van Philippe-Christian Popp (1805-1879) in het domein van de
kadasterplannen van België is zeer belangrijk en zij is heden nog steeds bruikbaar.
In 1838 vatte Popp het ambitieuze plan op om de kadastergegevens van de
gemeenten, die vaak verborgen zitten in meerdere registers en kadasterplannen,
gemakkelijk toegankelijk te

Philippe Vandermaelen, Atlas cadastrol du Royaume de Belgique. Province de Brabant.
Commune d'Alsemberg. Brussel. Etablissement géographique de Bruxelles, 1836. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek Albert I, Kaarten en Plannen ▪
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Philippe Vandermaelen, Atlas cadastral du Royaume de Belgique. Tableau indicatif des
propriétaires de la Commune d'Alsemberg (Prov. de Brabant) Brussel, Etablissement
géographique de Bruxelles, 1836. Brussel. Koninklijke Bibliotheek Albert I, Kaarten en
Plannen ▪
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Philippe-Christian Popp. Plan parcellaire de la ville de Binche. In: Atlas cadastral de Belgique.
Province de Hainaut, 1842-1879, 1:250. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Kaarten
en Plannen ▪

maken voor de bevolking en voor de grondbezitters. Van 1842 tot 1879 werkte Popp
aan de verkleining van de kadasterplannen, die soms een dertigtal bladen telden,
tot plannen op één blad of op ten hoogste twee à drie bladen.
Popps op steen gegraveerde kadasterplannen verschenen in de Atlas cadastral
parcellaire de la Belgique, publié avec l'autorisation de Monsieur le Ministre des
Finances. De plannen zijn op 1:1.250, op 1:2.500 of op 1:5.000. Zij worden aangevuld
met een Tableau indicatif et matrice cadastrale indiquant les numéros des parcelles,
les noms, les prénoms et le domicile des propriétaires; la nature, la contenance, la
classe et le revenu net imposable des propriétés bâties et non bâties par parcelle,
la contenance totale de la commune; le tarif des évaluations nettes de chaque nature
et de chaque classe des propriétés foncières. Popp realiseerde de kadasterplannen
van 1.800 van de toentertijd 2.566 gemeenten van België; van de negen provincies
werden volgende volledig in kaart gebracht: Brabant, West-Vlaanderen,
Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Luik. De plannen van de provincie Luik zijn na
Popps dood door zijn weduwe voltooid, terwijl die van de provincie Antwerpen
onafgewerkt bleven. De plannen van de provincies Namen, Limburg en Luxemburg
waren nog niet aangevat.
Naast de Atlas cadastral had Popp een ander, niet minder ambitieus project: de
realisatie van een reeks topografische kaarten op 1:40.000, elk daarvan gewijd aan
één van de negen provincies. Iedere kaart moest, naast de planimetrie en de
nivellering, inlichtingen bevatten betreffende de provincie, de bevolking, de
grondopbrengst, het aantal grondbezitters, percelen en bebouwde eigendommen.
Alleen de kaart van West-Vlaanderen werd uitgevoerd. Zij telt zes op steen
gegraveerde bladen; de eerste uitgave is die van 1856, de tweede dateert van 1879.

▪ Het Dépôt de la Guerre
Op 26 januari 1831, enkele maanden na de onafhankelijkheid van België, besloot
het Voorlopig Bewind tot de oprichting van een Dépôt de la Guerre et de la
Topographie, verbonden aan het Ministerie van Oorlog, met de bedoeling, volgens
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het oprichtingsdecreet, ‘kaarten te realiseren voor militaire operaties’. De militaire
en officiële cartografie van België was de specialiteit van het Dépôt de la Guerre;
buiten de realisaties in dit domein onderneemt het Dépôt geen enkel andere
cartografische activiteit.
Een jaar na de oprichting publiceerde het Dépôt de la Guerre een etappekaart,
gedrukt door een privé-onderneming; het is de Carte de Poste de la Belgique 1831
op 1:600.000. Na deze eerste cartografische productie publiceert de instelling in
1839 een etappekaart, en in 1843 een postkaart op ca. 1:583.333. Deze laatste
toont de waterlopen, de steden en de grote dorpen, maar niet de wegen. De kaart
is gegraveerd op steen. In 1847 verscheen een heruitgave van dezelfde kaart,
gegraveerd op koper, waarop de hoofdwegen en de spoorwegen figureerden. De
kaart van 1839 is gegraveerd op koper en toont slechts de belangrijkste waterlopen.
In 1848 produceerde het Dépôt de la Guerre een nieuwe etappekaart die ditmaal
eveneens rekening hield met de wegen en de spoorwegen, evenals met de afstanden
uitgedrukt in mijlen. De etappekaart van 1857 geeft de afstanden in kilometers
langsheen de lijnen die de verschillende geografische plaatsen met elkaar verbinden.
Als gevolg van de Belgische onafhankelijkheid in 1830 was het nodig de grenzen
tussen België en Nederland vast te leggen. Een reeks kaarten is opgesteld met die
bedoeling. Deze kaarten zijn gelieerd met de traktaten over de gebiedsafbakening.
Het Dépôt de la Guerre vervaardigde de kaarten van de betwiste grenzen tussen
België en Nederland, in het bijzonder de kaarten bij het verdrag van 5 november
1842 en die welke werden gevoegd bij de te Maastricht op 8 augustus 1843 gesloten
Grensconventie (610 kaarten in handschrift). Het aantal kaarten van de grenzen
tussen beide landen over de volle lengte is aanzienlijk: 76 kaarten op 1:10.000 en
341 plannen op 1:2.500. De grenzen tussen het groothertogdom Luxemburg en
België werden vastgelegd met 24 kaarten op 1:10.000 en 136 plannen op 1:2.500.
Een koninklijk besluit van 30 september 1843 gaf het Dépôt de la Guerre de
verantwoordelijkheid voor het opmaken van een topografische kaart van België.
Het project werd voorgesteld door generaal Guillaume Nerenburger (1804-1869),
die in 1845 directeur van deze instelling werd. Het voorbereidend werk begon met
de triangulatie van België, een operatie die in 1847 startte als gevolg van het rapport
van een commissie, voorgezeten door Adolphe Quetelet (1796-1874), die de
geodetische gegevens van de triangulatie van het land uit de Hollandse tijd moest
beoordelen. Generaal Nerenburger nam deze taak op zich. Het oorspronkelijk project
voorzag dat de triangulatie op drie basissen zou rusten; elk van deze basissen
bevond zich op een punt van de door België gevormde driehoek, zodat men op de
twee aan twee genomen basissen een parallelketen, een meridiaanketen en een
diagonaalketen zou kunnen betrekken. Het project is nooit gerealiseerd. Men mat
in 1851 en 1852 de basis van Lommel, in 1853 die van Oostende. De derde basis,
die van het zuiden van de provincie Luxemburg, werd niet gemeten. Immers, begin
1854 vroeg het Topografisch Bureau van Pruisen aan de Belgische autoriteiten de
teruggave van de regels van Bissel die voor de triangulatie waren ontleend. Toch
werden de metingen opmerkelijk precies uitgevoerd, en zij kunnen de vergelijking
met de resultaten van andere landen perfect doorstaan. De oriëntatie werd bepaald
door Jean-Charles Houzeau (1820-1888). De in 1850 begonnen triangulatie eindigde
in 1873. Voor de kaart werd een Bonneprojectie gekozen, i.e. een aangepaste
Flamsteedprojectie.
De topografische werken met betrekking tot de kaart van België op 1:40.000
startten in 1847 met een verkleining naar 1:20.000 van de kadasterplannen op
1:2.500 die in 1854 werden voltooid. Het is evident dat zo'n plannen, bestemd voor
het kadaster, niet aan de noden van een topografische kaart konden voldoen: de
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gegevens die deze kaarten verstrekken zijn onvoldoende voor een kaart die vooral
voor militair gebruik dient. Bijgevolg begonnen in 1860 topografische metingen op
het terrein. De nivellering, uitgevoerd van 1840 tot 1872 met behulp van een
hellingmeter, bestrijkt een hoogte van een 3.000-tal punten per planchet, wat
overeenstemt met een oppervlakte van 8.000 hectaren. ‘Door interpolatie bepaalt
men de ronde
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zijden, en door die van dezelfde zijde samen te nemen, verkrijgt men de hoogtelijnen.’
België verkoos als één van de eerste landen deze voorstelling van het reliëf met
behulp van hoogtelijnen. Men nam het gemiddeld laagtij te Oostende als nivellering
o

0 .
De gravureoperatie werd in 1860 gestart en in 1884 voltooid. De gehele kaart
telde 72 bladen. Vanaf de minuten van de topografische kaart van België op 1:40.000
werd, met een fotolithografisch procédé, een kleurenkaart op 1:20.000
gereproduceerd. De kaart werd gegraveerd op steen, een veel betere techniek dan
de kopergravure omwille van de duidelijkheid en de verfijning van de details en
vooral omwille van het gemak van de correcties en aanvullingen. De 430 minuten
van de topografische kaart van België zijn voortdurend aangepast.

Bruges. Brussel, Dépôt de a Guerre. 1871, 1:20.000. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert
I, Kaarten en Plannen ▪

De minuutplanchetten zijn immers regelmatig gebruikt voor de vervaardiging van
nieuwe kaarten; vandaar dat het noodzakelijk was de minuten vrijwel om de vijftien
jaar up-to-date te maken.
De officiële topografische kaart van België was de eerste topografische kaart die
het Dépôt de la Guerre uitgaf. De kaart was ontworpen in het zwart; de kleurenversie
werd pas in 1896 voltooid. Omwille van de dringende behoefte aan een precieze
en betrouwbare kaart van het land publiceerde het Dépôt de la Guerre, naast de
kaart op 1:40.000, twee kaarten op 1:20.000, de eerste in kleur, de tweede in het
zwart. De gebruikte techniek voor de kleurenkaart was de fotolithografie. Deze
chromolithografische kaart, die in 1880 voltooid zal zijn, bestrijkt 427 planchetten,
tegenover 430 planchetten voor die in zwart-wit. Vanaf 1881 werd begonnen met
een nieuwe uitgave van de kleurenkaart. De kaart op 1:20.000 in kleur van het Dépôt
de la Guerre was de eerste in dit genre op het continent. Zij bestreek 452 bladen,
verschenen tussen 1866 en 1880. Zij startte in het zuidoosten van België en eindigde
in het noordwesten. Door de precisie en leesbaarheid was de kaart een onmiddellijk
succes.
Zesentwintig jaar na de oprichting begon het Dépôt de la Guerre met het opstellen
van een nieuwe kaart van België op 1:160.000. Deze kaart was gebaseerd op die
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van Vandermaelen op dezelfde schaal. De Carte de Belgique indiquant toutes les
voies de communication à l'échelle de 1/160.000 verscheen in 1859 en kende
meerdere herdrukken: 1862, 1866, 1870 en 1871. Bovendien circuleerden meerdere
versies in zwart-wit en in kleur, met of zonder oro- of orohydrografische hoogtelijnen;
gegevens betreffende de historische ontwikkeling van de communicatiewegen zijn
op dit net ingevoerd. Deze kaart, op vier bladen, toont de rijks-, provincie-,
arrondissements-, kanton- en gemeentegrenzen. Ook de waterlopen, de kanalen,
de sluizen, evenals de banen, de wegen en de spoorwegen staan er op. De
communicatiewegen zijn dus goed weergegeven. Het succes van deze kaart blijkt
uit de grote verspreiding. Deze kaart op 1:160.000, in het begin bedoeld voor militair
gebruik, zal een opmerkelijke populariteit genieten, wat het Dépôt
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La carte de Belgique. Spa. Brussel, Institut de cartographie militaire, 1906. 1:40.000. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek Albert I, Kaarten en Plannen ▪

de la Guerre ertoe aanzette ze in verschillende versies toegankelijk te maken voor
het grote publiek. De militaire versie bleef voorbehouden aan het leger tot de Eerste
Wereldoorlog, de periode waarin men haar verving door de reeksen op 1:100.000
en op 1:200.000.
Om aan de behoeften van het publiek te voldoen, publiceerde het Dépôt de la
Guerre een serie kaarten en plannen van Brussel en omgeving, een kaart van de
Belgische kust op 1:5.000, een kaart van de steenkoolbekkens die bestemd was
voor het Ministerie van Openbare Werken, evenals kaarten voor de Société belge
de Géographie en voor de dienst waterbevoorrading van de stad Brussel. Onder
de historische kaarten figureren die van de slag bij Waterloo, van de revolutie van
1830 en van het beleg van Antwerpen.

▪ Het Institut de cartographie militaire
Het Dépôt de la Guerre dat, bij de oprichting in 1831, de cartografische activiteiten
beperkte tot het opstellen van de officiële topografische kaart van België, kende
geleidelijk aan een opmerkelijke uitbreiding in haar activiteiten. Het produceerde
kaarten voor verschillende ministeriële departementen, voor openbare of particuliere
organisaties, voor geleerde genootschappen. Zoals we hebben gezien, nam het de
plaats in van het Etablissement géographique de Bruxelles, dat sinds
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de dood van oprichter Philippe Vandermaelen op de terugweg was.
Een koninklijk besluit van 30 juli 1878 vervangt het Dépôt de la Guerre door het
Institut de cartographie militaire. Deze nieuwe instelling wordt omschreven als een
‘speciaal instituut dat rechtstreeks afhangt van de Minister van Oorlog’. In 1883
maakte het instituut drie series topografische kaarten van België op 1:10.000,
1:20.000 en 1:40.000. Ondanks de grote zorg die het Institut de cartographie militaire
had besteed aan de realisatie van deze drie kaarten, kwamen toch bepaalde
anomalieën aan het licht als gevolg van de compensatie van het geodetisch netwerk.
Deze vaststelling verplichtte het instituut de astronomische observaties betreffende
breedte en azimut over te doen; dat gebeurde in 1884 te Hamipré, in 1886 te Lommel
en in 1888 te Nieuwpoort. Anderzijds werd in 1906, om een nog grotere perfectie
te bereiken, de meridiaankijker van de Koninklijke Sterrenwacht in het geodetisch
netwerk ingepast. In 1889 is de Precisienivellering gecreëerd; zij bevatte ca. 200
richtpunten.
Het Institut de cartographie militaire breidde het onderzoeks- en productieterrein
uit; zo voerde het werken uit voor de regering, voor de administratie en voor
verschillende staatsdiensten. Bijvoorbeeld: Carte topographique de la Belgique,
1895, op 1:40.000; Carte topographique de la Belgique, plooibaar formaat,
1903-1907, op 1:40.000; Carte des localités où se trouvent des bureaux postaux
ou des bureaux télégraphiques, 1894, z.s.; La Belgique, champ de bataille de
l'Europe - België, slagveld van Europa, 1931, op 1:40.000; Carte des chemins de
fer, routes et voies navigables de la Belgique, 1920, op 1:320.000; Carte de
l'Administration de la Marine - Phares, fanaux et stations de sauvetage de la côte
de Flandre, op 1:150.000. Behalve deze kaarten produceerde het Institut de
cartographie ook verschillende militaire stadsplannen, bijvoorbeeld: Bruxelles et
ses environs, 1881, op 1:5.000; Ville de Bruxelles. Les eaux anciennes et les eaux
actuelles de Bruxelles van Théodore Verstraeten, 1884, op 1:20.000.
In 1947 veranderde de naam van het instituut in Institut de géographie militaire,
vervolgens in 1976 in Nationaal Geografisch Instituut. Hoewel de doelstelling en de
cartografische activiteiten van dit officieel instituut de grenzen van de militaire
cartografie ver overschreden, zijn de verhoudingen met de privé-cartografie nooit
concurrerend of competitief, maar eerder complementair en aanvullend geweest.
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16 De wetenschappelijke exploratie
Jan Vandersmissen
De geschiedenis staat bol van voorbeelden van Europese reizigers die vanuit de
meest afgelegen gebieden van onze planeet informatie hebben aangevoerd die de
inzichten van de westerse natuurwetenschapper hebben bijgestuurd of grondig
gewijzigd. In de loop van de 19de eeuw lagen de wetenschappelijke exploratiereizen
in Zuid-Amerika en Afrika vaak mee aan de basis van fundamentele conceptuele
vernieuwingen. De werken van Alexander von Humboldt (1769-1859), Henry Walter
Bates (1825-1892), Alfred Russel Wallace (1823-1913) en uiteraard Charles Darwin
(1809-1882), gebaseerd op nauwkeurige waarnemingen en metingen die ter plaatse
werden opgetekend, zijn daarvan goede illustraties. Invloedrijke wetenschappelijke
bewegingen zoals het ‘humboldtianisme’ en het ‘darwinisme’ zijn aan de exploratie
schatplichtig geweest en voor de studie ervan is een goed begrip van deze context
essentieel.
In deze bijdrage zullen we nader kennismaken met het Belgisch aandeel in de
wetenschappelijke exploratie van de wereld buiten Europa in de 19de en het begin
van de 20ste eeuw. De rol van de Belgen in dit verhaal was uiterst bescheiden en
weinig origineel. Slechts af en toe werd stilgestaan bij de nieuwe concepten, en dan
nog meestal in navolging en ter ondersteuning van de grote meesters. Uit wat volgt
zal blijken dat de bijdrage van het eerder geringe aantal Belgische exploraties in
hoofdzaak beperkt is gebleven tot de beschrijving en de classificatie van nieuwe
plantensoorten (en in mindere mate diersoorten). Dit was geen inferieur werk, maar
uitgedrukt in humboldtiaanse termen was de Belgische botanist-exploratiereiziger
eerder een ‘botaniste nomenclateur’ dan een ‘botaniste physicien’. Zijn reizen waren
hoofdzakelijk individuele ondernemingen, gesteund op eigen middelen, of opdrachten
van rijke particuliere verzamelaars die zeldzame specimens begeerden om hun
collectie te verrijken en er munt uit te slaan. Enkel in Midden-Afrika ten tijde van de
Vrijstaat (1885-1908) ontstond een kader voor systematische wetenschappelijke
exploratie. Officiële ambtenaren ondernamen expedities met de bedoeling gegevens
en specimens te verwerven die koning Leopold II en zijn koloniale entourage tot nut
konden strekken. De Belgische overheid hield zich aanvankelijk afzijdig en gaf
slechts sporadisch steun aan wetenschappelijke expedities. Dat veranderde met
de overdracht van Congo in 1908. De Leopoldiaanse structuren werden aangepast
en uitgebreid; de wetenschap werd gevat in een imperialistisch model.

▪ Belgische schattenjagers in de Amerikaanse regenwouden
De in Antwerpen geboren schilder en tekenaar Pierre-Jacques Benoit (1782-1854)
bezocht de Nederlandse bezittingen in Suriname in de jaren volgend op de Belgische
onafhankelijkheid. Zijn belangstelling was heel algemeen en ging zowel naar de
gebruiken en gewoonten van de inlandse bevolking, als naar de plantages, de
industrie, de geografische gesteldheid en de flora en fauna van de streek. Zijn
Voyage à Surinam, uitgegeven door de Brusselse Société des Beaux-Arts in 1839,
is geen strikt wetenschappelijke studie, maar eerder een eenvoudig verslag van
een reiziger die het nieuwsgierige salonpubliek wilde bekoren met pittoreske en
soms pikante beschrijvingen van een ‘maagdelijk’ land en zijn exotische bevolking.
Wat het werk evenwel bijzonder maakt, zijn de circa honderd tekeningen, vooral
dan de nauwkeurig weergegeven landschappen en de tekeningen van typische
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planten. Het zou evenweel onterecht zijn ze te vergelijken met de verfijnde,
wetenschappelijk zeer precieze illustraties die
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Pierre-Jacques Benoit, Voyage à Surinam... Cent dessins pris sur nature par l'auteur et
lithographiés par Madou et Lauters. Brussel, Société des Beaux-Arts, 1839, plaat XXX. Luik,
Université de liège, CICB ▪

de Duits-Hollandse Maria Sybilla Merian (1647-1717) honderd jaar eerder in
Suriname tekende.
De gebroeders Philippe (1795-1869) en Jean-François (1797-1872) Vandermaelen,
die in 1830 het Etablissement géographique de Bruxelles stichtten, zijn voornamelijk
bekend door de productie van aardrijkskundige kaarten van grote kwaliteit. Vooral
Jean-François hield zich bezig met natuurwetenschappen - en dan in hoofdzaak
met botanie - en had een collectie van 15.000 tot 20.000 planten die werden bewaard
in speciale serres. In 1832 stuurden de gebroeders Vandermaelen hun preparateur
Deyrolle en hun tuinier Gédéon Crabbe naar Brazilië. Ze brachten verschillende
onbekende plantensoorten mee, waarvan sommige werden getoond op het
bloemensalon van Brussel in 1834.
Bekend is de expeditie van de in 1843 tot Belg genaturaliseerde Italiaan
Henri-Guillaume Galeotti (1814-1858), eveneens voor rekening van de gebroeders
Vandermaelen, wier aandacht hij had getrokken nadat de Académie royale de
Belgique een verhandeling van hem had bekroond. Van 1835 tot 1840 doorkruiste
Galeotti heel Mexico en hij verzamelde er circa 8.000 planten, waaronder talrijke
onbekende soorten. Ook zijn passie voor geologie en paleontologie liet hij volop
aan bod komen. Terug in Europa deed Galeotti voor de beschrijving van de
verzamelde specimens een beroep op vooraanstaande botanici. Hij werkte samen
met Achille Richard (orchideeën), Charles-Antoine Lemaire (cactussen), Carolus
Bernardus Trinius (graminea), Martin Martens (varens). Met de oprichting van een
eigen handel in exotische planten dacht hij zijn ervaring te kunnen verzilveren, maar
deze onderneming werd een commerciële mislukking. Dankzij de steun van zijn
confraters van de Academie werd hij in 1853 directeur van de botanische tuin van
de Société royale d'horticulture te Brussel, de latere Rijksplantentuin.
In 1834 trok Louis Van Houtte (1810-1876) naar Brazilië in opdracht van Parthon
de Von, een verwoed verzamelaar van orchideeën die serres had te Wilrijk bij
Antwerpen. Later nam hij de leiding op zich van een grote kwekerij, waaruit de
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beroemde tuinbouwschool van Melle zou groeien. Hij werkte mee aan de redactie
van Flore des serres et des jardins de l'Europe, ou Descriptions des plantes les plus
rares et les plus méritantes, nouvellement introduites sur le continent et en
Angleterre, een publicatie in 23 delen, uitgegeven te Gent tussen 1845 en 1880.
Een van de grootste Belgische exploratiereizigers is de van Luxemburg afkomstige
maar na 1830 tot Belg genaturaliseerde Jean Linden (1817-1898). Als student aan
de faculteit Wetenschappen van de Brusselse universiteit, werd hij in 1835 op last
van de Belgische regering naar Brazilië gezonden om er planten te verzamelen. Hij
was vergezeld van de tekenaar Nicolas Funck en de botanist-zoöloog Ghiesbreght.
Ze bezochten de provincies Rio, Spiritu Santo, Minas Gerais en Saõ Paulo. Hun
planten werden in 1837 getoond te Brussel. In dat jaar trok Linden met zijn twee
kompanen opnieuw naar tropisch Amerika voor een botanische exploratie van Cuba,
Guatemala en Mexico. Pas in 1841 was hij
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weer in België, doch niet voor lang. In hetzelfde jaar scheepten Jean Linden en
Joseph Schlim in voor een tocht naar Colombia, Venezuela en de Grote Antillen,
die pas in 1845 eindigde. Zijn derde reis was erg succesvol, en dat was onder meer
te danken aan het feit dat hij kort voor zijn vertrek in Brussel een ontmoeting had
met Alexander von Humboldt, die hem nuttige raad gaf. In zijn beschrijvingen bracht
hij trouwens vaak de werken van zijn illustere voorganger in herinnering.
Jean Linden was verantwoordelijk voor de introductie van talloze tropische planten
in Europa, waaronder honderden soorten palmen en orchideeën; zo leverde zijn
laatste reis 2.416 nieuwe plantensoorten op, waarvan 183 soorten orchideeën. Hij
was wetenschappelijk bijzonder onderlegd; zijn reiservaringen werden verrijkt met
onderzoek van de Amerikaanse flora aan de Jardin des Plantes te Parijs, waar hij
contact legde met Adrien de Jussieu, Adolphe Brongniart, Joseph Decaisne en
Agustin Codazzi. Deze laatste stelde een belangrijk geografisch werk samen over
Venezuela met materiaal dat Linden hem had verstrekt. Linden perfectioneerde ook
de methoden om de kwetsbare tropische planten in ons gematigd klimaat te
acclimatiseren en te cultiveren. In 1845 creëerde hij in Luxemburg een eigen
plantenkwekerij die enkele jaren later zou verhuizen naar Brussel, eerst naar de
Schaarbeeksesteenweg en vervolgens naar de dierentuin in de Leopoldswijk,
waarover hij van 1852 tot 1861 de wetenschappelijke leiding had. Hij installeerde
er veertien broeikassen, waaronder een mooie ronde serre voor de Victoria regia.
Het Etablissement Linden verwierf wereldfaam en behaalde meerdere eerste prijzen
op internationale concours, zoals op de Russische floraliën in Sint-Petersburg in
1869. Linden publiceerde verschillende rijk geïllustreerde werken waarin de nieuwe
ontdekkingen uitvoerig werden beschreven. Het eerste werk, uitgegeven te Brussel
in 1859-1860 was Hortus Lindenianus. Recueil iconographique des plantes nouvelles
introduites par l'Etablissement J. Linden. In 1860 verscheen Pescatorea. Iconographie
des orchidées, opgedragen aan de Franse verzamelaar Pescatore. Vanaf 1885
volgden zeventien volumes van het met schitterende platen opgeluisterde Lindenia.
Iconographie des orchidées, waaraan talrijke specialisten hebben meegewerkt en
dat hoofdzakelijk is geredigeerd door Lindens zoon Lucien en Emile Rodigas.
Jean Linden ging na 1845 niet meer zelf op prospectie naar Zuid- en
Midden-Amerika; wel stuurde hij verschillende van zijn medewerkers op pad. Nicolas
Funck en Joseph Schlim exploreerden Nieuw-Granada en Venezuela in 1845.
Schlim werd opnieuw uitgezonden in 1852. Hermann Wagener trok in 1849 naar
Venezuela, Ghiesbrecht in 1852 naar Mexico.
De van Verviers afkomstige Joseph Libon (1821-1861) trad in 1839 als jonge
tuinbouwer in dienst van de bekende Luikse verzamelaar Lambert Jacob-Makoy
(1790-1873). Hij trok in 1841 naar Brazilië, in het gezelschap van ridder Claussen,
voor een exploratietocht van vier jaar. In 1846 was hij opnieuw in Brazilië, ditmaal
in opdracht van de
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Uropedium Lindenii. Lindley, orchidee ontdekt door Jean Linden in de wouden van Colombia,
In: J. Linden, Pescatorea. Iconographie des orchidées, Brussel. 1860. Brussel. Académie
royale de Belgique ▪
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rijke Brusselse verzamelaar De Jonghe. De planten waarmee hij terugkeerde, werden
over heel Europa verspreid. In 1859, intussen in dienst getreden van de Brusselse
Jardin royale de zoölogie et d'horticulture, op dat moment geleid door Jean Linden,
ging Libon voor rekening van laatstgenoemde een derde keer naar Brazilië, vanwaar
hij omvangrijke collecties planten naar Europa verstuurde. Hij overleed evenwel
tijdens het uitvoeren van deze opdracht. Hij wordt algemeen erkend als een bijzonder
verdienstelijk verzamelaar. Zijn inzet is beloond geworden door het geslacht Libonia
naar hem te noemen.
De Gentse familie Verschaffelt, met als belangrijkste vertegenwoordigers de
gebroeders Alexandre en Ambroise, stuurde eveneens medewerkers naar Brazilië
voor botanische exploratie. François De Vos verzamelde in hun opdracht planten
in de provincie Santa Catharina. Ambroise Verschaffelt was de uitgever van de
eerste twee reeksen van het tijdschrift L'Illustration horticole, gewijd aan serreteelt
en aan tuinen.
Een andere belangrijke botanische verkenner was Florent Claes (1859-na 1937).
Reeds tijdens zijn opleiding aan de Gentse tuinbouwschool rijpte het plan om de
tropische regio te exploreren. In 1889, na de succesvolle aanleg van de tuinen van
de Braziliaanse afdeling op de wereldtentoonstelling te Parijs in datzelfde jaar, reisde
hij naar Zuid-Amerika. Hij zou in totaal twaalf overtochten maken, de laatste in 1931.
Hij verkende vooral de onherbergzame streken van Brazilië en Colombia, en zijn
aandacht ging zoals de meeste van zijn voorgangers in de eerste plaats naar
orchideeën. Hij had een tijdlang een eigen plantenzaak, maar een groot deel van
het door hem verzamelde materiaal kwam terecht in de Koloniale Plantentuin te
Laken. In 1922 zou hij van het Ministerie van Koloniën nog de opdracht krijgen om
in Colombia op zoek te gaan naar nuttige planten die in cultuur konden worden
gebracht in Congo.
Uit het voorgaande mag blijken dat de 19de- en vroeg-20ste-eeuwse exploratie
van Zuid- en Midden-Amerika een massa tot dan toe onbekend botanisch materiaal
naar Europa bracht, dat hetzij in privé-verzamelingen, hetzij in openbare
plantentuinen ter studie werd voorgelegd aan geïnteresseerde amateurs en
professionele botanici. In dit verband kunnen we niet voorbijgaan aan de belangrijke
bijdrage van Alfred Cogniaux (1841-1916). Geboren in Robechies bij Chimay in een
kroostrijk doch arm gezin, lag voor hem een wetenschappelijke loopbaan niet voor
de hand. Na een opleiding aan de normaalschool van Nijvel gaf hij wiskunde en
natuurwetenschappen aan verschillende middelbare scholen in het Franstalige
landsgedeelte, doceerde enkele publieke cursussen en publiceerde op eigen initiatief
een aantal taxonomische studies. Zijn kwaliteiten als botanicus werden opgemerkt
door de plantkundige Barthélemy Dumortier (1797-1878), die zijn leermeester zou
worden. Samen met enkele andere botanici stichtten ze in 1862 de Société royale
de Botanique de Belgique. In 1872 werd Cogniaux dankzij Dumortier aangeworven
door de Rijksplantentuin, waar hij het uiteindelijk zou brengen tot conservator. Zijn
aandacht ging bijna onmiddellijk naar de exotische planten in de verzameling. Na
een eerste, door de Academie bekroonde studie over de familie van de
cucurbitaceae, werd hij uitgenodigd om mee te werken aan een groot internationaal
project, de samenstelling van de beroemde Flora brasiliensis. Hij begon met een
studie van de Braziliaanse cucurbitaceae, waarvoor hij opzoekwerk verrichtte in het
Muséum te Parijs, de tuinen van Kew en het British Museum te Londen. Tussen
1883 en 1888 volgde een tweedelige publicatie over de melastomataceae. Tussen
1893 en 1906 liet hij drie rijk geïllustreerde delen van de Flora brasiliensis verschijnen
die gewijd waren aan de orchideeën. Hiermee nam hij plaats tussen de grote
specialisten van zijn tijd. Alfred Cogniaux was uiteindelijk de productiefste
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medewerker van dit reusachtig project dat in 1840 was begonnen en pas in 1906
werd voltooid. Zijn erudiete kennis van de orchideeën maakte hem tevens redacteur
van Lindenia (tot 1896) en van Le dictionnaire iconographique des Orchidées. In
1910 publiceerde hij Urban Symbolae Antillanae seu fundamenta Florae Indiae
occidentalis, een omvangrijke studie van de planten van de Grote Antillen. Alfred
Cogniaux was lid van meerdere buitenlandse wetenschappelijke genootschappen,
waaronder de Londense Linnean Society, en werd in 1899 onder-
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Sotalia brasiliensis, dolfijn ontdekt door Edouard Van Beneden in de baal van Rio de Janeiro.
In: E. Van Beneden, Sur un Dauphin nouveau de la baie de Rio de Janeiro..., Brussel,
1875-1876 Brussel, Académie royale de Belgique ▪

scheiden met de tienjaarlijkse prijs voor botanische wetenschappen van de Belgische
regering.
In de jaren 1872-1873 maakte de Luikse hoogleraar Edouard Van Beneden, in
opdracht van de Belgische regering, een reis naar Brazilië en La Plata, vergezeld
van de dichter en filosoof Walthère de Selys Longchamps en de entomoloog Camille
Van Volxem. Hoewel hun tocht uiteindelijk leidde naar Minas Gerais, Montevideo
en Buenos Aires, werden vooral de kusten van de provincie Rio en de Baai van Rio
de Janeiro intensief onderzocht, en daarvoor hadden zij een grondige reden. Voor
Van Beneden paste deze exploratie in een ruimer kader: ‘De vergelijkende studie
van de fauna van een open baai zoals die van Rio en van enkele lagunes in de
opeenvolgende fasen van hun evolutie zou dus kunnen leiden tot belangrijke
resultaten inzake de oplossing van het grote vraagstuk van de onveranderlijkheid
of de veranderlijkheid van de soort, en vertrekkend vanuit dit idee heb ik getracht
de fauna van de baaien en die van de lagunes van de provincie Rio de Janeiro zo
volledig mogelijk comparatief te bestuderen’. We herinneren eraan dat Charles
Darwins omstreden On the origin of species iets meer dan een decennium voordien
was verschenen (in 1859) en dat zijn al even betwiste The descent of man nog maar
net in 1871 was voltooid. Hoewel de Braziliaanse keizer Pedro II, bij wie Van
Beneden en zijn collega's in audiëntie werden ontvangen, een vurig tegenstander
van het darwinisme bleek te zijn, gaf de Braziliaanse regering ruime materiële
ondersteuning waardoor het maritieme leven in de baai volledig in kaart kon worden
gebracht. Net zo gefascineerd door de waterzoogdieren als zijn vader, de Leuvense
bioloog Pieter-Jozef Van Beneden (1809-1894), ontdekte Edouard een tot dan toe
onbekende dolfijnsoort, de Sotalia brasiliensis, verwant aan een dolfijn uit de zeeën
van Suriname. De collectie gelede wormen die hij uit Zuid-Amerika meebracht
vormde het onderwerp van een verhandeling van Armauer Hansen. In 1880
verscheen er een Duitse studie over de door Van Beneden verzamelde spinachtigen.
Camille Van Volxem (1848-1875) ontdekte verschillende nieuwe
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insectensoorten, voornamelijk schildvleugeligen en halfvleugeligen, en aan zijn
specimina - die na zijn overlijden geschonken werden aan het Koninklijk Museum
voor Natuurwetenschappen te Brussel - werden verschillende studies gewijd.
Tot slot was er nog de van Diest afkomstige Lodewijk Cruls (1848-1908), die
carrière heeft gemaakt als astronoom in Brazilië'. Na succesvolle ingenieursstudies
en een korte betrekking bij het leger verliet hij in 1873 Europa en vestigde hij zich,
aangemoedigd door Braziliaanse vrienden van de universiteit, in Rio de Janeiro. Hij
verwierf er de functie van ingenieur bij de Braziliaanse Geodetische Commissie. In
1874 werd hij aangesteld bij de Keizerlijke Sterrenwacht in de hoofdstad, een
instelling die hij vanaf 1884 zelf leidde. Cruls was een veelzijdig onderzoeker; hij
hield zich bezig met het zonnestelsel, de beweging van dubbelsterren, de
geografische plaatsbepaling, de geodesie, de seismologie en de meteorologie van
Brazilië. Net als Jean-Charles Houzeau bestudeerde hij uitvoerig de Venusdoorgang
op 6 december 1882, waarvoor hij naar Punta Arenas op Vuurland trok. Cruls
exploreerde ook grote delen van Brazilië in opdracht van de plaatselijke regering.
Zo maakte hij vanaf 1892 verschillende reizen door het binnenland om de
mogelijkheid te onderzoeken of Rio de Janeiro als hoofdstad kon worden vervangen
door een nieuw bestuurscentrum. Twee jaar later werd hij aan het hoofd gesteld
van een commissie die het centrale plateau van het land moest exploreren met het
oog op de bouw van een nieuwe metropool. In zijn advies aan de regering wees hij
een gebied aan dat sindsdien ‘de rechthoek van Cruls’ werd genoemd en dat de
bouwplaats bepaalde van Brasilia. Kort na de eeuwwisseling exploreerde hij de Rio
Javary, een in een brief aan Henri Poincaré beschreven tocht vol ontberingen, en
bepaalde hij in opdracht van de regering de grens tussen Brazilië en Peru.

▪ Missionarissen en avonturiers aan de Amerikaanse ‘frontier’
Noord-Amerika is voor onze landgenoten een minder interessant terrein geweest
om te exploreren, en dit om evidente redenen: uitgestrekte delen

Buste de Jean-Charles Houzedu de Lehaie, door Léon Gobert. 1903. Brussel, Paleis der
Academïen ▪

van het continent waren reeds eeuwenlang gekoloniseerd of bereisd en in kaart
gebracht. Een pionier was de van Aat afkomstige pater recollect Louis Hennepin
(1626-na 1701), die als eerste Europeaan een beschrijving heeft opgetekend van
de Niagarawatervallen en in de jaren 1679-1680 de bovenloop van de Mississippi
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heeft verkend. De authenticiteit van de feiten die hij in verschillende van zijn, indertijd
populaire en in meerdere talen verschenen reisverhalen heeft aangehaald, wordt
echter al geruime tijd betwist.
In de loop van de 19de eeuw vinden we verschillende Belgische gemeenschappen
in de Verenigde Staten, vooral in Wisconsin. Het ging echter uitsluitend om
eenvoudige ‘settlers’, emigranten die waren gevlucht voor de ellendige
leefomstandigheden in het door economische crises geteisterde vaderland. Aan de
Amerikaanse ‘frontier’ lieten slechts enkele Belgen zich opmerken, jezuïeten zoals
de van Dendermonde afkomstige Pieter-Jan De Smet (1801-1873), wiens
veelgelezen publicaties in zijn tijd een bron van kennis waren over de Rocky
Mountains, en de topograaf Paul Le Hardy (1846-?), die in 1873 deelnam aan een
van de eerste expedities naar de Yellowstone.
Een merkwaardige figuur was de astronoom, wiskundige en fysicus Jean-Charles
Houzeau de Lehaie (1820-1888). Nadat hij zich al meermaals
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had onderscheiden in de astronomie en de geofysica - wat hem in 1856 het vast
lidmaatschap had opgeleverd van de Brusselse Academie - vertrok Houzeau in de
herfst van 1857 naar de Verenigde Staten. Wat aanvankelijk leek op een korte
studiereis als kennismaking met de zeden en instellingen van dat land groeide
uiteindelijk uit tot een avontuurlijk en veelbewogen verblijf van negentien jaar. In
zijn brieven aan het vaderland, vrijwel onmiddellijk na ontvangst gepubliceerd in de
Revue trimestrielle, toont hij zich een aandachtig waarnemer van de binnenlandse
politiek van de Verenigde Staten. Een conflict dat van het eerste moment zijn
aandacht trok, was dat van de afschaffing van de slavernij, en al snel werd hij een
vurig abolitionist. Hij verbleef eerst in New Orleans, vervolgens in San

Venusdoorgang, 6 december 1882. Belgische waarnemingen in Texas en Chili, In: Annales
de l'Observatoire royal de Bruxelles. NS, Annales astronomiques, V, 1885 Brussel, Académie
royale de Belgique ▪

Antonio, Texas, waar hij werkte als landmeter bij de aanleg van enkele
irrigatiekanalen. Hij maakte tevens een excursie naar de Rio Grande; de tijdens
deze tocht opgetekende waarnemingen van meteorologische fenomenen zoals de
wind, zouden later voor nader onderzoek worden gebruikt. Hij was gedurende enige
jaren actief als ‘frontierman’, een verkenner van moeilijk toegankelijke gebieden in
dienst van een concessiemaatschappij. Eenzaam trok hij door onherbergzame
streken, onderweg alles noterend wat hij zag. Als anti-esclavagist liet de Burgeroorlog
hem niet onberoerd. Hoewel hij nog de tijd nam om enkele geologische excursies
te maken, bereidde hij zich voor op zijn vertrek uit Texas. In februari-maart 1862
vluchtte Houzeau naar Mexico. Van daar geraakte hij per schip terug
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Heliometer, door de Belgische expeditie gebruikt voor de waarneming van de Venusdoorgang
in 1882. In: Annales de l'Observatoire royal de Bruxelles, NS Annales astronomiques. V.
1885 Brussel, Académie royale de Belgique ▪

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

232
in New Orleans, waar hij zich volledig wijdde aan een campagne tegen de slavernij,
onder meer door mee te werken aan het zwarte blad Union, later herdoopt in La
Tribune. Na een bezoek aan Philadelphia in 1864 nam hij zelfs de leiding van La
Tribune over, en hij maakte het tot een belangrijke nationale spreekbuis. In 1868
hield hij het in New Orleans voor bekeken en trok hij zich terug op Jamaica. Hij
maakte verschillende excursies, maar niettemin bleef hij er, net zoals hij dat had
gedaan tijdens de onrustige tijd in Texas, wetenschappelijke bijdragen redigeren
die naar Europa werden verstuurd. Zo ontwikkelde hij een eigen methode om de
afstand te berekenen tussen het centrum van de zon en dat van Venus, meegedeeld
in een brief aan de Brusselse Academie van 22 augustus 1871. Er volgden bijdragen
over zeer verscheiden onderwerpen, gaande van de mentale eigenschappen van
dieren tot een snelle berekeningsmethode van de fasen van de maan ten dienste
van historici. Zijn belangrijkste astronomische en meteorologische waarnemingen
werden in 1875 gepubliceerd in Résumé de quelques observations astronomiques
et météorologiques faites dans la zone surtempérée et entre les tropiques. Zijn
onderzoek van het zodiakaal licht was lange tijd toonaangevend. Tijdens zijn verblijf
in Jamaica tekende Houzeau ook een hemelkaart, waarvoor hij trouwens een
excursie maakte naar Panama, om er de sterren van het zuidelijk halfrond te
bestuderen. Het daaruit voortgevloeide L'Uranométrie générale, een schitterende
poging om alle met het blote oog zichtbare sterren in de twee hemisferen naar
grootte te klasseren, bezorgde hem later de vijfjaarlijkse prijs van de Academie.
Al dit werk was in België niet onopgemerkt gebleven, en in 1876 keerde hij terug
naar zijn vaderland om er de hem aangeboden functie van directeur van de Brusselse
Sterrenwacht uit te oefenen. Nog éénmaal zou hij naar Amerika gaan. In 1882
organiseerde hij een wetenschappelijke expeditie naar San Antonio voor de
observatie, op 6 december, van de passage van Venus voor de zon. Dit kaderde
in een groter project dat hij liet uitvoeren door de Sterrenwacht. Terzelfder tijd werd
de passage ook in Santiago de Chili op het zuidelijk halfrond geobserveerd door
een driekoppige Belgische missie onder leiding van Houzeau's medewerker Niesten.
Bedoeling was de zonneparallax zo exact mogelijk te bepalen, onder meer aan de
hand van een eerder ontwikkelde methode van Houzeau. Houzeau zelf werd
geassisteerd door de meteoroloog Albert Lancaster (1849-1908). Lancaster beschreef
de expeditie uitvoerig in zijn boek Quatre mois au Texas uit 1886. De parallax van
de zon werd op 14 december 1883 officieel aan de Academie meegedeeld. De
beschrijving van de methode en de resultaten van de observaties werden
gepubliceerd in de Annales de l'Observatoire royal de Bruxelles.

▪ Oosterse rijken en grote oceanen
In tegenstelling tot landen als Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland heeft België
in de 19de eeuw geen koloniaal imperium in Azië kunnen opbouwen, ook al heeft
Koning Leopold II daartoe ernstige pogingen ondernomen, onder meer op de
Filippijnen en in China. Hoewel meerdere Belgen hebben bijgedragen tot de uitbouw
van vreemde koloniale imperia - vooral van het Nederlandse - zijn er slechts enkele
individuen die zich op het vlak van de wetenschappelijke exploratie in Azië hebben
onderscheiden.
De Antwerpse kunstenaar Frans-Balthasar Solvyns (1760-1824) had al een rijke
loopbaan als marineschilder opgebouwd wanneer hij in 1798 het verzoek kreeg om,
als schilder en cartograaf, een Engelse expeditie te vervoegen naar de kusten van
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de Rode Zee. Dit beviel hem zo dat hij besloot zijn verblijf in Azië te verlengen. Hij
begaf zich naar Indië, waar hij zich een tijdlang vestigde in het door de Britten
ingelijfde Bengalen. Solvyns maakte verschillende reizen door het binnenland van
het subcontinent en hij bestudeerde nauwgezet de Hindoebevolking, de taal en de
plaatselijke gebruiken. Zijn tekeningen en notities verwerkte hij later in verschillende
publicaties die zijn naam vestigden als etnograaf. A collection of two hundred and
fifty coloured etchings descriptive of the manners, customs and dresses of the
Hindoos verscheen in 1799 in Calcutta. De schetsen in dit boek werden verbeterd
en hernomen in het monumentale, vierdelige Les Hindoûs, ou description de leurs
moeurs,
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Frans-Balthasar Solvyns, Les Hindoûs. ou description de leurs moeurs, coutumes et
cérémonies, Parijs, 1808. Luik, Université de Liège. CICB ▪

coutumes et cérémonies, uitgegeven te Parijs in de jaren 1808-1812. Dit laatste
werk, opgedragen aan de leden van het Institut de France, bevat niet alleen
tekeningen maar ook nauwkeurige beschrijvingen in het Frans en in het Engels.
Het is een schitterend panorama dat jaren voorbereiding vergde en dat mag worden
beschouwd als een van de eerste grootschalige wetenschappelijke studies van de
Indische bevolking door een Europeaan. Wat Solvyns onderscheidt van de auteurs
van talloze reisverhalen is dat zijn werk niet is gebaseerd op een korte, vluchtige
observatie, maar op langdurige, systematische waarneming.
Jacques-Antoine Moerenhout (1796-1879), geboren te Ekeren bij Antwerpen en
overleden in Los Angeles, Californië, bezocht als secretaris van een Nederlandse
consul Santiago de Chili en een aantal eilanden in de zuidelijke Pacific. In 1829
besloot hij zich te vestigen op Tahiti, waar hij, in de buurt van Papeete, een
suikerrietplantage opstartte. Hij kwam er, als overtuigd katholiek, in conflict met
George Pritchard, de machtige leider van de protestantse missie - de London
Missionary Society - die in Moerenhout een commerciële rivaal zag. In 1834 verbleef
Moerenhout vier maanden in Washington in de hoop er een officiële functie te
bemachtigen, zodat hij beschermd was tegen de missionarissen én de plaatselijke
bevolking. Hij slaagde erin consul te worden van de Verenigde Staten. In dezelfde
periode voltooide hij zijn enige boek, dat werd gepubliceerd tijdens een kort verblijf
in Europa: Voyages aux îles du Grand Océan, contenant des documents nouveaux
sur la géographie physique et politique, la langue, la littérature, la religion, les moeurs,
les usages et les coutumes de leurs habitans; et des considérations générales sur
leur commerce, leur histoire et leur gouvernement, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours. Dit werk kwam bijna honderd jaar na de eerste studies over het
gebied, dat sindsdien op heel wat wetenschappelijke aandacht had mogen rekenen,
vooral na de verspreiding van de publicaties van Joseph Banks, de latere voorzitter
van de Royal Society die belast was geweest met de botanische onderzoekingen
tijdens de eerste wereldreis van James Cook. Het boek telt drie delen: het eerste
deel, ‘Géographie’, is een beschrijving van alle plaatsen die de auteur in de Stille
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Oceaan heeft bezocht; het tweede deel, ‘Ethnographie’, gaat dieper in op de relatie
tussen de auteur en de bewoners van de eilanden en bevat nadere gegevens over
hun taal, religie en zeden; het derde deel, ‘Histoire’, resumeert de belangrijkste
feiten van het verleden en is gebaseerd deels op zelf verzameld materiaal, deels
op informatie ontleend aan oudere werken. Vooral het tweede deel is van
wetenschappelijk belang en maakt Moerenhout tot een pionier van de polynesische
etnografie. Zijn werk is origineel, precies en goed gedocumenteerd, een waardevolle
aanvulling op het iets eerder verschenen standaardwerk Polynesian researches
van de Brit William Ellis. Tot slot merken we nog op dat Moerenhout, als
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consul van Frankrijk, medeverantwoordelijk is geweest voor de afkondiging van het
Franse protectoraat over Tahiti in 1842.
Pas in het tweede kwart van de 20ste eeuw kwam Oceanië terug onder de
aandacht van het Belgische publiek. In 1934 trok een Frans-Belgische expeditie
naar het Paaseiland. Zij stond onder de leiding van Henri Lavachery (1885-1972),
een klassiek filoloog van de Université libre de Bruxelles die voordien naam had
gemaakt als etnoloog en specialist van Amerikaanse culturen. Gedurende
verschillende maanden wijdde men zich aan de systematische studie van de
archeologie, de etnografie en de folklore van het eiland. Lavachery zelf hield zich
vooral bezig met de bekende grote beelden en kwam tot een aantal realistische
hypothesen omtrent hun herkomst, vervaardiging, transport en oprichting; daartoe
baseerde hij zich op de geologische formatie van het eiland, de antropologische
oorsprong van de bewoners en het nog bewaarde culturele erfgoed. Buitenaardse
of bovennatuurlijke theorieën werden aldus definitief weerlegd. Lavachery was bij
zijn terugkeer in Europa een veelgevraagd spreker en wijdde verschillende artikels
en publicaties aan zijn observaties. De bekendste zijn L'île de Pâques uit 1935 en
Les pétroglyphes de l'Ile de Pâques uit 1939, een publicatie in twee delen met
reproducties van rotstekeningen van godheden en dieren. De belangstelling voor
deze onderneming is in België zeer groot geweest. Het schoolschip ‘Mercator’ is
ingeschakeld om twee giganten naar Europa te vervoeren, de ene bestemd voor
het Musée de l'Homme in Parijs, de andere voor de Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis in Brussel, die dankzij de inzet van Lavachery nog meer waardevolle
objecten uit Polynesië hebben kunnen verwerven.

▪ De eerste stappen in Afrika
Een interessante, enigszins in vergetelheid geraakte Belgische reiziger in Afrika is
de te Ieper in een oude adellijke familie geboren Eugène de Pruyssenaere dela
Wostyne (1826-1864). Hij verwierf zelfstandig een basiskennis botanica, zoölogie,
etnologie en astronomie. Na een reis door Griekenland en Klein-Azië kwam hij
uiteindelijk terecht in Caïro.

Frans-Belgische expeditie naar het Paaseiland, 1934. Henri Lavachery bij de Rana Raraku.
Privé-verzameling ▪
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Daar geraakte hij gefascineerd door het raadsel van de bronnen van de Nijl,
ongetwijfeld het meest tot de verbeelding sprekende probleem dat de geografen
van de 19de eeuw bezighield. Talloze avonturiers hadden er al naar gezocht, maar
nog niemand had ze juist kunnen situeren. Op 20 augustus 1856 trok hij vanuit
Caïro zuidwaarts; hij zou zich vestigen in Khartoum, dan nog een bescheiden
nederzetting aan de samenvloeiing van de Witte en de Blauwe Nijl, en hij integreerde
er zich in de kleine Europese kolonie. Hoewel hij even op zijn stappen terugkeerde
voor een bezoek aan het Midden-Oosten was het toch voornamelijk in de oostelijke
Soedan dat hij kans zag om, zoals hij zelf zei, ‘een expeditie te ondernemen die
mijn naam zou kunnen maken’. In december 1858 aanvaardde hij de opdracht van
de plaatselijke vice-koning om een hydrografische en orografische studie van de
Witte Nijl te maken. Twee jaar lang exploreerde hij de bovenloop van deze stroom
tot voorbij de samenvloeiing met de Bahr el Ghazal. Hij bezocht de missiepost
Gondokoro, het land van de Bari, dat van de Niam Niam en dat van de Djour. De
dood van zijn vader noopte hem tot een terugkeer naar België, maar in 1861 was
hij opnieuw in Afrika voor een expeditie langs de Sobat, waarbij hij belangrijke
geodetische metingen verrichtte met nieuwe meetinstrumenten uit Europa. In juli
1863 ondernam hij een gewaagde tocht langs de Blauwe Nijl en verkende hij het
gebied tussen de Blauwe en de Witte Nijl. Hij bereikte de Witte Nijl over land en
keerde terug naar Khartoum. Een laatste expeditie vertrok op 10 februari 1864 naar
de bovenloop van de Blauwe Nijl, op zoek naar goudmijnen. Door de barre
weersomstandigheden verslechterde zijn gezondheid zienderogen en werd zijn reis
een ware lijdensweg die eindigde met zijn voortijdige dood op 15 december 1864.
De wetenschappelijke bijdrage van de Pruyssenaere beslaat hoofdzakelijk de
domeinen van de geografie en de hydrografie van Soedan en Abessinië. Zijn
nauwkeurige aantekeningen, metingen en verzamelingen zijn in Europa geraakt,
zij het in een slechte staat. Vooral door de inspanningen van K. Zöppritz, hoogleraar
aan de universiteit van Giessen, zijn de papieren van de Pruyssenaere op een
verantwoorde wijze samengevoegd. In maart 1877 werden ze gepubliceerd in het
gereputeerde wetenschappelijke tijdschrift Petermann's Geographische Mittheilungen.
Ook via de publicaties van de Duitse natuurwetenschapper Theodor von Heuglin,
met wie hij een tijdlang heeft opgetrokken, zijn de resultaten van zijn onderzoekingen
bekend geworden. Een deel van de correspondentie van de Pruyssenaere de la
Wostyne is door generaal Wauwermans gepubliceerd in de verhandelingen van het
Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen, dat in hem een van de grote voorlopers
van het Belgische koloniale avontuur heeft willen zien. De vijf- tot zeshonderd
plantensoorten die de Pruyssenaere de la Wostyne in Soedan heeft verzameld en
beschreven in twee in-folio banden, met vermelding van vindplaats, bruikbaarheid
en plaatselijke benaming, zijn gezien de alom erkende bijzondere bekwaamheid
van de auteur inzake plantkunde door Zöppritz overgemaakt aan de Berlijnse
specialist Paulus Ascherson, maar het is niet bekend wat er verder mee is gebeurd.

▪ Helden en martelaars in Congo: exploratie in dienst van Leopold II en
de Vrijstaat
Het laatste kwart van de 19de eeuw is de periode van de grote geografische en
hydrografische ontdekkingen in Midden-Afrika. De exploratiebeweging werd gevoed
vanuit verschillende landen. De expedities werden in belangrijke mate gesteund en
gefinancierd door wetenschappelijke genootschappen zoals de Britse Geographical

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

Society, de Franse Société de Géographie en het Duitse Gesellschaft für Erdkunde.
In België was er schijnbaar weinig belangstelling voor Midden-Afrika, tot wanneer
Leopold II het internationale toneel betrad...
De redenen voor Leopolds interesse zijn al veelvuldig bestudeerd geworden, en
het is niet de bedoeling hier dieper op in te gaan. We beperken ons tot de vaststelling
dat in de jaren 1870 de strijd om de kolonisatie van grote delen van het Afrikaanse
continent losbarstte, en dat een sluwe Leopold dankzij het doorzicht van een
intelligent raadgever als Emile Banning (1836-1898) handig wist gebruik te maken
van de rivaliteit tussen de
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Europese grootmachten om zelf toe te treden tot het selecte groepje van
kolonisatoren. In de periode 1876-1884 geraakte de wetenschappelijke exploratie
nauw betrokken bij het spel om de macht. Onder een filantropische dekmantel, de
organisatie van de Internationale Geografische Conferentie te Brussel in 1876,
bekwam Leopold II een voordelige positie. De vertegenwoordigers van de
deelnemende landen waren bijna allen geografen en ontdekkingsreizigers; de
opdracht was humanitair en wetenschappelijk. Belangrijke punten op de agenda
waren de afschaffing van de slavenhandel, de oprichting van wetenschappelijke
basissen en het uittekenen van routes naar het binnenland van Midden-Afrika. De
‘civilisatie’ van Midden-Afrika was een sleutelbegrip tijdens de discussies. Een van
de concrete resultaten was de oprichting van een internationale vereniging, de
Association internationale pour l'exploration et la civilisation de l'Afrique centrale
(AIA), gevestigd te Brussel en voorgezeten door Leopold II. Voorts werden er
nationale comités opgericht om de besluiten van de conferentie te concretiseren.
Hoewel er van samenwerking tussen de nationale comités maar weinig is
terechtgekomen, zijn toch een aantal expedities naar Afrika vertrokken. De eerste
Belgische wetenschappelijke missies naar het Congogebied werden georganiseerd
door het Belgisch comité van de AIA.
De geringe aandacht van historici voor deze expedities is begrijpelijk; hun
betekenis voor de latere territoriale inbezitneming van Congo door Leopold II was
verwaarloosbaar in vergelijking met de bekendere tochten van Stanley in opdracht
van Leopolds Comité d'études du Haut Congo (CEHC) en de Association
internationale du Congo (AIC). De missies van het Belgisch comité van de AIA
waren vijf in getal, vertrokken alle vanuit Zanzibar aan de oostkust, waren vooral
samengesteld met mensen uit het Belgisch leger, en beoogden in de eerste plaats
de oprichting van een reeks stations en verversingsposten tussen Zanzibar en het
Tanganyikameer. We kennen de missies Crespel-Cambier (1877-1879), Popelin
(1879), Ramaekers (1880-1882), Storms (1882-1883), Becker (1884). Deze missies
confronteerden de Belgen voor het eerst met de grote problemen en gevaren van
de exploratie

Facsimile van eer schets van de expedities in Afrika, door Sir R. Alcock aangeboden aan
Leopold II op 11 september 1876, ter gelegenheid van de Internationale Aardrijkskundige
Conferentie van Brussel. Midden-Afrika is voor de Europeanen op dat ogenblik nog steeds
een terra incognita. Brussel, Archief van het Koninklijk Paleis ▪
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van Midden-Afrika: het transport van grote ladingen was haast onmogelijk, en
experimenten met buffels en olifanten als lastdieren liepen op mislukkingen uit; een
gebrekkige kennis van tropische ziekten had een moordend effect; de reizigers
waren onvoldoende vertrouwd met de plaatselijke leefomstandigheden, de taal en
de voedingsgewoonten. Men is geneigd het Belgische AIA-programma te omschrijven
als een totale mislukking, en dat was het ook, temeer omdat de meeste Belgische
stations na de oprichting van de Vrijstaat in 1885 moesten worden afgestaan omdat
ze buiten de afgesproken grenzen lagen. Toch waren het leerzame jaren en de
vergaarde kennis, neergeschreven in dagboeken en reisjournalen en aandachtig
bestudeerd in België - onder meer door het Aardrijkskundig Genootschap van
Antwerpen en de Société belge de Géographie de Bruxelles, beide opgericht in
1876 - zou later nog handig van pas komen. Zo was er bijvoorbeeld Reis naar
Midden-Afrika, de Nederlandse uitgave uit 1879 van de brieven van de voortijdig
overleden Arnold Maes (1854-1878), arts tijdens de mis-
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sie Crespel-Cambier, die het Vlaamse lezerspubliek voor het eerst in zijn eigen taal
verhaalde over het Belgische contact met Midden-Afrika. Een reiziger als Emile
Storms (1846-1918) treedt in zijn papieren, bewaard in de archieven van het
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren, naar voor als een veelzijdig
observator; ze omvatten onder meer een merkwaardig essay over de Intellectualité
des nègres, algemene, medische en farmaceutische aanbevelingen voor de reiziger
in Oost-Afrika, etnografische beschrijvingen, astronomische berekeningen en een
studie van meer dan honderd vogels. Als spreker op salons en congressen heeft
Storms met zijn inzichten ongetwijfeld veel invloed gehad op de Belgische
kolonisatiebeweging. Een heel ander geluid horen we bij Jérôme Becker (1850-1912),
die zijn belevenissen heeft gebundeld in La vie en Afrique ou trois ans dans l'Afrique
centrale. Opvallend is Beckers tegendraadse kijk op de Afrikaanse samenleving;
terwijl de strijd tegen de ‘Arabische’ slavenhandel een leidmotief zou moeten zijn
voor zijn aanwezigheid in Oost-Afrika, vindt hij de Afrikaanse slavernij nog steeds
een uitstekende instelling voor de zwarte, die volgens hem als slaaf veel gelukkiger
is dan als vrij man! De gruwelijke verhalen over de behandeling van de zwarten in
de eerste decennia van de Belgische kolonisatie bewijzen dat Beckers racisme
zeker geen alleenstaand geval is geweest.
Terwijl aan de oostkust de Belgische operaties van de AIA plaatsvonden, was
Stanley na een helse tocht langs de Lualaba en de Congo aan de Atlantische Oceaan
toegekomen, waarmee hij de ware loop van de Congo eindelijk had onthuld. De
Congo was volgens Stanley een regio waar de economische kansen voor het grijpen
lagen, maar in Groot-Brittannië vond hij geen gehoor. Leopold II liet deze kans niet
zomaar aan zich voorbijgaan en wist de Welshman voor zijn eigen onderneming te
strikken. De exploratie kreeg een nieuwe dimensie: geografische en zogenaamd
‘humanitaire’ problemen waren niet langer prioritair; men kwam tot een soort
exploratie die Leopold al van bij het begin van zijn Afrikaans avontuur had beoogd,
één die zich toespitste op het oplossen van economische vraagstukken. Stanleys
expeditie uit 1879, voor rekening van Leopolds Comité d'études du Haut Congo,
vertrok vanaf de westkust en exploreerde eerst de benedenloop van de Congo,
waar verschillende stations werden gesticht. Hij stootte door naar Stanley Pool en
ontdekte uiteindelijk een groot meer dat hij het Leopold II-meer noemde. Onderweg
onderzocht hij het economisch potentieel van de streek en sloot hij verdragen met
de plaatselijke machthebbers. Het werd dan ook tijd om de imperialistische politiek
van Leopold meer kracht bij te zetten en men ging over tot de oprichting in 1882
van de Association internationale du Congo, een orgaan waarvan de enigszins
verwarrende naam de grootmachten moest geruststellen maar dat - wanneer nodig
- soeverein voor Leopold II kon optreden. De expedities gingen steeds dieper het
binnenland in. Vanaf 1882 exploreerden de Duitser Möritz Pechuel-Loesche
(1840-1913), de Brit J. Grant Elliott (1837-?) en de Belg Lieven Van de Velde
(1850-1888) de Kwilu en de Niari, stichtten er posten en sloten er akkoorden met
stamhoofden. Kapitein Edmond Hanssens (1843-1884) trad toe tot het pantheon
van de koloniale helden met zijn expeditie naar de Boven-Congo, de stichting van
het station Bolobo en van de post Kwamouth aan de samenvloeiing van de Congo
en de Kwa. In 1883 trokken Alphonse Vangele (1848-1939) en Camille Coquilhat
(1853-1891) naar het evenaargebied. Stanley zelf stootte door naar de Falls en
zorgde door de stichting van een post op het eiland Wena-Busari voor een verbinding
met de al eerder gekende gebieden in het oosten van het land. De Ubangi werd
verkend door Hanssens en Vangele in 1884. Hanssens exploreerde nog andere
zijrivieren aan de rechteroever van de Congo: de Mongala, de Itimbiri, de Aruwimi.
Het stroomgebied van de Kasaï werd geëxploreerd door de Duitsers Hermann von
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Wissmann (1853-1905), Ludwig Wolf (1850-1889) en Kurt von François (1852-1932),
maar hun activiteiten werden door Leopold II van zeer nabij gevolgd.
In de periode 1885-1908 gebeurde de wetenschappelijke exploratie onder de
exclusieve controle en grotendeels ten dienste van de Onafhankelijke Congostaat,
vaak in het kielzog van militaire campagnes. Hoewel het personeel en de
wetenschappelijke verkenners van verschillende nationaliteiten waren
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- we vinden bijvoorbeeld veel Duitsers en Italianen - namen de Belgen de
sleutelposten in. De expedities waren wat hun wetenschappelijke kant betreft al
lang niet meer uitsluitend gericht op het verwerven van geografische en
hydrografische kennis; alle takken van de natuurwetenschappen werden nu
aangesproken, en in bepaalde gevallen werden gespecialiseerde teams uitgestuurd
met de bedoeling op zoek te gaan naar de voor Vrijstaat bruikbare kennis of
producten.
In afwachting van een exhaustieve studie over de wetenschappelijke aspecten
van deze exploratie, beperken we ons hier voorlopig tot een opsomming van de
meest in het oog springende expedities. Alle streken van Congo werden uitvoerig
bestudeerd. De Kasaï werd in de jaren 1886-1889 verder onderzocht door de Duitsers
Wolf en von Wissmann. Bij

De leden van de expeditie Bia-Francqui-Cornet, 1891-1892. Gent. Archief Universiteit Gent
▪

hun systematische verkenning van zijrivieren zoals de Lulua en de Lubi kregen zij
assistentie van Adolphe de Macar (1847-1918) en van de cartograaf Paul Le Marinel
(1858-1912). De Kwango is in de jaren 1889-1894 vooral het terrein van luitenant
Francis Dhanis (1862-1909) en zijn medewerkers. Het gebied van de Ubangi en de
al rond 1870 door Schweinfurth verkende Uele was het onderwerp van een
geografisch probleem, in 1885 opgeworpen door de bekende aardrijkskundige
Alphonse-Jules Wauters (1845-1916): zijn Ubangi en Uele een en dezelfde rivier,
of niet? Onder meer Vangele zocht in de jaren 1886-1887 naar een oplossing, die
in 1888 volgde wanneer de samenvloeiing van de Uele en de Bomu werd gevonden.
Opmerkelijk waren ook de vele verkenningen van pater George Grenfell (1849-1906)
langs de Ubangi, Ikelemba, Mongala, Itimbiri, Lomami, Ruki, Busira, Lulonga,
Likonga, enz. Het noordoosten werd voor het eerst grondig verkend wanneer Stanley
in 1887-1889 de door de mahdisten bedreigde Emin Pacha ter hulp snelde. In de
jaren 1890 ging de aandacht ook naar Katanga. Een eerste grote expeditie onder
leiding van Alexandre Delcommune (1855-1922) in 1891-1892 voor rekening van
de Compagnie du Katanga onderzocht de bodem en vond rijke koperlagen. De
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expeditie onder leiding van Lucien Bia (1852-1892) en Emile Francqui (1862-1935)
was eveneens zeer succesvol. Een van de deelnemers, de befaamde geoloog Jules
Cornet (1865-1929), zou in de volgende jaren een volledige geologische doorsnede
van Katanga maken en mag terecht worden beschouwd als de vader van de
Congolese geologie.
We dienen bij dit alles steeds onder ogen te zien dat de wetenschappelijke
exploratie in deze jaren slechts een epifenomeen was van de koloniale onderneming.
De exploratie leverde interessant wetenschappelijk materiaal, maar centraal stond
de zoektocht naar nieuwe natuurlijke rijkdommen. Het koloniale avontuur had al
veel geld gekost en de Congo moest snel renderen. Ivoor en vooral rubber waren
economisch interessante producten. Om ze te verwerven moest men enkel investeren
in werkkracht. Ook deze uitgave werd beperkt door een systeem van verplichte
arbeid, een regime van gruwelijke terreur dat zorgde voor de totale eco-
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Sanatorium van Boma eind 19de eeuw. Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
▪

nomische en demografische ontwrichting van de plaatselijke gemeenschappen. In
die zin is het Leopoldiaanse systeem één van de ergste uitwassen geweest van de
Europese kolonisatie. Het is verbijsterend om vast te stellen dat de mensen die met
de grootste zorg en toewijding Congo in kaart brachten en collecties aanlegden van
vlinders, vogels, zaden en mineralen, dezelfden waren als die welke met bruut
geweld de ‘chicotte’ hanteerden om een zwarte te bestraffen die naar hun gevoel
onvoldoende rubber had verzameld. Met dit inzicht dient een deel van de
verheerlijkende Belgische historiografie ernstig te worden genuanceerd.
Veel Europeanen in Congo vielen ten prooi aan tropische ziekten zoals malaria
en gele koorts. De expedities van de AIA, het CEHC en de AIC waren steeds
vergezeld van een arts, maar die was - zeker in het begin van de kolonisatie - haast
nooit van enig nut. De overheid wendde zich dan ook snel tot de medische
wetenschappen om mee naar een oplossing te zoeken. De tropische geneeskunde
in België heeft haar wortels aan de universiteit van Leuven, onder de leerlingen van
professor Joseph Denys (1858-1897). Een van hen, Henri De Marbaix (1868-1897),
volgde vanaf 1892 cursussen bij buitenlandse specialisten in Straatsburg (Prof.
Hoppe-Seyler) en Parijs (Institut Pasteur). Hij installeerde in 1894 te Boma het eerste
medische laboratorium in Congo. Het zal niemand verbazen dat de
gezondheidstoestand van de Europeanen de meeste aandacht kreeg. In 1899 werd
in Leopoldstad een tweede laboratorium opgericht door de Société belge d'études
coloniales, een wetenschappelijk genootschap dat in 1894 op initiatief van Leopold
II in het leven was geroepen. Het laboratorium werd onder de leiding geplaatst van
dokter Jean E. van Campenhout (1865-1956). Het zou in de loop der jaren uitgroeien
tot een van de belangrijkste medische centra in Afrika.
Pas na de eeuwwisseling zien we dat de Onafhankelijke Congostaat meer en
meer belangstelling ging tonen voor de volksgezondheid, en gespecialiseerde
medische expedities op het getouw zette om de gezondheidstoestand van de
bevolking in het binnenland te evalueren. De onmiddellijke aanleiding was de snelle
verspreiding van de Afrikaanse slaapziekte of tripanosomiasis, in 1901 door de
Britten voor het eerst vastgesteld in het protectoraat Oeganda. Deze uiterst
gevaarlijke ziekte, overgedragen door bepaalde soorten van het geslacht Glossina
(tseetseevliegen), had in enkele streken van Midden-Afrika volledige dorpen
uitgeroeid. Omdat de epidemie ook ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de
economische ontwikkeling van het
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land vroeg Leopold II de befaamde Liverpool School of Tropical Medicine om hulp.
In 1903-1905 stelde de expeditie van Dutton, Todd en Christy vast dat er dringend
maatregelen moesten worden genomen. Onmiddellijk werd gestart met het trainen
van een Europese en Afrikaanse staf, gevolgd door intense campagnes om de
verspreiding van de ziekte onder controle te krijgen, wat de vorming van een netwerk
van hospitalen en laboratoria heeft bespoedigd. Dankzij de inzet van vooraanstaande
medici zoals Jérôme Rodhain (1876-1956) en Alphonse Broden (1875-1929), die
de slaapziekte bestreden in de regio's van Ubangi (1905-1906) en Aruwimi
(1907-1908), werd de basis gelegd van de tropische geneeskunde in ons land.
In de Onafhankelijke Congostaat werd een aanvang genomen met de creatie van
een rudimentaire infrastructuur: de eerder genoemde medische laboratoria van
Boma (1894) en Leopoldstad (1899), de tuin van Justin Gillet (1866-1943) in Kisantu
in 1898, de botanische tuin van Eala in 1900, enz. Ook in België kwamen omstreeks
deze tijd de koloniale wetenschappen geleidelijk tot ontwikkeling dankzij de oprichting
van instellingen zoals het Congomuseum te Tervuren in 1898 en de school voor
tropische geneeskunde te Brussel in 1906. Wanneer in 1908 Congo rechtstreeks
onder Belgisch bestuur kwam, werd de kolonisatie een nationale onderneming. De
expedities zouden de vorm aannemen van grootschalige wetenschappelijke
inventarisaties, gesteund door koloniale wetenschappelijke instellingen zoals het
Koninklijk Museum van Belgisch-Congo te Tervuren, het Koninklijk Belgisch Koloniaal
Instituut, het Instituut der Nationale Parken van Belgisch-Congo, het Nationaal
Instituut voor Landbouwstudie in Belgisch-Congo, en het Instituut voor
Wetenschappelijk Onderzoek in Centraal-Afrika.

▪ De ‘Belgica’ en de Belgische poolexploratie
De poolgebieden hadden in de 19de eeuw al op heel wat aandacht kunnen rekenen,
vooral van de Britten, maar het was één van onze landgenoten die het startschot
zou geven van wat later bekend is

Portret van Adrien de Gerlache de Gomery te Christiana (Oslo), ten tijde van de aankoop
van de ‘Belgica’ Collectie Baron Gaston de Gerlache de Gomery ▪
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geworden als ‘het heroïsche tijdperk van de antarctische exploratie’.
Adrien de Gerlache de Gomery (1866-1934) behoorde tot een oud adellijk geslacht
dat sinds eeuwen nauw verbonden was met de geschiedenis van het Prinsbisdom
Luik en van het Koninkrijk België. Zijn voorzaat Etienne-Constantin de Gerlache
(1785-1871) was voorzitter van het Nationaal Congres. Na zijn studies aan de Ecole
polytechnique van de Université libre de Bruxelles besloot hij zich volledig te gaan
wijden aan zijn echte passie, de zee, die hij al koesterde sinds zijn kinderjaren. Hij
studeerde aan de zeevaartschool te Antwerpen, deed op korte tijd veel ervaring op
aan boord van Engelse, Noorse, Amerikaanse en Nederlandse schepen, en behaalde
op 9 juli 1892 het brevet voor de graad van eerste luitenant ter lange omvaart.
Intussen was hij ook in dienst getreden bij de Zeemacht. Zijn drang naar avontuur
liet zich in die jaren al voelen. In 1891 vernam hij dat de beroemde Zweedse
poolreiziger Adolf Erik Nordenskjöld (1832-1901) een nieuwe expeditie plande,
ditmaal naar
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de Zuidelijke IJszee. Hij verzocht Nordenskjöld hem mee aan boord te nemen en
hij stelde voor een poging te doen om de ontbrekende fondsen voor de expeditie
in België bijeen te brengen. Een antwoord bleef echter uit. Het voornemen om zelf
een ontdekkingsreis naar de Zuidelijke IJszee te organiseren ontpopte zich in drie
jaar tijd van een vrij onbestemde gedachte tot een concreet initiatief.
In september 1894 legde de Gerlache zijn plan voor aan enkele leden van de
Académie royale de Belgique en van de Société royale belge de Géographie. Hij
kreeg vrijwel onmiddellijk medewerking. Het zou echter nog drie jaar duren vooraleer
de noodzakelijke fondsen voor de onderneming waren vergaard en de expeditie
kon worden samengesteld. De rijke industrieel en mecenas Ernest Solvay gaf
aanzienlijke steun. Dankzij een nationale inschrijving onder de bescherming van de
Brusselse Société royale belge de Géographie, de inzet van propagandacomités
in Antwerpen, Luik, Gent, Brugge en Leuven, en de steun van vrijwel de gehele
Belgische pers, werd voldoende geld ingezameld en groeide het initiatief spontaan
uit tot een waarlijk nationale onderneming die uiteindelijk ook de unanieme steun
kreeg van de Wetgevende Vergadering. Het schip dat de expeditie tot een goed
einde moest brengen vond de Gerlache in Noorwegen. Een nieuw vaartuig was
onbetaalbaar, maar de ‘Patria’, een in 1884 gebouwde, dertig meter lange driemaster,
gebruikt voor de zeehondenjacht en extra beschermd tegen het schuren van de
ijsschotsen, was heel geschikt. Het schip kreeg de naam ‘Belgica’.
Op 16 augustus 1897 vertrok de ‘Belgica’ onder grote belangstelling uit de haven
van Antwerpen, met aan boord een zorgvuldig uitgekozen bemanning, onder wie
verschillende wetenschappers. Het weze duidelijk, de expeditie had een zuiver
wetenschappelijk doel: het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over het
Zuidpoolgebied. Daartoe was op het dek van de ‘Belgica’ een verblijf getimmerd
met daarin laboratoria voor zoölogisch en oceanografisch onderzoek. Al op Vuurland
werden interessante specimina verzameld van plaatselijke flora en fauna. De
bemanning werd herschikt en met 19 begon men aan de historische expeditie.

De ‘Belgica’ tijdens de overwintering op Antarctica, 1898-1899. Collectie Baron Gaston de
Gerlache de Gomery ▪
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Na de overtocht van het Drakekanaal werd koers gezet naar de South Shetland
Eilanden, waarbij men peilde naar de diepte van het bekken tussen Zuid-Amerika
en Antarctica (onderzoek dat moest bewijzen dat Antarctica wel degelijk een echt
continent is) en men de temperatuur van het zeewater mat op verschillende diepten.
De eerste ijsschotsen werden waargenomen. Verder zuidwaarts ontdekte men niet
op de kaarten aangegeven eilanden en kapen, en het ‘nationale’ karakter van de
expeditie kreeg een kans: voor de benaming van de nieuw ontdekte gebieden
gebruikte men systematisch Belgische plaatsaanduidingen en namen van Belgische
personaliteiten die de oproep van de Société royale belge de Géographie hadden
beantwoord: Kaap Neyt, de Brialmontbaai, Kaap Spring, Kaap Ursel, de Solvayberg,
de Osterriethberg, het Luikeiland, het Antwerpeneiland, het Brabanteiland, de
Wauwermanseilanden, de Vlaanderenbaai, enz., maar ook de Koningin
Wilhelminabaai, uit dank voor de steun van de Nederlandse regering aan het
Belgische initiatief. Later is de door de ‘Belgica’-expeditie ontdekte zeestraat tussen
Grahamland en de Palmerarchipel genoemd naar Adrien de Gerlache. De reis werd
vervolgd in zuidelijke richting langs kusten en eilanden die al wel op de kaart stonden:
de Biscoe-eilanden, Adelaideland, Alexanderland. Tijdens de tocht langs de vele
eilanden werd regelmatig halt gehouden om monsters te nemen van mineralen en
van de flora, voornamelijk mossen en korstmossen. Voorts bestudeerde men de
verschillende soorten robben en pinguïns.
Op 28 februari 1898 drong de ‘Belgica’ door een opening in het pakijs, nog steeds
in zuidelijke richting. Erg ver geraakte men niet. Begin maart 1898 werd het duidelijk
dat de bemanning van de ‘Belgica’ voor het eerst een overwintering in het antarctisch
pakijs zou moeten trotseren, en alleen al voor dit historisch feit mag de ‘Belgica’ in
geen enkel boek over poolexploratie ontbreken.
Ondanks het intreden van de lange poolnacht, de inwerking van schurend ijs, de
sneeuwstormen, de hevige koude en de tanende gezondheid van de bemanning
(een officier overleed), ging het wetenschappelijk onderzoek verder: van uur tot uur
werden meteorologische waarnemingen gedaan, wat de eerste reeks waarnemingen
opleverde gespreid over een vol jaar. Men onderzocht, tijdens het vissen, voor het
eerst het antarctisch plankton en de zeefauna. De organismen die niet konden
worden geprepareerd, werden onder een microscoop bestudeerd, uitgetekend en
beschreven. Ook gesteenten, sponzen en koraal werden uit het water opgehaald.
Men bestudeerde uitvoerig de luchtgesteldheid en dagelijks werden in drie reeksen
magnetische metingen verricht. Pas op 14 maart 1899 kon de ‘Belgica’, nadat de
bemanning stukken uit het ijs had gezaagd, zichzelf uit het ijsveld bevrijden, en
werd, na een halte op Vuurland, koers gezet voor België, waar men op 5 november
1899 aanmeerde langs de Antwerpse kade.
De expeditie was vooral politiek belangrijk. Het benadrukken van de successen
van een klein land in verre, woeste contreien bevestigde de bestaansreden van de
jonge doch kwetsbare natie in opbouw. De Gerlache trad toe tot het pantheon van
de Belgische helden. Wanneer de beroemde belgicistische historicus Henri Pirenne
in 1933 de eerste Francqui Prijs ontving en daarvoor felicitaties kreeg van de
Gerlache, zelf als kandidaat voorgesteld door enkele leden van de Académie royale
de Belgique, antwoordde hij: ‘Sta mij toe U eenvoudigweg te zeggen dat ik fier ben
deze te ontvangen van een man die zoveel heeft gedaan om het internationale
prestige van België luister bij te zetten. Ik zou op niets kostbaarder durven hopen’.
De ‘Belgica’ kreeg een plaats in de Belgische geschiedenis. Men mag echter niet
vergeten dat het ging om een internationale expeditie onder Belgische vlag: aan
boord waren naast Belgen ook Polen, Noren, een Roemeen en een Amerikaan.
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Het wetenschappelijk belang van de expeditie wordt algemeen erkend. Het succes
ervan is in grote mate te danken aan de persoonlijkheid van de Gerlache, die met
zijn organisatietalent, doorzettingsvermogen en buitengewone intelligentie een heel
land heeft kunnen mobiliseren en zijn bemanning heeft weten te motiveren voor het
bereiken van het ultieme doel dat hij zichzelf had gesteld. Dat de bemanningsleden,
die altijd wat in de schaduw zijn blijven staan van hun commandant, bijzondere
wetenschappelijke kwaliteiten bezaten en dat de
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Emile Racovitza aan het werk in zijn laboratorium, aan boord van de ‘Belgica’ Collectie Baron
Gaston de Gerlache de Gomery ▪

onderzoeksresultaten zijn behaald door de intense samenwerking van een hechte
wetenschappelijke equipe, neigt men soms uit het oog te verliezen. Uitermate
belangrijk is de inzet geweest van de Pool Henryk Arctowski (1871-1958), geograaf,
oceanograaf en meteoroloog, en van de Roemeen Emile G. Racovitza (1868-1947),
zoöloog en botanist. Arctowski slaagde erin een goed overzicht te geven van het
geologisch geheel van de bezochte kusten en eilanden. Georges Lecointe
(1869-1929), eerste officier, verrichte onderzoek in de astronomie en het magnetisme.
De ter plaatse bezweken Emile Danco (1869-1898) was belast met waarnemingen
in verband met de aardrijkskundige fysica. De Pool Antoine Dobrowolski (1872-1954)
was assistentmeteoroloog. De bevindingen van Georges Lecointe, Arctowski en
Racovitza waren het onderwerp van verschillende lezingen voor de Société royale
belge de Géographie, die in 1900 werden gepubliceerd in de bundel Expédition
antarctique belge. Sous le Commandement de Adrien de Gerlache, 1897-1899.
Heel waardevol is evenwel de officiële publicatie van de wetenschappelijke resultaten
van de reis, een indrukwekkende reeks van negen banden, uitgegeven in fascikels
tussen 1901 en 1949: Expédition antarctique belge. Résultats du voyage du S.Y.
Belgica en 1897-1898-1899 sous le commandement de A. de Gerlache de Gomery.
Rapports scientifiques publiés aux frais du gouvernement belge. Dit werk bevat
geen tekst van de Gerlache, doch werd samengesteld door meer dan tachtig
Belgische en buitenlandse wetenschappers. Men mag het beschouwen als de eerste
grootschalige wetenschappelijke studie over het Zuidpoolgebied ooit. Het bekendste
werk van Adrien de Gerlache is het meer narratieve Quinze mois dans l'Antarctique
uit 1902, dat werd bekroond met de Prix Marcellin Guérin van de Académie française.
Tot slot is het interessant te vermelden dat aan de ‘Belgica’-expeditie twee mannen
hebben deelgenomen die in de jaren volgend op de reis wereldfaam hebben
verworven met prestaties welke die van de ‘Belgica’ in de schaduw hebben gesteld:
de Amerikaan Frederick Cook (1865-1940) en de Noor Roald Amundsen
(1872-1928), de eerste man die de Zuidpool zou bereiken (1911). Cook publiceerde
nog vóór de Gerlache, in 1900, een boek over zijn ervaringen met de ‘Belgica’:
Through the first Antarctic night, 1898-1899; Amundsen wijdde
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Aankondiging voor het boek Quinze mois dans l'Antarctique van Adrien de Gerlache de
Gomery (1902). Collectie Gaston de Gerlache de Gomery ▪

er slechts enkele pagina's aan in zijn boek The South Pole uit 1912, maar zijn
dagboek over de expeditie, waarvan het handschrift wordt bewaard in de bibliotheek
van de universiteit van Oslo, werd onlangs gepubliceerd.
De ‘Belgica’-expeditie is ongetwijfeld de meest roemrijke die Adrien de Gerlache
de Gomery heeft geleid, maar het is niet de enige die succesvol is geweest. Met
uitzondering van een zoölogische en commerciële expeditie naar de Perzische Golf
in 1901, heeft hij steeds de poolgebieden opgezocht. In 1903 werkte hij mee aan
de eerste Franse antarctische expeditie, onder leiding van Jean Charcot (1867-1936),
maar door een meningsverschil ging hij zelf niet verder dan Brazilië. Samen met
Philippe, hertog van Orléans (1869-1926), zoon van de graaf van Parijs, exploreerde
hij meermaals de noordelijke poolwateren. In 1905 onderzochten zij samen de zeeën
rond Groenland, wat leidde tot de publicatie in 1907 van het rijk geïllustreerde
Croisière Océanographique accomplie à bord de la Belgica dans la mer du Grönland.
1905, een boek op naam van de hertog van Orléans maar met verschillende
bijdragen van de Gerlache. In 1907 volgde een expeditie naar de Karazee, waarbij
ze een tijdlang gevangenzaten in het pakijs. Wetenschappelijke bijdragen hierover
zijn gepubliceerd in Campagne arctique de 1907. Een derde exploratietocht in 1909
leidde hen samen naar de oostkust van Groenland, Spitsbergen en
Franz-Josephland. De Gerlache werd ook geconsulteerd door andere poolreizigers.
Zo voerde hij een intense briefwisseling met Ernest Shakleton (1874-1922) ter
voorbereiding van diens beroemde Antarcticareis met de ‘Endurance’ in de jaren
1914-1916. De succesvolle campagne ten voordele van de bouw van een Belgisch
schoolschip, de op 9 december 1931 gedoopte ‘Mercator’, was een van de laatste
grote inspanningen van deze explorator, wiens indrukwekkende prestaties in België
navolging kregen in de jaren 1957-1958 met de oprichting van de Koning
Boudewijnbasis op Antarctica onder leiding van Adriens zoon Gaston de Gerlache
de Gomery in het kader van het Internationaal Geofysisch Jaar (1958).
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17 De plantkunde
André Lawalrée
In België werd de plantkunde bijna onafgebroken beoefend vanaf de 16de eeuw.
Plantkundigen uit onze streken legden zich toe op de studie van flora en vegetatie
uit de hele wereld. De zoölogen deden hetzelfde voor wat betreft het dierenrijk.
Jean-Jacques Symoens, voormalig vast secretaris van de Koninklijke Academie
voor Overzeese Wetenschappen, is jarenlang actief geweest in Midden-Afrika en
bespreekt in dit boek de Belgische bijdrage tot de plantkundigen en zoölogische
kennis van de overzeese gebieden. Ik vermeld daarom het onderzoek van de
exotische flora alleen voor zover dat noodzakelijk is om de lezer een totaalbeeld te
geven van de aandacht van Belgische onderzoekers voor de ‘science aimable’.

▪ De periode 1815-1830
Na Waterloo (1815) reorganiseerde de Nederlandse regering de Academie van
Brussel en vestigde ze in ons land drie universiteiten: Gent, Luik en Leuven. Voor
het onderwijs in de plantkunde en de vorming van plantentuinen moesten ze in het
buitenland op zoek naar professoren. In 1822 bracht de Luikse tuinbouwer Lambert
Jacob (Jacob-Makoy, 1790-1873) vanuit Engeland de eerste exotische orchideeën
mee; daarmee begon een periode van grote tuinbouwkundige en botanische
bedrijvigheid. De in 1826 gestichte Société royale d'Horticulture des Pays-Bas (die
in 1837 de naam Société royale d'Horticulture de Belgique kreeg) liet de Kruidtuin
van Brussel aanleggen; de gebouwen

De plantentuin van de universiteit van Gent in het park van de voormalige Abdij van Baudeloo,
begin 19de eeuw. Gent, Archief Universiteit Gent ▪
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De plantentuin van de universiteit van Gent in het park van de voormalige Abdij van Baudeloo,
begin 19de eeuw. Gent, Archief Universiteit Gent ▪

werden voltooid in 1829. Te Gent begon Jacob Gijsbert Samuel van Breda
(1788-1867) in 1828 met de publicatie van Genera et species orchidearum et
asclepiadearum quas in itinere per insulam Java ... Collegerunt Dr H. Kuhl et Dr
J.-C. Van Hasselt; het werk moest in 18 afleveringen verschijnen, maar al na de
derde aflevering werd de uitgave stopgezet. Carl Ludwig Blume (1796-1862) en
Johannes Baptistus Fischer (?-1832) publiceerden tussen 1828 en 1830 te Brussel
bijna hun hele Flora Javae nec non insularum adjacentium. Koning Willem I
(1772-1843) creëerde in 1829 het Nationaal Herbarium der Nederlanden, vestigde
het te Brussel en benoemde Carl Ludwig Blume tot directeur, maar laatstgenoemde
nam het Nationaal Herbarium in 1830 mee naar Nederland. In de periode 1815-1830
bestudeerden enkele amateurs de inheemse flora. Meestal beperkte men zich tot
de zaaddragende planten en de vaatcryptogamen. Alexandre Lejeune (1779-1858),
een arts uit Verviers, publiceerde tussen 1825 en 1827 samen met Richard-Joseph
Courtois (1806-1835) een verzameling van 1.000 gedroogde vaatplanten onder de
titel Choix de plantes de la Belgique. Van 1828 tot 1836 verscheen hun Compendium
Florae belgicae. De van Malmédy afkomstige Marie-Anne Libert (1782-1865)
bestudeerde de sporenplanten in de Ardennen op een ogenblik dat daarover nog
vrij weinig bekend was. De meest invloedrijke botanist in die periode was
Barthélemy-Charles-Joseph Dumortier (1797-1878), een Doorniks politicus die
werken publiceerde over de inheemse vaatplanten, over de classificatie van de
grassen, en in 1827 een Florula belgica die, voor het eerst in België, de planten
ordende volgens een ‘natuurlijke classificatie’. In 1828 ontdekte Barthélemy Dumortier
de splitsing van plantaardige cellen door ‘cloisonnement’. Zijn Sylloge
Jungermannidearum Europae indigenarum uit 1831 was een mijlpaal in de
geschiedenis van de bryologie.

▪ De periode 1830-1880
▫ Het hoger onderwijs
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De eerste vijftig jaar na de onafhankelijkheid verkenden de Belgische hogescholen
diverse domeinen van de plantkunde. Charles Morren (1807-1858) doceerde aan
de universiteit van Gent in opvolging van de naar Nederland teruggekeerde Van
Breda.
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In 1835 werd hij hoogleraar in de plantkunde aan de universiteit van Luik. Hij maakte
er carrière als onderzoeker en mentor, en zette zich in het bijzonder in voor de
tuinbouw. Hij was redacteur van Annales de la Société royale d'Horticulture et de
Botanique de Gand van 1841 tot 1845, en van La Belgique horticole van 1851 tot
1855; samen met Louis Van Houtte (1810-1876) stichtte hij L'horticulteur belge
(1835-1857). Deze drie tijdschriften publiceerden talloze artikels over plantkunde.
Zijn zoon Edouard Morren (1833-1886) volgde hem op aan de universiteit van Luik.
Antoine Spring (1808-1872), hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van Luik,
schreef een Monographie de la famille des Lycopodiacées (1842-1850). De leerstoel
plantkunde aan de universiteit van Gent werd in 1835 toegewezen aan Jean Kickx
jr. (1803-1864). Naast veel andere werken schreef hij een Flore cryptogamique des
Flandres, die in 1867 door zijn zoon Jean-Jacques (1842-1887) werd gepubliceerd.
Jean-Jacques Kickx volgde zijn vader op als professor in plantkunde aan de
universiteit en toonde veel interesse voor sporenplanten en paleobotanica; samen
met Eugène Coemans (1825-1871) publiceerde hij in 1864 een Monographie des
Sphenophyllum d'Europe. Aan de universiteit van Leuven werd in 1835 Martin
Martens (1797-1863) benoemd tot hoogleraar plantkunde en chemie. Zijn twee
voornaamste studies, die hij in samenwerking met Henri Galeotti (1814-1858)
publiceerde, behandelen de varens en de zaaddragende planten die Galeotti in
Mexico had verzameld in de jaren 1835-1840. Edouard Martens (1831-1902), de
zoon van Martin, volgde hem op aan de universiteit en publiceerde onder meer Les
plantes alimentaires des Anciens (1858). De in 1834 gestichte universiteit van
Brussel had vóór 1851 geen leerstoel plantkunde. De eerste titularis was Joseph
Hannon (1822-1870), die in 1847 een Flore belge (zaaddragende planten en
sporenplanten) had gepubliceerd. Jean-Edouard Bommer (1829-1895) volgde hem
op in 1872. Aan het Collège Notre-Dame de la Paix te Namen verzamelde de Franse
jezuïet Auguste-Alexis-Adolphe-Alexandre Bellynck (1814-1877), die in 1842 leraar
plantkunde, zoölogie en mineralogie was geworden, een rijke bibliotheek over
plantkunde. Hij was tevens auteur van, onder meer, een Catalogue des Cryptogames
observées dans les environs de Namur (1852), een Flore de Namur (1855) - het
eerste Belgische werk over plantkunde met dichotome sleutels -, en een opmerkelijke
2

Cours élémentaire de botanique (1871-1874, 1876 ).
Van 1830 tot 1880 interesseerden vele amateurs zich voor onze sporenflora. De
legerarts Gerard-Daniel Westendorp (1813-1868) schreef onder meer Les
Cryptogames classés d'après leurs stations naturelles (1854, met een belangrijk
supplement in 1865), evenals het hoofdstuk over de zwammen in Prodromus Florae
Batavae (vol. 2, pars 4: 1866); van Eugène Coemans kennen we elf bijdragen over
mycologie, een studie van de Cladonia van de beroemde Zweedse korstmosspecialist
Erik Acharius (1757-1819) en drie studies over paleobotanica. Meerdere collecties
sporenplanten werden gepubliceerd: Plantae Cryptogamicae ... in Arduenna
(1830-1837, 4 afleveringen met elk 100 planten) van Marie-Anne Libert; Herbier
cryptogamique ou collection des plantes cryptogamiques qui croissent en Belgique
(1845-1860, 28 afleveringen met elk 50 planten) van Gerard-Daniel Westendorp en
Antoine-Charles-François Wallays (1812-1881) (veearts); Cladoniae belgicae
exsiccatae (1863-1866) van Eugène Coemans.

▫ Crépin, Dumortier en de Kruidtuin van Brussel
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François Crépin (1830-1903) maakte zich van kindsbeen af vertrouwd met de planten
uit de omgeving van Rochefort, en later met die van heel België. In 1853 publiceerde
de Academie zijn eerste werk, over een hybride Galeopsis. Hij correspondeerde
met vrijwel iedereen die belangstelling toonde voor de Belgische flora en adapteerde
voor ons land de Synopsis analytique de la flore des environs de Paris (1845) van
Ernest Cosson (1819-1889) en Ernest Germain (1815-1882). Hij publiceerde deze
adaptatie onder de titel Manuel de la Flore de Belgique. Het was een uitstekend
werkinstrument voor alle kenners van flora; het werk kende dan ook vijf uitgaven
(1860, 1866, 1874, 1882, 1884) en meerdere herdrukken (ten onrechte
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Michelaria eburonensis DUMORTIER = Bromus bromoideus (LEJEUNE) CREPIN, type uit
het Herbarium van de Nationale Plantentuin van België te Meise ▪

uitgaven genoemd). Het bezorgde Crépin in 1861 een benoeming tot leraar
plantkunde aan de Gentse Ecole d'horticulture.
In 1862 werd de Société (royale) de Botanique de Belgique opgericht. Barthélemy
Dumortier wendde zich opnieuw tot de plantkunde en werd voorzitter van het
genootschap, een positie die hij tot zijn dood in 1878 behield. Hij publiceerde werkjes
over floristiek en de geschiedenis van de plantkunde evenals Jungermannideae
Europae post semiseculum recensitae, adjunctis Hepaticis (1874). François Crépin
werd al gauw secretaris van het genootschap.
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Hulthemia berberidifolia DUMORTIER. Roos afkomstig uit de woestijnen van Afghanistan,
door Barthélemy Dumortier beschreven en opgedragen aan de Gentse plantkundige Charles
Van Hulthem. In: Botanical Register, 1829, pl. 1261. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert
I▪

Het Bulletin ervan publiceerde bijdragen van de leden. In de eerste decennia ging
het vooral om werk van floristen, gestimuleerd door Crépin.
Door toedoen van Barthélemy Dumortier, volksvertegenwoordiger en Minister
van Staat, verwierf de Belgische Staat in 1870 het herbarium van de Münchense
botanist Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868), een zeer rijk herbarium met
planten uit Brazilië. Ook de Kruidtuin van Brussel werd aangekocht. Die was tot dan
eigendom geweest van de Société royale d'Horticulture de Belgique. Hij werd
omgevormd tot Rijksplanten-
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tuin, een instelling die te vergelijken is met bijvoorbeeld de Royal Botanical Gardens
in Kew (G.-B.). De Staat verwierf de plantentuin op 1 juli 1870. Jean-Edouard
Bommer (1829-1895), lid van het wetenschappelijk korps van de Kruidtuin van de
Société d'Horticulture, behield zijn functie bij de Rijksplantentuin en verzekerde de
continuïteit tussen de twee instellingen. Nadat hij eerst had lesgegeven aan de
tuinbouwschool van Vilvoorde, kreeg hij in 1872 het verzoek plantkunde te
onderwijzen aan de universiteit van Brussel. François Crépin werd datzelfde jaar
verkozen tot conservator van de pas opgerichte afdeling plantenpaleontologie van
het Natuurhistorisch Museum te Brussel en publiceerde zeven werken over
paleobotanica. Op 31 maart 1876 werd hij directeur van de Rijksplantentuin, een
functie die hij behield tot aan zijn pensioen in 1901. Hij schreef talloze werken over
de actuele vaatflora van België alsook over het geslacht Rosa, zijn grote specialiteit.
Zijn eigen herbarium wilde rozen, één van de schatten van de Nationale Plantentuin,
telt circa 43.000 specimens.

▪ De periode 1880-1930
▫ Het hoger onderwijs en de grote monografieën
De Belgische botanici in deze periode waren de evenknie van hun voorgangers.
Een aantal ging door met het exploreren van de wereld. In de universiteiten werd
het botanieonderwijs verder ontwikkeld en gediversifieerd. Twee systematici van
de Rijksplantentuin werkten samen aan de Flora brasiliensis: Elie Marchal
(1839-1923) redigeerde de familie der Hederaceae; Alfred Cogniaux (1841-1916),
die de Plantentuin verliet voor een loopbaan in het middelbaar onderwijs, de families
van de Cucurbitaceae (1878), de Melastomataceae (1883-1888) en de Orchidaceae
(1893-1906). Cogniaux behandelde in de reeks Monographiae Phanerogamarum
de Cucurbitaceae (1881) en de Melastomataceae (1891), in Symbolae Antillanae
seu Fundamenta Florae Indiae occidentalis de Orchidaceae (1909-1910). Hij
beschreef de Cucurbitaceae voor Das Pflanzenreich, maar kon slechts één deel
afwerken; het werd gepubliceerd in 1916, het jaar van zijn dood.
Théophile Durand (1855-1912) trad in 1879 in dienst bij de Rijksplantentuin en
volgde er in 1901 François Crépin op als directeur. Tot dan toe had hij gewerkt over,
onder meer, de vaatplanten en de bladmossen van België, Zwitserland, Senegal
en Costa Rica. Onder invloed van Crépin was hij in de Rijksplantentuin begonnen
met de studie van de flora van Midden-Afrika. Samen met de Zwitser Hans Schinz
(1859-1941) en later met Emile De Wildeman publiceerde hij talloze werken over
de Afrikaanse flora. Hij publiceerde tevens belangrijke repertoria: in 1888 Index
Generum Phanerogamum; in 1896 Hortus Boissieranus; in 1898-1907, in
samenwerking met De Wildeman, Prodrome de la flore belge; in 1901-1906, in
samenwerking met de Engelsman Benjamin Daydon Jackson (1846-1927),
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Abies nobilis. Aquarel van een conifeer door Hélène Durand. In: Matériaux d'études sur les
Gymnospermes provenant des cultures du jardin botanique de l'Etat et de l'Arboretum de
Tervueren, réunis par Charles Bommer..., Brussel, 1913-1926. Meise, Nationale Plantentuin
van België ▪
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het eerste supplement van de Index Kewensis; in 1909, in samenwerking met zijn
dochter Hélène (1883-1934), Sylloge Florae Congolanae. In 1910 was hij voorzitter
van het derde internationaal congres voor plantkunde dat plaatsvond te Brussel.
Emile De Wildeman (1866-1947), die in 1887 het diploma van apotheker behaalde,
publiceerde vanaf 1885 over de zwammen en de algen. Hij trad in dienst bij de
Rijksplantentuin in 1891 en werd er directeur in 1912; in 1931 ging hij met pensioen.
Hij werd doctor in de wetenschappen met het proefschrift Etudes sur l'attache des
cloisons cellulaires (1894). Zijn eerste onderzoek bij de Plantentuin handelde over
de algen. Omstreeks 1895 ging hij onder invloed van Crépin en Durand de vaatflora
van de Onafhankelijke Congostaat bestuderen. Het werd zijn grote specialiteit. Er
zijn van hem ook enkele werken bekend over morfologische en ethologische
problemen alsook een werk in acht delen over de herbariums en levende planten
die Leon van den Bossche (1841-1911) in Tienen bij elkaar had gebracht: Icones
selectae Horti Thenensis, et Plantae novae... ex Herbario Horti Thenensis
(1899-1910). Emile De Wildeman was een zeer productief algenkenner: in 154 van
zijn werken komen de algen aan bod; minstens een honderdtal zijn er exclusief aan
gewijd. In het begin van zijn loopbaan schreef hij onder meer een Catalogue de la
flore algologique de la Suisse (1895), Flore des Algues de Belgique (1896), Prodrome
de la flore algologique des Indes néerlandaises (2 delen, 1897 en 1899) en Les
Algues de la flore de Buitenzorg (1900). In 1935 publiceerde hij Observations sur
des Algues rapportées par l'expédition antarctique de la Belgique.

▫ De inheemse flora
Na 1880 onderzochten veel amateurs de inheemse flora. Ze konden terugvallen op
een aantal basiswerken: Manuel de la flore de Belgique van Crépin, Petite Flore de
Belgique à l'usage des écoles van Cogniaux (1883, verschillende heruitgaven en
vereenvoudigde versies), Flore complète de la Belgique: Espèces indigènes et
plantes cultivées sans abri (1885) van André Devos (1834-?), Flore analytique de
la Belgique, Plantes indigènes et cultivées (1888) van Charles-Henri Delogne
(1834-1901), Geïllustreerde Flora van België (1892) van Julius MacLeod (1857-1919)
en C. Staes (acht edities). In Prodrome de la flore belge (3 delen, 1898-1907) vatten
De Wildeman en Durand de bestaande kennis over de repartitie van de
zaaddragende planten en sporenplanten in België samen. Kort daarna verviel de
traditionele floristiek in een lethargie, zowel in de Plantentuin als aan de
universiteiten; men ging ervan uit dat ze was uitgeput. In 1894 publiceerde MacLeod
Over de bevruchting der bloemen in het Kempisch gedeelte van Vlaanderen, het
belangrijkste werk over bloemenethologie dat door een Belg werd gerealiseerd.
Jean Massart, die zijn loopbaan begon aan de Rijksplantentuin en in 1905 hoogleraar
werd aan de universiteit van Brussel, bestudeerde vooral de vegetatie van België.
Samen met Charles Bommer (1866-1938) publiceerde hij Les aspects de la
végétation en Belgique (1908 en 1912). Massart schreef tevens een Esquisse de
la géographie botanique de la Belgique (1910). In 1912 pleitte hij in Pour la protection
de la nature, verschenen naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Société
royale de Botanique de Belgique, als één van de eersten voor de vestiging van
natuurreservaten in de verschillende regio's van het land. Dankzij hem kreeg de
universiteit van Brussel een proeftuin te Oudergem. Charles Bommer, die zijn vader
Jean-Edouard zowel aan de Brusselse universiteit als aan de Rijksplantentuin
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opvolgde, had bijzonder veel belangstelling voor fossiele planten en bomen. Hij
realiseerde de aanleg van een arboretum te Tervu-

Heracleum (Bereklauw). Geannoteerd ‘Kroon nog niet volkomen ontloken’, Gedateerd 1894.
Uit het schetsboek van Julius MacLeod. Gent, Museum voor de Geschiedenis van de
Wetenschappen ▪
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Jean Massart (midden) en zijn collega's aan het werk in een mobiel laboratorium op de Hoge
Venen. Brussel, Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪

ren en de installatie van een bosmuseum in de Rijksplantentuin (ingehuldigd in
oktober 1902).
Er kwamen ook belangrijke werken tot stand over de zwammen in België: Flore
mycologique belge (1880, supplementen tot in 1889) van E. Lambotte (1832-1905)
en Flore mycologique des environs de Bruxelles (1884) van Elisa Bommer
(1832-1910) en E. Rousseau.
In de periode 1880-1930 bloeide in België de algenleer op. Henri Van Heurck
(1838-1909), een door plantkunde gepassioneerd Antwerps industrieel en stichtend
lid van de Société belge de Microscopie en van het Antwerpsch Kruidkundig
Genootschap, specialiseerde zich in kiezelwieren. Hij publiceerde in 1880-1885
Synopsis des Diatomées de Belgique en in 1889 Traité des Diatomées. Hij werd
directeur van de plantentuin van Antwerpen, die hij zijn collecties naliet. Zijn vriend
Jean Chalon bestudeerde vooral de algen van de Atlantische kusten van Europa.
Aan de universiteit van Leuven ontwikkelde Alphonse Meunier (1857-1918) zijn
interesse voor het microplankton van de Noordzee.
Aan de Rijksplantentuin begon Charles-Henri Delogne aan een flora van de
Muscineae van België (1883-1885). Binnen de Société royale de Belgique kwam
dankzij Arthur Mansion (1863-1905) een afdeling bryologie tot stand die de
mossenflora van België bestudeerde. Elie Marchal deed samen zijn zoon Emile
(1871-1954) belangrijk onderzoek naar de ontwikkelingscyclus van de mossen.
Raymond Naveau (1889-1932) was één van de eersten die interesse had voor de
mossen van Midden-Afrika.
De paleobotanica kwam, dankzij de nabijheid van de steenkoolmijnen, vooral aan
bod aan de Luikse universiteit. Alfred Gilkinet (1845-1926) publiceerde over de
Devoonflora en over verschillende fossiele terreinen. Armand Renier (1876-1951),
directeur van de Belgische Geologische Dienst, wijdde zich hoofdzakelijk aan planten
uit steenkoolterreinen. Charles Bommer deed onderzoek over de fossiele geslachten
Lepidocarpon en Sigillaria en de steenkoolvegetatie.

▫ Plantenmorfologie en -cytologie
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Het onderzoek in de cytologie werd opgestart aan de Katholieke Universiteit van
Leuven door Jean-Baptiste Carnoy (1836-1899). Aan hem danken we onder meer
Biologie cellulaire (1884), de oprichting
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Kroonserre, ontworpen door Alphonse Balat voor de Brusselse dierentuin. Ze verhuisde
vervolgens naar de Rijksplantentuin te Brussel en kwam uiteindelijk terecht in de Nationale
Plantentuin van België te Meise ▪

van een laboratorium dat gerenommeerde werken en onderzoekers voortbracht,
en de vorming - samen met Gustave Gilson (1859-1944) - van het tijdschrift La
Cellule. Alphonse Meunier (1857-1918), één van Carnoys leerlingen, bestudeerde
de structuur van het zaad en het zaadvlies, alsook het laticifeerapparaat van
verschillende rubberplanten; Franciscus Janssens (1863-1924) ontdekte dat tijdens
de meiose de chromosomen van een zelfde paar fragmenten uitwisselden en hij
ontwikkelde daaromtrent zijn Théorie de la chiasmatypie (1901); Victor Grégoire
(1870-1938), die Carnoy opvolgde als directeur van het laboratorium voor botanie
en cytologie van de Leuvense universiteit, publiceerde onder meer Les cinèses de
maturation dans les deux règnes (1905-1910). Aan de universiteit van Luik creëerde
Auguste Gravis (1857-1937) een school voor beschrijvende anatomie. Een van zijn
leerlingen Hyacinthe Lonay (1871-1934) maakte een histologische classificatie van
de vliezen van de eicel en van het zaad. Aan de universiteit van Gent ontwikkelde
Camille De Bruyne (1861-1937) zich tot een specialist in de plantenanatomie.

▫ Plantenfysiologie
Léo-Abraham Errera (1857-1908), de opvolger van Jean-Edouard Bommer aan de
universiteit van Brussel, ontdekte glycogeen bij de zwammen, lokaliseerde alkaloïden
en glucosiden in planten, bestudeerde de fysisch-scheikundige transformaties tijdens
de vorming van de celwand. Een van zijn leerlingen was Emile Laurent (1861-1904),
professor aan het Institut agronomique de Gembloux. Hij publiceerde talrijke werken
over de minerale voeding van de planten. Op uitnodiging van de Onafhankelijk
Congostaat maakte hij drie reizen naar Afrika; hij hield er zich bezig met
landbouwvraagstukken, maar verzamelde er ook kostbare documentatie over de
flora en vegetatie. Een andere leerling van Errera, Georges Clautriau (1863-1900),
bestudeerde eveneens het glycogeen en de alkaloïden in planten, en, tijdens een
verblijf op Java, de stikstofhoudende voeding van de Nepenthes. Alf-

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

253
red Dewèvre (1866-1897), eveneens een leerling van Errera, bestudeerde de
lokalisatie van de alkaloïden en bepaalde schimmels; hij stierf tijdens een botanische
missie in Congo, waar hij een belangrijk herbarium had aangelegd. Aan de universiteit
van Gent interesseerde Julius MacLeod zich voor kwantitatieve correlaties tussen
plantenorganen; in 1919 publiceerde hij The Quantitative Method in Biology, dat
was voorbereid aan de universiteit van Manchester, waar de auteur tijdens de Eerste
Wereldoorlog onderdak had gevonden.

▫ Toegepaste plantkunde
De verschillende domeinen van de toegepaste plantkunde hebben in België altijd
een grote bloei gekend. Onze onderwijs- en onderzoeksinstellingen in land-, bosen tuinbouw hebben zich onderscheiden in de systematiek, de ecologie, de
fytopathologie, de genetica, enz. Er zijn in België steeds veel tuinen, parken,
liefhebbers van planten en bomen geweest evenals verenigingen waar ze konden
samenwerken. We geven hier slechts twee voorbeelden. De Société royale
d'Agriculture et de Botanique de Gand heeft Gent, waar geregeld de beroemde
Floraliën werden georganiseerd, uitgebouwd tot een internationaal tuinbouwcentrum.
G. Demoulin (1812-1881), die van 1865 tot aan zijn dood voorzitter was van de
Société royale d'Horticulture de Mons, had op zijn domein te Ghlin een grote collectie
planten in vaste grond; bovendien bezat hij uitgestrekte serres, onder meer een
verwarmde palmserre. Hij had veel vetplanten en kweekte soorten die Verheyen uit
Mexico had meegebracht. Na zijn dood schonk zijn weduwe deze collectie aan de
Rijksplantentuin te Brussel.
De Belgische tuinbouwtijdschriften genoten vaak de medewerking van botanisten.
Er is het voorbeeld van vader en zoon Morren. Later publiceerden Alfred Coigneaux
(1841-1916) en Elie Marchal (1839-1923) Les plantes ornementales à feuillage
panaché et coloré (2 delen, 1873 en 1874). Cogniaux was in 1895-1896 redacteur
van het tijdschrift Lindenia en schreef van 1896 tot 1904 een Dictionnaire
iconographique des Orchidées, door Alfred Goossens (1866-1944) met geïllustreerd
aquarellen. De orchideeën hebben altijd voor veel enthousiasme gezorgd; van Jean
Linden kennen we prachtige publicaties, zoals Pescatorea (1860).
Vele tuinbouwers trokken naar het buitenland. Gustave Delchevalerie, geboren
te Vedrin, maakte in 1870-1877 carrière te Caïro; hij leidde er de tuinen van de
kedive en werd er inspecteur-generaal van de landbouw. Hij schreef een twintigtal
werken over de vegetatie en culturen van Egypte, onder meer Flore exotique du
Jardin d'acclimatation de Ghésireh et des domaines de S.A. le Khédive (1871). Hij
stuurde verschillende Egyptische land- en tuinbouwproducten naar België, onder
meer naar de Rijksplantentuin.
Inzake boomkweek en bosbouw gaat onze aandacht in de eerste plaats naar
Alfred Wesmael (1832-1905), repetitor aan de tuinbouwschool van Vilvoorde en
daarna directeur van de plantentuin van Mons. Hij schreef meerdere studies over
de bomen van België. Charles Bommer (1866-1938) organiseerde, zoals gezegd,
een in 1902 ingehuldigd bosmuseum in de Rijksplantentuin en beheerde en
catalogiseerde het arboretum van Tervuren. Clément Aigret (1856-1921), een
uitstekend amateurflorist en ambtenaar bij Bruggen en Wegen, schreef een Flore
analytique et descriptive des plantations le long des routes de l'Etat en Belgique
(1905). De Belgische botanisten leverden eveneens een belangrijke bijdrage tot de
ontwikkeling van de culturen van Midden-Afrika.
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▪ De plantkunde na 1930
In de 20ste eeuw zou België een belangrijke rol blijven spelen in de ontwikkeling
van de plantkunde. Men exploreerde bij voorkeur het eigen grondgebied en dat van
de landen in Midden-Afrika die onder Belgisch bestuur stonden: Congo, Ruanda en
Burundi.
Walter Robyns (1901-1986) werkte van 1 november 1924 tot 15 april 1925 te Kew
(G.-B.), waar hij een monografie redigeerde over het geslacht Vangueria Jussieu
(Rubiaceae). Ze werd gepubliceerd in 1928 als eerste van een reeks werken over
de Rubiaceae die in de Rijksplantentuin zou worden voortgezet door zijn leerlingen
(E. Petit, Elmar Robbrecht, enz.). Robyns trad in functie bij de Rijksplantentuin
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op 16 april 1925. Een jaar later werd hij in Leuven benoemd. In 1971 werd hij
toegelaten tot het emeritaat. Dankzij zijn dubbele loopbaan bij de Rijksplantentuin
- waarvan hij in november 1931 directeur werd - en de universiteit speelde Robyns
een belangrijke rol in Belgische en buitenlandse wetenschappelijke kringen (bv.
oprichting van de Koninklijke Vlaamse Academie van België, stichting van de
International Association for Plant Taxonomy, creatie van de International Association
of Botanical Gardens). Maar zijn onderzoek kwam vooral de flora van tropisch Afrika
ten goede.
Aangezien de plantentuin van Brussel te klein was geworden voor de omvangrijke
collecties, ging Robyns aan het werk om een nieuwe tuin te creëren op een plaats
die zowel aan de bouwpromotoren als aan de schadelijke luchtvervuiling van de
stad was ontsnapt. De koninklijke familie verkocht het domein van Bouchout bij
Meise aan de Staat om er een nieuwe Rijksplantentuin aan te leggen. De werken
begonnen in 1938 en werden stilgelegd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het
Plantenpaleis, een geheel van toonserres, werd ingehuldigd in 1958. Het gebouw
waarin de bibliotheek en de herbaria werden ondergebracht was grotendeels voltooid
in 1962. Vanaf 1973 waren alle diensten verhuisd naar één van de best
geïnstalleerde plantentuinen in de wereld.
Reeds in 1935 had Robyns aan het Ministerie van Koloniën voorgesteld dat het
NILCO een Flore générale du Congo belge et du Ruanda-Urundi zou publiceren.
Een commissie kwam samen in april 1942. Een maand later werd het uitvoerend
comité van de Flore du Congo belge et du Ruanda-Urundi opgericht, voorgezeten
door Robyns. Het eerste deel kwam van de persen in 1948. In 1963 waren reeds
tien delen verschenen (het achtste bleef evenwel onvoltooid), in totaal circa 4.300
bladzijden gewijd aan een honderdtal families zaadplanten. Het uitvoerend comité
van de Flore hield zijn laatste bijeenkomst op 5 juni 1963. Voortaan publiceerde de
Plantentuin de Flore onder de titel Flore d'Afrique centrale, evenwel niet meer in
volumes van meerdere families maar in afleveringen per familie. Vanaf 1969 volgden
afleveringen over de families van de Pteridophyta. In 1969 maakte Paul Bamps een
collectie verdelingskaarten van Afrikaanse planten onder de benaming Distributiones
Plantarum Africanarum; elk punt duidt op kritische wijze de vindplaats van een
specimen uit een bepaald herbarium aan. Eind 1995 waren reeds 1.420 kaarten
gepubliceerd, verspreid over 42 afleveringen.
In 1930 wijdde H.J. Van Langendonck aan de universiteit van Gent een studie
aan de vegetatie van de vaatflora van België. Twee jaar later sloeg Raoul Mosseray
(1908-1940) aan de Rijksplantentuin dezelfde weg in. In 1934 verscheen Catalogue
des Ptéridophytes et Phanérogames de la flore belge van Lucien Hauman en
Simonne Balle, alsook een Nouveau manuel de la flore de Belgique et des régions
2

2

limitrophes van Jules Goffart (1864-1955) (1941 , 1945 ). Kort voor de Tweede
Wereldoorlog begonnen enkele Antwerpse en Brugse amateurs met het karteren
van de vaatflora van België volgens de methode die in Nederland werd gebruikt
door het Instituut voor Vegetatieonderzoek van Nederland (IVON); het Belgisch
Floristisch Instituut (BFI) was geboren. Het zorgde vooral voor het samenbrengen
van een omvangrijke documentatie en voor de publicatie, in 1972, van de Atlas de
la Flore belge et luxembourgeoise. Ptéridophytes et Spermatophytes van Emile van
2
Rompaey, Léon Delvosalle et medewerkers (1979 : 1.542 distributiekaarten). In
1950 startte de Rijksplantentuin met de uitgave van een Flore générale de Belgique.
o
Het eerste deel, van de hand van André Lawalrée ( 1921), behandelde de
Pteridophyta. Dezelfde auteur, af en toe bijgestaan door enkele medewerkers, wijdde
tussen 1952 en 1966 dertien afleveringen aan de Spermatophyta; daarna werd de
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reeks stopgezet als gevolg van de publicatie in 1967 van de Flore de la Belgique,
du Nord de la France et des régions voisines door Joseph-Edgard de Langhe, Léon
Delvosalle, Jacques Duvigneaud, Jacques Lambinon, André Lawalrée, William
Mullenders en Constant Vanden Berghen, in 1973 gevolgd door Nouvelle Flore de
la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions
voisines van Joseph-Edgard de Langhe, Léon Delvosalle, Jacques Duvigneaud,
2

Jacques Lambinon en Constant Vanden Berghen (1978 ). De professionele en
amateurbloemenkwekers waren zo actief dat de Plantentuin in 1975
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Herbariumzaal in de Nationale Plantentuin van België te Meise ▪

voor hen het tijdschrift Dumortiera creëerde, gewijd aan de floristiek van sporen- en
zaadplanten van België en de omliggende gebieden.
Maurice Beeli (1879-1957) publiceerde tussen 1935 en 1970, onder de aegis van
de Rijksplantentuin, de Flore iconographique des Champignons du Congo - een
collectie van in totaal 17 afleveringen en een inhoudstafel, samen 353 pagina's en
55 kleurenplaten, uitgevoerd naar aquarellen van Martha Goossens-Fontana
(1889-1957) uit de periode 1923-1956. In 1972 verscheen in een van de Flore
iconographique verschillende presentatie de Flore illustrée des Champignons
d'Afrique centrale. Philibert Biourge (1864-1942), hoogleraar aan de universiteit van
Leuven, bestudeerde onder meer de gisten en het geslacht Penicillium. Fredi
Darimont (1918-1966) onderzocht de relaties tussen de gemeenschappen van
zwammen en die van hogere planten. Andere vermeldenswaardige mycologen uit
die periode zijn: Jean Damblon, Paul Heinemann, Paul Hennebert, Paul Henrard,
Louis Imler, Pierre Martens, Fernand Sternon, René Vandendries, Paul Van der
Veken, Germain Verplancke.
Over de korstmossen van België hebben Paul Duvigneaud, Jacques Lambinon
o

en enkele anderen verdienstelijke werken gepubliceerd. Fernand Demaret ( 1911)
deed vooral onderzoek over de bladmossen van België en Midden-Afrika. Hij bezocht
tweemaal het Ruwenzorimassief. Constant Vanden Berghen was zijn evenknie voor
wat betreft de levermossen, waaraan hij het eerste deel (3 afleveringen, 1955-1957)
van de Flore générale de Belgique. Bryophytes wijdde. Voor diezelfde Flore
redigeerde Demaret, met de hulp van Emile Castagne, Jean-Louis De Sloover,
Philippe de Zuttere en T. Arts meerdere boekdelen. In 1979 publiceerde Vanden
Berghen een handige Flore des Hépatiques et des Anthocérotes de Belgique die
in 1981 in het Nederlands werd vertaald als Flora van de levermossen en
hauwmossen van België.
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Buste van Charles Darwin. Fronton van het Institut de Zoologie van de universiteit van Luik
▪
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18 De darwinistische revolutie
Geert Vanpaemel
Op 28 mei 1872 vierde de Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
de Belgique haar eeuwfeest in aanwezigheid van Koning Leopold II. Tijdens de
academische zitting nam ook de koning het woord en feliciteerde hij de instelling
voor de wijze waarop zij haar missie had volbracht. In het bijzonder loofde hij de
Academie om haar stabiliserende invloed op de morele en intellectuele ontwikkeling
van de natie. ‘In ons land, vrij en onafhankelijk, moet het intellectueel leven zich
zonder belemmeringen kunnen ontplooien. Het forum dat U aanbiedt is een neutraal
terrein waar mensen, die in het gewone leven soms heel verschillende wegen
bewandelen, elkaar de hand kunnen reiken’.
De ‘wetenschappelijke’ neutraliteit van de Academie stak inderdaad schril af tegen
de grote ideologische en politieke tegenstellingen van het jonge België. Die
neutraliteit was overigens niet absoluut. Al rond het midden van de eeuw hadden
verschillende Academieleden zich gemengd in een debat over de geschiedenis van
de Oude Leuvense Universiteit, dat duidelijk de sporen droeg van de eigentijdse
spanningen. Maar meestal stelde de Academie zich neutraal op en bleef ze buiten
het gewoel van de controversen. Dat gold vooral voor de natuurwetenschappen,
die uiteraard al minder aanleiding boden tot ideologische standpunten.
Wetenschappers van alle Belgische universiteiten en wetenschappelijke instituten
leken probleemloos met elkaar om te gaan binnen de muren van deze
eerbiedwaardige instelling.
Die situatie veranderde in het laatste kwart van de 19de eeuw. Verschillende
opvattingen omtrent de ware aard en betekenis van de natuurwetenschap vormden
de inzet van een omvattend conflict, dat in vele vakgebieden zijn sporen naliet. Er
zijn vele oorzaken te noemen die deze kentering hebben veroorzaakt. Enerzijds
trad een nieuwe generatie geleerden aan, die minder dan hun voorgangers door
de eenheidsgedachte van het onafhankelijke België waren doordrongen. Anderzijds
werkte de professionalisering van het wetenschappelijk onderzoek een steeds
verdergaande specialisatie en compartimentering in de hand. Van groot belang was
de opkomst van universitaire laboratoria, waardoor het centrum van de
wetenschappelijke activiteit werd verplaatst van de Academie (die zelf niet over
onderzoeksfaciliteiten beschikte) naar de universiteiten. Rondom deze instellingen
ontstonden ook de zgn. hogeschooluitbreidingen, die aan wetenschappelijke
popularisering deden vanuit een min of meer duidelijk ideologisch perspectief. De
neutraliserende rol van de Academie werd verder teruggedrongen door de oprichting
van de Société scientifique, een katholiek genootschap dat al gauw enkele honderden
leden telde en met haar Revue des Questions scientifiques een kwalitatief
hoogstaand en invloedrijk tijdschrift voor wetenschappelijke vulgarisatie op de markt
bracht.
De polarisatie van de Belgische wetenschappelijke wereld werd verder in de hand
gewerkt door de discussies omtrent het darwinisme. De eerste reacties op het
darwinisme waren nochtans erg gematigd. Het evolutiedebat stond in België al
langer op de agenda, maar had nooit aanleiding gegeven tot scherpe conflicten.
Pas onder invloed van de ideologisch geladen interpretatie van Darwin in Frankrijk
en Duitsland, werden ook in België hardere posities ingenomen. In de algemene
verbrokkeling van het wetenschappelijk milieu in België zou het darwinisme een
extra splijtzwam vormen.
Het is duidelijk dat het verhaal van de receptie van het darwinisme in België niet
als een louter intern wetenschappelijke aangelegenheid kan geschreven worden.
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De ingenomen stellingen hadden een veel bredere achtergrond, die raakte aan de
opvattingen
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over de betekenis van wetenschap en haar verhouding tot politieke en morele
overtuigingen. De wetenschappelijke inhoud was ondergeschikt aan de ideologische
boodschap die ermee moest worden uitgedragen. Dat neemt niet weg dat er ook
wetenschappelijke discussies plaatsvonden omtrent de evolutieleer, maar enerzijds
zijn die discussies moeilijk zoniet onmogelijk te scheiden van de ruimere
maatschappelijke debatten, en anderzijds zijn de wetenschappelijke standpunten
veel genuanceerder dan wat door de gebruikelijke termen als darwinisme of
evolutieleer in populaire zin wordt aangeduid. De vele varianten van de evolutieleer
die tijdens de laatste decennia van de 19de eeuw opgang maakten, doen het
onderscheid tussen darwinisten en antidarwinisten vervagen. Ook de introductie
van de mendeliaanse genetica na 1900, die algemeen als alternatief voor het toen
reeds als afgeschreven beschouwde darwinisme werd geaccepteerd, compliceert
elke eenvoudige analyse van de verschillende standpunten. Darwinist was vooral
nog diegene die zichzelf zo noemde, vaak ongeacht de werkelijke opvattingen die
daarachter schuil gingen.

▪ Het transformisme vóór Darwin
De evolutieleer was reeds lang vóór het baanbrekende werk van Charles Darwin
(1809-1882) een thema in de natuurwetenschap. Vooral de veel bekritiseerde
opvattingen van de Franse zoöloog Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) genoten
een grote bekendheid. Lamarck beschouwde de evolutie als een natuurlijk proces,
waarbij organismen zich door een aangepaste levenswijze konden ontwikkelen tot
een hogere levensvorm. De theorie van Lamarck was zeer speculatief en voor velen
onaanvaardbaar, maar legde wel de basis voor een meer historische visie op de
natuurlijke orde. Hoewel het transformisme van Lamarck na zijn dood snel werd
overvleugeld door het fixisme van geleerden als Georges Cuvier (1766-1832), bleef
zijn invloed nog lang nawerken en was hij ook in België bekend.
Als professor aan het Parijse Muséum d'Histoire naturelle doceerde Lamarck een
cursus over de ongewervelde dieren, waarin hij zijn taxonomische opvattingen
verwerkte. Onder de studenten die Lamarcks colleges volgden, bevond zich ook
een aantal Belgen. De bekendste van hen was de geoloog Jean-Baptiste-Julien
d'Omalius d'Halloy (1783-1875), die de lessen van Lamarck in 1810 volgde. Op dat
ogenblik werkte d'Omalius al enkele jaren aan een geologische beschrijving van
het Franse Keizerrijk en de opvattingen van Lamarck over de paleontologische
bewijzen voor het transformisme sloten goed aan bij zijn geologisch werk. De invloed
van Lamarck zal later tot uiting komen in de evolutionistische theorieën van Omalius.
De meeste Belgische biologen waren niet onder de indruk van Lamarck, maar
volgden de meer moderne en minder speculatieve theorie van Lamarcks antagonist
Georges Cuvier (1769-1832). De Leuvense hoogleraar Pierre-Joseph Van Beneden
(1809-1894) verdedigde Cuviers fixisme in zijn Anatomie comparée dat omstreeks
1850 werd uitgegeven in de befaamde Encyclopédie populaire van J. Jamar. De
vergelijking tussen de verschillende soorten, vooral in hun embryonale vorm, legde
het eenvormig grondplan van elke familie bloot, maar dit grondplan werd gewijzigd
naargelang de levensomstandigheden van elke soort. Deze aanpassing vond plaats
tijdens de ontwikkeling van het individu. Het verband tussen anatomische vorm en
habitat was daarom voor Van Beneden niet causaal van aard, maar logisch. Elk
dier beschikte precies over die specifieke organen die het toelieten in harmonie te
leven met zijn leefwereld. Over de wijze waarop deze organische aanpassing was
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gebeurd, bleef Van Beneden vaag. Een aantal keren verwees hij naar God: ‘elk dier
heeft slechts die werktuigen die God hem geschonken heeft’. Elders leek hij echter
een meer geleidelijke aanpassing te suggereren. Zo beschreef Van Beneden het
‘ontstaan’ van de slurf bij de olifant als een transformistisch proces. Door de grootte
van het hoofd en de noodzakelijk daaruitvolgende korte maar krachtige nek, kon
‘het dier geen voedsel meer door de mond opnemen. De neus is dan langer
geworden, het spierweefsel is toegenomen en het neusorgaan is om zo te zeggen
een arm geworden om het gras van de grond op te nemen en het verfrissende water
op te pompen’. De lange nek van de giraf had tot gevolg dat het dier zijn voedsel
was gaan zoeken in de kruin van de bomen.
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Pierre-Joseph Van Beneden. Anatomie comparée, Brussel, 1850. Frontispice. Brussel,
Académie royale de Belgique ▪

Ondanks dit transformistisch taalgebruik, geloofde Van Beneden vast in de
onveranderlijkheid der soorten. De wezenlijke natuurkracht, die ook tot uiting kwam
in het instinct van de dieren, was gericht op het behoud van de soort. De natuur zelf
plaatste het behoud van de soort boven het overleven van het individu. Toevallige
individuele variaties, door aanpassing aan externe levensomstandigheden, konden
dan ook nooit het wezen van de soort beïnvloeden. Grote klimaatwijzigingen konden
wel tijdelijk de soort tot adaptatie dwingen, maar steeds zou de soort terugkeren
naar haar origineel type. Soorten waren in wezen onveranderlijk.
De theorie van Lamarck werd expliciet afgewezen door de entomologist Constantin
Wesmael (1798-1872) in een openbare lezing voor de Brusselse Academie in 1847.
De leer van het ‘geleidelijk transformisme’ zoals hij Lamarcks theorie noemde, was
geheel in strijd met alle gekende verschijnselen. De ontwikkeling van het ei tot het
volwassen individu verliep ondanks zeer ingrijpende gedaanteveranderingen
onafhankelijk (in lamarckiaanse zin) van het milieu waarin de ontwikkeling plaatsvond;
evenmin had de diversiteit van levensomstandigheden van de menselijke soort
wezenlijke verschillen tussen de rassen veroorzaakt. Wesmael wees daarom het
lamarckiaans transformisme af, ook al omdat de hele theorie zeer speculatief was
(en dus volgens hem geen goede wetenschap) en omwille van de materialistische
natuurbeschouwing die ze vertolkte.

▪ De paleontologische evolutie
Hoe groot ook de consensus onder de Belgische biologen over de onveranderlijkheid
der soorten, toch vonden ook evolutionaire opvattingen nog vóór de eigenlijke
receptie van het darwinisme ingang in het wetenschappelijk milieu. Hiervoor waren
vooral de geologen verantwoordelijk. Niet gehinderd door dezelfde bezorgdheid om
een duidelijke afbakening van het soortbegrip als de biologen, toonden de geologen
zich meer bereid de mogelijkheid van een historische evolutie van de soorten te
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aanvaarden. De paleontologische reeks van de fossiele organismen, die door de
geologen werd gebruikt in hun stratigrafisch werk, vormde een krachtig argument
ten voordele van evolutie. De zoölogische bezwaren bij het verklaren van de evolutie
wogen hier veel minder sterk door. De lage professionalisering van de geologie
droeg ook bij tot het gemakkelijker bespreken van speculatieve onderwerpen binnen
de kringen van een nog grotendeels amateuristisch publiek.
De belangrijkste en meest vooraanstaande vertegenwoordiger van de Belgische
geologen, d'Omalius d'Halloy, was tegelijkertijd het boegbeeld van de evolutieleer
in België. Reeds in zijn Eléments de géologie van 1831 voerde hij transformistische
argumenten aan om Cuviers hypothese over de geologische geschiedenis van de
aarde te weerleggen. Volgens d'Omalius was het ondenkbaar dat de paleontologische
reeks van fossielen als bij toeval was ontstaan als gevolg van partiële catastrofen
van het aardoppervlak en daarmee gepaard gaande extinctie of migratie van soorten.
Tegen het transformisme (‘l'hypothèse du changement successif des êtres vivants
par la voie de la réproduction’) kon
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Jean-Baptiste d'Omalius d'Halloy, Les races humaines ou Eléments d'ethnographie, Brussel,
1845. Uitgegeven in de Encyclopédie populaire van J. Jamar. Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Albert I ▪

wel worden ingebracht dat de huidige soorten nu wel een grote stabiliteit leken te
bezitten, maar die stabiliteit was voor d'Omalius slechts schijn. De soorten konden
wel degelijk veranderen onder invloed van het voedingsregime of klimaatwijzigingen,
zoals dat o.a. door de domesticatie van de hond werd aangetoond. D'Omalius
besloot dat alle huidige soorten waren ontstaan uit de soorten die in vroegere
periodes hadden geleefd.
Hij bleef in al zijn werken een fel verdediger van deze opvattingen, maar mengde
zich niet in de discussies over de biologische verklaring. In Des races humaines ou
Eléments d'ethnographie (1845) wees hij wel op de rol van de genetische kruisingen
en de resulterende kenmerken van hybride rassen. Zijn verdediging van het
transformisme was meer gericht op het weerleggen van de catastrofetheorie, die
hem ongefundeerd leek, en op de harmonie van zijn opvatting met het katholicisme.
Zo hield hij vol dat de mens niet door evolutie uit lagere organismen was ontstaan
maar in een aparte scheppingsact. Hij beschouwde het vermogen van alle levende
wezens om zich aan te passen aan veranderde levensomstandigheden als een
bewijs van Gods wijsheid en goedheid. Vooral tijdens de laatste jaren van zijn leven
lag bij d'Omalius meer en meer de klemtoon op het aantonen van deze nauwe
samenhang tussen geloof en wetenschap.
Een heel ander gebruik van het transformisme vinden we bij de Luikse hoogleraar
André Dumont (1804-1857). Hij toonde aan dat omwille van het transformisme het
gebruik van fossielen in de stratigrafische reconstructie van de geologische lagen
niet mogelijk was. De evolutionaire ontwikkeling van de organismen liep immers
niet overal simultaan en moest ook niet noodzakelijk overal op hetzelfde ogenblik
een aanvang nemen. Het voorkomen van bepaalde organismen in twee verschillende
geologische lagen wees dus niet meteen op een gelijktijdigheid van hun ontstaan.
De paleontologie kon de geologie dus weinig diensten bewijzen, hoewel omgekeerd
de geologische dateringsmethoden wel bewijsmateriaal konden opleveren voor de
reconstructie van de paleontologische evolutie.
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▪ De eerste reacties op Darwin
In 1859 verscheen Darwins Origin of Species, het boek dat het debat over de
evolutieleer een nieuw elan zou geven. Het werk was vooral daarin revolutionair
dat de auteur een volledige en goed onderbouwde theorie voorstelde, die niets meer
had van de speculatieve beschouwingen die vroegere auteurs over dat onderwerp
hadden voorgesteld. Toch gold de invloed van Darwin minder zijn eigenlijke theorie,
dan wel het feit dat voortaan over evolutie in al haar aspecten op een
wetenschappelijke manier kon worden gedebatteerd. Terwijl geleerden als d'Omalius
zich in hun geschriften nog vaak verontschuldigden om een zo ‘onwetenschappelijk’
onderwerp als het transformisme te bespreken, werd het na de Origin goed mogelijk
de theorie als volwaardige hypothese ter sprake te brengen. Daarbij moet men zich
realiseren dat de nawerking van het darwinisme veel verder ging dan wat Darwin
expliciet had beweerd. Allerlei vragen, o.a. over het soortbegrip, over de
paleontologische evolutie, over de erfelijkheid en over de afstamming van de mens,
kwamen op één of andere wijze aan bod in de discussies. Het debat over het
darwinisme was daarom in wezen zeer veelzijdig en bleef niet louter beperkt tot de
geschriften van Darwin zelf. Overigens werden de oorspronkelijke stellingen van
Darwin al snel gemodificeerd en vervangen door een meer lamarckiaans
geïnspireerde visie op de evolutie, waarbij de nadruk niet zozeer op de natuurlijke
selectie dan wel op de autonome ontwikkeling van de individuen en de
overdraagbaarheid van verworven eigenschappen werd gelegd. Het ‘darwinisme’
was in de laatste decennia van de 19de eeuw vooral een ideologisch geladen
aanduiding van een bepaalde denkrichting, dan wel een precieze omschrijving van
een wetenschappelijke hypothese.
Ondanks de voorafgaande discussies over het transformisme, is de receptie van
het darwinisme in België slechts traag op gang gekomen. Vanuit wetenschappelijk
standpunt is dit niet verwonderlijk: de theorie van Darwin leidde niet meteen tot
toetsbare hypothesen en zou pas onder invloed van biologen als Ernst Haeckel
(1834-1919) of antropologen als Armand De Quatrefages (1810-1892) tot duidelijke
onderzoeksprogramma's leiden. Mogelijk ook werd de ruime verspreiding van het
darwinisme in België pas mogelijk na het verschijnen van de Franse vertaling in
1862. Niettemin staat wel vast dat de wetenschappelijke wereld op de hoogte was
van de Origin. In 1860 al vermeldde Pierre-Joseph Van Beneden het werk van
Darwin in een openbare redevoering voor de Academie, waarbij hij zich wellicht
enkel baseerde op de recensie die kort tevoren in het Revue des Deux Mondes was
verschenen. Twee jaar later schreef de Leuvense geoloog Charles de La Vallée
Poussin (1827-1903) over het boek: ‘Dit is ongetwijfeld de meest ambitieuze poging
die men ooit ondernomen heeft om de paleontologische gegevens te verzoenen
met de niet-bewezen hypothese van het transformisme en, zoals wel meer gebeurt
bij vraagstukken van deze aard, leidt het wetenschappelijk onderzoek en de
eerlijkheid van de auteur ertoe om de zwakte van de argumentatie duidelijk te
maken’. Over het algemeen was de
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receptie bij deze katholieke auteurs waarderend, maar afwijzend. Net als d'Omalius,
zagen deze geleerden geen noodzaak om het darwinisme over te nemen, of te
bekampen. De transformistische ideeën van d'Omalius waren al langer bekend in
België en hadden nooit tot verhitte discussies geleid. Ook nu was er, bij gebrek aan
een Belgische verdediger van een orthodox darwinisme, geen nood aan verzet.
Toch schreef Auguste Houzeau (1832-1922) al in 1867 dat ‘deze doctrine, ooit
voorgesteld door Lamarck, nu recent werd ontwikkeld door Darwin met een kracht
en een talent dat tegen hem een geweldige storm heeft doen ontstaan’. Doelde hij
daarmee op Belgische debatten, of had hij het over buitenlandse gebeurtenissen?
De vroegste verdediger van het darwinisme was wellicht Henri Le Hon (1809-1872),
die in de jaren 1840 al een geologisch handboek had gepubliceerd. Le Hon was
een typisch voorbeeld van de 19de-eeuwse amateur. Hij werd geboren in
Ville-Pommeroeul, maar verhuisde op zijn zestiende naar Brussel. Daar werkte hij
als leerjongen bij een ijzersmid. In 1830 nam hij dienst in het Belgische revolutionaire
leger en bleef militair voor de rest van zijn loopbaan. Gedurende een verblijf in
Oostende begon hij te schilderen, wat ertoe leidde dat hij in 1837 werd benoemd
tot tekenmeester aan de pas opgerichte Militaire School te Brussel. Intussen maakte
hij naam als geoloog en paleontoloog. Hij bezat een ruime verzameling specimens,
die onder andere bezocht werd door Charles Lyell (1797-1875), die grote waardering
had voor Le Hon. In 1867 publiceerde hij L'homme fossile en Europe, dat opnieuw
werd uitgegeven in 1868, 1875, 1877 en 1878. Het was een populair werk, waarin
niet alleen een overzicht gegeven werd van de fossiele menselijke vondsten, maar
ook een verklaring van de geologische geschiedenis, gebaseerd op de speculatieve
zondvloedtheorie van de Franse wiskundige Joseph Adhémar (1797-1862), een
theorie die later ook werd overgenomen en verder uitgewerkt door Charles Lyell en
James Croll (1821-1890).
In de eerste editie van L'homme fossile nam Le Hon ook een Abrégé de la théorie
de Darwin op. De tekst was een vertaling van een artikel van de Milanese geoloog
Giovanni Omboni (1829-1910), professor geologie aan de universiteit van Padua.
Waarom Le Hon die tekst uitkoos, en wat zijn relatie met Omboni was, is niet bekend.
Omboni zelf speelde in de debatten in Italië omtrent het darwinisme geen enkele
rol van betekenis. Hij stond vooral bekend als een schrijver van leerboeken en
vulgariserende werken. Zijn essay over het darwinisme bestond uit vier delen,
waarvan het eerste handelde over de gedomesticeerde rassen en hun variabiliteit.
Het tweede deel bestudeerde de variatie in wilde diersoorten. Dan legde Omboni
het proces van natuurlijke selectie uit als een strijd om het voortbestaan. Het laatste
deel trachtte te antwoorden op de argumenten die tegen de theorie van Darwin
waren ingebracht.
Aan deze tekst liet Le Hon een eigen inleiding voorafgaan, waarin hij enthousiast
de verdediging van het darwinisme op zich nam. Voor Le Hon waren de natuurlijke
selectie en de strijd om te overleven twee onafhankelijke factoren in de evolutie.
Natuurlijke selectie was het ‘onophoudelijke vermogen van de natuur om te
verwerpen wat slecht was, en om te bewaren en toe te voegen wat goed is’. De
strijd om het bestaan, ‘la concurrence vitale’ kwam de natuurlijke selectie te hulp
door de organismen op te ruimen die door de natuur waren achtergelaten. Le Hon
ging dan vooral in op enkele van de voornaamste bezwaren tegen het darwinisme,
de onveranderlijkheid van de soorten, het ontbreken van historische en geologische
bewijzen en de afstamming van de mens. Le Hon was een hevig voorstander van
Darwin en wees naar de menselijke hoogmoed als voornaamste obstakel om de
evolutieleer te aanvaarden. Dat de mens van een apenras zou afstammen, was
voor sommigen een weerzinwekkende gedachte. Le Hon betoogde echter dat een
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geleidelijke evolutie een meer natuurlijke en voor ons verstand begrijpelijke verklaring
was voor de hedendaagse diversiteit, dan een verklaring gebaseerd op een
eenmalige en ogenblikkelijke creatie. Le Hon zag dan ook geen probleem om het
darwinisme te verenigen met zijn geloof.
Uit de tekst van Le Hon mag men ook afleiden dat in België de discussies nog
niet erg ontwikkeld waren. Le Hon verwijst vrijwel uitsluitend naar Franse geleerden
als Pierre Flourens (1794-1867) en Albert Gaudry (1827-1908), en ook de Zwitser
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Edouard Clarapède (1832-1871). Nergens noemt hij een Belgische geleerde of
verwijst hij naar gebeurtenissen in eigen land. Uit alle historische studies die tot nu
toe over de receptie van het darwinisme in België zijn verschenen, blijkt inderdaad
dat niet vóór 1870 een werkelijk debat op gang kwam. Opmerkelijk is wel dat vrijwel
alle auteurs die over het darwinisme in deze vroege periode hebben geschreven,
katholiek waren. Waarom de vrijzinnige geleerden en filosofen op dit ogenblik zo
weinig belangstelling hadden voor het darwinisme is nog niet onderzocht. Wat de
receptie in het wetenschappelijk milieu betreft, vond het darwinisme vooral aanhang
bij de geologen en paleontologen, zoals d'Omalius, Le Hon, Houzeau en de La
Vallée Poussin. Een zoöloog als Van Beneden leek niet onder de indruk van de
nieuwe theorie, hoewel hij in zijn paleontologische beschouwingen ruime grenzen
stelde aan zijn fundamenteel fixisme.

▪ Scheidende wegen
In 1870 wordt Darwin benoemd tot buitenlands geassocieerd lid van de Belgische
Academie. Deze benoeming lijkt geen enkele tegenstand te hebben opgeroepen.
De meeste Belgische geleerden hadden grote waardering voor zijn geologisch werk
en zagen in zijn biologische theorie niet veel nieuws in vergelijking met het
transformisme dat al decennia lang door d'Omalius was verdedigd. De ideologische
betekenis van het darwinisme was in België nog niet tot uiting gekomen. Daarvoor
was de hele Belgische wetenschap waarschijnlijk te veel gericht op een
positivistische, empiristische visie van het natuuronderzoek, waarin weinig plaats
werd ingeruimd voor meer speculatieve theorieën. Vanaf de jaren 1870 kwam daar
verandering in, wat ongetwijfeld te maken had met de ideologische polarisering van
de Belgische samenleving. Katholieken en vrijzinnigen namen steeds meer radicale
posities in tegenover elkaar. Rondom de universiteiten van Brussel en Leuven
ontstonden studentenverenigingen, genootschappen en studiegroepjes die zich
toelegden op de interpretatie van de wetenschappelijke theorieën. Op zuiver
wetenschappelijke gebied waren de meningsverschillen heel wat genuanceerder,
maar ook de geleerden werden door het geven van voordrachten en het publiceren
van vulgariserende artikels onvermijdelijk meegesleurd in de maalstroom van
maatschappelijke tegenstellingen.
Maar niet alleen de levensbeschouwelijke aspecten kwamen in het darwinistisch
debat tot uiting. Tijdens dezelfde jaren 1870 brak in de biologie de tendens naar
professionalisering door, die zich afzette tegen zowel de classificerende ‘natuurlijke
historie’ als tegen het utilitarisme van de toegepaste wetenschappen. Biologie werd
door de jongere generatie als een zuivere wetenschap gepropageerd, met een eigen
theoretisch onderzoeksprogramma, gebaseerd op causale verbanden tussen
organisme en milieu, en steunend op de fysiologie en de embryologie als
kerngebieden. De in snel tempo opgerichte marinestations langs de kusten van de
Noordzee en de Middellandse Zee leverden de jonge biologen de noodzakelijke
werkruimten voor hun vaak darwinistisch geïnspireerd onderzoek. De verdediging
van het darwinisme was niet zelden tegelijk een verdediging van de
professionalisering van het onderzoek en van de wetenschappelijke degelijkheid
van de conclusies die werden bereikt. Het proces waarin de precieze inhoud en
interpretatie van het darwinisme werd doorgevoerd, is daarom niet te beschouwen
als een voor alle betrokken actoren in het veld uitgemaakte zaak, maar eerder als
de inzet van een retorisch steekspel, waarin het benoemen van concepten, het
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formuleren van de vraagstelling, het presenteren van relevante feiten en het
ontwikkelen van een aangepaste wetenschappelijke methodologie een zeer grote
rol speelden. Alle partijen in het debat wierpen zich op als de verdedigers van een
wetenschapsideaal, dat met hun ideologische visie overeenkwam.
Een belangrijk keerpunt in de ideologische polarisering was de oprichting van de
katholieke Société scientifique in 1875. Het doel van dit genootschap was om aan
te tonen dat tussen wetenschap en geloof geen blijvende tegenstelling kon bestaan,
en dat de ware wetenschap steeds in harmonie zou staan met de fundamentele
waarheden van het geloof. De oprichting van de Société scientifique kaderde in een
ruimer réveil van de katholieke wereld, dat enerzijds uitging van Rome en het eerste
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Het zeestation van Oostende, ondergebracht in een oesterkwekerij. Brussel, Koninklijk
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Vaticaans Concilie (1870), en anderzijds sterk werd bepaald door de intellectuele
ontplooiing van de jezuïetenorde. Aan de basis van de Société scientifique lag de
Doornikse jezuïet Ignace Carbonnelle (1829-1889), die na een verblijf in Indië en
Parijs, rond 1870 terugkeerde naar België. Carbonnelle had wis- en natuurkunde
gestudeerd en schreef heel veel beschouwende artikelen over de ontwikkelingen
van het atomisme en de thermodynamica. Carbonnelle werd secretaris van de
Société scientifique. Het genootschap kende een groot succes. Bij de oprichting in
1875 telde het al 453 leden, maar dit getal groeide in de volgende jaren al snel aan
tot meer dan 700. De Société gaf twee tijdschriften uit: een wetenschappelijke reeks
met de titel Annales en een meer vulgariserende en zeer populaire publicatie, het
Revue des Questions scientifiques. In dit tijdschrift verschenen de belangrijkste
artikelen van katholieke geleerden over het darwinisme.
Carbonnelle zelf publiceerde in de eerste jaargangen een reeks artikelen
‘L'Aveuglement scientifique’, nadien in 1881 gebundeld als boek met de titel Les
confins de la science. Carbonnelle verdedigde in dit boek de harmonie tussen
wetenschap en geloof, waarbij hij ook enkele hoofdstukken wijdde aan het
darwinisme. Volgens Carbonnelle stond het de katholieke geleerde vrij het
darwinisme al dan niet te aanvaarden, zolang men bezweek voor de verleiding van
het materialisme. Spontane generatie en transformisme ‘zijn volgens ons
wetenschappelijk onjuist, maar niet strijdig met het geloof; men

Het zoölogisch station van Napels ontving onderzoekers uit heel Europa. Luik, Centre
d'Histoire des Sciences et des Techniques ▪

spreekt de geopenbaarde waarheid niet tegen, aangezien zij hierover volstrekt niets
leert’. De ware vijand van het katholieke geloof was het materialisme, waarbij elke
verklaring van natuurverschijnselen louter en alleen op het bestaan van de materie
zou zijn gebaseerd. Carbonnelle benadrukte daarom de argumenten ten voordele
van een progressieve, gerichte evolutie, zoals die door de Engelse jezuïet St. George
Jackson Mivart (1827-1900) waren ontwikkeld. Een gelijkaardige houding werd
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ingenomen door de meeste auteurs in de Revue des Questions scientifiques, zoals
de Leuvense agronoom Alphonse Proost (1847-1931) of de jezuïet Jean d'Estienne,
waarbij zij wel persoonlijk het darwinisme als enig juiste verklaring afwezen, maar
niet het wetenschappelijk karakter ervan (op spiritualistische wijze geïnterpreteerd)
in vraag stelden.
Geleidelijk aan werd het standpunt van de katholieke geleerden harder en
afwijzender. Abbé Alphonse Lecomte, erekanunnik aan de kathedraal van Doornik
en inspecteur van het middelbaar onderwijs, schreef in 1873 en opnieuw in 1881
verschillende dikke studies over het darwinisme waarin hij betoogde dat deze leer
met zichzelf in tegenspraak was en de lezer op talloze punten misleidde door een
slordig gebruik van begrippen. Het darwinisme was voor hem een dwangjuk
geworden, dat naar believen de feiten plooide tot ze precies pasten in het
vooropgestelde evolutieschema. Dat Darwin zelf in zijn latere geschriften op
verschillende punten was afgestapt van zijn oorspronkelijke ideeën
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en o.a. de natuurlijke selectie had vervangen of aangevuld met de seksuele selectie,
was een dankbaar argument om de inconsistentie van deze gevaarlijke theorie te
bewijzen. ‘In alle domeinen van de biologie’ zo besloot hij, ‘blijft het darwinisme een
goedkope hypothese, die onverenigbaar is met de feiten’. Ook een aanvankelijk
gematigd auteur als Proost zou in latere geschriften meer de nadruk leggen op de
afwijzing van het darwinisme als een wetenschappelijk ongefundeerde theorie, wat
hem echter nog niet doet besluiten tot een totale verwerping van het evolutionaire
denken.

▪ Darwinisme en maatschappij
De heftigheid waarmee de katholieke geleerden het darwinisme bestreden, laat
vermoeden dat ook in België op dat ogenblik al een ruime belangstelling bestond
voor het darwinisme, en dat die belangstelling als ‘gevaarlijk’ werd beschouwd. Het
is echter niet zo duidelijk waar de Belgische darwinisten zich bevonden. Een meer
gestructureerde verdediging van evolutionaire denkbeelden kwam er pas met de
oprichting van de Société d'Anthropologie de Bruxelles in 1882. Dit genootschap,
dat hoofdzakelijk artsen en intellectuelen uit de omgeving van de Brusselse
universiteit bij elkaar bracht, had als programma de fysische antropologie zoals die
in Parijs door Paul Broca (1824-1880) was gepropageerd. Belangrijke thema's waren
de rassenkunde, de paleoantropologie, de comparatieve anatomie en de criminele
antropologie. De belangrijkste vertegenwoordiger van dit genootschap was Emile
Houzé (1849-1921), die als arts vooral publiceerde over craniometrie en
rassenkunde. Een tweede genootschap, waar vaak over darwinisme en evolutieleer
werd gesproken was de in 1887 opgerichte Société belge de Géologie, de
Paléontologie et d'Hydrologie, dat zich onder impuls van Edouard Dupont
(1841-1911), directeur van het Natuurhistorisch Museum, had afgescheurd van de
Société géologique de Belgique. Eén van de redenen voor deze scheiding was de
belangstelling van heel wat geologen en paleontologen om zich met
evolutievraagstukken in te laten. Dupont was zelf ook lid van de Société
d'Anthropologie, en beide genootschappen zouden verschillende gemeenschappelijke
activiteiten organiseren. In het kader van die samenwerking vond in 1893 een
discussie plaats tussen Dupont en de Brusselse antropologen omtrent de impact
van voeding op de intellectuele evolutie van de mensheid. Volgens Dupont was de
fysieke evolutie van de mens gestopt op het ogenblik dat hij tot volledige intellectuele
ontplooiing was gekomen. In de huidige toestand speelde de natuurlijke selectie
geen enkele rol meer in de menselijke evolutie. De Brusselse antropologen wezen
deze visie af; volgens hen was ook de mens nog steeds ten volle onderworpen aan
de natuurlijke selectie en dus nog tot verdere evolutie (of degeneratie) in staat.
In een heel andere context werd ook druk over het darwinisme gedebatteerd. De
liberaal Arthur Cornette publiceerde in 1874 een boek over Darwinisme en
Kathedersocialisme waarin hij het vooruitstrevend karakter van het darwinisme
onderstreept. ‘De philosophische betekenis van de ontwikkelingsleer kan samengevat
worden in een grondbeginsel: de geleidelijkheid of continuïteit. Zij bevat dus de
wetenschappelijke verrechtvaardiging van de principes der staatkundige school,
die algemeen de liberale wordt genoemd’. Cornette toonde zich hiermee een
sociaal-darwinist, hoewel hij ook begrip toonde voor de eisen van het socialisme.
In hetzelfde jaar nog antwoordde de econoom Emile de Laveleye (1822-1892)
afwijzend op elke vorm van sociaal-darwinisme. De Staat moet actief de
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rechtvaardigheid in de samenleving nastreven; elke vorm van fatalisme over de
door evolutie ontstane ongelijkheid tussen mensen moet vermeden worden.
Het sociaal-darwinisme vindt een nog sterker verdediger in de Brusselse jurist
Guillaume De Greef (1842-1924). In zijn boek Le transformisme social. Essai sur
le progrès et le regrès des sociétés uit 1895 poneerde hij drie wetten van zijn
maatschappelijke evolutieleer: de wet van de beperking, die stelt dat elke evolutie
van de maatschappij gedetermineerd wordt door darwinistische wetmatigheden; de
wet van de correlatie, waarbij elke sociale functie doorheen haar evolutie steeds
een verband moet blijven houden met andere sociale functies; en de wet van de
equivalentie, die stelt dat geen enkele sociale functie
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op de andere primeert. De Greefs ideeën stuitten op veel kritiek, maar vinden ook
aanhangers bij tal van sociologen die zich door de biologie lieten inspireren tot
maatschappelijke beschouwingen.
Een uitzonderlijk voorbeeld van een dergelijke poging om biologische wetten op
de maatschappelijke evolutie toe te passen was het befaamde boek uit 1897
L'évolution régressive en biologie et en sociologie, geschreven door drie Brusselse
geleerden: Jean Demoor (1867-1941), Jean Massart (1865-1925) en Emile
Vandervelde (1866-1938). ‘De samenleving is een organisme - het organisme is
een cellenstaat’ was hun stelling. Elke organische en maatschappelijke evolutie
ging steeds gepaard met regressie, een onomkeerbaar verlies van functies of
complexiteit. Het boek paste deze grondregel toe op de evolutie van organen, de
evolutie van dierlijke en plantaardige organismen, en de evolutie van de samenleving.
Een bijzondere toepassing vond de regressieve evolutie in het verklaren van het
voortbestaan van oudere, niet meer functionele gebruiken, waarvan voorbeelden
gevonden werden in juridische en religieuze tradities.
Niet alleen in Brussel werden dergelijke standpunten verdedigd. Aan de Gentse
universiteit was het vooral de botanicus Julius MacLeod (1857-1919) die de
toepassing van het darwinisme op de maatschappijleer voorstond. In 1883 stichtte
MacLeod een maandblad voor natuurwetenschappen, Natura, waarin hij al in de
eerste jaargang een artikel laat verschijnen over ‘Het Darwinismus’ naar aanleiding
van het overlijden van Darwin een jaar voordien. In latere jaren ging hij zich steeds
meer interesseren voor de ‘natuurkunde der maatschappijen’, zoals de titel luidde
van een leergang die hij in 1902 gaf voor de Brusselse afdeling van het Hooger
Onderwijs voor het Volk. Daarbij liet hij zich vooral leiden door het begrip ‘wederkerig
dienstbetoon’, dat hij als bioloog onderzocht in de symbiose tussen bloemen en
bijen. In 1904 schreef hij een inleiding voor de Nederlandse vertaling (door zijn
echtgenote) van Kropotkins Wederkerig Dienstbetoon, een factor der evolutie. ‘Het
valt niet te ontkennen dat de eigenlijke strijd voor het bestaan in de Natuur alom
gevoerd wordt. Wij hebben echter de aandacht gevestigd op verschijnselen ...
waaruit blijkt dat ook het wederkeerig dienstbetoon in de Natuur een hoogst
belangrijke plaats inneemt. ... Op welke wijze zal de mensch aan de wet der Natuur
gehoorzamen en den arbeid voor zijn zelfbehoud volbrengen? Het antwoord ligt
voor de hand... Zijn eigen belang gebiedt hem den strijd te vermijden overal waar
dit mogelijk is, en daarentegen heil te zoeken in het wederkeerig dienstbetoon’. De
theorie van het wederkerig dienstbetoon, die op het einde van de 19de eeuw heel
populair was, wijst al op een nieuwe verwikkeling in de receptiegeschiedenis: het
darwinisme werd steeds meer vermengd met andere, min of meer verwante
theorieën, die soms naar believen als uitwerkingen, dan wel als weerleggingen van
de oorspronkelijke ideeën van Darwin konden worden uitgelegd.

▪ Neo-lamarckisme en mendelianisme
Paul Brien (1894-1975) beweerde in een overzichtsartikel uit 1959 dat de meeste
Belgische biologen, hoezeer ze ook de evolutieleer verdedigden, in feite weinig
hebben bijgedragen tot de verdere studie van het selectiemechanisme. Als enige
uitzondering ziet hij Louis Dollo, Paul Pelseneer en Auguste Lameere. Daarmee
sprak hij zich niet uit over de embryologen, marinebiologen, geologen, paleontologen
en antropologen die elk op hun manier de evolutieleer hebben geïntegreerd in hun
studiegebied en daar toch ook bijdragen hebben toe geleverd. Toch is zijn standpunt
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niet helemaal onjuist: de Belgische wetenschappers hebben zich relatief weinig
ingelaten met het darwinisme als wetenschappelijke hypothese. De belangrijkste
bijdrage was wellicht die van Louis Dollo (1857-1931), een Franse ingenieur die
hoogleraar werd aan de Brusselse universiteit en conservator aan het
Natuurhistorisch Museum. In 1893 publiceerde hij Les Lois de l'Evolution dat een
grote weerklank vond. Dollo stelde dat de evolutie discontinu was, beperkt en
irreversibel. Of Dollo hiermee een echte darwinist mag genoemd worden, is niet
zonder meer duidelijk. Brien noemt hem een lamarckist, iets wat op het einde van
de 19de eeuw niet hoeft te verwonderen. Het darwinisme was op dat ogenblik sterk
in diskrediet geraakt door het onvermogen
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om het probleem van de erfelijkheid te verklaren. Als genetische kenmerken werden
overgedragen door een vermenging van het genetisch materiaal van beide ouders,
zoals Darwin dat voorstelde, leek een toevallige variatie binnen een populatie
onmogelijk te kunnen overleven. Vele geleerden, vooral in Frankrijk, meenden bij
Lamarck een beter houvast te vinden in de door hem geponeerde relatie tussen
anatomische vorm en levensomstandigheden. Het neo-lamarckisme was rond de
eeuwwisseling de meest gangbare evolutietheorie, zelfs in zoverre dat in de biologie
gesproken werd van een ‘crisis’, of zelfs de ‘dood’ van het darwinisme.
De belangrijkste verdediger van het darwinisme was de Brusselse zoöloog Auguste
Lameere (1864-1942). Lameere legde zich vooral toe op de fylogenese, het zoeken
naar een natuurlijke classificatie van de soorten. Daarbij was hij zich heel goed
bewust van de darwinistische verklaringen en ook van het nieuwere (mendeliaanse)
mutationisme. Het neo-lamarckisme liet hem toe de oorzaken van de evolutie te
duiden in de levensomstandigheden. Zijn belangrijke publicatie uit 1919 over Les
variations et leur hérédité chez les Mollusques was volledig
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in dit neo-lamarckisme opgevat. Een gelijkaardig standpunt vinden we later bij Paul
Pelseneer (1863-1945), vast secretaris van de Academie, die jarenlang onderzoek
deed in het marinestation van Wimereux. Ook voor hem was het milieu volledig
bepalend voor de levenswijze van de organismen en het was logisch dat hij ook
daar zocht naar verklaringen voor het transformisme. Met deze standpunten waren
de Belgische biologen overigens erg verwant met de visie van de meeste Franse
biologen. In zekere zin was dit neo-lamarckisme goed te verenigen met een beperkt
fixisme zoals Cuvier dat ooit voorstelde en, belangrijker nog, met het katholieke
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spiritualisme dat aan de evolutie een betekenisvolle oriëntatie wilde geven. De
evolutie was, ook voor de neo-lamarckisten, geen louter gevolg van toevallige
variaties, maar een doelgerichte aanpassing aan wisselende levensomstandigheden.
De introductie van de mendeliaanse erfelijkheidsleer zou het strikte geloof in het
darwinisme nog verder ondermijnen. Vooral in de botanie werd duidelijk dat de
selectie van gewassen niet gebeurde op uitwendige (fenotypische) kenmerken,
maar op ‘zuivere’ (genotypische) lijnen. Het onderzoek naar deze botanische
wetmatigheden werd o.a. in Gent bij MacLeod doorgevoerd en leidde tot een scherpe
kritiek op de Engelse biometrische school, die vasthield aan een orthodoxe
darwinistische verklaring. Het mendelianisme verdrong het darwinisme in de 20ste
eeuw, tot beide paradigma's rond de Tweede Wereldoorlog werden gecombineerd
in de zogenaamde ‘nieuwe synthese’.
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▪ Het statuut van de wetenschap
Het eigenlijke debat over het darwinisme in België was afgelopen in 1909, datum
waarop het eeuwfeest werd herdacht van Darwins geboorte, maar ook van Lamarcks
Philosophie zoologique. Alle geledingen van de Belgische wetenschappelijke wereld
sloten zich op dat ogenblik aan bij de visie dat de evolutieleer had gezegevierd. ‘E
pur si muove!’ had de Brusselse botanicus Léo Errera (1858-1905), met een knipoog
naar Galilei, al in 1899 uitgeroepen. ‘De ideeën gaan steeds vooruit. Men kan nu
al voorspellen dat de Kerk uiteindelijk zal toegeven, zoals ze dat ook heeft moeten
doen met ... de beweging van de aarde’. Venijnig voegde hij eraan toe: ‘weldra
zullen ernstige geleerden vaststellen dat niet alleen de theologen zich nooit hebben
verzet tegen het transformisme, maar zelfs dat de ideeën van Darwin al helemaal
te vinden zijn in de werken van Augustinus en Thomas van Aquino’. De Leuvense
geoloog Henry de Dorlodot (1855-1929) wilde hem enige jaren later die dienst wel
bewijzen. Hij toonde aan, geheel volgens de voorspelling van Errera, dat de leer
van de Kerkvaders en in het bijzonder van Augustinus altijd zeer positief had gestaan
tegenover de evolutie van de soorten. Meer nog, de Dorlodot associeerde Darwin
onomwonden met Newton, en noemde hen Gods herauten. Maar ondanks deze
schijnbare nederlaag voor de katholieke wetenschap, haalden ook zij hun slag thuis.
Het darwinisme dat in 1909 triomfeerde werd niet meer beschouwd als een
probleemloze doctrine, de incorporatie van de wetenschappelijke vooruitgang. Het
oorspronkelijk darwinisme was sedert 1859 ernstig in vraag gesteld door het
mutationisme van de mendelianen en overvleugeld door het neo-lamarckisme.
‘Zullen wij dan ooit,’ vroeg een populair auteur zich af, ‘den Newton der
ontwikkelingsleer mogen begroeten? Een Newton, die, door eene geniale ontdekking,
haar den onmisbaren factor aanwijzen zal? Wij laten die beslissing aan het voort te
zetten natuurhistorisch onderzoek over!’. Het radicale karakter van het darwinisme
was in katholieke kringen omgebogen tot een meer gematigde visie op de

Henry de Dorlodot. Op latere leeftijd toonde hij bijzondere interesse voor het
evolutievraagstuk. Brussel, Académie royale de Belgique ▪

evolutie van het wetenschappelijk denken. Daarmee was het statuut van de
natuurwetenschap herleid tot een voorlopige hypothese, die door verder onderzoek
of ‘eene geniale ontdekking’ zeker vooruitgang kon opleveren, maar nooit zou leiden
tot een definitieve, onbetwijfelbare kennis, die tegen het geloof kon worden
ingebracht.
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Uiteraard neemt dit niet weg dat nog vaak na 1900 scherpe polemieken werden
gevoerd, vooral in de populaire pers, over het statuut van het darwinisme in
verhouding tot het geloof. Daarbij stond echter steeds minder de eigenlijke evolutie
ter discussie; net als de stichters van de Société scientifique hadden de katholieke
geleerden niet veel moeilijkheden met het aanvaarden van die (progressieve en
gerichte) evolutie, waarbij hoe dan ook aan de mens een bijzonder statuut werd
gegeven. Uiteraard werd elke poging om vanuit het darwinisme het christelijk geloof
te ondergraven stellig afgewezen, maar tenminste op wetenschappelijk gebied lijken
katholieken en vrijzinnigen zich te hebben gevonden in het zoeken naar een
aanvaardbare verklaring voor het evolutiemechanisme.
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19 De geologie
Eric Groessens en Marie-Claire Groessens-Van Dyck
▪ De geologie van d'Omalius d'Halloy
In 1880 schreef de geoloog Michel Mourlon: ‘Op het moment zelf dat de wetenschap
één van haar grootste vooruitgangen boekte [...] was België, het mag in alle eer
worden gezegd, één van de eerste naties waar de geologie een rationele en echt
wetenschappelijke weg insloeg, dankzij de werken van d'Omalius d'Halloy,
gedenkwaardige werken in de Belgische wetenschap’. Het leven en het werk
beschrijven van diegene die terecht wordt gezien als de vader van de geologie in
België, zou meer dan honderd pagina's vergen. Anderen hebben dat al gedaan,
zoals Edouard Dupont (1876) en vooral de leerlingen van het atheneum van Ciney
(Halloy is een dorp dat deel uitmaakt van Ciney), die het eerdere werk hebben
aangevuld met veel onuitgegeven details over de administratieve en politieke
loopbaan van onze beroemde geleerde.
Jean-Baptiste-Julien d'Omalius, geboren in 1783, was de enige zoon in een
aristocratische familie die 's winters te Luik en 's zomers op het domein van Halloy
in de Condroz verbleef. Wat de natuur betreft, valt er heel wat te observeren in deze
regio, en de bibliotheek van het kasteel bevat het oeuvre van Buffon, dat d'Omalius
als kind had aangegrepen. In 1801 trok hij naar Parijs om zijn opvoeding te
vervolmaken en goede omgangsvormen te leren. Het mondaine tijdverdrijf ruilde
hij echter voor de lessen van de grote professoren van het Muséum d'Histoire
naturelle, onder wie Cuvier, Haüy en Lamarck. Hij ontwikkelde ook een sterke
bewondering voor Bonaparte.
Vanaf 1804, naar aanleiding van een reis in Lotharingen, begon hij met de redactie
van zijn reisnotities, waarin de bezochte plaatsen en de dagmarsafstanden
systematisch werden bijgehouden. In een tiental jaren, van 1804 tot 1813, heeft
d'Omalius te voet ca. 25.000 kilometer afgelegd doorheen het Franse Rijk. In 1808
publiceerde hij in het Journal des Mines zijn ‘Essai sur la géologie du nord de la
France’, dat hem dadelijk een goede reputatie bezorgde. Het jaar daarvoor had hij
reeds in hetzelfde tijdschrift de nota ‘Sur la disposition des couches du coteau de
Durbuy’ geschreven, waarin de bekende anticlinaal voorkomt die het stadje Durbuy
domineert en die sindsdien ‘Anticlinal d'Omalius’ wordt genoemd.
Terwijl hij zijn notities van zijn laatste reis aan het klasseren was, maakte een
decreet van Napoleon alle zonen van families uit onze gewesten onderluitenant
(1810). D'Omalius snelde naar Parijs om zijn zaak te bepleiten. Niet alleen werd hij
vrijgesteld
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Jean-Baptiste d'Omalius d'Halloy, door Léon Herbo Brussel. Belgische Geologische Dienst
▪
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Beschrijving van de Anticlinaal van Durbuy in: Jean-Baptiste d'Omalius d'Halloy, ‘Disposition
des Couches d'une chaîne de chaux carbonatée bituminifère à Durbuy’, Journal des Mines,
nr. 126 [1807] ▪

De Anticlinaal van Durbuy ▪

van legerdienst, ook maakte Coquebert de Mombret hem ‘directeur de statistique’
om de delfstoffenkaart van het Rijk op te stellen. Daardoor was hij voortdurend
onderweg in Frankrijk, Italië, Kroatië, Beieren, Würtemberg,... Toch bleef hij
regelmatig mededelingen houden en publiceren.
Na een laatste reis in Bretagne voltooide hij het ontwerp van zijn geologische
kaart, die hij in 1813 met een verklarende verhandeling voorlegde aan de Conseil
des Mines. De nakende gebeurtenissen zouden de publicatie van dit werk aanzienlijk
vertragen en dwongen d'Omalius zijn wetenschappelijke activiteiten te staken. Vanaf
1814, als gevolg van de invasie van België, werd de keizerlijke administratie
ontmanteld, en onder druk aanvaardde d'Omalius meerdere administratieve functies.
Willem I benoemde hem tot gouverneur van de provincie Namen. In 1827 zou de
koning hem bevorderen tot staatsraad.
In 1822 werd de geologische kaart van Frankrijk (schaal 1:4.000.000) eindelijk
uitgegeven en becommentarieerd in Annales des Mines. Een tot Engeland verlengde
editie zou volgen in 1828. Een gedetailleerder kaart was voorzien, maar is nooit
verschenen. Het is een magistraal werk dat, volgens Edouard Dupont, ‘het geologisch
gradennet van West-Europa creëerde, wat de auteur tot één der voornaamste
grondleggers van de geologie op het continent maakt’.
Na de Belgische revolutie trok d'Omalius, die zich door leeneden verbonden
voelde met de Hollandse koning, zich in zijn privé-leven terug, bij zijn echtgenote
Vicomtesse Desmaret de Biesmes en zijn drie dochters. Merkend dat zijn
onuitgegeven werk voorbijgestreefd was, begon hij didactische en filosofische boeken
te redigeren. In 1831 publiceerde hij Eléments de géologie, een werk dat zevenmaal
is heruitgegeven. Pas in 1848 ging d'Omalius terug in de politiek met een mandaat
als senator. Hij is ondervoorzitter geweest van de Hoge Vergadering van 1851 tot
1870. In 1874, op 91-jarige leeftijd, trok de onvermoeibare geleerde er nog alleen

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

op uit om de slibafzettingen van de Zenne te bestuderen. Getroffen door een
beroerte, werd hij bewusteloos naar huis gebracht; hij overleed op 15 januari 1875.

▪ De geologie in de Hollandse periode en in de eerste jaren van de
Belgische Onafhankelijkheid
We weten niet of d'Omalius indertijd als provinciegouverneur is tussengekomen bij
Koning Willem I voor de vorming van een technisch comité, belast met het
bijeenbrengen van noodzakelijk materiaal voor de vervaardiging van de geologische
kaart van het rijk. Deze opdracht zou worden toevertrouwd aan volgende
genieofficieren: de luitenanten Van Voorst en Van Panhuys, de kapiteins Prisse en
Roloff en de majoor Van Swieten. De kennis van laatstgenoemde bleek nuttig bij
het zoeken naar steenkool in Nederlands-Limburg van 1853 tot 1856. Deze officieren
doorkruisten het zuiden van ons land. Zij
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Jean-Baptiste d'Omalius d'Halloy,Essai d'une corte géologique de la France, des Pays-Bas
et de quelques contrées voisines. In: Annales des Mines, 1822 Luik. Centre d'Histoire des
Sciences et des Techniques ▪

hebben een groot aantal handgeschreven rapporten nagelaten; het reëel belang
ervan maakt het des te betreurenswaardiger dat zij bijna een kwarteeuw lang onder
het stof zijn blijven liggen.
Een koninklijk besluit van 2 oktober 1817 richtte een nationaal centraal depot op
voor mineralogie en geologie, verbonden aan het Ministerie van Waterstaat en
Openbare Werken, dat ‘alle voorwerpen van belang voor de mineralogie, de geologie
of de geschiedenis die bij opgravingen of werken in het rijk zouden kunnen worden
ontdekt,’ moest recupereren en bijeenbrengen. Om pedagogische reden was voorzien
de analoge collecties in de diverse universiteiten aan te vullen. De eerste conservator
van het depot was mijnopzichter Dekin. Een koninklijk besluit van 25 januari 1841
zou het depot overbrengen naar de in 1838 aan de Luikse universiteit opgerichte
Ecole spéciale des Mines, en bepaalde dat historisch interessante stukken die bij
opgravingen werden gevonden, gedeponeerd werden in het Museum van Brussel
(Art. 5). Volgens Xavier Stainier (1903) had deze transfer reeds plaatsgehad na de
ontbinding van het depot door Willem I in 1825, en ‘de fossielen waren overhandigd
aan het Museum van Leiden, waar zij ongetwijfeld nog steeds zijn’. Hij wijst erop
dat het gebouw waarin het depot was gevestigd, kort na de ontbinding geheel door
een brand is vernield, en hij vroeg zich af ‘wat in 1841 opnieuw zou kunnen zijn
overgebracht’.
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In 1816 werd de Academie - gesticht in 1772 door keizerin Maria-Theresia - opnieuw
samengesteld. Dit geleerd korps wijdde meerdere concours aan de geologische
beschrijving van onze provincies: Henegouwen werd gepubliceerd door Drapiez in
1823, Namen door Cauchy in 1825, Luxemburg door Steininger en
Engelspach-Larivière in 1828, Luik door Dumont en Davreux in 1832, Brabant
tenslotte door Galeotti in 1837. De Academie bekroonde eveneens, in 1826, de
verhandeling van Antoine Belpaire over de wijzigingen van onze kust sinds de
verovering van Caesar tot heden.
François-Philippe Cauchy (1795-1842), geboren te Abbeville, was ingenieur bij
de mijnadministratie van de provincies Namen en Luxemburg. Zijn verhandeling
onderscheidt zich door de overvloed en de precisie van de lokale details. Opgenomen
in de Academie, hield hij er diverse mededelingen, waarvan meerdere, daterend
van voor de publicatie van de Bulletins, nooit zijn gedrukt. Het belangrijkste werk
van Cauchy was de Carte administrative et industrielle, comprenant les mines,
minières, carrières, usines, etc., de la Belgique (1842). Cauchy ijverde bij de regering
voor het technisch onderwijs.
De Rijselaar Pierre Drapiez (1778-1856), auteur van een bekende verhandeling
(1823) waarin de geologische structuur van de provincie Henegouwen wordt
beschreven, had reeds in 1821 te Parijs een Minéralogie usuelle en in 1836 te
Brussel een Dictionnaire de chimie et de minéralogie gepubliceerd. Zoals bij Cauchy,
is zijn belangrijke rol in de geschiedenis van de wetenschappen tijdens de eerste
helft van de 19de eeuw nog niet grondig bestudeerd.
Johannes Steininger (1794-1874) was de zoon van een chirurg uit St Wendel
(Lotharingen). Na studies in Trier en Parijs onderwees hij aan het gymnasium van
Trier en wijdde hij zijn vrije tijd geheel aan geologisch onderzoek en aan geologische
reizen. We hebben van hem ook publicaties in andere wetenschapsvelden
(meteorologie, plantkunde, fysica, enz.). Hij heeft zich beziggehouden met
geschiedenis en met archeologie, en hij heeft zelfs Un examen critique de la
philosophie allemande, depuis Kant jusqu'à nos jours (1845) geredigeerd. Dat laatste
heeft hem er helaas toe gedwongen zijn favoriet onderzoek te staken. De
verhandeling van Auguste

Verhandelingen over de geologie van de Belgische provincies, bekroond door de Académie
royale de Belgique:Kaart van Brabant (Galeotti). Brussel, Académie royale de Belgique ▪
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Verhandelingen over de geologie van de Belgische provincies, bekroond door de Académie
royale de Belgique: studie over de geologie van Namen (Cauchy), methodetabel van de
minerale soorten van Henegouwen, geologische doorsnede en fossielen. Brussel, Académie
royale de Belgique ▪

Engelspach-Larivière is omstreden sinds haar verschijning. Jos Massard oordeelde
in 1996: ‘Weinig betrouwbaar voor de geoloog, blijft het werk van
Engelspach-Larivière belangrijk voor de historicus omwille van de vele gegevens
over de minerale rijkdommen van het land en de exploitatie’. Maar wie was deze
controversiële figuur? Hij zou in 1799 te Brussel zijn geboren uit een Belgische
moeder en een Elzasser vader. Na een verblijf aan de Ecole royale des Mines te
Parijs ondernam hij een reis door Noord-Europa - Scandinavië en Rusland - met
de bedoeling zich te vervolmaken in de studie van de mineralogie en de geologie.
Om zijn reis te betalen, werd hij ober in Sint-Petersburg. In 1829 werd hij benoemd
voor de leerstoel geologie van het Musée des Sciences et des Lettres te Brussel,
een aanstelling die om vrij duistere redenen niet zou worden bekrachtigd.
Engelspach-Larivière is vooral bekend voor de rol die hij tijdens de Belgische revolutie
heeft gespeeld. In de eerste septemberdagen
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werd Engelspach benoemd tot chef van de generale staf van de 5de sectie, en snel
werd hij bevorderd tot algemeen agent van het Voorlopig Bewind. In die functie
zetelde hij in het stadhuis van Brussel. Helaas is zijn revolutionaire inzet niet beloond,
want vlak voor de inhuldiging van Leopold I stierf Engelspach op 23 juli 1831 in zijn
bad aan een beroerte.
Henri-Guillaume Galeotti (1814-1858), auteur van een Mémoire sur la constitution
géognostique de la province de Brabant, is geboren te Parijs als zoon van een
Milanees immigrant. Deze verhandeling, geschreven toen hij amper 21 jaar oud
was, trok de aandacht van geografen - de gebroeders Vandermaelen - die hem een
wetenschapsmissie in Mexico voorstelden. Gedurende vijfjaar stelde hij
natuurhistorische collecties samen, onder meer een herbarium van 7.000 tot 8.000
plantensoorten, waaronder vele nieuwe. Na een ongelukkige omweg via de handel
in levende planten, waarvoor hij niet geschikt was, werd hij in 1853 gevraagd als
directeur van de tuin van de Société royale d'Horticulture, de latere Rijksplantentuin.
Ondanks zijn vroeg overlijden, heeft hij een indrukwekkende reeks publicaties
nagelaten, zowel in de plantkunde als in de geologie.
De verhandeling van André-Hubert Dumont over de geologische structuur van
de provincie Luik (1832) opende een nieuw tijdperk in de geologie van ons land.
d'Omalius d'Halloy, die was aangesteld als rapporteur, schreef dat de verhandeling
‘zich op voortreffelijke wijze onderscheidt door de juistheid en de uitgebreidheid van
de details, alsook door het belang en de nieuwheid van de algemene beschouwingen
die er in te vinden zijn’. De auteur van deze verhandeling was pas 19 jaar, en
d'Omalius ‘wist niet of het echte ontdekkingen of verzinsels van een levendige
verbeelding waren’. Voor d'Omalius was het zo'n opmerkelijk werk omdat hij de
auteur niet kende, en ‘te buitengewoon om er het bewijs niet van te willen zien’.
Deze jonge geleerde was in 1809 geboren te Luik, waar zijn vader
mijnmeetkundige was. In 1828 werd hij zelf landmeter en mijnmeetkundige. ‘Die
eerste bezigheden hebben ongetwijfeld - aldus d'Omalius - een grote invloed gehad
op de stratigrafische strekking van zijn methode’. Datzelfde jaar diende hij de
beroemde verhandeling in, die grotendeels is gewijd aan de primaire bodems. Terwijl
d'Omalius wat hij de primordiale bodems noemde in drie eenheden had verdeeld,
bepaalde Dumont, dankzij het systematisch gebruik van de stratigrafie, er de volgorde
van. Hij herkende de allure van het steenkoolterrein, waarin hij vier systemen
onderscheidde, geordend in zadels en bekkens waarvan de golvingen het aantal
kalksteenbanden van de Condroz, variabel al naargelang de plaats, verklaren. In
1878 noemde de Luikse professor Gustave Dewalque ‘dit resultaat de grootste
stratigrafische ontdekking van de eeuw [...]: het is een model van een uiterst
nauwkeurige methode waarvan de invloed zich weldra laat voelen in de werken van
tijdgenoten’.
Na het succes op het concours van 1830 wilde Dumont zijn studies vervolledigen:
hij was ingeschreven aan de universiteit van zijn geboortestad en promoveerde in
1835 tot doctor in de natuurkundige en wiskundige wetenschappen; datzelfde jaar
werd hij, tot zijn dood in 1857, universiteits-professor. Vanaf dat moment, en in
opdracht van de regering, wierp hij zich op het gedetailleerd opmaken van de
geologische kaart van België. In 1849 presenteerde hij een manuscriptexemplaar
aan de Academie, waarvan hij effectief lid was sinds 1836. De eerste kaart op
1:160.000, op negen bladen, werd gecommercialiseerd in 1853. De tweede kaart,
waarop de recente formaties waren verwijderd, verscheen in 1856. In 1849 had hij
al de Carte géologique de la Belgique et des contrées voisines op 1:80.000
uitgebracht.
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Terwijl hij aan dit kolossale oeuvre werkte, vond Dumont nog de tijd om voor de
Academie belangrijke mededelingen te houden, waaronder die ‘Sur la valeur du
caractère paléontologique en géologie’, waarin hij de toepassingen van deze
wetenschap verwierp, en die over de ‘Constitution géologique des terrains tertiaires’
(1839), waarin hij het gepast vond om de verschillende verdelingen te noemen naar
Belgische plaatsen, zoals het Landeniaan, het Brusseliaan, het Tongeriaan, het
Diestiaan, enz. Hij deed hetzelfde voor de andere onderverdelingen van de
stratigrafische schaal. Heden worden de meeste van deze namen nog wereldwijd
gebruikt. In 1853 stierf Dumont, getroffen door
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een zware hersenvliesontsteking waarvan hij nooit geheel herstelde, amper
achtenveertig jaar oud.
Zijn zoon André Dumont (1847-1920) was ingenieur, eminent geoloog en professor
aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij is de ontdekker van het Kempisch
steenkoolbekken, dat meer dan honderd jaar lang voor welvaart in het land heeft
gezorgd.

▪ Het gouden tijdperk van de paleontologie
Van bij de aanvang van de 19de eeuw werd het nut van de studies in de
stratigrafische paleontologie voor de geologische wetenschappen steeds duidelijker.
Deze methode, gebaseerd op de natuurhistorische kennis, zal de geoloog nieuwe
mogelijkheden bieden om de bodemgeschiedenis te analyseren en te reconstrueren.
Maar niet iedereen had evenveel vertrouwen in de toepasbaarheid van die
benadering. In 1847 had Dumont zelf een verhandeling geschreven waarin hij stelde
dat sinds de aarde bewoonbaar is, de zonnewarmte altijd zo'n invloed heeft gehad
dat dezelfde fauna zich nooit over het hele oppervlak zou kunnen hebben verspreid,
of anders gezegd, dat er altijd, zoals nu, verschillende fauna's zijn geweest in
éénzelfde periode. Volgens hem is het dus fout dat paleontologen de bodems, die
onder verschillende breedte dezelfde fauna tonen, als van dezelfde periode
beschouwen.
Het is begrijpelijk dat in die omstandigheden de stratigrafische paleontologie enige
moeilijkheden heeft gehad om in België te starten. Toch hebben paleontologen,
dikwijls amateurs, het begin van hun wetenschap gemarkeerd. Zo iemand was
Charles Morren (1807-1858), beter bekend als botanist en plantkweker dan als
geoloog. François Crépin, één van zijn biografen, schreef over hem: ‘Charles Morren,
meegesleept door de behoefte om te produceren, heeft zich met teveel tegelijk
beziggehouden. Indien hij zich had gespecialiseerd, als hij zijn energie had kunnen
concentreren op een kleiner aantal onderwerpen, dan zou hij de wetenschap groter
diensten hebben bewezen’. Deze zin, die gegrond is, kan ook gelden voor de meeste
andere figuren die tot nu toe zijn besproken.
Charles Morren werd in 1829 doctor in de natuurfilosofie en in de wiskundige
wetenschappen aan de universiteit van zijn geboortestad Gent. Hij had toen reeds
veel gepubliceerd, onder meer: zijn verhandeling over de fossiele poliepen uit de
Nederlanden, bekroond op een open concours van de universiteit van Groningen;
een nota ‘Sur les restes fossiles de deux cirhipèdes’ (1827) en een andere ‘Over
den betrekkelijken ouderdom der kernen van de Mollusken en andere fossile dieren’.
De paleontologie der vertebraten interesseerde eveneens deze grote geleerde, die
tevens verantwoordelijk was
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voor een Revue systématique des nouvelles découvertes d'ossements fossiles faites
dans le Brabant méridional (1828).
In 1830 ging hij naar Parijs om er zijn wetenschapsopleiding te vervolmaken,
maar de Belgische revolutie riep hem terug. Hij kreeg aan de universiteit van Gent
de lessen geologie, zoölogie en anatomie toegewezen, die door het vertrek van de
Nederlandse professoren waren opgeschort. Charles Morren nam terzelfder tijd
plaats achter de schoolbanken en hervatte zijn medische studie. Onder de publicaties
uit die periode figureren: een Mémoire sur ces animaux fossiles de la Flandre
oriëntale (1832) en een verhandeling over de in België gevonden fossiele beenderen
van olifanten (1834). Het jaar daarop publiceerde hij Descriptio Coralliorum fossilium
in Belgio repertorum, trad hij toe tot de Academie en werd hij botanicahoogleraar
aan de Luikse universiteit. Maar in 1854 moest hij zijn cursussen overlaten en geheel
op rust gaan. Zijn zoon Edouard (1833-1886), zijn opvolger in de leerstoel plantkunde,
had het genoegen sterk bij te dragen tot de realisatie van zijn vaders oeuvre.
Uit die tijd dateren eveneens de werken van Galeotti over de fossielen van het
Eoceen van Brabant, die van baron Philippe de Ryckholt (geboren te Grathem,
overleden te Visé in 1874), die van Laurent-Guillaume De Koninck over de fossielen
van het Carboon, die van Pierre-Henry Nyst (1813-1880) over de tertiaire schelpen
en koralen, vervolgens, wat later, de verhandelingen van de Leuvense professor
Pierre-Joseph Van Beneden (1809-1894) over de walvisachtigen uit het Zand van
Antwerpen. Ferdinand Beclard (1848-1897), attaché bij het Natuurhistorisch Museum
van Brussel, schreef werken over de ‘spiriferen’ van het Devoon.
Van het scala amateur-paleontologen herinneren we ons vooral Henri Le Hon
(1809-1872), geboren te Ville-Pommerceuil, waar zijn vader notaris was. Op 16-jarige
leeftijd, werd Le Hon bediende in een handelshuis te Brussel. De Belgische revolutie
veranderde zijn leven ingrijpend: na deelname aan de gevechten tegen de Hollanders
werd hij benoemd tot onderluitenant in het jonge Belgische leger. Tijdens zijn
kazernering te Oostende, begon hij te schilderen, en werd belast met de tekenlessen
aan de Militaire School. De amateur-schilder werd een amateur-geleerde. In 1844
publiceerde hij het Traité d'astronomie, de météorologie et de géologie, à l'usage
des gens du monde, dat zesmaal werd heruitgegeven. In 1858 volgde Periodicité
des grands déluges, en in 1867 L'Homme fossile, waarin hij zeer speculatieve en
fantastische theorieën verkondigde over de geschiedenis van de aarde, gebaseerd
op het oeuvre van de Franse wiskundige Joseph-Alphonse Adhémar en van de
Engelse geoloog Charles Lyell (1797-1875). Vooral die laatste zou erg onder de
indruk zijn van Le Hons mooie paleontologische collectie, en hij nam enkele
specimens mee naar Londen voor nader onderzoek. Na zijn opruststelling als
infanteriemajoor wijdde Le Hon zich uitsluitend aan de wetenschap; hij publiceerde
bij de Société géologique de France een verhandeling over de Terrains tertiaires
des environs de Bruxelles en een lavakaart van de Vesuvius. In 1870, bij het
bestuderen van onze bodems, beschreef Le Hon enkele nieuwe Devoonsoorten;
in 1871 verscheen een zeer belangrijke, helaas onafgewerkte verhandeling over
de tertiaire vissen van België.
De bijdrage van amateurs tot deze nieuwe wetenschap was aanzienlijk, maar
vaak slecht gekend. Aimé-Louis Rutot (1847-1933), erg bekend onder prehistorici,
was conservator aan het Natuurhisto-
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Aimé-Louis Rutot tijdens opgravingen Brussel, Konrklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen ▪
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Fossielen beschreven door Laurent-Guillaume De Koninck In: Annales du Musée royale
d'Histoire naturelle de Belgique. t.V. Fourie du Calcaire carbonifere de la Belgique. Brussel,
1880. Brussel, Belgische Geologische Dienst ▪

risch Museum, en zijn bijdragen tot de kennis van het Maastrichtiaan, het Senoon
en het Montiaan waren belangrijk. Hij was lid van de Académie royale de Belgique,
maar hij bekleedde een marginale plaats in de wetenschapsgemeenschap van het
land, onder meer door zijn interesse voor en zijn publicaties over het spiritisme. Zijn
collega in het Museum, Ernest Van den Broeck (1851-1932), auteur van talrijke
werken over mollusken en over levende en fossiele foraminiferen, beantwoordde
evenmin aan het ‘professioneel’ type geoloog. Hij beriep zich op ziekteverlof als
voorwendsel om zich te onttrekken aan de controle van de museumdirecteur met
de bedoeling zich te wijden aan zijn favoriet wetenschappelijk onderzoek. Zijn boek
Les cavernes et les rivières souterraines de la Belgique staat bij antiquairs nog
steeds hoog geprijsd. Van den Broeck, die zijn loopbaan begon als disconterende
bankier, was zeker zo bekend als kenner van Japan. Hij schreef ook merkwaardige
kritieken op de podiumkunsten, waaronder Notes critiques par un abonné au Théâtre
royal de la Monnaie. Wij komen nog terug op de rol van de laatste drie auteurs bij
het opmaken van de geologische kaart en bij de oprichting van de Société belge
de Géologie, waarvan Van den Broeck de eerste secretarisgeneraal was; naar
aanleiding van het honderdjarig jubileum werd in 1989 een Van den Broeck-Prijs
en een medaille met zijn beeld gecreëerd.
Tot de amateurs moeten we ook enkele geleerden rekenen die zich tot de
paleontologie hebben gewend, evenwel zonder institutionele steun. De werken van
Laurent-Guillaume De Koninck (1809-1887) hebben de internationale reputatie van
het Carboon gemaakt. Als arts en farmaceut, afgestudeerd aan de universiteit van
zijn geboortestad Leuven, had hij belangstelling voor chemie; hij trok naar Parijs en
daarna naar Duitsland om zich in deze wetenschap te scholen. Hij bekleedde
trouwens tot aan zijn emeritaat in 1876 de leerstoel industriële chemie aan de Luikse
universiteit. Na zijn installatie te Luik wijdde hij zich aan de beschrijving van de
Carboonfauna van Visé en van Doornik; André Dumont vormde daarmee in 1856
de etages van het Tournaisiaan en het Viseaan. In 1875, dankzij nieuwe,
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overvloedige inzamelingen van Edouard Dupont (1841-1911), startte
Laurent-Guillaume De Koninck een algemene herziening van de Carboonfauna in
België; zijn dood op 15 juli 1887 maakte een einde aan dit werk. Op zijn conto staan
de ontdekking van het Devoon in China en bijdragen tot de kennis van de fossielen
van Spitsbergen, Indië, Australië, enz. Toch werd hij nooit titularis van een cursus
paleontologie, waarschijnlijk omwille van een felle controverse over de waarde van
het paleontologisch karakter die hem tegenover zijn illustere collega Dumont stelde,
die, zoals bekend, sceptisch was over de rol die aan fossielen moest worden
toegekend voor de bepaling van de relatieve leeftijd van de geologische bodems.
Vreemd genoeg zal Gustave Dewalque, Dumonts opvolger, de paleontologie aan
de Luikse universiteit verdedigen.
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Elke geschiedenis van de geologie in België dient de rijke vindplaatsen van
vertebraten te vermelden die onze musea zo beroemd hebben gemaakt. De
vertebraten van België worden onvermijdelijk geassocieerd met de beroemde
iguanadons van Bernissart en met Louis Dollo (1857-1931), die ze heeft beschreven.
Dollo werd geboren in een oude Bretoense familie, en behaalde het diploma van
mijningenieur aan de universiteit van Rijsel (1877) voordat hij in 1879 in Brussel
arriveerde. In 1882 begon hij aan het Natuurhistorisch Museum van Brussel met de
studie van fossiele reptielen, in het bijzonder de beroemde iguanadons. Hij zal 47
jaar aan deze instelling verbonden blijven. Hij onderwees geografie en paleontologie
(1903-1928) aan de Brusselse universiteit. In 1893 publiceerde hij Les Lois de

L. Becker, De wedersamerstelling van het eerste skelet van een iguanadon uit Bernissart
in de Nassaukapel te Brussel, 1884. Brussel, Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenshappen ▪
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Louis Dollo en zijn medewerkers in het atelier. Brussel. Koninklijk Belgisch Instituut voor
Naturwetenschappen ▪

l'Evolution, die hij in één zin kon vatten: ‘de evolutie is discontinu, beperkt en
onomkeerbaar’. Vooral dat laatste heeft Dollo beklemtoond: ‘... in een evolutiereeks
keren de organismen waaruit zij bestaat tijdens hun transformaties nooit terug naar
eerdere, primitievere stadia’. Dat verklaart waarom ‘te gespecialiseerde types
verdwijnen zonder afstamming na te laten. Ze hebben niet langer de vereiste
soepelheid om te blijven evolueren’. Dollo heeft 477 publicaties over
vertebratenpaleontologie nagelaten, samen met de gedachte aan iemand met een
onmogelijk karakter. Zijn vriend Paul Brien zei over hem: ‘Veel te gevoelig om niet
te lijden onder de dagelijkse contacten van het leven, begiftigd met een grote
onafhankelijkheid van geest en taal, leefde hij in trotse, enigszins geringschattende
eenzaamheid, opgesloten door zijn eigen prestige’.

▪ Gustave Dewalque, Edouard Dupont en de crisis van de Belgische
geologie op het einde van de 19de eeuw
Gustave Dewalque werd geboren te Stavelot op 2 december 1826. Aan de Luikse
universiteit begon hij eerst studies in de geneeskunde (1852), daarna in de
natuurwetenschappen (1853). Hij was preparateur van de cursus menselijke
fysiologie in 1852. Na zijn benoeming tot repetitor van de mineralogiecursus en
collectieconservator (1855) richtte hij zich op de minerale wetenschappen en bezette
hij de geologieleerstoel van 1857 tot 1897. In het begin van zijn loopbaan
bestudeerde hij de Liaszandsteen van Luxemburg en bewees hij de variabiliteit der
geologische facies op éénzelfde moment in de geschiedenis van de aarde. In die
tijd geloofden nog veel geologen in de uniformiteit van sedimenten van dezelfde
leeftijd, gelieerd met de cataclysmentheorie. Dewalque stelde, middels precieze
observaties, dat dezelfde fossielen mineralogisch verschillende sedimenten kunnen
karakteriseren. In 1860 is hij één der eersten die in de lagen rood marmer,
geëxploiteerd in het Frasniaan van ons land, koraalriffen vond ‘die zich hebben
ontwikkeld op de zeebodem waar ze schiefers afzetten’. Die theorieën zouden
worden bevestigd en uitgewerkt in enkele artikels van Edouard Dupont.
Datzelfde jaar bezocht de Société géologique de France de Ardennen en vond
te Luik een historische bijeenkomst plaats. Edouard Dupont formuleerde er de idee
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van een bijzondere sedimentatie, gelokaliseerd op bepaalde plaatsen van de
Carboonzeeën, gekend onder de naam ‘Théorie des lacunes’.
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Gustave Dewalque. In: Annuaire de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique. 1911 Brussel, Académie royale de Belgique ▪

Gustave Dewalque kon zich niet vinden in Duponts opvattingen, en het is pas na
een kwarteeuw van dikwijls dramatische discussies dat kanunnik Henry de Dorlodot
er in geslaagd is de juistheid van Dewalques opvattingen te bewijzen.
In 1868 publiceerde Dewalque Prodrome d'une description géologique de la
Belgique, dat Dumonts onafgewerkt oeuvre completeerde. De opstapeling van de
termen Salmiaan, Reviniaan en Devilliaan, overeenstemmend met Dumonts visie,
werd nochtans betwist door Gosselet en Malaise. In 1874 constateerde Dewalque
de inconsistentie van de stratigrafische argumenten gericht tegen de orde die Dumont
had gegeven aan de stelsels van het Devilliaan en het Reviniaan; de toekomst heeft
hem gelijk gegeven. Als gevolg van een reis naar Engeland met de bedoeling
overeenkomsten te vinden met formaties van bij ons, verdedigde hij correlaties die
André Dumont jr. toelieten het steenkoolbekken der Kempen te ontdekken.
Geen enkele discipline van de geologie ontsnapte aan de onderzoekende blik
van deze briljante geoloog. De indrukwekkende lijst met zijn publicaties telt 550
titels, waaronder 118 notities in de Biographie nationale. De stuwende rol van deze
Belgische geleerde in de vorming, in 1873, van de Société géologique de Belgique
en van de Commission de la Carte géologique verdient eveneens een vermelding.
Men kan stellen dat sinds de Société géologique was opgericht, Dewalque er al zijn
energie aan besteedde. Naar zijn mening moest de Société die hij had gesticht het
initiatief nemen van een beweging met het oog op de vervaardiging van een
geologische kaart van België op grote schaal. Hij sprak hierover voor het eerst op
de zitting van 17 mei 1875. Zijn project werd enthousiast onthaald, maar het vergde
tijd en een administratieve lijdensweg alvorens de Belgische Geologische Dienst
werd opgericht. Op 3 november 1905 verliet Gustave Dewalque de wereld van de
wetenschap met de sereniteit die hem zijn hele leven lang had gekenmerkt.
Dewalques loopbaan zal niettemin getekend zijn door een lange rivaliteit met een
andere grote Belgische geoloog: Edouard Dupont, geboren te Dinant op 30 januari
1841. François Stockmans schreef: ‘Dupont was autoritair, wat bij ieder leidinggevend
persoon voorkomt en normaal is, soms te koppig om een fout toe te geven. Hij
verloor de sympathie van mensen die ongetwijfeld nog veel autoritairder waren.
Gelukkig zal, nu een halve eeuw is verstreken sinds zijn dood, dat wat de Belgische
wetenschap aan deze eminente geoloog te danken heeft in al zijn luister bovenkomen
en zullen de trieste persoonlijke vetes op het tweede plan schuiven’.
Hoewel hij zijn doctoraat in de natuurwetenschappen deed aan de universiteit
van Leuven, waren de contacten met vriend des huizes d'Omalius d'Halloy zijn echte
geologische leerschool. Vanaf de eerste jaren was zijn onderzoek toegespitst
enerzijds op het Carboon en anderzijds op de opgravingen in de holen van de
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valleien van Maas en Lesse, die hem gedurende een groot deel van zijn leven
zouden bezighouden.
Op 27 jaar werd hij directeur van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van
België en zou hij tonen dat hij zijn taak aankon: de instelling kende een snelle groei
en verwierf een internationale reputatie, in die mate dat de lokalen in het voormalig
paleis van Karel van Lorreinen al gauw te klein
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waren. De verhuizing naar de Leopoldwijk werd voorbereid, en Leopold II, die hem
onafgebroken steunde, zou in 1891 de nieuwe installaties inhuldigen. Dupont
bezorgde het Museum twee tijdschriften: de Annales (1875) en de Bulletins (1882).
Een regeringsbesluit van 19 juli 1878 vertrouwde de vervaardiging van de Carte
géologique de la Belgique toe aan de museumdirecteur, wat initiatiefnemer Dewalque
de leiding over het werk ontnam. Lohest merkte in 1911 op: ‘De strijd begint, een
strijd van één man tegen een officiële instelling’. ‘Een blinde strijd - schreef
Stockmans - die zich vertaalde in een verbeten polemiek met al het pejoratieve dat
dit woord inhoudt, die Dupont deed verstrakken en waardoor hij de terechte
opmerkingen van collegaleden van de Commission administrative de la Carte niet
aanvaardde, al was hij terzelfder tijd een waardevol geoloog’. Het team cartografen
bestond voor het Carboon uit Edouard Dupont en voor het Devoon Michel Mourlon,
aangevuld met Ernest Van den Broeck, Aimé Rutot en de Schot John-Clay Purves
(1825-1903) voor de secundaire, tertiaire en quartaire lagen. Negen platen waren
gepubliceerd

Edouard Dupont. Brussel, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen ▪

wanneer de fondsen door de regering werden ingehouden omwille van de kritiek
en de toenemende aanvallen. De regering decreteerde op 16 november 1896 de
oprichting van een nieuwe Geologische Dienst, verbonden aan het Mijnwezen,
waarvan de uit de Service de la Carte verwijderde Michel Mourlon de eerste directeur
werd. De museumdirectie zou er niet mee samenwerken.
De geologische atmosfeer in België was vertroebeld: herhaalde discussies binnen
de Société géologique de Belgique leidden tot de uitsluiting van leden die trouw
waren gebleven aan Dupont en zorgden voor de oprichting, in februari 1887, van
een tweede genootschap met zetel te Brussel: de Société belge de Géologie, de
Paléontologie et d'Hydrologie. Vanaf het eerste jaar zal het nieuwe genootschap
176 effectieve leden, 61 geassocieerden en 50 ereleden tellen, wat de malaise
onder de aldus verdeelde Belgische geologen goed illustreert. De twee
genootschappen bestaan nog steeds maar zijn onder impuls van Maurice Streel
gefusioneerd tot de nieuwe ‘Geologica Belgica’, waarvan één van de auteurs van
dit artikel (Eric Groessens) met trots het eerste voorzitterschap heeft waargenomen
(1994-1996). De breuk, waarvan Geert Vanpaemel de vroegste verwikkelingen op
opmerkelijke wijze heeft beschreven, wat dan een nieuw licht heeft geworpen op
de ruzie tussen de twee vijandige groepen, heeft dus meer dan honderd jaar geduurd.
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Volgens deze auteur zocht Dewalque erkenning van de geologie als zuivere
wetenschap, uitsluitend beoefend door professionele geologen. Voor Dupont, die
zijn passie voor paleontologie en prehistorie deelde met amateurs, moest de geologie
een populaire wetenschap zijn. Zij was immers gepopulariseerd doorde
wijdverspreide en meermaals heruitgegeven werken van d'Omalius d'Halloy evenals
door talrijke amateur-paleontologen die de museumcollecties regelmatig
frequenteerden. Men kan besluiten dat de twisten in de Belgische geologische
wereld voortkwamen uit verschillende appreciaties over de manier waarop deze
wetenschap moest worden beoefend.
Edouard Dupont kon zijn nederlaag moeilijk verteren; hij ondernam eerst een reis
naar Congo (1887-1888), waarna hij onderzoek verrichtte over
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het kalksteen van het Devoon en het Carboon en over de systematische opgravingen
in de holen van de provincie Namen. Na 41 jaar aan de leiding te hebben gestaan,
verliet Dupont in 1909 het Natuurhistorisch Museum. Hij stierf in Cannes op 31 maart
1911.
We signaleren dat Dupont nog andere wetenschappelijke werken heeft nagelaten:
hij heeft als eerste geologische detailkaarten van de regio Dinant getekend (1865)
en een stratigrafische schaal van het Carboon opgesteld (1863). Het subsysteem
staat sindsdien bekend als ‘Dinantiaan’.

▪ De opvolging van Dewalque
De cursus plantenpaleontologie te Luik liet Gustave Dewalque in 1879 over aan
Alfred Gilkinet, de dierenpaleontologie ging in 1884 naar Julien Fraipont. Alfred
Gilkinet (1845-1926) onderwees farmacie alvorens hij werd belast met de nieuwe
cursus paleobotanie. Hij schonk ons belangrijk onderzoek over de fossiele planten
van het Devoon van de Condroz, over de Eoceenflora van Huppaye en over die
van de klei van Andenne. Julien Fraipont (1857-1910), zoöloog, leerling en assistent
van Van Beneden, heeft een paleontologisch oeuvre nagelaten dat gaat van de
studie der Crinoidea van het Famenniaan (1889), over de tabulate koralen (1889),
tot de beschrijving van de beroemde ganoïde vis Benedius soreili uit het zwarte
marmer van Dinant (1890). De naam Julien Fraipont zal steeds worden geassocieerd
met zijn werken over de Mens van Spy. Tot zijn dood in 1910, niettegenstaande hij
ook rector was van de universiteit van Luik, ging hij door met onderzoek over de
grotten van ons land. Leon Calembert schreef in 1981: ‘De nauwgezetheid waarmee
hij de toestand der lagen analyseerde, vooral die van de twee schedels die in 1830
in de grot van Engis zijn opgegraven, volstaat om hem als de grondlegger van de
humane paleontologie te zien.’
Max Lohest, een specialist van de fossiele vissen en hun ecologie, ontdekker van
de fosfaatafzetting in Haspengouw, betrokken bij de studie van de relaties tussen
de tektoniek en de mariene sedimentatie, docent vanaf 1890, volgde Dewalque in
1897 op en gaf les tot in 1926. Hij was geboren op 8 september 1857. Na
mijningenieurstudies werd hij in 1884 assistent van Dewalque. Hij wijdde zich meer
bepaald aan het gedetailleerd opmaken van profielen in het Carboon. Hij had
belangstelling voor de genese van verschillende soorten breksies, voor de ‘antraciet’
van Visé, voor de dolomieten, die hij weigerde te beschouwen als stratigrafische
merktekens, en voor de discordantie tussen de steenkoolperiode en het Dinantiaan.
Het Cambrium van het massief van Stavelot was eveneens een geliefd terrein van
Lohest. De bijzonderheden van de metamorfose in bepaalde delen van de Ardennen
trokken zijn aandacht. In de tektoniek lanceerde hij het begrip ‘boudinage’, waarmee
hij de vorm van de kwartsietbanken in de steengroeven in de streek van Bastogne
(1907-1908) beschreef.
Vanaf 1900 voerde Lohest met zijn collega's Habets, Gilkinet, Fraipont en Cesàro
campagne om de regering te overhalen tot de vorming van de graad van
ingenieur-geoloog. Hij zal erin slagen om tijdens de Eerste Wereldoorlog, ondanks
het verbod van de vijand, de Ecole d'Anthropologie de Liège op te richten. Hij was
ook meermaals voorzitter van het Institut archéologique liégeois. Hij stierf te Luik
op 6 december 1926.
Onder de oud-studenten van Dewalque moet zeker Constantin Malaise
(1834-1916) worden vermeld. Als zoon van een Luikse arts, werd hij doctor in de
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wetenschappen, en nadien repetitor van mineralogie en van geologie onder de
leiding van Gustave Dewalque. Amper 26 jaar oud, werd hij al meteen benoemd tot
professor aan het nieuwe Institut agricole de Gembloux, voorloper van de huidige
Faculté agronomique. Het is trouwens dankzij een groep voorname meesters, onder
wie niet in de laatste plaats Malaise, dat dit instituut in enkele jaren tijd wereldfaam
verwierf en grote aantallen buitenlandse studenten wist aan te trekken. Malaise
onderwees plantkunde, dierkunde en minerale wetenschappen, een opdracht die
later onder vijf titularissen zou worden verdeeld. Het eerste wetenschappelijk werk
van Malaise handelde over de leeftijd der fyllieten van Grand-Manil, die hij plaatste
in het Onder-Devoon, in aansluiting op Dumont. In 1860 plaatste Gosselet de
ouderdom van deze
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Carte géologique de la Belgique, 1:40.000. De plaat Hastière-Lavaux-Dinant (1919) werd
opgemaakt door Henry de Dorlodot. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Kaarten en
Plannen ▪

gesteenten in het Siluur en niet in het Gedinniaan, een ouderdom die in 1863 door
Barrande is bevestigd. In 1873 publiceerde Malaise bij de Academie een Description
de terrain silurien du centre de la Belgique, waarin hij de eerste stratigrafische schaal
bepaalde van het Siluur van het massief van Brabant. In 1883 ontdekte hij in Barieux,
in de referentielaag van Tubize, het fossiel Oldhamia radiata: het bewijs van het
bestaan van het Cambrium in onze streken, wat zorgde voor een nieuwe
stratigrafische schaal voor het Onder-Paleozoïcum. Hij verrichtte onderzoek op de
eruptieve gesteenten van Brabant, vooral vanuit stratigrafisch oogpunt. ‘Gedurende
vele jaren had Malaise in zekere zin het monopolie op de studie van het Siluur van
Brabant en het gebied tussen Samber en Maas; hij had er zo'n kundigheid in
verworven dat de meeste andere geologen graag afzagen van het zware werk van
het zoeken naar fossielen in dikwijls beschadigde dagzomen’. Met het tekenen van
twintig platen droeg Malaise tevens bij tot het opmaken van de geologische kaart.
Hij publiceerde ook een Traité de Minéralogie, dat driemaal werd uitgegeven. Ook
is hij verantwoordelijk voor de ontdekking van arsenopyriet in Court-Saint-Etienne,
in 1878 iets bijzonders.

▪ De geologische kaart op 1:40.000
Een koninklijk besluit van 2 september 1885 benoemde de leden van een nieuwe
commissie, belast met het uitwerken van een project voor een grootschalige
reorganisatie van de uitvoerende diensten van de Carte géologique de la Belgique.
Op basis van het rapport van deze commissie riep een koninklijk besluit van 31
december 1889 een
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Commission géologique de Belgique in het leven die tussen 1890 en 1903 regelmatig
samenkwam en resulteerde in de bedekking van bijna heel het grondgebied op
1:40.000. Men moest tot in 1919 wachten vooraleer het werk zou worden voltooid
met de publicatie van de plaat van Dinant door Henry de Dorlodot (de auteurs van
de kaart van Dinant - Dupont en Mourlon - op 1:20.000 waren overleden).
Gelijktijdig begon het Institut cartographique militaire met het drukken van een
overzichtskaart op schaal 1:160.000, die voor het eerst werd tentoongesteld op de
wereldtentoonstelling van Luik in 1905.
België mocht fier zijn op zijn eerste complete, grootschalige geologische kaart;
zij was een wereldprimeur en meer dan één Europees land moest nog tientallen
jaren wachten op een gelijkaardige kaart. Het werkstuk, voltooid in 24 jaar - weliswaar
met enige vertraging op het tijdschema - had veel te danken aan de inzet en het
doorzettingsvermogen van Mourlon.
In zijn Rapport au Roi van 29 mei 1919 onderlijnde de Minister van Industrie de
noodzaak de geologische kaart voortdurend te herzien: ‘de exploratie van de
nationale bodem kan niet worden beschouwd als beëindigd. Zij moet regelmatig
worden hernomen en aangevuld, rekening houdend met nieuwe feiten. [...] De
geologische dienst [...] is voorbestemd om deze taak te vervullen. [...] Om een
onbetwistbare waarde te verlenen aan de revisie van de geologische kaart, is het
nuttig bij de centrale mijnadministratie een adviescommissie onder te brengen die
enkel vanuit wetenschappelijk oogpunt advies moet geven over alle problemen die
haar zullen worden voorgelegd [...]’. Het koninklijk besluit van 30 mei 1919 zou
daartoe een geologische raad oprichten. Deze instelling, die decennialang perfect
heeft gefunctioneerd, is in onbruik geraakt, want de lijst van de leden, benoemd
door de Minister voor een termijn van zes jaar, is al een tiental jaren niet meer
aangepast.
Michel Mourlon (1845-1915), over wie reeds veel is gezegd, was de kleinzoon
van Alexandre Gendebien (1789-1869), lid van het Voorlopig Bewind. Hij behaalde
het doctoraat in de natuurwetenschappen aan de universiteit van Brussel (1867)
en begon aan het Natuurhistorisch Museum in 1869 als adjunct van Henry Nyst. In
1872 zou hij hoofdconservator worden van de Sectie Geologie. We hebben hoger
de omstandigheden uitgelegd waarin hij mocht meewerken aan de eerste geologische
kaart van het koninkrijk en hoe hij in 1897 de eerste directeur werd van de Belgische
Geologische Dienst. Naast zijn cartografische werkzaamheden, organiseerde hij
de geologische dienst op moderne wijze; hij creëerde een wetenschappelijk
documentatiecentrum met theoretische en praktische inslag. De bibliotheek en het
Répertoire universel des sciences géologiques, waarvan hij de hoeksteen was,
zouden nog lang als referentie gelden voor gelijkaardige buitenlandse instellingen.
In de verslagen van de Société géologique de France van 1917 leest men: ‘hoe
vaak is inzake de Franse cartografie niet betreurd dat er geen gelijkaardige
hulpmiddelen zijn, en hoeveel problemen zijn aldus onaangeroerd gebleven [...].
Wij hebben in Frankrijk volstrekt niets dat trekt op het oeuvre van Mourlon, en we
kunnen dat enkel betreuren’.
In 1912 verliet hij de Geologische Dienst met de rang van inspecteur-generaal.
Hij is auteur van een opmerkelijke tweedelige Géologie de la Belgique (1880-1881).
Dupont had zich het Carboon toegeeigend; Mourlon was belast met de studie en
het optekenen van de lagen van het Boven-Devoon, maar hij bleef zich interesseren
voor de andere bestanddelen van de Belgische ondergrond. Voorts publiceerde hij
over krijt- en tertiaire bodems, vooral over die welke dagzomen in de omgeving van
Antwerpen. Het voortijdig overlijden van zijn echtgenote in een treinongeval en het
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nieuws van de dood van zijn zoon, gestorven op het slagveld, ondermijnden ernstig
zijn gezondheid. Hij overleed op 26 december 1915.
Mourlons opvolger bij de Geologische Dienst was Armand Renier (1876-1951),
afkomstig van Verviers. Ondanks een zwakke gezondheid behaalde hij in 1900 het
diploma van mijningenieur aan de universiteit van Luik; in 1902 werd hij
ingenieur-geoloog. Onmiddellijk na zijn studies begon hij aan een lange carrière bij
het Corps des Mines, waarvan de eerste tien jaar achtereenvolgens werden besteed
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aan verschillende centra buiten het Mijnwezen. In 1912 werd hij de tweede directeur
van de Geologische Dienst, een functie die hij gedurende dertig jaar heeft uitgevoerd.
Zijn wetenschappelijke productie is ongelofelijk uitgebreid en betreft hoofdzakelijk
de stratigrafie en de paleontologie van het steenkooltijdperk. Hij bestudeerde
gedetailleerd de koollagen van ons land en hielp mee het gebruik van de
paleontologische methode in de toegepaste geologie bevorderen. Hij sneed andere
domeinen aan: de mijnexploitatie, de tektonische evolutie van de Ardennen, de
regionale geologie, die van de ex-kolonie, de wetenschapsgeschiedenis, enz. In
1910 kreeg hij de cursus paleontologie aan de universiteit van Luik, een cursus die
hij gaf tot aan zijn emeritaat in 1946. André Grosjean, zijn opvolger bij de Geologische
Dienst, schreef in 1952: ‘een grote zin voor perfectie kon niet zonder een erg
ontwikkelde kritische geest: we hebben allemaal de stormen van zijn vaak bijtende
kritiek ondergaan... Hij had zeker geen meegaand karakter’. Hij stierf in een tehuis
in 1951.
Eén van Reniers vijanden was Eugène Mailleux, geboren te Couvin in 1875 en
overleden te Oudergem op 2 augustus 1946. Hij was conservator aan het
Natuurhistorisch Museum van Brussel en wijdde zijn hele leven aan de studie van
de stratigrafie van het Siluur en vooral van het Devoon. Zijn paleontologisch oeuvre
is aanzienlijk: het bestrijkt de meeste groepen primaire invertebraten, waarvan hij
onbetwistbaar de meest gekwalificeerde specialist was in België. De armpotigen en
de plaatkieuwigen genoten zijn voorkeur.

▪ Het Instituut voor Geologie van Leuven
Na de heropening, volgend op de Hollandse Tijd, ontwikkelde de Katholieke
Universiteit van Leuven zich snel, en zij rustte haar nieuwe faculteit Wetenschappen
uit met vijf leerstoelen. Nochtans had het domein der minerale wetenschappen veel
moeite om zich te doen gelden; het werd stiefmoederlijk behandeld. Er werden
cursussen gegeven, maar ze waren toevertrouwd aan fysici of aan chemici die,
hoewel ze gewetensvol lesgaven, het onderzoek in minerale wetenschappen
verwaarloosden. In 1863 stierf professor Martin Martens (1797-1863), houder van
de leerstoelen chemie en plantkunde, en de minerale wetenschappen zagen hun
kans. De herverdeling van de cursussen bezorgde Louis Henry de leerstoel algemene
scheikunde, die hij zeker verdiende. Dankzij deze mutatie werd het onderwijs in de
minerale wetenschappen uiteindelijk toevertrouwd aan een volstrekt toegewijd
mineraloog. Met de warme aanbevelingen van d'Omalius d'Halloy trad
Charles-Louis-Joseph-Xavier de La Vallée Poussin (1827-1903) aan met de titel
van buitengewoon hoogleraar. De impuls tot een Instituut dat bijzonder productief
ging worden en dat zou bijdragen tot de bekendheid van de universiteit
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én van de wetenschappen in België was hiermee gegeven. Nochtans kon de nieuwe
titularis van de leerstoel indertijd geen enkele academische titel doen gelden. Pas
nadat hij d'Omalius d'Halloy had ontmoet, zou hij, ondanks zijn sterke voorkeur voor
filosofie en letteren, zich enthousiast op de minerale wetenschappen storten. Zijn
toetreding tot de universiteit van Leuven betekende het begin van een vruchtbare
loopbaan die pas zou eindigen met zijn dood. De stichter van de mineralogieschool
van Leuven was bij zijn studenten bekend onder de bijnaam ‘jarret d'acier’ (omdat
ze hem met moeite konden volgen op het terrein). Hij was zeer gevoelig en in alle
omstandigheden hoffelijk. Zijn pedagogisch talent leek zich te voeden met zijn liefde
voor de jeugd en de letteren, en zijn echte gave als onderzoeker gaf hem een
doorslaggevende rol in de ontwikkeling van de geologie in België. Heel snel zag hij
het belang in van de nieuwe techniek van de microscopische slijpplaatjes van
gesteenten, en hij paste die met succes toe op de studie van de eruptieve gesteenten
van België, wat een nieuwe en succesvolle onderzoekspiste opende die tot vandaag
wordt benut in de petrografie. Met zijn inzicht merkte hij ook de problemen die
opdoken door de classificatie van de Dinantiaankalkstenen van Edouard Dupont
en hij herkende de reële aard van de speciale faciës van het Tournaisiaan en het
Viseaan. Als algemeen geoloog interesseerde hij zich zeer vroeg voor de ontluikende
fysische geografie, die niets anders is dan de morfologische studie van de aardkorst,
en hij stelde een relevant model voor van de erosiegeschiedenis van de Maasvallei.
Tot slot had hij het verstand om op tijd een aantal bevoegdheden af te staan aan
zijn medewerkers, en vanaf 1895 vertrouwde hij het onderwijs van de stratigrafische
paleontologie toe aan kanunnik Henry de Dorlodot (1855-1929), die hij uit de faculteit
Filosofie plukte om de duurzaamheid van zijn leven en werk aan de universiteit
enigszins te verzekeren.
Henry de Dorlodot werd geboren te Marchienneau-Pont in 1855. Hij had een
klassiekere academische vorming gehad dan de La Vallée Poussin, vermits hij te
Leuven een doctoraat in de filosofie begon nadat hij te Namen de graad van
kandidaat in de natuurwetenschappen had behaald. Als ant-
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woord op zijn religieuze roeping verdedigde hij in 1885 te Rome een doctoraatsthesis
in de theologie, waarna hij te Namen deze discipline en vervolgens te Leuven filosofie
ging doceren. De geologie vulde zijn vrije tijd, wat zich uitte in publicaties, waaronder
een mooie synthese over het Devoon. Zijn onderzoek was eveneens opmerkelijk
in de domeinen van de stratigrafie en de tektoniek van Paleozoïcumbodems, wat
de aandacht trok van de La Vallée Poussin. Zijn toenemende successen maakten
hem vervanger voor speciale geologie, vervolgens voor algemene geologie; de
toekomst van het Instituut voor Geologie was verzekerd wanneer hij in 1903
hoofdtitularis geologie werd, een post die hij bekleedde tot in 1923. In het Liber
Memorialis,
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gepubliceerd in 1909 ter gelegenheid van een universiteitsjubileum, schreef de
rector dat het aan de Kanunnik te danken was dat de universiteit een prachtig instituut
voor geologie en mineralogie bezat dat door zijn modelorganisatie en zijn rijke
collecties ‘tussen gelijkaardige instellingen aanspraak kan maken op de hoogste
rang’. Het dient gezegd dat de aankoop van de collecties en de uitbreiding van de
lokalen door hem persoonlijk werden bekostigd!
Met zijn buitengewone vooruitziende blik stond hij open voor de tektoniek, en hij
nam actief deel aan de uitwerking van de overschuivingtheorie. Hij was sterk in het
zoeken naar een mechanische verklaring voor elke oneffenheid die de regelmaat
der lagen verbrak, en als zelfverzekerd dialecticus verdedigde hij zijn visie, ook als
dit hem in conflict bracht met collega's. Aan de autoriteit van deze energieke,
waarheidlievende man werd niet getwijfeld.
Toen zijn fysieke kracht verzwakte, heroriënteerde hij zijn denken, en hij wijdde
zich geheel aan de problemen van de evolutie van de soorten. Zo ging hij in 1909
enthousiast in op de uitnodiging vanwege de universiteit van Cambridge ter
gelegenheid van het eeuwfeest van Darwins geboorte. In die tijd was het dapper,
zelfs verdacht om als priester dergelijke wetenschappelijke posities in te nemen.
Toch dacht de Kanunnik niet schizofreen over het probleem, en zijn
wetenschappelijke en religieuze visies leken hem nooit onverenigbaar. Gedurende
de Eerste Wereldoorlog liet hij zijn collega's meegenieten van de kennis die hij in
dit domein had verworven tijdens lezingen die werden gepubliceerd. Alleen de
evolutie van de mens wordt in dit werkje niet aangesneden. De dood had hem
overvallen voordat hij zijn gedachten over dit delicaat onderwerp op papier kon
zetten.

▪ De geologie aan de universiteit van Gent
De Gentse universiteit, gesticht in 1817, telde eerst vier faculteiten en zestien
professoren, waarvan negen buitenlanders. Mineralogie werd gegeven door een
professor van de faculteit Natuurkundige en Wiskundige Wetenschappen: de eerste
titularis van de cursus was de Duitse plantkundige Frans-Peter Cassel (1784-1821).
Na zijn dood werd hij opgevolgd door Charles-Auguste Van Coetsem (1788-1865),
specialist interne geneeskunde en pathologie; die werd zelf vervangen door de
Hollander Jacob Van Breda (1788-1867), die geologie had gestudeerd te Parijs en
echte interesse had voor de aardwetenschappen. Hij publiceerde werken over
fossiele planten afkomstig uit de steenkoolmijnen, over het dolomiet van Durbuy en
over resten van de vertebraten van Maastricht. Hij werd na de Belgische revolutie
vervangen door Charles Morren, en ging aan de universiteit van Leiden dierkunde
en geologie doceren.
Na de reorganisatie van de universiteit in 1835 werd Hippolyte Margelin
(1799-1848) belast met het herstel van het geologieonderwijs. Deze zoon van een
te Ieper wonend Frans militair was een mijningenieur met een vreemd karakter, die
praktisch tegelijk rector én geestesziek werd. Zijn vervanger was Maximilien Dugniolle
(1822-1903), op dat moment amper 25 jaar oud. Hoewel vooral botanist, bekleedde
hij de leerstoel gedurende 45 jaar.
In 1888 nam één van de bekendste en roemrijke geologen van de 19de eeuw
bezit van deze leerstoel. Alphonse Renard (1842-1903) was geboren te Ronse uit
zeer gelovige Franstalige ouders; hij trad in bij de jezuïeten in 1863. In 1871 liet zijn
orde hem studeren te Maria Laach in de Eifel, waar hij in de ban raakte van de
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geologie. Hij vervolgde zijn opleiding te Wenen, waarna hij in Leuven filosofie ging
studeren. Tegelijk deed hij geologisch onderzoek, dikwijls in samenwerking met
Charles de La Vallée Poussin, met wie hij een antwoord formuleerde op een vraag
van de Academie over de Caractères minéralogiques et stratigraphiques des roches
dites plutoniennes de Belgique et de l'Ardenne française (1876). Renard
introduceerde zo in België de petrografische studie met slijpplaatjes. Hij onderwees
gedurende negen jaar aan het jezuïetencollege van Leuven, waarna hij met drie
andere jezuïeten vertrok om te Quito, Ecuador, een katholieke universiteit op te
richten.
In 1872 organiseerde de Britse Admiraliteit een oceanografische expeditie van
drie jaar met de ‘Challenger’ met de bedoeling monsters te verza-
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melen van water, sedimenten en biologische organismen uit bijna alle oceanen.
Deze monsters werden bezorgd aan verschillende experts over heel de wereld; als
partner voor de minerale studies werkte Renard mee aan de eerste geologische
kaart van de zeebodem (1894). In 1877 werd Renard tot priester gewijd en benoemd
tot conservator aan het Natuurhistorisch Museum van Brussel. Na een lange
spirituele evolutie, twijfelend over de relatie tussen geloof en wetenschap, verliet hij
in 1886 de jezuïetenorde, maar pas na de dood van zijn moeder in 1898 zei hij het
priesterschap vaarwel. In 1901 huwde hij te Londen de jonge buurvrouw van zijn
moeder. Hij stierf in 1903.
Eén van Renards meest briljante studenten was ongetwijfeld Jules Cornet
(1865-1929). Hij was preparateur aan het instituut voor zoölogie en vergelijkende
anatomie op het ogenblik dat zijn vader François-Léopold Cornet (1834-1887)
overleed. Deze laatste had al op 19-jarige leeftijd zijn diploma behaald aan de Ecole
des Mines du Hainaut, en hij was een professionele loopbaan begonnen in de
mijnen, waar hij snel een directiepost veroverde. Hij zou de mijn verlaten om samen
met zijn vriend Alphonse Briart zijn eigen pas ontdekte fosfaatexploitatiemaatschappij
te stichten. Helaas kwam die niet van de grond. Daarop oriënteerde hij zich naar
de wetenschap. Zijn leven lang werkte hij samen met Alphonse Briart (1825-1898).
Hun publicaties zijn ontelbaar; sommige hebben hun stempel gedrukt op de
internationale geschiedenis van de geologie. Zo was hun mededeling uit 1863 over
de grote overschuiving aan de zuidkant van het Belgische steenkoolterrein de eerste
beschrijving van zo'n onderwerp. Twee jaar later beschreven ze de fossielrijke
kalksteen van Mons, die nadien uitvoerig is bestudeerd. Zij zouden ook nog een
beschrijving geven van de krijtlagen van Henegouwen die nog steeds aan de basis
ligt van onze stratigrafische schaal, en al hun vrije tijd zou gaan naar de studie van
de geologie en de paleontologie van deze provincie.
Bij de dood van zijn vader besloot Jules Cornet diens werk voort te zetten, en
Renard hielp hem daarbij door hem te benoemen als assistent (of preparateur). In
1897 werd hij benoemd tot leraar aan de Ecole des Mines te Mons. Bij de dood van
Renard koesterde hij de hoop hem te mogen vervangen op de leerstoel geologie,
maar de geschiedenis besliste er anders over en hij zou in Gent alleen maar fysische
geografie onderwijzen. Hij wordt terecht beschouwd als de grondlegger van de
geologie van Congo (Expeditie Bia-Francqui in 1891-1893, en in 1895), waar hij de
rijke koperlagen van Katanga ontdekte. Door de ‘vervlaamsing’ van de universiteit
van Gent (koninklijk besluit van 20.10.1923) werd Cornet geleidelijk in zijn
leeropdracht beperkt. We bezitten van hem een degelijke studie over alle aspecten
van de geologie van de Haine, evenals een magistraal, vierdelig Traité de Géologie
en het bescheiden werk Leçons de Géologie. Hij is overleden te Mons op 17 mei
1929.
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20 Naar de kern van het leven: de biologie
Robert Halleux
In 1802 bedachten Jean-Baptiste de Monet de Lamarck (1744-1829) en Ludolf
Treviranus (1779-1864) onafhankelijk van elkaar de term biologie als benaming
voor de studie van de algemene levensprocessen. Het leven werd spontaan
aangevoeld als een eenheid. Dat werd bevestigd eens de celtheorie daarvoor de
noodzakelijke materiële basis had aangereikt en de evolutieleer het leven in de
geschiedenis had ingepast. Uiteindelijk zou de levende materie omstreeks het
midden van de eeuw steeds meer een kwestie worden van fysica en scheikunde.
Het uitgestrekte werkveld werd vanuit twee invalshoeken benaderd. De dierkunde,
de vergelijkende anatomie, de algemene anatomie (d.w.z. de histologie), de
embryologie en de latere ontwikkelingsbiologie legden zich toe op de vorm, de
experimentele fysiologie en de biochemie concentreerden zich op de functie.
In deze ingrijpende omwenteling, die men kan vergelijken met de
wetenschappelijke revolutie in de 17de eeuw, speelden Belgische geleerden een
hoofdrol. Het huidig succes van de biotechnologie in België is gedeeltelijk te verklaren
aan de hand van de intellectuele filiaties tussen meester en leerling die tot ver in de
tijd terugreiken.
Zij die deze geschiedenis het best konden vertellen - Marcel Florkin, Jean Lecomte,
Ernest Schoffeniels - zijn overleden. Deze synthese is gebaseerd op hun werk en
op hun archieven, bewaard aan de universiteit van Luik. We hebben ons beperkt
tot het vulgariseren van de bestaande kennis en het aangeven van pistes voor
toekomstig onderzoek.

▪ Het vitalisme en de microscoop
In de eerste decennia van de 19de eeuw werkten aan de medische faculteiten
hoofdzakelijk practici. Hun kwaliteiten aan het ziekbed contrasteerden met hun
tekortkomingen op het vlak van de theoretische grondslagen. Vooral de fysiologie
- de wetenschap van de werking van het lichaam - was, zoals Constant Vanlair
(1839-1914) schrijft, ‘oppervlakkig als een roman, maar minder boeiend’. De meeste
hoogleraars volgden de vitalistische doctrines, die de specifieke levensfenomenen
verklaarden aan de hand van de levenskracht, een bijzondere kracht welke niets te
zien had met de eigenschappen van de materie en er zelfs af en toe mee in conflict
was. Deze kracht was een vitaal principe, ofwel van heel het organisme, zoals
Antoine Barthez (1811-1891) zei, ofwel van de specifieke eigenschappen van de
zenuw- en spierweefsels - de vitale eigenschappen van Xavier Bichat (1771-1802).
Van hem is de bekende uitspraak: ‘Het leven is het geheel van de krachten die zich
verzetten tegen de dood’. Het gaat hier niet om de ziel. De historicus Owsei Temkin
o

( 1902) gebruikte de omschrijving ‘vitalistisch materialisme’. Typisch voor deze
stroming was de bekende psychiater Joseph Guislain (1797-1860), die in Gent vanaf
1835 menselijke en vergelijkende fysiologie onderwees. Voor zijn bekend boek La
nature considérée comme force instinctive des organes vond hij inspiratie bij
Jan-Baptist van Helmont (1577-1644).
De practici en waarnemers reageerden het snelst, want zij vonden vastgestelde
feiten belangrijker dan systemen. Bekend is de Beierse plantkundige Joseph-Antoine
Spring (1814-1872), die in 1839 te Luik hoogleraar werd in de algemene en
beschrijvende anatomie en de menselijke en vergelijkende fysiologie. Eerder een
observator dan een proefnemer, nam hij voortdurend nieuwe feiten in zijn cursus
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op, gebruikmakend van een methode die hij volledig op punt zou stellen vanaf 1848,
toen hij zich ging toeleggen op de pathologie.

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

290
De zaken namen een radicale wending toen Monseigneur Pierre-François-Xavier
de Ram (1804-1865) in 1838 te Leuven een katholiek geleerde zocht om de
ontleedkundige Charles Windischmann (1807-1839) te vervangen. Hij wierf Théodore
Schwann (1810-1882) aan, die zorgde voor de introductie van de experimentele
methode van François Magendie (1783-1855) en van de mechanistische benadering
der levensfenomenen die aannam dat een plant of een dier de som is van de
eigenschappen van zijn chemische moleculen.
De oriëntatie van Schwanns werk komt goed naar voor in een brief die hij op het
einde van zijn leven schreef aan de Berlijnse fysioloog Emil Du Bois-Reymond
(1818-1896): ‘Nooit heb ik me het bestaan kunnen voorstellen van een simpele
kracht die zelf haar actiewijze zou veranderen, om een idee te realiseren, zonder
evenwel de karakteristieke eigenschappen te bezitten van de intelligente wezens;
steeds heb ik verkozen te zoeken naar de oorzaak van de finaliteit, waarvan de
gehele natuur duidelijk getuigt, niet in het schepsel maar in de schepper, en ook
heb ik steeds de verklaring verworpen van de vitale fenomenen zoals die wordt
verdedigd door de vitalistische school, want zij is bedrieglijk. Ik ben van het principe
dat deze fenomenen moeten worden verklaard zoals die van de levenloze natuur’.
Geboren te Neuss aan de Rijn in 1810, studeerde Schwann aan het Gymnasium
van Keulen, waar zijn wetenschapszin werd geprikkeld. Aan de universiteit van
Bonn studeerde hij natuurwetenschappen en geneeskunde en ontmoette hij Johann
Müller (1801-1858), een vitalist maar ook een pionier van de experimentele methode
in de vergelijkende anatomie en de fysiologie. In 1833 volgde hij zijn leraar naar
Berlijn, waar hij het jaar daarop een medisch proefschrift verdedigde over de
noodzakelijkheid van zuurstof bij de ontwikkeling van het kipembryo. In Müllers
laboratorium deed hij zijn mooiste ontdekkingen.
In april 1835 volgde het ‘Fundamental Versuch’ (het fundamenteel onderzoek):
hoe de kracht van een spier varieert met haar contractiegraad. De spierkracht
vermindert met de spierverkorting. De spier gehoorzaamt dus aan de wet van de
elastische lichamen. Dat betekende een zware klap voor de levenskracht. Du
Bois-Reymond merkte op: ‘het was voor het eerst dat een buitengewoon vitale kracht
als een fysische kracht werd onderzocht en dat haar actiewetten wiskundig in cijfers
werden uitgedrukt’.
In oktober-november 1835 ontdekte hij pepsine. Maagsap was gekend en men
wist dat het zuur bevat. Schwann stelde vast dat tijdens de vertering van proteïnen
zoals eiwit een andere stof - pepsine - met het zuur ageert in een gistingsproces.
Dit enzym werd geïsoleerd door Ernst W. von Brücke (1819-1892) en in 1930
gekristalliseerd door John Howard Northrop (1891-1987).
In 1836 bestudeerde hij de verschijnselen van de alcoholgisting en de rotting.
Sinds de 17de eeuw was men overtuigd van de rol van spontaan gegenereerde
‘animalcules’. Nog vóór Louis Pasteur (1822-1895) bewees Schwann dat rotting te
wijten is aan de ontwikkeling van de micro-organismen en dat verwarming van de
lucht hun kiemen vernietigt. Het ontstaan van de micro-organismen hangt af van de
introductie van hun kiemen in het milieu. Voorts ontdekte hij dat gist een levend
orga-
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De spierbalans van Théodore Schwann. gebruikt voor zijn Fundamental Versuch (1835).
Luik, Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques ▪

nisme is en een rol speelt tijdens de alcoholgisting. Hij werkte bovendien mee aan
verschillende hoofdstukken van Müllers Handbuch der physiologie. Zo gaf hij zijn
naam aan de schede die zenuwvezels omhult (schede van Schwann).
Schwann publiceerde in 1839, het jaar van zijn benoeming in Leuven, zijn
Mikroskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur und dem
Wachstum der Thiere und Pflanzen (Microscopische onderzoekingen over de
overeenkomst in de structuur en de groei van de dieren en de planten). De vormen functieanalogie van de elementaire delen van dieren- en plantenweefsels, m.a.w.
de cellen, vormde het algemeen thema. Schwann was niet de ontdekker van de
cel. Vóór hem had Matthias Schleiden (1804-1881) al vastgesteld dat plantenweefsels
uit cellen bestaan. Anderzijds hadden zijn leraar Johann Muller, Jacob Henle
(1809-1885) en Jan Evangelista Purkinje (1787-1869) in sommige dierweefsels
gelijkaardige structuren aangetroffen. De originaliteit van Schwann schuilt in de
veralgemening.
De celtheorie doorbrak de scheiding tussen het planten- en het dierenrijk en
effende het pad voor een ‘algemene biologie’. Al wat leeft heeft één
gemeenschappelijk ontwikkelingsprincipe, een anatomisch element dat
verantwoordelijk is voor de functionele activiteit bij alle levende wezens. Alle levende
wezens zijn federaties van cellen.
Zoals Schwann aan Du Bois-Reymond schreef: ‘Ik heb met behulp van een
microscoop ontdekt dat deze zo gevarieerde vormen van elementaire delen van de
weefsels van het dier niets anders zijn dan getransformeerde cellen, dat de
uniformiteit van de structuur ook in het plantenrijk bestaat, dat bijgevolg de cellulaire
oorsprong gemeen is voor al wat leeft. Alles liet mij vanaf dan ook toe om eveneens
op het dier de idee van de individualiteit der cellen toe te passen.’ Claude Bernard
(1813-1878) zei later: ‘Om de eigenschappen van het
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Théodore Schwann, Mikroskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der
Struktur und dem Wachstum der Thiere und Pflanzen, Berlijn, 1839. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek Albert I ▪

organisme beter te begrijpen, moet men die van de cel kennen’.
Anderzijds opende de celbiologie de deur voor de embryologie. Een levend wezen
is immers een cellenaggregaat, ontstaan uit één begincel. Een volwassen organisme
begrijpt men door de fasen in de celontwikkeling te volgen. Nogmaals Schwann:
‘Nadat ik had ontdekt dat de groei bij de dieren op dezelfde manier gebeurt als in
het plantenrijk, dat hij zich overal beperkt tot de vorming van cellen volgens bepaalde
wetten die ik heb ontdekt, was ik gearriveerd bij het fundamentele levensfenomeen,
op het punt waar het verschil begint tussen het leven en de levenloze natuur, daar
de groei de enige functie is die bestaat bij al wat leeft’.
Het proces waarmee het leven werd doorgegeven was voortaan gekend: ‘de
schaal van de afstamming is oneindig in het verleden, en in deze lange reeks is er
geen enkele discontinuïteit; op geen enkel moment ontstaat een nieuw leven; het
is hetzelfde leven dat voortgaat’. Het voorouderonderzoek werd een centrale
doelstelling van de vergelijkende anatomie en de embryologie. De cel werd de
drager van de erfelijkheid en de evolutie.
Maar wat is de cel? Het is een organisme in het klein dat leeft, zich voedt, ademt,
reageert met de buitenwereld. Het bestaat uit atomen en is onderworpen aan de
fysisch-scheikundige krachten. Schwann zag het als een soort volgezogen kristal.
De onderzoeken die Schwann daarna nog deed waren minder belangrijk. Via een
originele methode bestudeerde hij de rol van de gal en de lever tijdens de
spijsvertering. De gal bleek geen simpel uitscheidingsproduct maar speelde een
actieve rol. Hij deed proeven in verband met ademhaling en voeding. Belangrijk
was het onderwijs dat hij verstrekte, tot in 1848 te Leuven en daarna te Luik, waar
hij zijn vriend Spring afloste, die op pathologie was
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overgestapt. Zijn cursussen bleven bewaard maar zijn nog nooit uitgegeven of
bestudeerd. Ze laten toe de evolutie van zijn denken te volgen in de dertig jaar dat
hij niets publiceerde. Sinds Florkin is de heersende opvatting onder zijn biografen
dat hij wegzonk in een soort mystieke neurose. In feite heeft de diepgelovige
Théodore Schwann de pech dat hij tot nu toe enkel vrijzinnige biografen heeft gehad.
Zij konden zich niet inbeelden dat een vruchtbare relatie tussen religieuze speculatie
en wetenschappelijke creativiteit mogelijk is. Anderzijds is zijn groot filosofisch werk
- de Theoria - onvoltooid gebleven. Deze notities en schetsen, bewaard in de collectie
Böhringer-Francken te Düsseldorf, laten zich moeilijk dateren en ordenen. Jonge
Amerikaanse onderzoekers zijn er mee bezig. Het lijkt erop dat reeds de
Mikroskopische Untersuchungen voor Schwann slechts het eerste deel waren van
een veel uitgebreider werk, getiteld Theorie der Zellen. Schwann ontwikkelde er de
idee dat de cellen worden gevormd door kristallisatie. Hij paste de celtheorie toe op
dierlijke functies - prikkelbaarheid, gevoeligheid, reflexbeweging en hersenfuncties
-, en schetste een scheppingstheorie in drie delen: de verhouding tussen materiële
substantie en spirituele substantie; de verhouding tussen de kristallen (organismen)

Etui aangeboden aan Théodore Schwann door zijn Leuvense studenten naar aanleiding
van zijn vertrek naar Luik. Luik, Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques ▪
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Ademhalingstoestel. ontworpen door Théodore Schwann voor een veilige afdaling in de
mijnen.
Luik, Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques ▪

en de amorfe materie; de verhouding tussen de mens en God. De atomen
organiseren zichzelf in steeds complexer structuren: moleculen, kristallen (cellen),
organismen, families, naties. De niveaus vallen samen met ‘psychische toestanden’.
Aan de top van de hiërarchie staat het mystiek Lichaam van Christus. Dankzij de
Verlossing vormen de dopelingen met Christus het God Organisme. Deze grandioze,
poëtische synthese - gevoed door een intens innerlijk leven dat doet denken aan
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) - werd door Schwann voortdurend
bijgestuurd.
Schwann liet zijn experimenteel werk nooit beïnvloeden door zijn godsdienstige
overtuiging. In 1869 moest hij in Bois d'Haine Louise Lateau onderzoeken, die de
stigmata zou hebben ontvangen. Hij stelde bedrog vast en protesteerde fel toen de
medeplichtige clerus via de katholieke pers zijn bezoek liet uitschijnen als een
bevestiging.
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Dankzij zijn contacten met de Luikse industriële wereld kon Schwann het
experimenteel instrumentarium aanzienlijk verbeteren, wat de latere ontwikkeling
van het fysiologielaboratorium veilig stelde. Hij perfectioneerde zelf de aangekochte
instrumenten: kwikpomp van Pflüger, de myograaf van Du Bois-Reymond, de
kwikmanometer. Hij bouwde een broedmachine met automatische regulatoren en
- samen met Charles Marcellis (1798-1864) en Joseph Jaspar (1823-1899) - een
schroefpomp voor in de mijnen.
Zijn langlopend onderzoek over de fysiologie van de ademhaling leidde tot een
toepassing nadat op 6 maart 1852 in Elouges zestig mijnwerkers door grauwvuur
om het leven waren gekomen. De Minister van Openbare Werken vroeg de Academie
een buitengewone prijs uit te schrijven als beloning voor een praktisch procédé
waarmee een verstikkende atmosfeer kon worden getrotseerd. De prijsvraag werd
op 31 december 1853 zonder bekroning afgesloten. Het probleem was dat een stof
moest worden gevonden die zuurstof genereert en CO2 absorbeert. Na twintig jaar
experimenteren ontwierp Schwann een fles met perszuurstof die was voorzien van
een absorptiedoos met waterkalk. Op de tentoonstelling voor hygiëne en veiligheid
te Brussel in 1876 toonde hij het eerste volledige apparaat. Het werd gepubliceerd
in het Bulletin du Musée de l'Industrie de Belgique. In 1878 presenteerde Schwann
op de wereldtentoonstelling te Parijs twee verbeterde apparaten.

▪ Van de fysiologie tot de biochemie
De celtheorie gaf het referentiekader voor de globale studie van levende wezens.
Die beschikte, dankzij de in Frankrijk en Duitsland geperfectioneerde dierproeven,
over een betrouwbaar onderzoeksinstrument. Met Claude Bernard wierp de fysiologie
zich op als ‘de wetenschap die tot doel heeft de fenomenen van de levende wezens
te bestuderen en de materiële condities van hun bestaan te bepalen’. De fysiologie
bleek onmiddellijk deterministisch en de industriële revolutie schonk haar een
verklaringsmodel in de vorm van de stoommachine.
Léon Fredericq (1851-1935), Schwanns opvolger in de leerstoel fysiologie,
verduidelijkte dit in een bekend artikel over het onderwijs van de fysiologie in
Duitsland: ‘Dat de fysiologie een hoofdstuk is geworden van de algemene mechanica,
dat men de “studie van de fysische en chemische verschijnselen in het organisme”
heeft kunnen definiëren, is hoofdzakelijk te danken aan de school van Berlijn.
Vandaag heeft de levenskrachthypothese haar beste tijd gehad, net zoals de horror
vacui, Keplers sturende sideraalkracht en de andere al even oppervlakkige als
schadelijke metafysische principes die de wetenschap in het begin afremden.
Descartes' oude leus dat het bestaan van twee mechanica's - een voor primitieve
lichamen en een voor levende wezens - uitgesloten is en dat de natuurwetten overal
identiek zijn, is door de moderne fysiologieschool met succes overgenomen. Wij
weten vandaag dat ons organisme, zoals alle lichamen in het heelal, onderworpen
is aan de twee grote wetten van het behoud van materie en het behoud van energie:
als de stof van de levensmaalstroom van buitenaf komt, wordt zijn beweging
eveneens aan de buitenwereld ontleend. Net zoals de materie kan de beweging
zichzelf transformeren, maar zij kan niet uit het niets zijn ontstaan. Vooral dankzij
Schwanns celtheorie (1839) en Helmholtz' theorie over het behoud van energie
(1847) is de fysiologie deze nieuwe richting ingeslagen. Zoals het menselijk
organisme niet in staat is materie te vormen of te vernietigen, zo is het eveneens
niet bij machte de beweging te stoppen of uit het niets op te wekken. Zijn bedrijvigheid
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beperkt zich tot het transformeren van materie of beweging, ontleend aan de
buitenwereld. De levende machine is onderworpen aan de wetten van de mechanica,
van de gewone fysische scheikunde, zoals een ordinaire stoommachine. Wat hun
materiële activiteit betreft geldt voor beide hetzelfde schema: een stoommachine
verbruikt brandstof, transformeert de potentiële energie van steenkool of hout in
enerzijds warmteenergie en anderzijds arbeid of bewegingsenergie. In wezen krijgt
zij haar beweging van de zon, want het is de energie van de zonnestralen die in de
groene delen van planten het koolzuur ontbindt en de zuurstof vrijmaakt, terwijl de
koolstof dient om
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Het voormalig Institut de Physiologie van de Université libre de Bruxelles in het Leopoldpark
▪

Het Institut de Physiologie van de Universiteit van Luik Luik, Centre d'Histoire des Sciences
et des Techniques ▪

de weefsels van de plant op te bouwen. [...] Ons lichaam is dus een krachtige
chemische machine zoals een stoommachine, in laatste instantie de som van de
energie in de stralen van de zon: de koe eet gras en wij verbruiken de koe [...]. De
fysiologie wordt overal waar het kan toegepaste scheikunde, fysica, mechanica,
wiskunde. Ze vereist de exacte onderzoeksmiddelen waarover de wetenschappen
beschikken en een materiële installatie die is afgestemd op deze nieuwe behoeften’.
We kenden reeds de humorale en microkosmische mens van Galenus (ca. 129-ca.
200), de alchemistische mens van Paracelsus (1493-1541), de machinemens van
Julien Offroy de La Mettrie (1709-1751) en de galvanische mens van Mary Shelley
(1797-1851) in Frankenstein. De fysiologen introduceerden een nieuw concept: de
mens als fabriek.
Fredericqs ideeën kwamen perfect overeen met die van zijn collega en rivaal Paul
Héger (1846-1925) en vooral met die van Ernest Solvay (1838-1922), mecenas van
de instituten voor fysiologie van de Université libre de Bruxelles, waarvan de
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geschiedenis en de epistemologische achtergrond overtuigend zijn bestudeerd door
Andrée Despy-Meyer en Didier Devriese. Solvay wilde de ‘metafysische duisternis’
verdrijven, de wetenschap uit de greep houden van om het even welk filosofisch
systeem en er de leidraad van de samenleving van maken. Hij werkte op drie
terreinen: de materie (via de fysica), het leven (via de fysiologie), de samenleving
(via de sociologie, de psychologie inbegrepen). Een concrete realisatie waren de
instituten in het Leopoldpark, waar praktijk en laboratoriumonderzoek samensmolten.
Bijzondere aandacht ging naar de elektrofysiologie, aangezien Solvay de fysiologie
vooral als een soort elektrochemie beschouwde.
De instituten van Brussel (Héger) en Luik (Fredericq) pasten in de mondiale groei
van de experimentele fysiologie. Omstreeks 1815 telde Europa een tiental laboratoria.
In 1850 waren er niet meer dan vijfendertig. In 1890 waren er ongeveer honderd
vijftig, met elkaar verbonden via een netwerk van internationale tijdschriften.
De opbloei van de fysiologie in België begon met Richard Boddaert (1834-1909),
een doctor in de natuurwetenschappen (1855) en de geneeskunde (1858) van de
universiteit van Gent die het laboratorium van Claude Bernard had bezocht. In zijn
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Paul Héger. Brussel. Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪

onuitgegeven herinneringen beschreef hij Bernards methode: ‘Zijn lessen gaven
geen pasklare wetenschappelijke inzichten: de uiteenzettingen voor het auditorium
leerden het hele onderzoeksproces aan, van eerste aanzet tot definitief vastgelegde
zekerheid’. Boddaert behaalde in 1862 het speciaal doctoraat (geaggregeerde voor
het hoger onderwijs) in de fysiologische wetenschappen met het proefschrift
Recherches expérimentales sur les lésions pulmonaires consécutives à la section
des nerfs pneumogastriques. Als hoogleraar organiseerde hij microscopische
oefeningen in de cursus histologie. In zijn emeritaattoespraak onderstreepte hij
nogmaals de noodzaak van experimentele studies in de geneeskunde.
In 1871 nam Boddaert als preparateur Léon Fredericq in dienst, de tweede zoon
van de arts César Fredericq en Mathilde Huet. Als lid van een oude liberale familie
die banden had met de Vlaamse Beweging was hij verwant met Julius MacLeod
(1857-1919) en de gezusters Rosalie (1834-1875) en Virginie Loveling (1836-1923).
Hij doctoreerde in 1871 in de natuurwetenschappen en in 1875 in de geneeskunde.
Hij bezocht de grote buitenlandse laboratoria: Parijs (Claude Bernard, Paul Bert,
Jules

Léon Fredericq, Luik, Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques ▪

Marey), Roscoff (zeelaboratorium van Henri de Lacaze-Duthiers), Straatsburg (F.L.
Goltz en Félix Hoppe-Seyler), Heidelberg (Willy Kühne), Bonn (Eduard F.W. Pflüger)
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en vooral Berlijn (Emil Du Bois-Reymond), waar hij de elektrofysiologie leerde
kennen. Berlijn werd zijn model voor onderzoek en onderwijs.
Nadat hij in 1878 het speciaal doctoraat in de fysiologische wetenschappen had
behaald, duidde Schwann hem aan als zijn opvolger in Luik. Door zijn huwelijk met
de dochter van Spring geraakte hij snel ingeburgerd in het Luikse milieu. In 1884
werd hij gewoon hoogleraar en bezocht hij de belangrijkste Duitse instituten. Ze
stonden model voor zijn Institut de Physiologie, dat werd gebouwd tussen 1885 en
1888. Het werd een wereldcentrum in de fysiologie dankzij de organisatie van het
tweede internationaal congres voor fysiologie in 1892 en het tijdschrift Archives
internationales de Physiologie.
Paul Héger studeerde eerst geneeskunde aan de Université libre de Bruxelles.
Grote invloed ging uit van Willem Rommelaere (1836-1916) en Louis Deroubaix
(1813-1897), die de diagnose- en experimenteermethodes perfectioneerde. In
Leipzig
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bereidde hij onder Carl Ludwig (1816-1895) een aggregatiethesis voor en geraakte
hij vertrouwd met de ideeën van Claude Bernard. In 1873 kwam aan de Brussels
universiteit de leerstoel fysiologie vrij na het vertrek van professor Gottlieb Gotschalk
Gluge (1812-1898). Héger kwam in zijn plaats en voegde zich bij de professoren
die in 1873 aan de Raad van Bestuur van de universiteit een hervorming van de
medische studies voorstelden waarbij onderwijs en onderzoek naar Duits model
aan elkaar werden gekoppeld. Zijn projecten werden pas na 1892 gerealiseerd met
de steun van Ernest Solvay in de instituten van het Leopoldpark. Hij zette er zijn
onderzoek voort tot in 1907, wanneer hij zich ging wijden aan het hoger
wetenschapsbeleid.
Het leven was een onbekend terrein en de onderzoekers volgden de meest
uiteenlopende pistes. Een opsomming heeft weinig zin. We beperken ons tot enkele
vraagstukken die indertijd erg actueel waren.
Fredericq wijdde zijn eerste werken aan de microscopische anatomie. Voor het
universitair concours van 1873-1874 bestudeerde hij de oorsprong van de
zenuwvezels in het cerebrospinaal zenuwcentrum. Op het universitair concours van
1875 behaalde hij de eerste prijs met zijn verhandeling Génération et la structure
du tissu musculaire.
In 1876 telde Léon Fredericq een methode op punt voor het prepareren van droge
anatomische stukken met paraffine. Voor het onderwijs waren zij geschikter dan
stukken die in alcohol werden bewaard. Het was het begin van grote verbeteringen,
zowel op het vlak van de preparatie van anatomische stukken als op het vlak van
de balsemtechnieken.
Hij wijdde zich zeer vroeg aan de vergelijkende studie van zeedieren. Onder de
invloed van de evolutionistische theorieën zocht men de basismechanismen van
de biologie bij weinig ontwikkelde dieren die leven in het primitief zeemilieu. In 1840
had Pierre-Joseph Van Beneden (1809-1894) in Oostende een zeebiologisch
laboratorium opgericht. In 1876 bezocht Fredericq het beroemde zeelaboratorium
van Roscoff, geleid door Henri de Lacaze-Duthiers (1821-1901). Hij keerde er
meerdere malen terug. Zijn onderzoek had twee invalshoeken: de fysiologie en de
biochemie. In de fysiologie bestudeerde hij de zenuwen en spieren van zee-egels
en de spijsvertering bij zeesterren. Hij maakte een complete studie van de inktvis:
bloed, bloedsomloop, uitscheiding, ademhaling, pigmentatie, spijsvertering,
zenuwstelsel en spieren. Hij deed opmerkelijke vaststellingen in verband met de
kleuradaptatie, ofwel de mimicry, van de koppotigen.
In de jaren 1879-1880 onderzocht hij samen met zijn collega G. Vandevelde de
fysiologie van de kreeft, in het bijzonder de zenuwen en de spieren. Met een
zelfontworpen myograaf kon hij de

Myograaf. ontworpen door Léon Fredericq. Luik, Centre d'Histoire des Sciences et des
Techniques ▪
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snelheid bepalen van de zenuwimpuls door de zenuwen van de kreeft (11 tot 12
meter / seconde).
In 1882 observeerde hij bij de krab een vreemd verschijnsel: de amputatie van
de poten. Door een spiersamentrekking breekt het dier zijn eigen poot bij een sterke
prikkeling van de gevoelige zenuw. Het is een reflexbeweging. In 1883 legde hij
een verband met de staartafwerping van de hazelworm en enkele zelfverdedigende
mutilatievormen bij dieren. Hij bedacht het concept autotomie (van het Grieks autos,
zichzelf, en tomé, snede). Al deze onderzoeken werden in 1888 verzameld in het
werk met de veelzeggende titel La lutte pour l'existence chez les animaux marins.
Zowel Héger als Fredericq hebben de werking van het hart en de slagaders
bestudeerd. In 1873 verdedigde Héger een aggregatieproefschrift met als titel
Expériences sur la circulation du sang dans les organes isolés. Introduction à une
étude sur les effets des substances toxiques par la méthode des circulations
artificielles. Daarin bewees hij dat de rol van de vaatwanden niet uitsluitend passief
is. De endotheel participeert actief in de bloedsomloop. Anderzijds zijn de cellen
van de organen waar bloed doorheen stroomt niet passief, maar maken zij een
selectie uit de producten die het bloed vervoert. Aldus bepaalde hij de rol van de
lever bij de bloedzuivering. Deze onderzoekspiste bleef hij volgen met studies over
de witte bloedlichaampjes en hun passage doorheen de bloedvaatwanden onderzoek dat werd voortgezet door Jean Massart (1865-1925) en Charles Bordet
(1906-1987) - en met studies over de longcirculatie en de algemene bloedsomloop.
Adrien Bayet (1863-1935) bestudeerde het hart zelf en de coördinatiestoornissen
bij de werking van de twee hartkamers onder de invloed van digitaline. Na Héger
introduceerde de Brusselse school van Jean Demoor (1867-1941) en zijn leerlingen
het concept contractibiliteit van de bewegingsvezels van het hart, die wordt geregeld
door stoffen die worden uitgescheiden in het binnenste van het hart zelf.
Fredericq bestudeerde eerst - tussen 1881 en 1887 - de schommelingen van de
arteriële bloeddruk, vervolgens de hartmechanica. Veel van zijn publicaties handelen
over de verschillende aspecten van de hartcontractie en de voortplanting van de
contractiegolf.
De pulsatie begint in de rechterboezem en plant zich voort zoals een golf naar
de linkerboezem. Via de spiervezels vindt deze golf haar weg in de wanden van de
rechterboezem. De kleinste spierbrug - om het even waar - volstaat voor de
voortplanting. Als de brug wordt doorgesneden, blijven rechterboezem en
linkerboezem kloppen. De hartkamers blijven op hetzelfde ritme kloppen als de
(rechter- en linker) boezems waarmee ze in verband zijn gebleven. Fredericq
beschreef als eerste een operatie (de tijdelijke atriotomie) die het mogelijk maakte
de bundel van His - de enige spierverbinding tussen de boezems en de hartkamers
- door te snijden of te pletten. Hij stelde vast dat de hartkamers dan trager gingen
kloppen, terwijl het ritme in de boezems normaal bleef. Dit fenomeen noemt men
alloritmie en was het eerst te zien op grafieken van het Luikse laboratorium. Fredericq
bewees dat de hartpulsatie een spiercontractiegolf is die begint in de rechterboezem,
snel uitbreidt naar de twee boezems, langzaam de bundel van His doorloopt en
uiteindelijk snel uitstraalt in de hartkamers. De huidige cardiologie heeft veel aan
het werk van Fredericq te danken.
De biochemie kwam bij Fredericq aan bod in zijn studies over het bloed. Omdat
hij in Gent moeilijk aan zeedieren geraakte, moest Fredericq andere vraagstukken
gaan bestuderen. Zijn speciaal doctoraat (1877) behandelde de bloedstolling. Tot
dan toe wist men alleen dat bloed vloeibaar blijft zolang het zich in de bloedvaten
bevindt en dat het stolt van zodra het buiten komt. Fredericq gebruikte een
thermische stollingsmethode: verschillende bestanddelen stollen op verschillende
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temperaturen. Hij bewees zo dat bloedplasma minstens drie proteïnen bevat:
fibrinogeen dat fibrine produceert (vaste stof waarvan de vezels de structuur van
het stolsel vormen), serumglobuline en serumalbumine. Serum bevat enkel de twee
laatste proteïnen.
Eens hij de samenstelling van het bloed kende, ging hij in 1878 te Roscoff het
bloed van de inktvis bestuderen. Hij ontdekte dat dit bloed een stof bevat die bij
blootstelling aan de lucht blauw kleurt. Het betreft de stof hemocyanine (van het
Grieks
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Laboratorium in het Institut de Physiologie van de Luikse universiteit, eind 19de eeuw. Luik,
Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques ▪

haima, bloed, en kyanos, blauw), die dezelfde rol speelt als hemoglobine bij de
vertebraten. Ze bevat koper in plaats van ijzer en verbindt zich eveneens met
zuurstof. ‘Het was op een ochtend in 1878, in het laboratorium van Roscoff, aan de
Bretoense kust. Ik had de kieuwen van een inktvis blootgelegd en ik bewonderde
de bevalligheid van zijn adembewegingen. Ik werd getroffen door de donkerblauwe
kleur die het bloed kreeg bij het verlaten van het ademhalingsorgaan. Ik kreeg de
ingeving dat deze kleurverandering een gelijkaardige betekenis kon hebben als die
van de transformatie van aderlijk bloed in slagaderlijk bloed in onze longen. Zoals
u weet is de absorptie van de zuurstof die moet dienen voor de ademhaling in ons
organisme toevertrouwd aan een ijzerrijke albuminoïde stof, hemoglobine, die in
onze longen zuurstof opneemt en van kleur verandert. Ik bracht de dag door met
ijverig experimenteren teneinde mijn hypothese te staven. Ik constateerde dat het
inktvisbloed verkleurde wanneer de zuurstof werd verwijderd, dat het opnieuw blauw
kleurde wanneer het dit gas terug kon absorberen, dat de kleurveranderingen
steunden op een albuminoïde stof met een samenstelling die geleek op onze
hemoglobine. De stof is kleurloos, maar haar zuurstofverbinding is blauw. Ik zocht
tevergeefs naar ijzer, maar in de plaats daarvan vond ik een ander metaal, koper.
Zo ontdekte ik hemocyanine, een koperhoudende kleurstof die bij de weekdieren,
de schaaldieren, de spinnen dezelfde rol speelt in de ademhaling als ijzerachtig
hemoglobine bij de vertebraten. Ik sliep die dag zoals een generaal die juist zijn
eerste veldslag heeft gewonnen’.
In 1884 probeerde hij de verhouding te berekenen tussen de hoeveelheid zout
in de weefsels van de zeedieren en de zoutsamenstelling van het water waarin ze
leven.
Eerst deed hij enkele eenvoudige vaststellingen:
1. Het bloed van de ongewervelde zeedieren die in zeewater leven (krabben,
kreeften, inktvissen) heeft dezelfde smaak als het water.
2. Het bloed van krabben die in brak water leven smaakt minder zout dan dat van
krabben die in zeewater leven.
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3. Het bloed van zeevissen is minder zout dan het zeewater. Zo schrijft hij: ‘Ik
heb het bloed geproefd van een pieterman, een tong en een schelvis en aldus
vastgesteld dat deze vloeistof niet méér oplosbare zouten bevat dan het bloed
van zoetwatervissen’.
4. Het bloed van een rivierkreeft is weinig gezouten.

Bij de ongewervelde zeedieren heeft het door het bloed gevormde intern milieu
hetzelfde zoutgehalte als het extern milieu. Hun kieuwmembraan laat water, diffuse
stoffen en gassen door (stadium A). Bij de vissen is het intern milieu min of meer
geisoleerd van het extern milieu waarin het dier leeft. Bij bepaalde vissen (de
plagiostomen) is de moleculaire concentratie van het intern milieu gelijk aan die van
het extern milieu, maar verschilt de samenstelling wegens de aanwezigheid van
ureum (stadium B). Het kieuwmembraan laat water en gassen door, maar geen
diffuse stoffen. Bij de zeebeenvissen en de zoetwaterdieren (stadium C) tenslotte
verschilt de moleculaire concentratie van het intern milieu van die van het extern
milieu. Het membraan laat alleen gassen door. In 1901 breidde hij zijn onderzoek
uit tot de moleculaire concentratie in de vaste weefsels van het organisme.
Bij de pelagische zee-invertebraten vallen het voedingsmilieu en de weefsels min
of meer samen met het water buiten (stadium A voor het intern milieu en de
weefsels). Bij iets hogere zee-invertebraten is het bloed nog steeds in stadium A,
maar zijn de weefsels in stadium B. Bij de zeeschelpdieren en de - weekdieren zijn
de weefsels rijk aan vloeibare organische stoffen, maar relatief arm aan zouten, en
toch is hun moleculaire concentratie dezelfde als die van het water buiten. Bij de
plagiostomen zijn bloed en weefsels in stadium B. De weefsels en het bloed van de
beenvissen en de zoetwaterinvertebraten zijn in stadium C, d.w.z. hun zoutgehalte
en de moleculaire concentratie zijn onafhankelijk van die in het extern milieu.
Naarmate het organisme complexer wordt, geraken de weefsels en vervolgens het
bloed meer en meer geïsoleerd van het extern milieu. Op die manier heeft Fredericq
de basis gelegd van de grote Luikse traditie in het biochemisch onderzoek (Marcel
Florkin, Ernest Schoffeniels).

▪ Van de embryologie tot de ontwikkelingsbiologie
In dezelfde context werden in de 19de eeuw de eerste stappen gezet op het vlak
van de kennis van de structuren en de vorming van de levende wezens. Na de
ontdekking van de eisprong door Reinier de Graaf (1641-1673) in 1672 en van de
spermatozoïden door Antony van Leeuwenhoek (1632-1723) in 1677 bleef de
embryologie ter plaatse trappelen. Eind 18de eeuw waren er twee soorten biologen,
preformationisten voor wie het individu was voorgevormd in de kiem, en epigenisten
die overtuigd waren van een geleidelijke embryovorming. De celtheorie zou het
probleem deblokkeren met de introductie van een georganiseerde kiem die toch
geen fysieke gelijkenis vertoont met het wezen dat er uit zal groeien.
Dit inzicht vond tegelijkertijd ingang bij de zoölogen én bij de beoefenaars van de
algemene anatomie, d.w.z. de histologie. Volgens de Gentse ontleedkundige
Adolphe-Pierre Burggraeve (1806-1902) ‘komen de ontwikkelingsstadia die de mens
doorloopt van bij zijn oorsprong tot aan zijn volwassenheid perfect overeen met in
serie opgebouwde formaties’. Deze ideeën werden overgenomen in de
transformatietheorieën die werden ontwikkeld door de vergelijkende anatomie en
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de paleontologie. Ernst H. Haeckel (1834-1919) lanceerde de beroemde opvatting
dat de ontogenese de fylogenese recapituleert en resumeert.
In alle universiteiten van het land werd parallel onderzoek gevoerd: in Gent door
Charles Van Bambeke (1829-1918), titularis van de leerstoel histologie van 1872
tot 1899, en door Hector Leboucq (1848-1934), hoogleraar anatomie van 1878 tot
1919; in Luik door Edouard Van Beneden, hoogleraar dierkunde vanaf 1870, en
door Auguste Swaen (1847-1929), hoogleraar anatomie vanaf 1872; in Brussel door
Joseph Sacré (1829-1915), hoogleraar anatomie vanaf 1872; in Leuven door de
anatomist en zenuwkundige Arthur Van Gehuchten en door Jean-Baptiste Carnoy
en Victor Grégoire.
Edouard Van Beneden (1846-1910) was de zoon van de beroemde dierkundige
uit Leuven. Onder invloed van Théodore Schwann en Charles Darwin

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

301

Edouard Van Beneden, In: Annuaire de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique, 1923. Brussel, Académie royale de Belgique ▪

(1809-1882) wendde hij zich tot de dierkunde en de embryologie. Voor haar jaarlijks
concours stelde de Académie royale de Belgique in 1868 volgende prijsvraag:
‘Kennis geven van de anatomische opbouw van het ei in de verschillende klassen
van het dierenrijk, van zijn ontwikkelingswijze en van de betekenis van de diverse
delen waaruit het is samengesteld’. Edouard Van Beneden behaalde de eerste prijs.
Hij bewees dat eitjes steeds cellen zijn met een protoplasma en een kern. Elk wezen
resulteert uit de vermenigvuldiging van de oercel. Het onbevrucht ei is wel degelijk
een levende cel die uit het moederorganisme is vrijgekomen en in staat is tot
vermenigvuldiging door bevruchting. Het bewijs ligt in het verlengde van de ideeën
van Théodore Schwann. Aldus kreeg het principe van de continuïteit van het leven
ondersteuning en bevestiging.
Hij lichtte de betekenis daarvan toe in een toespraak voor de Academie in 1901:
‘Niets dat leeft vindt zijn oorsprong in spontane generatie; elke vitale eenheid komt
voort uit een oudere vitale eenheid; de organisatie en het leven beginnen noch
onderbreken; hun duur is tegelijk continu en onbepaald; ze zijn continu omdat de
deling de enige voortplantingswijze van de levende eenheden is; ze zijn onbepaald
dankzij de syncytose. De evolutieleer is dus enkel conform aan de principes van de
positieve wetenschappen; zij is volgens ons een gevolg van de voortplantingswetten
van de levende wezens’.
Te Luik benoemd als docent van de cursussen zoölogie en anatomie in 1870 en
als gewoon hoogleraar in 1874, wijdde hij zich aan het celdelingmechanisme en
aan de bevruchting van het ei. Hij toonde aan dat het ei, de begincel, een levende
cel is die contractiel is en in relatie staat met een reticulaire structuur, georiënteerd
op een organisch element dat hij zelf had ontdekt, nl. het centrosoom. Een vlak dat
door het centrosoom passeert verdeelt de cel en de kern in twee helften die min of
meer virtueel symmetrisch zijn vermits zij een gelijk aantal chromosomen bezitten.
I.v.m. de betekenis van deze dualiteit van de kern en over de diepere oorzaak van
de bilaterale structuur stelde hij vast dat elk van beide kernen kerninhoud heeft van
één van de twee ouders; het ene deel komt van het ei zelf, maar is een tot de helft
gereduceerde kern, het andere deel is geleverd door een spermatozoïde tijdens de
bevruchting. Het betreft eveneens een halve kern (de pronuclei).
Voortbouwend op zijn verhandeling ging Van Beneden zich bezighouden met de
wijzigingen die het ei ondergaat wanneer het tot een organisme uitgroeit. De Duitse
cytoloog Walther Flemming (1843-1915) had het mechanisme van de gewone
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celdeling ontrafeld. Elke cel heeft in zijn kern chromatine, een stof die bepaalde
kleurstoffen fixeert en die is opgebouwd uit kleine kleurbare lichaampjes, de
chromosomen.
Bij een normale celdeling splitst de voorraad chromatine in twee, waarna elke
helft zichzelf verdubbelt. Door oplossing van het kernmembraan mengt de stof van
de kern zich met die van het cytoplasma. In de cel wordt een draadstructuur (het
Grieks voor draad is mitos, vandaar de naam mitose) zichtbaar in de vorm van een
spoel. De chromosomen ordenen zich in een vlak langsheen de equator van de
spoel vooraleer ze uiteenvallen in twee groepen die zich aan weerskanten naar één
van de polen begeven om er de kern te vormen die bestemd is voor elk van de
dochtercellen.

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

302

Edouard Van Beneden maakte de eerste voorstelling van de meiose in Recherches sur la
maturation de l'oeuf et la Fécondation, gepubliceerd in Archives de Biologie, IV. 1883.
Brussel. Académie royale de Belgique ▪

Maar in een opmerkelijk artikel in zijn tijdschrift Archives de Biologie van 1884
ontrafelde Van Beneden het proces waarmee een somatische cel (cel van het
lichaam) het leven schenkt aan een reproductiecel. Van Beneden gebruikte daarvoor
bepaalde cilindrische wormen, de nematoden, waaronder de paardenparasiet Ascaris
megalocephala. Bij de nematoden wordt de eicel gevormd in een lange buis die
vooraan gesloten en achteraan open is. Er is een gelijkmatige opeenvolging van
stadia doorheen de buis en het volstaat dus de buis stukje voor stukje te bestuderen
om de opeenvolging van alle transformaties te kennen. De kern levert vier
chromosomen. Wat verder stoppen de delingen, het aantal cellen neemt niet meer
toe, de cel voedt zich en groeit, de kern verandert en het aantal chromosomen wordt
tot twee gereduceerd. Deze reductiedeling of meiose (van het Grieks meiosis,
vermindering) maakt dat de voortplantingscel een onvolledige cel is. Van Beneden
zag onmiddellijk de betekenis daarvan in: de eicel en de spermatozoïde leveren elk
een halve voorraad chromosomen, waardoor opnieuw een volledige cel kan worden
samengesteld die zich op haar beurt zal delen.
Hoe verloopt de reductiedeling? Van Beneden heeft het probleem zelf niet kunnen
ontrafelen. De Ascaris was er niet voor geschikt. Zijn leerling Hans de Winiwarter
(1875-1949) vestigde de aandacht op de koppeling of parallelle samenvoeging van
de homologe vader- en moederchromosomen die tijdelijk samensmelten met
uitwisseling van delen (crossing-over).
In die periode dacht niemand eraan dit fenomeen in verband te brengen met de
wetten die de Moravische monnik Gregor Mendel (1822-1884) in 1865 had
geformuleerd i.v.m. de overdracht van eigenschappen. Pas in 1902 haalde de
Nederlandse botanist Hugo de Vries (1848-1935) Mendel uit de vergeethoek.
Datzelfde jaar bracht de Amerikaanse bioloog Walter S. Sutton (1877-1916) de
wetten van Mendel in verband met meiose. In 1912 verklaarde Thomas Hunt Morgan
(1866-1945) de overdracht van erfelijke eigenschappen aan de hand van onderdelen
van de chromosomen, de genen.
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In aansluiting op dit werk ontdekte de Winiwarter de exacte chromosoomformule
van de zoogdieren. Hij bewees dat bij de zoogdieren de bepaling van het geslacht
berust op een welbepaald proces waarbij chromosoomassortimenten worden
overgedragen.
Samen met zijn leerlingen werkte Van Beneden verder aan studies over het ei
en het zoogdierenembryo. Zo ontrafelde hij het vormingsproces van de drie
fundamentele kiembladen van het embryo (ecto-, endo- en mesoderm). Hij beschreef
de gastrulatie bij het konijn en de muis. Samen met zijn leerling Charles Julin
(1857-1930) bestudeerde hij de vorming van de nageboorte en de vorming van de
moederkoek. Een andere leerling, Albert Brachet (1870-1930), die carrière zou
maken in Brussel, ontwikkelde de toepassing van de experimentele methode op de
ontwikkelingsbiologie. Zo cultiveerde hij in 1912 een blastodermblaasje van het
konijn in gestold plasma. Hij publiceerde het belangrijke werk L'Oeuf et les facteurs
de l'ontogenèse.
Als overtuigd darwinist trad Van Beneden Haeckels bewering bij dat de ontogenese
de fylogenese recapituleert. In 1875 stelde hij: ‘de dierkunde moet alle heil
verwachten van de embryologie. Via haar constateert men de verwantschappen’.
De Luikse school werd sterk beïnvloed door het darwinisme. Haar paradigma lag
in de 20ste eeuw aan de basis van Florkins werk over de biochemische evolutie.
Van Beneden en zijn leerlingen bestudeerden vooral dieren die naar men
aanneemt het dichtst bij de oorsprong staan: protozoën, hydra's, nematoden,
lintwormachtigen en manteldieren. Manteldieren zijn op het eerste gezicht afwijkende
dieren, een echte uitdaging voor de vergelijkende morfologie. Het was echt teamwork.
Charles Julin schreef de beroemde verhandeling Recherches sur la morphologie
des Tuniciers (1886), terwijl Marc de Selys Lonchamps (1875-1963) in 1913 en
1940 twee studies wijdde aan de manteldieren die de Belgica-expeditie (1897-1899)
had meegebracht. Jules Duesberg (1881-1947) bestudeerde de rol van de
bestanddelen van het cytoplasma tijdens de ontwikkeling van het ei der manteldieren.
Anderen onderzochten de vorming van de vertebraten, te beginnen bij één der
eenvoudigste, de Amphioxus. Vermeldenswaardig zijn de studies van Théodore
Chandelon (1875), Camille Moreau (1875), Charles Julin (1884-1888), en ook jonger
werk van Georges Leplat (1890-1985) over de vorming van het visueel apparaat
van de vertebraten en van Jean Firket (1890-1958) over de organogenese van de
testikel bij de vogels.
Hoe groot Van Benedens prestige ook was, Luik bezat niet het monopolie op de
studie van het ei en de cel. Te Gent bestudeerde Charles Van Bambeke, die samen
met Van Beneden Archives de Biologie had gelanceerd (1880), de ontwikkeling van
de vertebraten, in het bijzonder de structuur van het ei en de beschermende
membranen bij de amfibieën.
Dankzij Jean-Baptiste Carnoy (1836-1899) kreeg Leuven een echte school voor
celbiologie. Na zijn
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Het laboratorium van Jean-Baptiste Carnoy te Leuven. Louvain-la-Neuve. Archives de I'UCL,
Collections photographiques ▪

doctoraat in de natuurwetenschappen, trok hij naar Bonn om zich te oefenen in de
microscopie en bezocht hij de beroemde Carl Zeiss (1816-1888) in Jena. In 1875
werd hij in Leuven belast met het onderwijs van de microscopie, daarna met dat
van de algemene biologie en vervolgens met dat van de plantkunde. In 1884 maakte
hij een synthese van de celstudie in zijn boek La biologie cellulaire, waarvan enkel
het eerste deel verscheen. Hij lanceerde het tijdschrift La Cellule, dat een goede
reputatie verwierf. Zelf bestudeerde hij de fundamentele problemen van de
celkinetiek, in het bijzonder tijdens de celvermenigvuldiging en de bevruchting.
Zijn assistent en opvolger Victor Grégoire (1870-1938) legde zich toe op de
inventaris van de organellen van de levende cel en vooral op het delingsmechanisme
van de celkern en van diens onderdelen tijdens de mitose en de meiose. Hij trachtte
het mechanisme van de meiose bij planten en die-

Het laboratorium van Victor Grégoire te Leuven. Leuven, Archief KULeuven ▪

ren te begrijpen. Met zijn monumentale verhandeling over de meiose, ‘Les cinèses
de maturation dans les deux règnes’, gepubliceerd in La Cellule in 1905 en 1910,
kwam de genetica in Leuven werkelijk op gang.
Daarnaast breidde Arthur Van Gehuchten (1861-1908) de celstudie uit tot de
neurologie. In navolging van de Spaanse ontleedkundige Santiago Ramon y Cajal
(1852-1934) toonde hij aan dat iedere zenuwstof bestaat uit speciale cellen, de
neuronen, die lange en talrijke uiteinden bezitten. Zelf bestudeerde hij de
cerebrospinale as. Hij legde de basis van een zeer belangrijke neurologische school
op het raakvlak tussen fundamenteel en klinisch onderzoek.
Dankzij de uiteenlopende studies van al deze verschillende onderzoeksteams
heeft de hedendaagse fundamentele biologie in België een internationaal niveau
bereikt.
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21 De sociologie
Kaat Wils
▪ De sociologie, dochter van de biologie?
In zijn spraakmakende studie Die drei Kulturen (1985) - een onrechtstreekse repliek
op C.P. Snows beroemde The two cultures - betoogt Wolf Lepenies dat de sociologie
vanaf haar ontstaan tijdens de 19de eeuw een derde cultuur in het denken
introduceerde, gepositioneerd tussen de wetenschappelijke en de literaire. Om zich
te kunnen onderscheiden van de concurrerende literaire cultuur riep de sociologie
de natuurwetenschappen tot model uit, zo luidt Lepenies' these. Dat zijn aandacht
nochtans voornamelijk naar de vruchtbare relatie van de sociologie met de humane
wetenschappen uitgaat, kan als symptoom worden beschouwd van de moeilijkheden
die de historicus van de sociologie ondervindt wanneer hij of zij de verhouding tussen
sociologie en natuurwetenschap inhoudelijk tracht te duiden. Was de sociologische
gerichtheid op de natuurwetenschappen louter strategisch van aard? Of ging het
hierbij om een werkelijk inhoudelijke interactie die de sociologie in haar wezen heeft
bepaald?
In een recentere studie over het ontstaan van de Franse sociologie, La découverte
du social (1998), belicht Laurent Mucchielli dezelfde problematiek, maar vanuit een
omgekeerd perspectief. Hij vangt zijn studie aan met een schets van de sterk
fysiologisch georiënteerde, evolutionistische en materialistische antropologie die
tijdens de periode 1860-1885, nog voor er sprake was van een geïnstitutionaliseerde
sociologie, de mens in zijn samenlevingsverbanden tot voorwerp van onderzoek
maakte. Waar deze antropologie de continuïteit tussen de wereld van dier en mens
vooropstelde, benadrukte zij tegelijkertijd de grote natuurlijke ongelijkheden tussen
de rassen. In de prospectus van een tijdschrift dat binnen de Parijse ‘Ecole
d'anthropologie’ in 1884 werd opgericht, figureerde de sociologie bijvoorbeeld als
een van de antropologische wetenschappen waarop het blad zich zou toeleggen,
en werd het studieobject ervan als volgt gedefinieerd: ‘Sociologie: les relations des
hommes entre eux et avec les autres animaux’.
Ook in de institutionele uitbouw van de sociologie, tijdens de daaropvolgende
decennia, zou deze antropologische benadering zijn sporen nalaten. Niet alleen
omdat antropologen als Georges Vacher de Lapouge (1854-1936) een vaak populaire
en expliciet raciale ‘antroposociologie’ ontwikkelden, maar meer nog omdat de
eerste en aanvankelijk ook meest succesvolle organisator van de sociologie, René
Worms (1861-1926), steun zocht en vond in antropologische middens. Ondanks
het verkondigd eclecticisme van zijn projecten, waaronder de in 1893 opgerichte
Revue internationale de sociologie, was hij zelf een vurig pleitbezorger van een
‘biologische sociologie’ die de verworvenheden van de evolutionaire biologie in een
organicistisch verklaringsmodel zou opnemen.
Toch werd dit naturalistisch pad niet door iedereen bewandeld. Meer nog, het
zou geen blijvende verankering binnen de Franse sociologie weten te realiseren.
Zowel de interpsychologische benadering van de sociologie van Gabriel Tarde
(1843-1904) als de institutioneel zeer slagkrachtige sociologie van Emile Durkheim
(1858-1917) ontstonden vanuit een anti-naturalistische en vaak ook
sociaalreformistische reflex, waarbij aan de sociale verhoudingen en instellingen
een grote autonomie en verklaringskracht werd toegekend, ten koste van biologische
categorieën als ras en erfelijkheid. De bijzonder invloedrijke school die Durkheim
rond zijn tijdschrift L'Année sociologique wist te groeperen, gaf de Franse sociologie
vanaf 1900 definitief richting.
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Durkheim, voor wie de sociologie evenmin tot de psychologie als tot de biologie
reduceerbaar was,
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plaatste zich hiermee in de positivistische traditie van Auguste Comte (1798-1857).
Die had in 1838 de term ‘sociologie’ gemunt en hier een groots
wetenschapstheoretisch project aan vastgeknoopt, een project dat echter sterk
theoretisch bleef en ook bij zijn leerlingen nauwelijks werd vertaald in een nieuwe
wetenschappelijke praktijk. Net als Durkheim had ook Comte op de epistemologische
autonomie van de sociologie gehamerd, en evenmin als bij Durkheim had dit het
streven om de sociologie als een ‘positieve wetenschap’ met morele ambities te
ontwikkelen, in de weg gestaan. Bovendien stond Durkheim ook open voor
vergelijkingen van de maatschappij met een biologisch organisme, zolang een
dergelijke vergelijking niet méér dan een instrumenteel en metaforisch karakter had.
De naturalistisch getinte sociologische theorie van de Britse filosoof Herbert Spencer
(1820-1903) kon Durkheim dan ook wel boeien, al was zijn appreciatie verre van
kritiekloos. Ook voor Comte en Durkheim stond de natuurwetenschap dus in zekere
zin model, zij het op een eerder abstract niveau.
Hoewel de biologie geenszins de enige wetenschap was waartegenover de
sociologie zich in haar beginfase diende te positioneren, bleek zij toch in vele
opzichten - negatief of positief - identiteitsvormend voor de jonge sociologie. Dit
gold zeker ook in België. De intellectuele gerichtheid op Frankrijk was er bijzonder
groot, en de sciëntistische fascinatie voor de natuurwetenschappen bleef er in
vrijzinnige middens langer ongecontesteerd. Nog in 1913 zou Ernest Solvay de
oprichting van zijn Institut de Sociologie ná dat van zijn fysiologisch instituut als volgt
verantwoorden: ‘Alvorens te trachten wetten op te stellen die de evolutie van
mensengroepen regelen, moet men, om correct te handelen, diegene kennen die
de evolutie van de mens, gezien op zichzelf, regelen... Wij zijn dus op die manier
begonnen in de richting “biologie” om de richting “sociologie” op te helderen’.

▪ Quetelets sociale fysica
Toch was het niet vanuit de biologie maar vanuit de statistiek dat in België de eerste
aanzetten tot een systematische analyse van maatschappelijke fenomenen werden
gegeven, met name door Adolphe Quetelet (1796-1874). Al was hij geen
pleitbezorger van een theoretisch onderbouwde sociologische wetenschap, met zijn
mathematische ‘sociale fysica’ ambieerde hij wel de introductie van een nieuwe
wetenschap, ‘een nieuwe wetenschap [...] die tot doel heeft de mens te bestuderen
in zijn verschillende graden van samenvoeging, van de individuele toestand tot de
toestand van grootste combinatie, die de hele mensheid omvat’. Quetelets werk
vestigde de internationale aandacht op de mogelijkheden die de statistiek voor de
uitbouw van de sociologie bood en liet tevens een grote indruk na op de eerste
verdedigers van een zelfstandige sociologie in België.
Steunend op zijn oudere statistische studies van geboorte-, sterfte- en
criminaliteitscijfers, had hij in 1835 het ambitieuze en synthetische Sur l'homme et
le développement de ses facultés ou essai de physique sociale gepubliceerd, een
werk waarmee hij zijn internationale reputatie ook buiten de wereld van de astronomie
en de statistiek vestigde. Net als zijn vroegere en latere studies over deze thematiek
was dit werk opgebouwd rond de centrale vaststelling dat allerlei fenomenen in een
maatschappij - ook ‘morele’ fenomenen als misdaad en zelfmoord - onderworpen
blijken aan een grote regelmaat, indien zij in hun collectiviteit worden beschouwd.
De statistische regelmaat die de sociale fenomenen determineert, maakte dan ook
de kern uit van Quetelets vormgeving van de sociale wetenschap, die hij - onder
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meer door haar ‘sociale fysica’ te noemen - expliciet aan de natuurwetenschap en
meer specifiek aan de planetaire astronomie spiegelde.
Concreet bestond zijn werk uit het presenteren van fenomenen als geboorte,
huwelijk en zelfmoord in hun relatie tot een waaier aan mogelijk determinerende
factoren. Hierbij maakte hij een onderscheid tussen onveranderlijke ‘natuurlijke’
oorzaken (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd of klimaat) die een bevolking als geheel op
dezelfde manier beïnvloeden enerzijds, en ‘verstorende’ oorzaken (‘causes
perturbatrices’, bijvoorbeeld beroep, ‘moraliteit’, religie) die door bewuste beslissingen
van de mens gegenereerd worden en de populatie op een niet-homogene manier
determineren.
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Nota's van Adolphe Quetelet, Principes de mécanique, qui sont aussi susceptibles
d'application à la société, Handschrift. Brussel, Académie royale de Belgique ▪

Ondanks de expliciete analogieën die Quetelet voortdurend maakte met de
mechanica van de hemellichamen, moest hij erkennen dat de verstorende krachten
in het maatschappelijke leven van een andere aard waren en een prominentere rol
speelden dan in de astronomie. Toch hield hij eraan het concept ‘wet’ ook op de
maatschappelijke verschijnselen toe te passen, al werd de betekenis ervan beperkt
tot de aanduiding van het onveranderlijk karakter van het gemiddelde. Ook zijn
bekende concept ‘l'homme moyen’, een fictief en abstract wezen dat de gemiddelde
kenmerken van een mens in een gegeven land incarneerde, was product van deze
gedachtegang.
Toeval, (zogenaamde) accidentele oorzaken of de vrije wil van elk individu hadden
echter géén determinerende invloed op gebeurtenissen wanneer zij in hun
collectiviteit werden beschouwd. Hoewel velen Quetelet hierom determinisme zouden
verwijten, betekende deze vaststelling voor hem geenszins een ontkenning van de
vrije wil. In 1868 schreef hij over deze problematiek aan de astronoom Sir John
Herschel (1792-1871): ‘De mens is ongetwijfeld vrij, maar wat hij als verstoring
aanbrengt in de wetten van de natuur kan die wetten geenszins veranderen, althans
niet op een permanente manier. Dat beperkt een beetje de grenzen van zijn materieel
vermogen, maar wat een immense compensatie vindt hij in het onderzoek en de
bespreking van wetten waarvan hij zelfs niet dacht dat ze bestonden’.
Quetelets aspiratie om het stabiel karakter van het maatschappelijke leven aan
te tonen, had onmiskenbaar ook een politieke dimensie. Dit bleek bijvoorbeeld uit
het werk Du système social et des lois qui le régissent dat hij in het revolutiejaar
1848 publiceerde. Hij gaf hierin expliciet aan al tijdens de revolutie van 1830 op
zoek te zijn gegaan naar analogieën tussen de principes van de moderne mechanica
en die van het maatschappelijke leven dat gedomineerd leek door irrationele politieke
passies. De aankondiging van zo een onderzoek ging moeiteloos gepaard met een
(normatief) pleidooi
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voor geleidelijke eerder dan revolutionaire hervormingen. Op een vergelijkbare
manier was ook Quetelets ‘gemiddelde mens’ niet alleen een theoretische constructie
die uit zijn onderzoek resulteerde, maar tevens een ideaaltype voor de hem zo
dierbare stabiele maatschappij.
Quetelets klemtoon op stabiliteit en regelmaat was evenzeer een logisch product
van zijn methodologische benadering van de sociale wetenschap. Zijn statistische
analysen waren gericht op het concrete gedrag van de gemiddelde mens tijdens
een specifieke periode, eerder dan op de uitbouw van een algemene theorie van
de maatschappij in haar historische evolutie. Dit betekent nochtans niet dat er geen
historische component in Quetelets werk vervat lag. Met name Du système social
werd geschraagd door een geëxpliciteerde visie op de evolutie van de beschaving.
De grenzen waarbinnen de verschillende kenmerken van een populatie variëren,
waren in de loop van de geschiedenis steeds enger geworden, aldus Quetelet.
Sociale vooruitgang ging in zijn ogen dan ook samen met tempering van de meest
extreme mogelijkheden, een tendens die naar de toekomst toe nog kon worden
bijgestuurd door de kennis die de sociale wetenschap nu leverde. Dergelijke reflecties
waren geschiedfilosofisch van aard, en overschreden dus de methodologische
bakens die Quetelet voor zijn eigen onderzoek had uitgezet.

▪ Sociale fysica versus theoretische sociologie
Al noemde Quetelet zijn sociale wetenschap ‘sociale fysica’, net zoals Comte dat
al vóór hem had gedaan, al hoopten beiden met hun nieuwe wetenschap de
maatschappij van de toekomst standvastigheid te bieden, en al vertoonde beider
geschiedfilosofie grote gelijkenissen, hun methodologische invalshoek was zeer
verschillend. Voor Comte, die zijn eigen onderneming weldra meer specifiek als
‘sociologie’ zou omschrijven, bestond de eigenheid en autonomie van de discipline
juist in haar historisch en synthetisch karakter. Naast het doorgronden van de
‘consensus’ of het evenwicht waarin verschillende onderdelen van een sociaal
organisme zich op een bepaald moment verhielden, had zij tot doel de historische
wording van de maatschappij en de wetmatigheden die deze wording
determineerden, in kaart te brengen. Concreet kreeg dit bij Comte voornamelijk
gestalte in een analyse van de denkpatronen die een bepaalde samenlevingsvorm
structureerden.
Elke statistische benadering van sociale fenomenen was voor Comte een tot
mislukken gedoemde vorm van empirisme die de complexiteit van de sociale
fenomenen en de autonomie van de sociologie miskende. Eerder dan de statistiek
bood de historische methode voor hem de uitgelezen toegang tot de sociologie.
Ook in het Franse positivistische tijdschrift La philosophie positive zou Quetelet
worden verweten de waarde van de statistiek en vooral van de kansberekening voor
de sociologie te overschatten. Zijn methode stelde hem niet in staat de door hem
bestudeerde fenomenen te verklaren, aldus de recensent, omdat hij ze niet relateerde
aan de (sociale) omstandigheden die deze fenomenen mogelijk maakten.
Durkheim zou later trouwens een vergelijkbare kritiek op Quetelets concept van
de gemiddelde mens formuleren, al was hij er aanvankelijk sterk door gecharmeerd.
Hij geraakte er steeds meer van overtuigd dat dit concept weinig waarde had als
aanwijzing van sociale krachten, omdat het slechts de gemiddelde eigenschappen
van de individuele componenten van de samenleving weergaf. Een verklaring voor
tal van fenomenen kon juist worden gevonden in de gewoonten, ideeën en
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voorstellingen van een sociale groep, in de collectiviteit die niet kon worden
gelijkgesteld aan de som van de individuen. Met name in Le suicide (1897) betoogde
Durkheim dat met betrekking tot een relatief marginaal verschijnsel als zelfmoord,
Quetelets ‘homme moyen’ een steriel concept was omdat het slechts de uiterst
minieme individuele kans tot het plegen van zelfmoord kon aangeven, maar de
bestaande neiging tot zelfmoord bij bepaalde sociale groepen geenszins kon
verklaren.
Quetelets sociale fysica was in de ogen van sommige sociologen - en zeker van
hen die in het spoor van Durkheim een vorm van sociaal realisme voorstonden - te
veel een wetenschap van de mens
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geweest, en te weinig een wetenschap van de maatschappij. Dat de theoreticus
Comte eerder dan de practicus Quetelet model zou staan voor de sociologie in de
eerste Belgische pleidooien voor de uitbouw van deze discipline, wordt in deze
context begrijpelijk. Maar evenmin kan het verwonderen dat Quetelets onderzoek
wél vanaf de aanvang impulsen gaf aan de eerste empirische onderzoeken die
zichzelf als sociologisch presenteerden.

▪ Sociologie als wetenschappelijk socialisme
Expliciete pleidooien voor de ontwikkeling van de sociologie als een autonome
wetenschap zouden in België tot het midden van de jaren 1880 uitblijven.
Internationaal gezien was dat niet zo uitzonderlijk; in Nederland bijvoorbeeld zou
pas vanaf de eeuwwisseling voor de institutionele erkenning van de discipline worden
geijverd. Anderzijds had de sociologie in Groot-Brittannië en Frankrijk wel al vroeger
bekendheid verworven. Het eerste deel van Spencers Principles of sociology
verscheen in 1876 en werd twee jaar later in het Frans vertaald. Het Franse
positivistische blad La Philosophie positive, dat door verschillende Belgische
intellectuelen werd gelezen, besteedde al vanaf het einde van de jaren 1860
aandacht aan deze nieuwe discipline, in de hoop de beoefening ervan te stimuleren.
Net als in het buitenland verwees de modieuze term ‘sociale wetenschappen’ tot
rond 1880 ook in België veelal naar de politieke economie - in reformistische middens
vaak onder de alternatieve benaming ‘sociale economie’ - en de ‘morele’ of sociale
statistiek in de lijn van Quetelet. Van sociologie was voorlopig geen sprake. Zo
kwam de discipline niet aan bod op de internationale congressen van de Association
internationale pour le progrès des sciences sociales die tijdens de jaren 1860, onder
meer in België, onder grote publieke belangstelling plaatsvonden. De aandacht ging
er uit naar actuele sociaal-economische, juridische en onderwijskundige
vraagstukken, evenals naar de schone kunsten.
Zelfs voor de intellectuelen die zich in hun socialistisch wereldbeeld op het
positivisme inspireerden, en die zich tijdens de jaren 1880 zouden ontpoppen als
de eerste pleitbezorgers van de sociologie, had Comtes ‘sociologie’ aanvankelijk
weinig aantrekkingskracht. Het begrip verwees voor velen naar Comtes hoogst
eigenzinnig en deels conservatief sociaal programma. Toch gaven anderen ook
aanzetten tot een socialistische toe-eigening van de sociologie, waarbij deze werd
gepresenteerd als een wetenschappelijk instrument dat een uitweg uit de
antagonismen tussen de verschillende socialistische scholen zou bieden. ‘Het is
omdat geen rekening is gehouden met historische fenomenen, het is omdat de
verschillende fasen van de maatschappelijke evolutie onvoldoende met elkaar zijn
vergeleken, de noodzakelijkheid van een rigoureuze observatie van de wetten die
de sociale fenomenen regeren niet is begrepen, dat de vernieuwers, na een fataal
experiment, tot een grote verwarring van tegenstrijdige ideeën en incoherente
systemen zijn gekomen’, zo schreef een redacteur van het
proudhoniaans-positivistisch weekblad La Liberté in 1869. Alleen een door het
positivisme geïnspireerde sociologie zou soelaas kunnen bieden, zo vervolgde hij.
De vermoedelijke auteur van dit stuk, de jurist en economist Hector Denis
(1842-1913), zou deze ideeën niet meer loslaten. Aan de Brusselse universiteit,
waar hij vanaf 1878 politieke economie doceerde, ontpopte Denis zich als
onvermoeibaar pleitbezorger van een op het positivisme geënte sociologie. Deze
zou evenzeer als de natuurwetenschappen aanspraak op de titel ‘wetenschap’
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maken - Denis had zich trouwens ook in de natuurwetenschappen bekwaamd - en
tegelijkertijd een hoogstaand moreel (sociaal) ideaal dienen. Voorlopig was er echter
geen sprake van het opnemen van de sociologie in het universitair onderwijs, onder
meer omdat juist de verwantschap met het socialisme werd gevreesd. Toch was
hiermee een eerste spoor voor de ontwikkeling van de sociologie in België getrokken:
door Comte geïnspireerd (en dus op de geschiedenis eerder dan op de biologie
geënt) en expliciet sociaal of socialistisch ingekleurd.
In zijn empirisch gerichte studies onderzocht Denis in Quetelets spoor (en in dat
van andere sociaal geïnteresseerde statistici zoals Edouard Ducpétiaux, 1804-1868)
de verbanden tussen economische cycli en sociale fenomenen zoals huwelijk,

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

310

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

Schema's, door Hector Denis gebruikt in zijn cursussen: bloedsomloop volgens Harvey
(boven links.) de kringloop van de rijkdom zonder de tussenkomst van geld volgens Quesnay
(boven rechts). de verhouding tussen de politieke economie en de andere wetenschappen
(onder). Brussel, Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪
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misdaad en zelfmoord. Hoewel hij dit onderzoek aanvankelijk zelf niet onder de
noemer ‘sociologie’ presenteerde, was het meer dan bij Quetelet op de evoluerende
correlaties tussen sociale fenomenen gericht. Onderzoek over langere tijdsperiodes
toonde, aldus Denis, dat Quetelets conclusies over het constant karakter van
fenomenen als diefstal verkeerd waren. Veel explicieter dan Quetelet gaf de
(gematigde) socialist Denis dan ook aanwijzingen over de mogelijkheden tot
corrigerend ethisch ingrijpen in deze sociale verhoudingen. De manifeste invloed
van economische crises op het aantal diefstallen weersprak immers het pessimisme
dat het gevolg van een lezing van Quetelets werk kon zijn.
Een van de wetenschappelijke fora waar Denis tijdens de jaren 1880 met zijn
statistisch onderzoek terecht kon, was het tijdschrift van de in 1882 opgerichte
Société d'Anthropologie de Bruxelles. Deze vereniging groepeerde een groot aantal
collega's natuurwetenschappers, artsen en historici van de Brusselse universiteit
en zou al snel uitgroeien tot een onderzoekscentrum voor fysische, prehistorische
en criminele antropologie. De benadering van de antropologie was er sterk
naturalistisch, en leidde zelfs tot een intellectuele isolatie van wie historisch of
filologisch te werk ging. Ook de sociologie kwam er aan bod, en ook zij werd duidelijk
benaderd in nauwe verbondenheid met de biologie en de fysiologie. Op deze manier
werd een tweede spoor voor de ontwikkeling van de sociologie getrokken, een spoor
dat vanuit de biologie, de fysiologie of de geneeskunde vertrok, eerder dan vanuit
de positivistische filosofie, en dat al snel (vooral buiten de Société d'Anthropologie)
van grote betekenis zou blijken.

▪ Een tweede, op de biologie geënt spoor
Een vroege pleitbezorger van een dergelijke sociologie was de arts en criminoloog
Jules Dallemagne (1858-1923). Al in 1881 had hij als student samen met de fysioloog
Paul Héger (1846-1925) in antropologische kringen bekendheid verworven met de
publicatie van een onderzoek naar schedelafmetingen van misdadigers, ter toetsing
van de stellingen van Cesare Lombroso (1835-1909) over de misdadiger als een
afzonderlijke variëteit binnen de soort. Vijf jaar later stelde hij in de Société
d'Anthropologie een uitgebreide theoretische studie over de principes van de
sociologie voor. In niet mis te verstane bewoordingen omschreef hij de weg die de
sociologie zijns inziens diende in te slaan: ‘De sociologie zal fysiologisch zijn of [...]
zij zal nooit zijn. Dat ze tot op vandaag iedere wetenschappelijk basis miste, is omdat
ze, in plaats van zich te inspireren op de gegevens van de biologie, probeerde de
feiten in te passen in een door de verbeelding gedroomd kader’. Tegenover de
verbeelding van speculatieve maatschappijvisies stelde Dallemagne de vaste
wetenschappelijke principes van ‘de evolutiedoctrine’. Zij zouden onderdak bieden
aan de sociologie en de kunstmatige barrières tussen mensen- en dierenwereld
opheffen. Comtes stelling dat de sociologie een eigen methode diende te ontwikkelen,
moest het dan ook ontgelden. Voor Quetelet had Dallemagne meer lof. Hij mocht
als een voorloper van de biologische sociologie worden herdacht, ook al was zijn
determinisme nog te aarzelend geweest.
Het centrale paradigma van Dallemagnes sociologisch project klonk als volgt: ‘De
in maatschappijen gegroepeerde mensen zijn in 't geheel niet verenigd met de
bedoeling de filosofische, morele of andere waarheden te verwezenlijken, maar met
de bedoeling het leven te verwezenlijken, hun bestaan en dat van de soort in stand
te houden’. Het structurerend principe van een menselijke maatschappij, met name
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het streven zichzelf in stand te houden, was niet fundamenteel verschillend van het
individuele streven naar zelfbehoud, en kon dus op dezelfde manier als in de biologie
tot natuurwetten worden teruggebracht. De sociologie diende deze wetten in kaart
te brengen en aandacht te schenken aan de manieren waarop een maatschappij
haar (natuurlijke) functies als voeding en reproductie realiseert. De liberaal
Dallemagne besloot zijn werk met een veroordeling van de eigentijdse inspanningen
voor een moraal van altruïsme, een stokpaardje van de positivistische sociologie.
Hij deed deze moraal af als een tegennatuurlijke bestrijding van de instincten ten
voordele van de collectiviteit, waardoor de vooruitgang in het gedrang
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werd gebracht. Zinvoller was het echter om voor ‘la conservation sociale’ te pleiten.
Zelf zou hij dit principe inroepen wanneer hij in zijn latere studies over criminelen
en ‘gedegenereerden’ de definitieve opsluiting van ‘geboren criminelen’ en zware
epileptici aanbeval.
Typerend voor de vroegste ontwikkeling van de sociologie in België, die
voornamelijk in kringen rond de Brusselse universiteit plaatsvond, was het
samenvloeien van beide sporen, het positivistische dat de menselijke maatschappij
als een niet-reduceerbaar gegeven zag en expliciet ethisch en sociaal bewogen
was, en het biologistische of materialistische spoor dat zichzelf als deterministisch
presenteerde, maar in de praktijk vaak ook in dienst van een onderliggende
maatschappijvisie stond. Wat beide benaderingen van de sociologie deelden, was
een organicistische interpretatie van de maatschappij. Het werk van Herbert Spencer
wist dan ook velen te bekoren. Zelfs Hector Denis' eigen carrière illustreerde hoe
beide parcours elkaar konden kruisen. In een aantal statistische studies uit de jaren
1880, die hij zelf als ‘bio-sociologisch’ omschreef, vergeleek hij de gemiddelde
energetische waarden van het dagelijks dieet van bepaalde sociale groepen met
de kracht die zij voor hun arbeid nodig hadden. Al bleef Denis' interesse in de
fysiologie instrumenteel en was zij niet doorslaggevend in zijn globale interpretatie
van maatschappelijke dynamismen, toch illustreerden deze werken de
aantrekkingskracht die de fysiologie in vrijzinnige intellectuele milieus uitoefende
en de manier waarop deze fascinatie een biologische metaforiek kon voeden.

▪ Een theoretisch socioloog van formaat: Guillaume De Greef
De samensmelting van biologistische en positivistische elementen kwam nog
duidelijker tot uiting in het werk van Guillaume De Greef (1842-1924), de eerste
Belg die internationale bekendheid zou verwerven als socioloog. De Greef was een
studieen geestesgenoot van Denis en had al in 1872 naam gemaakt met een op
positivistische leest geschoeide studie van de Belgische kantnijverheid in crisis.
Was Denis' openheid ten aanzien van de sociologie weinig meer dan een uitvloeisel
van zijn positivistisch en socialistisch engagement en een bekroning van zijn
economische interesse, voor De Greef werd de sociologie vanaf de jaren 1880 een
theoretisch doel op zich. Drie decennia lang zou hij het merendeel van zijn publicaties
aan de sociologie en haar methoden wijden, ook al betekende zijn theoretische
benadering geenszins een marginalisering van zijn socialistisch perspectief.
De Greefs eerste theoretische studie, een uitgebreide inleiding op Spencers
Principles of psychology, in 1882, was in meerdere opzichten richtinggevend voor
zijn later sociologisch werk. De psychologie werd er voorgesteld als een aan de
biologie verwante wetenschap die de natuurlijke ontwikkeling van ideeën bestudeert,
en tevens als mogelijkheidsvoorwaarde voor de sociologie. Deze houding impliceerde
een uitgesproken gerichtheid op de biologische verankering van menselijke
activiteiten, maar tevens een erkenning van het bepalend karakter van collectieve
mentale voorstellingen voor de studie van de maatschappij. Meer algemeen toonde
De Greef zich van meet af aan sterk bekommerd om een verzoening van Comtes
en Spencers epistemologische modellen.
Met betrekking tot de sociologie resulteerde dit bij De Greef in een pleidooi voor
de versmelting van positivisme, evolutieleer en het eigen proudhoniaanse socialisme,
zoals bleek in zijn eerste sociologische werken Introduction à la sociologie (1886)
en Les lois sociologiques (1890). Het sterk theoretisch en comtiaans karakter van
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De Greefs sociologisch project werd duidelijk in zijn definitie van de sociologie als
‘de filosofie of systematische coördinatie van alle bijzondere sociale wetenschappen’,
‘een complementaire filosofie van de bijzondere filosofieën van alle voorafgaande
wetenschappen en van hun algemene filosofie; juist zo vervolmaakt ze deze filosofie
door er de meest algemene wetten van de meest complexe en speciale fenomenen
in op te nemen en door ze in de mate van het mogelijke te verbinden met de meest
algemene wetten van het Universum’. Ondanks het abstract karakter van het
beoogde resultaat diende de socioloog strikt inductief te werk te gaan, aldus De
Greef. De meest geeigende inductieve methode was de historische,
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Guillaume De Greef. Brussel, Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪

waartoe ook de statistiek van Quetelet, zijn derde ‘leermeester’, kon worden ingezet.
Kritiekloos was De Greef nochtans tegenover geen enkele van zijn leermeesters.
Zowel Comte als Spencer hadden de primaire en determinerende rol van
economische factoren in het sociale leven over het hoofd gezien, aldus De Greef.
Quetelet verweet hij zich te hebben beperkt tot de statistiek, die niet in staat was
rekenschap te geven van kwalitatieve onderscheidingen tussen sociale instellingen.
Quetelets studies hadden zich weliswaar toegelegd op de mens in interactie met
zijn omgeving, maar zij betroffen niet de maatschappij zelf. Ook Spencer, wiens
evolutionaire interpretatie van de geschiedenis nochtans veel sporen naliet bij De
Greef, werd omwille van zijn methodisch individualisme een miskenning van de
eigenheid van de sociale instellingen aangewreven. Hij verweet Spencer de methode
van een ‘voorafgaande’ wetenschap, de biologie, integraal op een wetenschap met
een meer complex voorwerp te willen toepassen.
Al spande De Greef zich onophoudelijk in het statuut van de sociologie als een
volwaardige positieve wetenschap te verdedigen, al was zijn taal uitgesproken
sciëntistisch en zijn metaforiek biologisch, toch stelde hij duidelijke grenzen aan de
vergelijkbaarheid van een individueel biologisch organisme en een maatschappij.
Zijn voorzichtig sociaal-realisme (‘de realistische opvatting van maatschappijen’,
zoals hij zijn eigen visie noemde) kwam onder meer tot uiting in zijn contracttheorie,
waarin de eigenheid van een op wederzijdse overeenkomsten gebaseerde
maatschappij centraal stond. ‘De sociale samenwerking, onderling overeengekomen
hetzij op een puur automatische en reflexmatige wijze, hetzij instinctief, hetzij op
een beredeneerde en zelfs methodische manier: ziedaar in essentie wat ieder sociaal
organisme onderscheidt van ieder individueel organisme’. De sociabiliteit mocht
voor De Greef een aangeboren fysiologisch kenmerk van de mens zijn, zij bracht
wel een gemeenschap tot stand die zelf niet langer uitsluitend met een lager
organisme kon worden vergeleken.
Een dergelijke conclusie belette De Greef echter niet, zeker niet in zijn vroege
werk, naar gemeenschappelijke wetmatigheden op zoek te gaan. In een werk als
Le transformisme social (1895), over processen van sociale vooruitgang en
achteruitgang, stond Dallemagnes fysiologische degeneratietheorie bijvoorbeeld
model voor zijn eigen theorie van maatschappelijke regressie. Ook het recent
onderzoek van de Brusselse wetenschappers Jean Massart (1865-1925) en Emile
Vandervelde (1866-1938) naar ‘organisch’ en ‘sociaal’ parasitisme - onderzoek dat
zij later nog zouden aanvullen met hun collectieve publicatie L'Evolution régressive
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en biologie et en sociologie (1897) - kreeg een plaats in De Greefs theorie van de
sociale regressie. Tegelijkertijd echter werd zijn contractualistisch ideaal een
onderdeel van zijn concept van sociale vooruitgang. Spencers typering van deze
vooruitgang als een proces van groeiende differentiatie en coördinatie kreeg hierdoor
een eigen invulling.
De Greefs sociologische praktijk getuigde tevens van de sociaal-realistische
aspecten van zijn denken. Hoewel critici als Durkheim in De Greef slechts een
repetitief theoreticus zagen, bevatten verschillende van zijn werken, en vooral het
driedelige La structure générale des sociétés (1909), ook een sociologische
intepretatie van de West-Europese geschiedenis. Met name zijn theorie van de
grenzen kreeg
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in dit werk een uitvoerige historische toepassing. Grenzen, zelfs ‘natuurlijke’,
geografische grenzen, zo betoogde De Greef, zijn in werkelijkheid sociale grenzen,
producten van en mogelijkheidsvoorwaarden voor de contacten tussen
bevolkingsgroepen. Ook intern vervullen zij een sociale functie, omdat zij de
voorwaarden voor een collectief individualiseringsproces scheppen. Net als andere
sociale instellingen zijn ook grenzen aan verandering en aanpassing - zo mogelijk
relativering - onderhevig. De Greefs federalistisch socialisme had zonder twijfel ook
een aandeel in het sociaal-realistisch karakter van zijn op de biologie geënte
sociologie.

▪ Een moeilijke institutionele start
Ondanks zijn snel groeiende internationale reputatie, die onder meer gestalte kreeg
via Engelse, Spaanse, Italiaanse en Russische vertalingen van zijn werk, zou De
Greef slechts vijfjaar (en in een marginale positie) aan de Brusselse universiteit
doceren. Dat had niet alleen te maken met zijn compromisloos socialistisch
engagement, maar ook met de langdurige weerstand die er in België, ook aan de
Brusselse universiteit, tegenover de universitaire introductie van de sociologie
bestond.
Toch was de Brusselse universiteit de eerste om specifiek onderwijs in de sociale
wetenschappen aan te bieden. Al belette de grotendeels doctrinairliberale leiding
van de universiteit de oprichting van de leerstoel in de sociologie waar onder meer
Denis voor ijverde, met de organisatie van een interfacultair programma in politieke
en sociale wetenschappen in 1889 zette zij de deur naar de sociologie wel open.
In het officiële programma was slechts sprake van ‘sociale wetenschappen’, en
initiatiefnemers als de hoogleraar in de politieke economie Eugène Van der Rest
(1848-1920) hadden hiermee voornamelijk cursussen op het oog die op hete
hangijzers uit de sociaal-economische actualiteit zouden inspelen. Maar door het
aanstellen van De Greef als titularis van het (weliswaar vrije) vak ‘Méthodologie des
sciences sociales’ werd er in feite ruimte geboden aan een theoretisch pleidooi voor
een evolutionaire sociologie. Ook Hector Denis, die ‘L'histoire des systèmes sociaux’
voor zijn rekening nam, presenteerde de sociologie in zijn lessen als het ideale
culminatiepunt van de doorheen de tijd evoluerende sociale systemen. Pas vanaf
1901, nadat het programma via financiële steun vanwege de industrieel en
progressief liberaal Ernest Solvay was uitgebreid, werd de sociologie in Brussel ook
formeel als een zelfstandige discipline gedoceerd. De eerste titularis van dat vak
met als titel ‘Sociologie générale, y compris la méthodologie des sciences sociales’,
was Hector Denis.
Toch was de Université libre hiermee niet de eerste instelling voor hoger onderwijs
die de sociologie op haar programma zette. Met name aan de Université nouvelle,
die in 1894 uit protest tegen het politiek en intellectueel conservatisme van de
universiteit was opgericht, werd de sociologie al vanaf het eerste academiejaar in
verschillende vormen geprogrammeerd. Het onderwijsproject van deze universiteit
was, niet toevallig, uitgesproken positivistisch. Rector én gezicht van de sociologische
cursussen werd Guillaume De Greef, die tijdens het conflict, dat aanleiding had
gegeven tot de oprichting van de Université nouvelle, ontslag had genomen uit de
Université libre. Ook aan de Gentse en de Luikse universiteit werd uiteindelijk al
vroeger dan in de gevestigde Brusselse instelling onderwijs in de sociologie
aangeboden. Vanaf 1896 maakte het vak er deel uit van de kandidaturen in de
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politieke wetenschappen. Deze verschaften toegang tot het binnen de rechtsfaculteit
georganiseerde doctoraat in politieke en administratieve wetenschappen, en sinds
1893 ook tot een nieuw opgericht doctoraat in de sociale wetenschappen. Aan de
Leuvense universiteit zou de officiële programmering van het vak tot in 1939 op
zich laten wachten, maar ook daar kwam de sociologie vanaf 1902 uitgebreid aan
bod in het vak ‘Histoire des théories sociales’, binnen het programma van het Hoger
Instituut voor Wijsbegeerte. Het waren trouwens twee oud-leerlingen van dit Leuvens
instituut die in 1896 - onder katholiek bewind - voor het sociologieonderwijs in Gent
en Luik werden benoemd.
Al liep de concrete invulling van deze vakken aan de verschillende universiteiten
uiteen, toch deelden
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Het voormalig Institut de Sociologie van de Université libre de Bruxelles in het Leopoldpark
▪

zij een sterk methodologische en theoretische, eerder dan inhoudelijk-empirische
definiëring van de sociologie. De sociologie was met andere woorden al voorwerp
van onderwijs nog voor zij overtuigende empirische vruchten had afgeworpen. De
sterk theoretische oriëntatie vond dan weer zijn oorsprong in de unaniem
gepercipieerde verwantschap tussen sociologie enerzijds en sociale theorie of
socialisme anderzijds. Dat deze oriëntatie ook institutioneel georganiseerd empirisch
onderzoek kon ondersteunen, werd duidelijk met de oprichting van Solvays Institut
des Sciences sociales.

▪ Solvays injectie in het empirisch sociaal onderzoek
De crisis aan de Brusselse universiteit die tot de oprichting van de Université nouvelle
had geleid, had voor de progressief-liberale industrieel en senator Ernest Solvay
(1838-1922) tevens de aanleiding gevormd om, naast zijn ouder Instituut voor
Fysiologie in de marges van de Brusselse universiteit ook een eigen Institut des
Sciences sociales (1894) op te richten. Voor Solvay ging het hierbij in de eerste
plaats om een onderzoekscentrum dat zou instaan voor de wetenschappelijke
uitwerking van zijn eigen theorieën waarmee hij een nieuwe, door de
natuurwetenschappen geïnspireerde ‘oplossing’ van de eigentijdse sociale problemen
beoogde. Hij werkte een ‘productivistisch’ systeem uit dat was gericht op een
maximalisering van de productieve capaciteiten van de maatschappij, en waarbij
productieve activiteiten de basis zouden vormen van een berekeningssysteem ter
vervanging van de klassieke transacties via geld. Na de eeuwwisseling integreerde
Solvay deze theorieën in een systeem van ‘sociaal energetisme’. De verschillende
economische en sociale factoren werden nu in termen van verbruikte of benodigde
energie uitgedrukt - een getuige van Solvays fascinatie door de scheikunde en de
fysiologie, waarvan hij trouwens een bijzonder eigenzinnige lezing gaf.
Al zouden Solvays theorieën geen blijvende leidraad voor het onderzoek aan het
instituut vormen - de te geringe gehechtheid aan zijn denkschema's vormde trouwens
een van de redenen voor de vervanging van de oorspronkelijke directeurs Denis,
De Greef en Vandervelde door de economist Emile Waxweiler, en hierop volgend
de reorganisatie van de instelling tot het Institut de Sociologie in 1902 -,
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de door hem nagestreefde integratie van natuur- en sociale wetenschappen drukte
wel een stempel op de structuur van het instituut en op de oriëntatie van het er
bedreven onderzoek. Toch ging de aandacht er ook uit naar economische
vraagstukken, wat een voortzetting en verbreding van de door Denis gestarte traditie
van statistische benaderingen van de economie betekende. Economisten zoals
Maurice Ansiaux (1869-1943) en Georges De Leener (1879-1965) richtten hun
onderzoek op de ontwikkeling van een progressief-liberale sociale politiek en deden
hierbij onder meer een beroep op de verworvenheden en benaderingen van de
Duitse historische school.
Maar naast de economie kregen bijvoorbeeld ook de fysiologische antropologie,
de psychofysiologie en de eugenetica een volwaardige plaats aan het Institut de
Sociologie. Het ‘fysiologische’ spoor zoals dat tijdens de jaren 1880 door Dallemagne
was uitgezet, kreeg hier dus een empirische en op praktische toepassingen gerichte
invulling. Het hoog praktijkgericht gehalte van sommige van deze studies bleek
bijvoorbeeld uit het werk van de arts Louis Querton (1873-1957). Zijn L'augmentation
du rendement de la machine humaine (1905) was een wetenschappelijk onderbouwd
pleidooi voor een sociaal-hygiënistisch beleid. Weerklonk Solvays productivistisch
paradigma doorheen de titel van het werk, het corpus zelf was tegelijk op biologische
metaforen gestoeld. Een juiste interpretatie van de evolutieleer toonde het belang
aan van milieufactoren in de variaties die organismen ondergaan, zo betoogde
Querton. Dit opende de mogelijkheid tot een ‘regeneratie van het menselijke ras’
door sociaal-hygiënistisch geïnspireerde wijzigingen van deze milieufactoren.
Concreet betrof het hier aanwijzingen gaande van het afraden van zware arbeid
aan zwangere vrouwen en het aanbevelen van borstvoeding tot het pleiten voor
degelijke gezondheidsinspecties op de werkplek. Op een vergelijkbare manier waren
ook de experimentele psycho-fysiologische studies van het kind die onder meer
door Josefa Joteyko (1866-1928) aan het Institut de Sociologie werden doorgevoerd,
op een verbetering van de pedagogische omkadering van het onderwijs gericht.
Een meer rechtstreekse uitwerking van Dallemagnes theoretische,
fysisch-antropologische benadering van de sociologie leek op het eerste gezicht te
worden geboden door L'Aryen et l'anthroposociologie van de hand van de arts Emile
Houzé (1848-1921). De twee voorbije decennia had Houzé, medeoprichter en
intellectuele leider van de Société d'Anthropologie de Bruxelles, onderzoek verricht
naar de fysiologische kenmerken van onder meer Vlamingen en Walen, en dit in
een evolutionair perspectief. Ook deze, meer theoretische studie was begaan met
de vraag naar de band tussen evolutie en raciologische kenmerken. Al toonde hij
zich in dit boek een criticus van de Franse ‘antroposociologie’ die in het spoor van
Georges Vacher de Lapouge de intrinsieke superioriteit van het Arische of
Germaanse langschedelige ras verkondigde, zijn kritiek betrof de positionering van
de erin verdedigde hiërarchie en de voortvarendheid die zo eigen was aan deze
school, eerder dan de uitsluitend fysisch-antropologische invulling van wat zij onder
de noemer ‘sociologie’ bracht. ‘Hoewel de antropologie de sociologie moet gidsen,
hoewel deze zich moet bedienen van dezelfde onderzoeksprocédés, [...] toch is zij
vanaf heden helemaal niet in staat de complexe fenomenen van de samenlevingen
te verklaren’.
Houzé beschouwde zijn eigen onderzoek slechts als een sociografische
voorbereiding op de sociologie, die, eens zij ontwikkeld was, in staat zou zijn regels
te formuleren voor de realisatie van een maximaal welzijn voor eenieder. Het project
van een strikt wetenschappelijke sociologie die sleutels voor een maatschappelijk
beleid en een groter menselijk geluk zou bieden, bleek een droom die al door Comte
was geformuleerd; de verwezenlijking ervan werd echter steeds opnieuw naar de
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toekomst verschoven. Dat Houzé's antropologische studie verscheen in de reeks
Notes et mémoires, waarvan de statuten bepaalden dat het om werken met een
exclusief sociologisch karakter ging, getuigt zowel van het toenmalig gebrek aan
duidelijkheid over de grenzen en de eigenheid van de sociologie, als van de mate
waarin het onderzoek aan het Institut de Sociologie op de biologie en de antropologie
was gericht.
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▪ Waxweilers sociale ethologie
Deze gerichtheid op de biologie was onmiskenbaar gestimuleerd door Emile
Waxweiler (1867-1916), die het instituut vanaf 1902 tot aan de Eerste Wereldoorlog
leidde. Waxweiler was ingenieur van opleiding en had zich na zijn studies
voornamelijk als econoom en statisticus geprofileerd. Zijn liberaal engagement
dateerde al van zijn Gentse studiejaren. Wanneer hij in 1902 door Solvay tot directeur
van het nieuwe Institut de Sociologie werd aangesteld, was hij neofiet op sociologisch
terrein. Toch was hij al sinds lang overtuigd van het belang van de biologie voor de
studie van de mens en zijn geschiedenis. In 1892 had hij als student een lezing
gegeven onder de veelzeggende titel ‘L'histoire des hommes et l'histoire des bêtes’,
waarin hij had betoogd dat de geschiedenisfilosofie pas wetenschappelijk zou worden
als zij zich tot de biologie richtte. ‘De waarheid wordt verschaft door het naturalisme,
dat, na de mens zijn plaats te hebben gewezen in de rangorde der wezens, de
menselijke samenlevingen weer naast de natuurlijke gemeenschappen zal plaatsen’.
Op het internationaal congres voor sociale wetenschappen in 1900 had Waxweiler
een rapport voorgesteld waarin hij pleitte voor een hervorming en uitbreiding van
het universitair onderwijs in de sociale wetenschappen, dat zijns inziens meer op
de economie diende te worden gericht. Ten aanzien van de sociologie toonde hij
zich eerder sceptisch: ‘Het blijft een open vraag of de sociologie, in haar huidige
toestand, al recht kan hebben op een vermelding in de universitaire programma's.
[...] De sociologiecursus kan nooit iets anders tot voorwerp hebben dan aantonen
hoe, met de woorden van Dhr. Tarde, “de sociologie beurtelings is opgevat als een
sociale fysica, als een sociale biologie, en tenslotte als een sociale psychologie”’.
De combinatie van een zeker scepticisme ten aanzien van de bestaande sociologie
en een methodologische benadering van de discipline zou tekenend blijven voor
Waxweilers carrière als socioloog. Het zou duren tot in 1906 alvorens Waxweiler
een eigen visie op de sociologie presenteerde, in zijn Esquisse d'une sociologie.
Tijdens de daaropvolgende jaren publi-
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ceerde hij voornamelijk artikelen, onder meer in de Archives sociologiques, het door
hem gepatroneerde tijdschrift dat vanaf 1910 als spreekbuis van het instituut
verscheen. Zijn interpretatie van de sociologie gold onmiskenbaar als programma
voor het tijdschrift als geheel; zijn project om een synthese te formuleren van de
aan het instituut gepubliceerde deelstudies (die soms alleen de dierenwereld
betroffen), zou echter door de oorlog en zijn eigen vroegtijdige dood worden
doorkruist.
Waxweilers visie ontstond vanuit een onbehagen over de impasse waarin de
sociologie zich zijns inziens bevond. Het feit dat de sociologische traditie er niet in
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slaagde het theoretische niveau te overstijgen om tot werkelijk empirisch sociologisch
onderzoek te komen, was zijns inziens een logisch gevolg van de sociaal-realistische
en organicistische vooronderstellingen van de sociologie. Had De Greef al kritiek
geuit op Comtes en Spencers neiging de maatschappij enkel als een geheel, eerder
dan vanuit een studie van de delen te willen benaderen, Waxweiler was hierin nog
veel radicaler. Voor hem vormde het individu de enig mogelijke toegang tot de
sociologie. Bovendien geraakte hij er steeds meer van overtuigd dat de sociologie
zich niet zozeer om grote en universeel geachte historische
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processen van verandering diende te bekommeren, dan wel om de veel reëler
tendensen tot stabiliteit. Deze waren immers kenmerkend voor het op aanpassing
gerichte gedrag van individuen in confrontatie met andere individuen en met
wisselende levensomstandigheden. Het gedrag van deze individuen diende op een
functionele manier te worden benaderd. Hierdoor zou het klassieke vraagstuk van
sociale verandering vanuit een algemeen ontwikkelingsprincipe worden
geherdefinieerd in termen van specifieke, op evenwicht gerichte veranderingen.
Kritiek op dergelijke grootse en rechtlijnige evolutionaire lezingen van de
geschiedenis zou Waxweiler trouwens ook leveren in een uitgebreid (maar
onafgewerkt gebleven) manuscript waarin hij de interpretatie van primitieve
pictografische tekensystemen als vroege vormen van schrift bestreed.
Het was ook Waxweilers functionele benadering van de sociologie die zijn
gerichtheid op de biologie inhoud gaf. Zoals biologen in de ethologie de aanpassing
van organismen aan hun natuurlijke omgeving bestuderen, zo diende de sociologie
als een sociale ethologie te onderzoeken hoe individuen zich in een bepaald milieu
aan elkaar aanpassen. Waxweiler had zijn interesse in het reactioneel aspect van
ethologische fenomenen weliswaar ook van Solvay geërfd, in de praktijk formuleerde
hij zijn beschrijvingen eerder in psychologische dan in fysische of scheikundige
termen. Zijn gedragspsychologische benadering vertrok vanuit de continuïteit tussen
dierlijk en menselijk gedrag, zonder echter de eigenheid van de intermenselijke
relaties te willen miskennen. Waren de elementaire vormen van sociale affiniteit
ook in dierengemeenschappen te vinden, de sociabiliteit als dusdanig was een
exclusief menselijk fenomeen.
Toch konden basisconcepten vanuit de dierlijke psychologie worden overgenomen.
Het fenomeen van de gewoontevorming als resultaat van herhaalde gedragspatronen
kon bijvoorbeeld worden beschouwd als een stabiliserende factor die het sociale
leven mogelijk maakte. Onder mensen werd deze gewoonte echter al gauw een
gebruik, vervolgens een regel en ten slotte een instelling, waardoor meteen ook
sociale imperatieven aan elk nieuw individu werden opgelegd. Het was dit proces
dat voor Waxweiler de kern van elke sociale organisatie vormde. Het tempo waaraan
het zich voltrok hing in hoge mate samen met het specifieke milieu waarin een
samenleving functioneerde. Hoewel Waxweiler er zich voor hoedde dit proces in
zijn geheel een noodzakelijk karakter te geven - artistieke smaak hoefde zich
bijvoorbeeld niet in regels te vertalen, morele regels niet in instellingen -, vormde
het een onmisbaar instrument om het al dan niet ‘primitief’ of ‘beschaafd’ karakter
van een samenleving te bepalen. Deze evoluties hingen echter minder samen met
een verandering van de logische denkvormen van de mens, dan met een evoluerend
milieu dat veranderende mentale representaties en sociale imperatieven
suggereerde. Anders dan in de durkheimiaanse sociologie die van het bestaan van
een primitieve, prelogische mentaliteit uitging, bleek bij Waxweiler de mens als
rationeel wezen een nagenoeg natuurlijke, stabiele en universele categorie. De
invloed van het milieu was dan ook des te meer bepalend. Waxweilers sociologisch
model dat op het individu eerder dan op de maatschappij als geheel was gericht,
kon met andere woorden als even deterministisch worden aangevoeld als de
positivistische sociologie met haar grote schema's over de noodzakelijke historische
evolutie.

▪ Katholieke interpretaties van de sociologie
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In de ogen van vele katholieken getuigde Waxweilers denken, en met hem heel de
Brusselse sociologie, van het teveel aan determinisme en materialisme in de
eigentijdse sociologie. Deze vormde omwille van haar vrijzinnig karakter én haar
groot succes in derdaad een zekere bedreiging voor de katholieke intellectuele
wereld, die sterk gehecht bleef aan een religieuze omkadering van het
wetenschappelijk onderzoek. Maar de sociologie vormde tevens een uitdaging,
waarmee op uiteenlopende manieren werd omgegaan.
Aan de Leuvense School voor politieke en sociale wetenschappen, die in 1892
in nauwe band met de rechtsfaculteit van de universiteit was opgericht, bestond
bijvoorbeeld een grote vijandigheid tegenover de sociologie. Waar het zwaargewicht
van het
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Verslag van D. Mercier aan het Belgisch episcopaat over de stichting en de eerste activiteiten
van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven, Juli-augustus 1893. Mercier zet het
programma uiteen van en eerste twee academiejaren, Louvain-la-Neuve. Archives de l'UCL,
Collections photographiques ▪

instituut, de economist Victor Brants (1856-1917), de discipline vereenzelvigde met
socialisme, positivisme en onwijsgerig empirisme, zag een jurist als Jules Van den
Heuvel (1854-1926) in de sociologie juist een verzameling nutteloze theorieën over
primitieve volkeren, een discipline die het op de sociale praktijk gerichte instituut
weinig kon bijbrengen. Het zou dan ook nog verschillende decennia duren alvorens
de sociologie officieel op het programma van de school zou worden ingeschreven.
Aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van dezelfde universiteit bestond wél
een uitgesproken interesse in de sociologie, ook al was zij strategisch van aard.
Deze openheid werd gestimuleerd door de
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Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven, 1884. Leuven. Hoger Instituut voor
Wijsbegeerte KULeuven ▪

voorzitter en het boegbeeld van het instituut, de latere kardinaal Désiré Mercier
(1851-1926), die sterk bekommerd was om een katholieke verzoening met de
eigentijdse wetenschappen. Mercier toonde zich bewust van de verschillende
ideologische toe-eigeningen van de sociologie, en pleitte onomwonden voor een
katholieke herinterpretatie van de discipline in de richting van een katholieke sociale
theorie, die echter ook rekenschap zou geven van de grote, ‘positivistische’
sociologische systemen. Zijn leerlingen (en weldra collega's-professoren) Simon
Deploige (1868-1926) en Maurice Defourny (1878-1953) legden zich toe op een
kritische analyse van de positivistische sociologie,
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waarvan zij die elementen die hun appreciatie wegdroegen onder meer aan de
thomistische traditie toeschreven. Deploiges betwisting van Durkheims originaliteit,
uitvoerig beargumenteerd in zijn meermaals heruitgegeven boek Le conflit de la
morale et de la sociologie (1911), leidde zelfs tot een openlijke polemiek met
Durkheim.
Het was in de marge van de Leuvense universiteit dat zich naast deze ‘vijandige’
en ‘strategische’ houding ook een meer ‘autonome’ katholieke interesse in de
eigentijdse internationale sociologie ontwikkelde. Voortrekker van deze stroming
was de jurist en christen-democraat Cyrille Van Overbergh (1866-1959), die als
gastdocent aan het Leuvens Instituut voor Wijsbegeerte was verbonden en in 1899
de Société belge de Sociologie oprichtte. Van Overbergh beoogde hiermee katholieke
intellectuelen samen te brengen in een onverdeeld enthousiaste benadering van
de moderne sociologie, om zo op termijn empirisch onderzoek te stimuleren. De
expliciete keuze van de Société om zich in alle vormen van sociologie te interesseren,
zonder voorafgaande keuzes tussen de verschillende ‘scholen’, resulteerde in een
bijzonder ruime en eclectische benadering, die ook grote interpretatieverschillen
binnen de eigen kring toeliet. Toch bleek Comtes model van de sociologie als een
synthetische en theoretische wetenschap van de empirisch bestudeerde sociale
fenomenen telkens weer als richtlijn te worden ingeroepen. De school van Durkheim
vormde dan weer het centrale referentiepunt voor het overwegend bibliografische
blad van de vereniging, Le Mouvement sociologique.
Meer dan hun Leuvense collega's die vanuit wijsgerig perspectief publiceerden,
slaagden de leden van de Société de Sociologie erin de positivistische achtergrond
van de moderne sociologie door de vingers te zien, al betekende dit nog geen
goedkeuring van agnosticisme of determinisme. Opvallend hierbij was dat naast
methodologische ook inhoudelijke aanknopingspunten werden gevonden in het
werk van Comte en Durkheim. Met name beider erkenning van de belangrijke
historische rol van de godsdienst, Durkheims pleidooi voor een meer corporatieve
organisatie van de maatschappij en Comtes ambivalentie ten aanzien van de Franse
Revolutie vielen in goede aarde. Veel minder sympathie bestond er onder katholieken
voor ontleningen aan de biologie, waaronder vergaande organicistische interpretaties
van de maatschappij, die als een ontwaarding van de sociologie en haar hoogstaande
maatschappelijke missie werden beschouwd. Dat de sociologen van de Société
meer voelden voor de sociaal-realistische benadering van de sociologie zoals die
door Comte en Durkheim was geïntroduceerd, bleek ook uit de kritiek die op Solvays
werk werd geformuleerd. Hem werd immers een naïeve visie op de maatschappij
verweten, alsof zij uit niet meer dan een som van individuen bestond.
Van Overbergh zelf behoorde tot de meest ongecomplexeerde aanhangers van
de sociologie in de Société. Hij waakte er voortdurend over dat zijn vaak theologisch
geschoolde collega's een zelfde openheid aan de dag zouden leggen, en ging in
tegen hun neiging om het respect voor geloofsinhouden soms toch als criterium te
hanteren. Maar net zoals het onderzoek aan Solvays instituut niet los te koppelen
was van het politieke liberalisme, zo bleek ook aan Van Overberghs sociologische
projecten enige katholieke bekommernis niet vreemd. Dit werd onder meer duidelijk
uit de grootschalige etnografische enquête over verschillende bevolkingsgroepen
in Congo die hij met hulp van de Luikse hoogleraar etnografie Joseph Halkin
(1870-1937) op het getouw zette. De prestigieuze reeks monografieën die uit dit
project resulteerde, kreeg uiteindelijk een apologetische finaliteit: het diende de
missionaris een instrument te bieden bij zijn werk van evangelisatie.
Al werd Solvays instituut in de Mouvement sociologique sceptisch onthaald als
een instelling waar de sociologie het moest afleggen tegen ‘de illustratie van de
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a-prioristische ideeën van een nochtans goedbedoelend man’ - een kritiek die
trouwens evenzeer in omgekeerde richting werd geformuleerd als waren de Leuvense
sociologen enkel gericht op een bevestiging van het evangelie -, toch koesterde
iemand als Van Overbergh ook oprechte bewondering voor een aantal Brusselse
sociologen. Aan het werk van De Greef wijdde hij in 1909 het tweede deel van zijn
reeks Enquête sur les systèmes de sociologie générale, waarin hij fragmenten uit
het werk van ‘de gezaghebbendste vertegenwoordigers van

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

321
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de verschillende sociologische scholen’ (met als eerste de Amerikaanse socioloog
Lester Ward, 1841-1913) wilde voorstellen. Ook Waxweilers Esquisse d'une
sociologie wist Van Overbergh te appreciëren. De Leuvense kritiek op de
biologistische retoriek van de Brusselse sociologie zou trouwens weldra ook in
Brusselse kringen te horen zijn.

▪ De verleiding van de biologie voorbij
Hoewel de periode van de Eerste Wereldoorlog een breuk en dieptepunt in de
ontwikkeling van de Belgische sociologie betekende, onder meer door de dood van
Waxweiler en de teloorgang van de Société de Sociologie, zetten een aantal van
de hiervoor geschetste tendensen zich ook erna verder. De katholieke verhouding
tot de sociologie bleef bijzonder moeizaam, en de discipline werd in de praktijk nog
steeds als een sociale leer ingevuld. Pas in de loop van de jaren 1930 zouden de
eerste tekenen van een kentering zichtbaar worden. Aan het Brusselse Institut de
Sociologie, dat na de dood van Solvay aan de universiteit werd overgedragen,
bouwde men het empirisch en beleidsgericht sociaal onderzoek verder uit. Het
nieuwe Revue de l'Institut de Sociologie (1920) verwelkomde ook meer theoretische
en specifiek sociologische bijdragen. Mee dankzij de vanaf 1923 aangestelde nieuwe
voorzitter, de economist en jurist Ernest Mahaim (1865-1938) - tevens auteur van
de klassiek geworden studie Les abonnements d'ouvriers sur les lignes de chemins
de fer belges (1910) - kon het instituut zich als een academische onderzoeksinstelling
met internationale uitstraling profileren. Dit bleek onder meer in 1935, toen het als
gastinstelling fungeerde voor het 12de internationaal congres voor sociologie.
Solvays en Waxweilers programmatorische kaders raakten echter steeds
duidelijker op de achtergrond, en ook meer algemeen taande de uitgesproken
fascinatie voor de natuurwetenschappen. Aanzetten tot interne kritiek op het
vergaand ‘biologisme’ en ‘psychologisme’ aan het Institut de Sociologie waren
trouwens al kort voor de oorlog gegeven, met name door de filosoof Eugène Dupréel
(1879-1967), die zich na de oorlog zou ontpoppen als Belgiës meest gereputeerd
theoreticus van de sociologie. Dupréel knoopte enerzijds terug aan bij Comtes
theoretische benadering van de sociologie als ‘een unieke sociale wetenschap die
het theoretisch deel van de sociale wetenschappen in één enkel geheel giet’, maar
schreef de sociologische fixatie op de biologie anderzijds ook toe aan het

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

epistemologisch kader van de positivistische filosofie, waarvan hij het failliet
aankondigde. Voor de hem omringende
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sociologen die geloofden dat de sociologie pas wetenschappelijk werd als zij zich
via de psychologie op de biologie richtte, toonde hij zich genadeloos. Al te vaak
bleken zij niet eens op de hoogte van de recente ontwikkelingen in die
wetenschappen, en beriepen zij zich eigenlijk op controversiële theorieën, zo
betoogde Dupréel. Het betrof hier ‘typische voorbeelden van deze ideeën die in de
lucht hangen, vage restanten van lessen en lectuur, karakteristieke tendensen van
een periode in de wetenschapsgeschiedenis die men vaak aanvaardt omdat zij
steeds de wetenschappelijke sfeer waarin men heeft geleefd hebben doordrongen,
en die meestal, hoe minder men overweegt ze opnieuw ter discussie te stellen, een
des te sterkere belemmering zijn voor de wetenschappelijke vooruitgang’. In zijn
later werk zou Dupréel steeds explicieter betogen dat het integendeel de biologie
was die zich voor de interpretatie van het dierlijke gemeenschapsleven op de veel
uitgebreidere kennis van de sociale fenomenen beriep of kon beroepen, en niet
omgekeerd. Menselijke verhoudingen, voor zover zij bijvoorbeeld een morele
connotatie hadden, konden geenszins op een bevredigende manier vanuit de biologie
worden verklaard.
Voor Dupréel diende de sociologie zich te ontwikkelen tot een autonome, maar
daarom niet geisoleerde wetenschap. Vanuit dit (anti-biologistisch) perspectief
apprecieerde hij aanvankelijk Durkheims overtuiging dat de sociale fenomenen
slechts vanuit het sociale leven als geheel verklaarbaar zijn, al zou hij snel afstand
nemen van diens ‘sociologisme intégral’ waarin het individu zijns inziens te veel
werd gereduceerd tot een passief wezen dat de maatschappelijke regels zonder
meer aanvaardde. Al in zijn eerste sociologische monografie, Le rapport social.
Essai sur l'objet et la méthode de la sociologie (1912) definieerde Dupréel de
sociologie als de studie van handelingen én bewustzijnsgegevens in hun wederzijdse
verhoudingen. Tevens benadrukte hij dat het formuleren van eigen, niet aan andere
wetenschappen ontleende concepten, de meest dringende opdracht van de
sociologie was.
Vanuit zijn bekommernis om de integratie van wijsbegeerte en sociologie was
Dupréel ook al vroeg geïnteresseerd in de vraag naar het al dan niet sociaal bepaald
karakter van de rede en de logica. Nog voor de oorlog keerde hij zich af van de
onder meer door Waxweiler beleden overtuiging dat er een universele en
onveranderlijke logica bestaat die het sociale leven zou overstijgen, en waaraan
alle volkeren in meerdere of mindere mate deelnemen. Dupréel zou dan ook een
‘sociale logica’ onderscheiden van een ‘zuivere logica’, en zich meer in detail
toeleggen op een herwaardering van ‘la pensée confuse’ als product van de sociale
logica. Ook met betrekking tot de moraal beleed hij een ‘relatief relativisme’ dat werd
gevoed vanuit zijn sociologische benadering, zonder dat dit een positivistisch geloof
impliceerde in de opbouw van een wetenschappelijke moraal op grond van een
‘science des moeurs’.
Dupréel had hiermee de deur open gezet naar een voorzichtig sociaal en cultureel
relativisme (en pluralisme) dat zich sterk onderscheidde van de absolute aanspraken
van zijn door het positivisme of door de ‘zekerheid’ van de biologie verleide
voorgangers. De sociologie was hiermee in een nieuwe fase gekomen, al hoefde
dit niet te betekenen dat er geen ontmoetingen en uitwisselingen met de biologie
meer zouden volgen, of dat zij nooit meer in dienst van een uitgesproken
maatschappelijk project zou worden gesteld. Met Dupréel werd tevens een eeuw
afgesloten waarin de sociologie van in de marge van de universitaire bedrijvigheid
tot in het centrum ervan was geëvolueerd. Dat de lange weg die de discipline had
afgelegd, nog geen radicale breuk met het verleden hoefde te betekenen, werd
onder meer duidelijk uit de herdenkingen van Quetelets werk door een aantal
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Belgische sociologen op het internationaal congres voor sociologie van 1935. Kort
erna, in 1942, huldigde Dupréel Quetelet met de uitgave van een kritische keuze
uit zijn werk. Hij stelde Quetelet erin voor als ‘een van de voorlopers van de actuele
sociale wetenschap’, maar hoedde zich tegelijkertijd voor een al te groot triomfalisme:
‘ondanks haar successen blijft de sociologie op meerdere punten van haar methoden
aarzelen: zij is nog steeds een wetenschap in geboortetoestand’. De geboorte zelf
had bijna een eeuw in beslag genomen.
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22 De psychologie
Géry van Outryve d'Ydewalle
Algemeen wordt aangenomen dat Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920) de stichter
is van wat wel eens de wetenschappelijke psychologie wordt genoemd. In 1879
richtte hij aan de Universiteit van Leipzig het eerste laboratorium voor experimentele
psychologie op. Hiermee ontwerpt hij voor de psychologie niet alleen een
wetenschappelijke laboratoriumpraktijk, maar ook en misschien vooral een eigen
onderzoekscultuur en een volledig universitair curriculum. Maar ook daarvoor al
werkten onderzoekers in de richting die door Wundt werd geïnstitutionaliseerd. In
België waren dat met name de wiskundige Quetelet en de natuurkundige Plateau,
die beiden grote internationale bekendheid genoten.
In zijn standaardwerk Sur l'homme et le développement de ses facultés: essai
d'une physique sociale (1835) stelt Lambert-Adolphe-Jacques Quetelet (1796-1874)
de ‘gemiddelde mens’ voor als een centrale waarde waarrond de metingen van een
bepaalde menselijke eigenschap zich regelmatig en gelijk verdelen. Later voert hij
de ‘normale verdeling’ in om deze afwijkingen rond het gemiddelde te beschrijven.
Met deze bijdrage heeft hij een opkomende groep jonge psychologen geïnspireerd
om statistiek te gebruiken bij metingen van gedragseigenschappen.

▪ De fysiologische optica van Plateau
Het onderzoekswerk van de blinde fysicus Joseph-Antoine-Ferdinand Plateau
(1801-1883) overstijgt dat van de fysica; ook in de psychologie hebben een aantal
van zijn inzichten nog vandaag een blijvende invloed. Plateau's eerste
wetenschappelijk werk situeert zich op het gebied van de fysiologische optica. Hij
bestudeert figuren, veroorzaakt door de draaiende beweging van lijnen. Dit brengt
hem ertoe de wetten op te sporen betreffende het ontstaan en het verdwijnen van
lichtindrukken op het netvlies. Plateau legt, als eerste, systematisch het verband
tussen het bestaan van dergelijke optische illusies en het blijven aanhouden van
een visuele gewaarwording op het netvlies nadat de visuele stimulus is weggenomen.
In dezelfde periode legt Plateau zich toe op de studie van figuren teweeggebracht
door de draaiende beweging van lijnen. Hij verklaart de werking van de ‘thaumatroop’
(wonderschijf), een plaatje dat onvolledige tekeningen vertoont die bij snelle draaiing
tot een volledige tekening versmelten. De verklaring steunt op de bevinding dat elke
visuele gewaarwording enige tijd aanhoudt op het netvlies. In november 1830
construeert Plateau een opzienbarend instrument, de phenakistiscoop of
‘oogbedrieger’, wat hem een internationale bekendheid bezorgt. Dit apparaat bestaat
uit een draaibaar opgestelde schijf, aan de rand voorzien van een reeks straalgerichte
spleten. Aan de achterzijde van de schijf zijn evenveel tekeningen als spleten
aangebracht. Wanneer men deze tekeningen doorheen de draaiende schijf in een
spiegel bekijkt, in een volgorde van ongeveer 16 beelden per seconde, dan krijgen
wij de indruk van een stilstaand beeld als alle tekeningen gelijk zijn, en krijgen wij
de indruk van een vloeiende beweging als de tekeningen opeenvolgende figuren
van een beweging uitbeelden.
Historisch belangrijk zijn ook Plateau's experimenten met betrekking tot
kleurmenging. Hierbij gebruikt hij een schijf die ingedeeld is in sectoren van
verschillende kleuren. Naargelang de grootte en kleur van de sectoren verkrijgt men
bij rotatie één bepaalde overheersende kleur. Aan de hand van experimenten met
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behulp van deze schijf komt Plateau tot de vaststelling dat het effect van een
kleurstimulus evenredig is met de intensiteit en met de
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tijd van aanbieding van de stimulus. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen
kleurverandering wordt waargenomen wanneer de intensiteit wordt gehalveerd maar
de stimulus twee keer zo lang zichtbaar is.
Plateau probeert ook de subjectieve helderheid van oppervlakten te bepalen.
Omdat volgens hem de mens niet in staat is bij zichzelf objectief de verhouding
tussen twee gewaarwordingen te bepalen, tracht hij een (subjectieve)
helderheidschaal op te stellen. In 1872 vraagt Plateau aan acht kunstenaars grijs
te maken uit een mengsel van zwarte en witte verf, zodat de indruk van helderheid
van het grijs zou liggen halverwege de indruk van helderheid van zwart en wit. De
kunstenaars werken ieder in hun eigen atelier, waarschijnlijk onder sterk verschillende
omstandigheden van belichting. Toch blijken de eindproducten van de acht
kunstenaars vrijwel identiek. Hieruit leidt Plateau een mathematische relatie af: de
verhouding van de luminantie van wit tot de luminantie van het grijsmengsel is
identiek aan de verhouding van de luminantie van het grijs tot de luminantie van
zwart. Vandaar komt hij tot een exponentiële functie voor het verband tussen de
intensiteit van de gewaarwording en de intensiteit van de fysische prikkels.

▪ Joseph Delboeuf, een veelzijdig psycholoog
Het onderzoek van Plateau wordt voortgezet door de Luikse hoogleraar
Joseph-Remi-Léopold Delboeuf (1831-1896). Delboeuf was van bescheiden afkomst.
Uit financiële noodzaak is hij verplicht om tijdens zijn middelbare studies bijlessen
te geven. Dit belet hem evenwel niet om universitaire studies te doen. In 1855
behaalt hij aan de Luikse universiteit het doctoraat in letteren en wijsbegeerte en
drie jaar later wordt hij doctor in de natuurwetenschappen. Een studiebeurs laat
hem toe zich verder te verdiepen in de filosofie en de wiskunde tijdens een verblijf
te Bonn. In 1863 wordt hij benoemd tot hoogleraar in de filosofie aan de Gentse
universiteit. Hij doceert er gedurende drie jaar filosofie, psychologie en logica. In
1866 keert Delboeuf terug naar Luik, zijn geboortestad, waar hij aan de universiteit
een leerstoel in de filologie

Joseph Delboeuf. In: Annuaire de l'Académie royale de Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique, 1905. Brussel, Académie royale de Belgique ▪

bekomt. Hij doceert er voornamelijk Latijn en Grieks tot het einde van zijn
wetenschappelijke loopbaan. Delboeuf overlijdt in 1896 in Bonn, waar hij zich had
teruggetrokken in een kuuroord omwille van zijn ondermijnde gezondheid.
Delboeuf meent dat gewaarwordingen niet als grootheden mogen opgevat worden
en dat ze bovendien in het bewustzijn niet zomaar gerelateerd zijn aan de begrippen
‘groot’ of ‘klein’. Hij is er wel van overtuigd dat men via de methode van gelijke
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contrasten experimenteel de gewaarwordingsafstanden kan bepalen en deze op
een continuüm kan plaatsen, zonder dat men evenwel een absoluut nulpunt hoeft
aan te nemen. Via de bepaling van relatieve gewaarwordingsafstanden kunnen de
gewaarwordingen toch empirisch worden geplaatst op een schaal. Door een
dergelijke reeks van gelijke contraststappen van helderheden op te stellen, besluit
hij, net als Plateau maar met meer onderzoeksresultaten, tot een logaritmisch
verband tussen de gewaarwordingen en de intensiteit van de fysische prikkels.
Het werk van Delboeuf is heel divers. Enerzijds zijn er de metafysische en
filosofische werken over onderwerpen als de geometrie, de vrije wil en andere
speculatieve thema's. Anderzijds publiceert Delboeuf tal van werken waarin
observatie en experimenten centraal staan. Ook heeft Delboeuf zich ingelaten met
hypnose, nadat hij sterk onder de
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indruk was geraakt door wat hij bij de psycholoog/hypnotiseur Jean-Martin Charcot
(1825-1893) in Parijs had gezien. Delboeuf laat het niet bij wetenschappelijke
analyses van het fenomeen, maar wordt zelf een eersterangshypnotiseur. Naast
het experimenteren beoogt hij ook vaak therapeutische resultaten, wat veel kwaad
bloed zet in de medische wereld. Naar aanleiding van Delboeufs praktijken wordt
in het parlement trouwens een wet gestemd die het verbod oplegt aan
niet-geneesheren om therapeutische handelingen te stellen. Toch apprecieert
Sigmund Freud (1856-1939) Delboeufs werk over hypnose, en zal hij hem
herhaaldelijk citeren. William James (1842-1910) zal hem in Luik bezoeken, en
schrijft naar zijn broer Henry hoe diep hij onder de indruk is van de persoonlijkheid
en het wetenschappelijk werk van Delboeuf. Delboeuf is een erg actieve deelnemer
bij de eerste twee internationale congressen voor psychologie (Parijs, 1889; Londen,
1892). Hermann Ebbinghaus (1850-1909), die beschouwd wordt als de stichter van
de wetenschappelijke studie van het geheugen, citeert frequent Delboeuf in zijn
historisch zo belangrijke boek Über das Gedächtnis (1885).

▪ De universitaire laboratoria voor experimentele psychologie
Het Belgisch universitair onderwijs heeft in de eerste jaren van het bestaan van het
land steeds grote aandacht besteed aan de algemene vorming, en in de eerste
plaats aan de wijsbegeerte. In dit kader worden ook cursussen in de psychologie
gedoceerd (tot 1857 onder de benaming ‘antropologie’). Vanaf de jaren 1840 ontstaat
door de uitbouw van het liberalisme, door de problematiek van het volksonderwijs
en door de opkomende arbeidersbeweging een nieuwe kijk op het mensbeeld, wat
aanleiding geeft tot hevige discussies in de moraal en de antropologie-psychologie.
Niet zelden spelen ook elementen van wetenschapsmethodologie een rol in de
polemieken. De filosofen komen steeds meer onder de invloed van de spectaculaire
vooruitgang van de natuurkunde en de fysiologie. De stand van de psychologische
wetenschap komt nu bij velen als erg lethargisch over, een geheel van wazige,
speculatieve overwegingen. Symptomatisch voor deze hervormingsbeweging is dat
de nieuwe wet op het hoger onderwijs van 1890 de psychologie definitief losmaakt
van de filosofie. De experimentele psychologie van Wundt is voor sommigen dan
ook bijzonder welkom. Verschillende Belgische onderzoekers begeven zich naar
Leipzig om er de nieuwe, ‘echte’, ‘wetenschappelijke’ psychologie te leren kennen.
Twee van die wetenschappers zijn uiterst belangrijk voor de Belgische psychologie,
omdat zij bij hun terugkeer uit Leipzig de eerste psychologische laboratoria in ons
land zullen oprichten: Jules Van Biervliet in Gent, en Armand Thiéry in Leuven.
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Chronoscoop van Hipp. Toestel voor psychologische experimenten afkomstig uit de collectie
van Jules Van Biervliet. Constructeur: Peter Favarger et compagnie, Neuchâtel. Gent,
Universiteit Gent, Faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen ▪
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In Gent wordt in 1890 het nieuwe vak psychologie toevertrouwd aan Jules-Jean
Van Biervliet (1859-1945), doctor in de wijsbegeerte en letteren, maar eveneens
kandidaat in de geneeskunde en doctor in de natuurwetenschappen van de
universiteit te Leuven. Als pas benoemd hoogleraar stelt men hem in de gelegenheid
in Leipzig stage te lopen bij Wilhelm Wundt om er de nieuwe wetenschap te leren
kennen. In 1891 is Van Biervliet terug in Gent, en hij sticht nog datzelfde jaar het
eerste Belgische laboratorium voor experimentele psychologie. Zijn bijdrage is vooral
te situeren in het aantonen hoe het methodologische model van de
natuurwetenschappen ook toegepast kan worden in de psychologie: hij verricht heel
wat studies i.v.m. reactietijden en visuele illusies. Hij ontwikkelt methodes voor het
meten van het geheugen, en werkt tal van trainingsprocédés uit voor geheugen en
aandacht; zijn boek La Mémoire (1902) heeft overigens een niet te onderschatten
uitstraling aan zijn werk gegeven. Toch geraakt hij meer en meer geisoleerd, heeft
geen echte eigen leerlingen gevormd, en de verandering van taalregime aan de
Gentse universiteit moeilijk persoonlijk verwerkt. Tot aan zijn emeritaat (1930)
evolueert Van Biervliet tot

Armand Thiéry. Leuven, Archief KULeuven ▪

een wetenschappelijk steeds meer vereenzaamde persoonlijkheid.
De oprichting van het eerste laboratorium voor experimentele psychologie te
Leuven is in een heel andere context gebeurd, namelijk in het kader van het
rooms-katholieke streven om de natuurwetenschappen in een nieuwe, thomistische
benadering te integreren (het neothomisme). Hier is de centrale figuur
Armand-Auguste-Ferdinand Thiéry (1868-1955). Op 4 augustus 1879 publiceert
Leo XIII (r. 1878-1903) de encycliek Aeterni Patris, waarin hij een oproep doet aan
de katholieke geleerden om zich in te zetten voor een vernieuwing van het filosofisch
denken in het licht van de grote vooruitgang van de moderne natuurwetenschappen.
Het werk van Thomas van Aquino, dat gekenmerkt werd door een grote belangstelling
voor wetenschap, leek hem hierbij een goede leidraad. In 1880 vraagt hij aan de
Belgische bisschoppen dit initiatief te steunen. Na enige aarzelingen vertrouwen de
bisschoppen deze taak toe aan de jonge Désiré Mercier (1851-1926), die filosofie
onderwijst in het diocesane Seminarie van Mechelen. Mercier vertrekt in 1882 naar
Rome om bij de Paus nadere instructies in ontvangst te nemen. Bij zijn terugkeer
werkt Mercier hard aan de oprichting van een speciaal Instituut voor Thomistische
Wijsbegeerte (officieel opgericht in 1889; vanaf 1894 officieel erkend als integraal
deel van de universiteit). In het Instituut worden er cursussen biologie, fysica en
scheikunde gedoceerd; zelf begint Mercier aan de studies van neurologie,
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scheikunde, wiskunde en biologie. Maar de psychologie, die zich gedurende deze
periode begint te ontwikkelen, geniet hierbij het meest zijn aandacht omdat deze
juist zo verwant is aan de filosofie. Onmiddellijk na zijn terugkomst uit Rome gaat
Mercier naar Parijs om er bij de psycholoog Charcot in de leer te gaan, en vooral
om de wetenschappelijke basis van hypnose te leren kennen. Na zijn terugkeer in
Leuven blijft Mercier zich op de nieuwe psychologie toeleggen; hij kent zeer goed
het werk van Wundt, Binet, Ribot, en William James, allen pioniers van de nieuwe
wetenschap. In 1891 organiseert Mercier in Leuven een cursus in de experimentele
psychologie en hij richt daarvoor een laboratorium op. Jan-Frans Heymans
(1859-1932),
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een jonge fysioloog van de universiteit van Gent, wordt aangeduid als lesgever.
Doch dit is slechts voorlopig. Als voltijds professor en directeur van dit laboratorium
kiest Mercier één van zijn naaste medewerkers: Armand Thiéry. Thiéry is helemaal
niet voorbereid op deze taak. In 1892 reist hij daarom naar Duitsland, waar hij twee
jaar verblijft: eerst twee semesters in Bonn en daarna vier semesters in Leipzig in
het laboratorium van Wundt.
Het verblijf van Thiéry in Leipzig resulteert in een proefschrift Über
geometrisch-optische Tauschungen dat enkele jaren later in Philosophische Studien,
het tijdschrift van Wundt, wordt gepubliceerd (1895). Hierbij rapporteert hij onderzoek
over de Müller-Lyer illusie. Onder haar eenvoudigste vorm bestaat de illusie uit twee
lijnstukken die even lang zijn, maar verschillend worden waargenomen. Elk lijnstuk
wordt langs beide uiteinden afgesloten met twee ‘vinnen’, die in het ene geval naar
binnen staan, in het andere naar buiten. Wundt had geopperd dat de vinnen de
richting van de oogbewegingen bepalen. Wanneer de vinnen naar buiten gericht
zijn, zal de aandacht door de oogbewegingen verder van het lijnstuk verschoven
worden zodat overschatting voorkomt. In het andere geval zal het meer beperkte
bereik van de aandacht het centrale lijnstuk doen onderschatten. Thiéry zal een
totaal andere theorie voorstellen. De waarnemer wordt volgens hem misleid door
de (onbewuste) indruk van diepte (derde dimensie). Twee even grote voorwerpen,
waarvan het ene echter dichter dan het andere gepercipieerd wordt, worden
verschillend waargenomen. Zowel deze perspectivistische verklaring als het geheel
van zijn doctoraatsproefschrift worden door Wundt niet erg geapprecieerd. Volgens
Wundt zijn er vele andere verklaringen mogelijk. De perspectivistische hypothese
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van Thiéry wordt o.a. door de negatieve uitlatingen van Wundt in de vergeethoek
geduwd tot er vanaf 1960 opnieuw aandacht aan besteed wordt.
Bij zijn terugkeer in Leuven zal Thiéry het laboratorium voor experimentele
psychologie uitbouwen tot één van de beste laboratoria buiten Duitsland; hij heeft
de oprichting van het laboratorium gedeeltelijk ook zelf gefinancierd. Geleidelijk
verlaat hij echter de experimentele psychologie; hij geeft dan vooral filosofische
cursussen, en ook cursussen fysica en trigonometrie. Zijn geestdrift voor het
wetenschappelijk onderzoek bekoelt en zijn aandacht gaat steeds meer uit naar
religieuze en spiritualistische vraagstukken.
Aangezien Thiéry vanaf 1905 zich minder en minder bemoeit met de dagelijkse
onderzoeksactiviteiten van het Leuvense laboratorium, zal Mercier de
verantwoordelijkheid hiervan toevertrouwen aan Michotte. Albert baron Michotte
van den Berck (1881-1965) wordt te Sint-Joost-ten-Node geboren uit een
vooraanstaande en kunstminnende familie, die in het culturele leven van de hoofdstad
in die tijd een aanzienlijke rol speelt. Op zestienjarige leeftijd
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komt de vroegrijpe en begaafde leerling naar de Leuvense universiteit. Samen met
de latere politicus Frans Van Cauwelaert (1880-1961) studeert Michotte aan het
Instituut voor Thomistische Wijsbegeerte onder leiding van Mercier. Michotte en
Van Cauwelaert verblijven in 1906 ook samen bij Wundt in Leipzig. Weinigen weten
waarschijnlijk dat de rug en de borstkas van de latere voorzitter van de Belgische
Kamer van Volksvertegenwoordigers de hoofdobjecten hebben uitgemaakt van het
onderzoekswerk, dat Michotte tussen 1903 en 1905 te Leuven uitvoert in verband
met bepaalde eigenschappen van de tastzin op verschillende plaatsen van de huid.
Van Cauwelaert gaat na Leipzig psychologie doceren aan de universiteit te
Freiburg (Zwitserland). Na enkele jaren keert hij echter terug om in de Belgische
politiek een vooraanstaande rol te spelen. Michotte wordt in 1906 aan de Leuvense
universiteit benoemd en zal er het laboratorium voor experimentele psychologie
wereldberoemd maken. In 1907 en 1908 gaat Michotte telkens enkele maanden in
Würzburg werken. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 vestigt
Michotte zich in Nederland. Gezien het groot aantal jonge landgenoten dat in die
periode bij onze noorderburen een onderkomen heeft gevonden, wordt eerst te
Amersfoort en daarna te Utrecht door Belgische professoren een uitgebreid
universitair onderwijsprogramma ingericht. Hieraan heeft Michotte te Utrecht zeer
actief deelgenomen. Wanneer na het einde van de oorlog in Leuven naar professoren
wordt gezocht om cursussen in het Nederlands te doceren, is Michotte onder de
eersten die naast zijn Franse colleges ook in het Nederlands de psychologie doceert
in de faculteiten Geneeskunde en Wetenschappen.
Michotte behoort ongetwijfeld tot de Belgische psychologen die het best in het
buitenland bekend zijn. Hoewel zijn belangrijkste onderzoekingen, over het ontstaan
van causale indrukken, pas rond 1940 plaatsvinden, heeft hij toch in de voorafgaande
periode veel bijgedragen tot de ontwikkeling van de experimentele psychologie in
België.
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23 De pedagogiek
Marc Depaepe
De gedachte om in verband met opvoeding en onderwijs een eigen
wetenschappelijke discipline te gaan ontwikkelen - de zogenaamde pedagogiek of
opvoedkunde - dateert uit de 18de eeuw en is nauw verbonden met de
cultuurstroming van de Verlichting. Niet alleen was de opkomst van de pedagogiek
een Verlichtingsfenomeen, de hele Verlichting zelf was een in hoofdzaak pedagogisch
getint project.
In zijn beroemd geworden opstel over de ‘Aufklärung’ (1783) proclameerde Kant
de dageraad van een nieuwe mens in een nieuwe samenleving. Kant riep het individu
op niet langer toe te geven aan de gemakzucht en de vanzelfsprekendheid waarmee
het zich onder het gezag van kerkelijke en wereldlijke autoriteiten plaatste. In plaats
daarvan moest het individu ‘mondig’ worden, dat wil zeggen op zijn eigen verstand
gaan vertrouwen. Daarmee werd opvoeding - en dat was relatief nieuw - gedefinieerd
als ‘zelf-opvoeding’. ‘Zelf-opvoeding’ kwam voor Kant neer op het ontwikkelen van
de ‘natuurlijke’ aanleg van de mens in de richting van zijn eigen finaliteit, een proces
waarbij men evenwel tijdelijk moest worden geholpen: de natuurlijke instincten
dienden te worden overmeesterd ten gunste van de rede die de mens zou leiden.
Die hulp werd het best ‘doel-matig’ georganiseerd: ervaringen van vorige generaties
konden worden

Herinnering aan de uitreiking van de vlaggen aan de gemeentescholen van Brussel door
Prins Albert van België op de Grote Markt van Brussel, 2 mei 1896. Brussel, Stadsarchief
Brussel ▪
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omgezet in een ‘wetenschap’ van de opvoedkunde, die het praktisch-pedagogische
doel van de zelf-opvoeding diende. Maar die wetenschap kon natuurlijk niet alleen
worden gebaseerd op de ervaring, die duidelijkheid verschafte over de
ontwikkelingsmogelijkheden van de natuurlijke aanleg. Ze had ook nood aan
ethisch-wijsgerige reflectie die inzicht verschafte in de finaliteit van de menselijke
ontwikkeling. Met die kantiaanse tweesporigheid was het fundament gelegd voor
de spanning tussen wijsgerig gekleurde ‘doel-pedagogieken’ en empirisch-analytisch
gekleurde ‘middelen-pedagogieken’ die de verdere institutionalisering en
professionalisering van de pedagogische wetenschappen zou blijven achtervolgen.

▪ Historische pedagogiek als disciplinaire matrix van de lerarenopleiding
De Duitse pedagogische beweging van de Verlichting kon in de Zuidelijke
Nederlanden pas echt doorbreken in de Nederlandse tijd (1814-1830). Als
‘laat-verlichte’ vorst wenste Willem I de kloof te dichten die op het vlak van opvoeding
en onderwijs tussen Noord en Zuid was gerezen. De kwaliteitsverhoging van de
lagere school, die als een middel bij uitstek werd gepercipieerd om het materiële
en morele welzijn van het volk op te vijzelen, vormde daarbij het sluitstuk van zijn
onderwijspolitiek. De oprichting van de rijkskweekschool te Lier voor de opleiding
van onderwijzers in 1818 moet in die context worden gezien.
Toch was de leerstof die te Lier werd gegeven, zelfs in vergelijking met die van
de Duitse (Pruisische) ‘Schullehrerseminarien’ waaraan het initiatief zich spiegelde,
zeer bescheiden. Van onderwijs in de wetenschappelijke opvoedkunde kwam niets
in huis: de theoretische opleiding beperkte zich tot uitgebreid lager onderwijs en het
doorgeven van een beroepsdeontologie die de ‘zending’ van het ambt onderstreepte.
Mutatis mutandis bleef zulks gelden voor alle normaalscholen, vrije zowel als
openbare, die in het 19de-eeuwse België tot stand zijn gekomen. De hoogdravende
retoriek van het burgerlijke zowel als van het katholieke beroeps-
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ethos had het over een ‘roeping’ (die trouwens schril afstak tegen de materiële
condities waarin moest worden gewerkt), en deze werd geoperationaliseerd in een
curriculum met al dan niet godsdienstig onderbouwde moraal, staatshuishoudkunde,
pedagogiek en didactiek (vooral modellessen), moedertaal, tweede taal, wiskunde
(theoretische en praktische rekenkunde met nadruk op het metrieke stelsel),
aardrijkskunde (van België), geschiedenis (algemene feiten en een geromantiseerde
geschiedenis van België), schoonschrift, tekenen, zang, gymnastiek, noties van
landbouw (voor jongens) en handwerken (voor meisjes) en daarnaast nog enkele
facultatieve vakken zoals natuurwetenschap-
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pen (een opleidingsonderdeel dat de liberalen in 1881 hadden verplicht, maar dat
de katholieken in 1884, mede uit angst voor het positivisme, hadden geschrapt). In
1896 werden de ‘elementaire noties van de natuurwetenschappen’ en de ‘hygiëne’
uiteindelijk toch verheven tot het statuut van plichtvak.
Gaandeweg ging de kern van de theoretisch-pedagogische opleiding van
leerkrachten - bij ons zowel als elders - zich hoe langer hoe meer situeren in de
‘historische’ pedagogiek. Zulks was niet alleen het geval aan de lagere
normaalscholen, waar het liberale programma van 1881 reeds een summiere
bespreking van de ‘meesters der nieuwere opvoedkunde en hunne lering’ (zoals
Montaigne, Coménius, Locke, Fénelon, Rousseau, Pestalozzi en Froebel) voorzag,
maar ook aan de hogere normaalschool te Luik, die tussen 1852 en 1890 instond
voor de opleiding van leerkrachten van de humaniora. Deze taak werd door de wet
van 10 april 1890 aan de universiteiten toevertrouwd. Artikel 14 van deze wet schreef
voor studenten in de letteren en de wijsbegeerte als pedagogisch vak naast
‘méthodologie’ (een verzamelterm waarmee de knepen van het leraarsberoep
werden aangeleerd) enkel ‘histoire de la pédagogie’ voor.
Waarom ‘historische’ pedagogiek? Conform het beeld over pedagogiek dat ook
in boeken en periodieken werd doorgegeven, wilde men uit het historisch erfgoed
van grote ‘denkers’ praktische tips, ethische bespiegelingen én een ‘correcte’
instelling tegenover het onderwijs halen. Het republikeinse parlementslid Gabriël
Compayré (1843-1913) uit Frankrijk, wiens standaardwerk over de geschiedenis
van de opvoedkunde voor meer dan één Belgisch handboek een goudmijn vormde,
stelde het zo: ‘Gelooft men dat het nutteloos ware, ter bevordering van de
inspanningen van onze onderwijzers, van hen deze mooie modellen van
pedagogische deugden genoemd naar Comenius, Rollin, Pestalozzi aan te bieden?
De meester die elke dag opnieuw voor een zware opdracht staat, zal hij niet
bemoedigd en ondersteund zijn, zal hij niet beter en sterker zijn, als zijn verbeelding
is verrijkt met de precieze herinnering van diegenen die, in het verleden, voor hem
de weg hebben geopend en het voorbeeld hebben gegeven? Men is er vandaag in
geslaagd, dankzij de wonderen van de elektriciteit, de materiële mechanische kracht
te transporteren, er de verplaatsing doorheen de ruimte, ondanks de afstand, mee
te realiseren. Welnu, door te lezen, door te mediteren, kunnen wij iets analoog doen
in de morele wereld: wij kunnen van de Antieken, doorheen de tijd, een beetje van
de morele energie ontlenen die hen in vlam zette en in onze harten enkele van hun
deugden van toewijding en geloof doen herleven’.
Zulke ‘toepassingen’ legitimeerden het modernistische vooruitgangsgeloof in
opvoeding en onderwijs zowel als het daaraan gekoppelde besef van de hoge taak
waarop men zich voorbereidde. Bovendien vormden ze een goed complement en/of
surrogaat van de systematische opvoedkunde die in Duitsland, dankzij Johann
Friedrich Herbart (1776-1841) en zijn volgelingen steeds meer de weg van de filosofie
insloeg, zonder evenwel de hoger genoemde dualiteit van het middel-doeldenken
te miskennen. Door de praktische opvoedkunde waartoe de ‘Aufklärungspädagogik’
aanleiding had gegeven in verband te brengen met de toenmalige zielkunde (of
vermogensleer) kreeg deze dualiteit in het herbartianisme juist een nieuwe dimensie.
Het algemene doel vond nog steeds zijn fundament in het begrip ‘Moralität’, maar
de wetenschappelijke reflectie over de manier waarop dat doel moest worden bereikt,
bleef niet langer beperkt tot de accumulatie van vroegere wijsheid. De ervaring was
voor Herbart een te smalle basis voor de opvoedingstheorie. Ze moest ook en vooral
door het denken worden bepaald. Aan de ene kant leverde de ethica de inhoud van
de pedagogische theorie, aan de andere kant de psychologie.
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De pedagogiek van Herbart berustte op het uitgangspunt van ‘Bildsamkeit des
Zöglings’, een begrip dat we als ‘opvoedbaarheid’ of psychologische voorwaarde
tot de opvoeding kunnen omschrijven. Het was die opvoedbaarheid - en meer
bepaald de opvoedbaarheid van de wil tot zedelijkheid - die de mens tot mens
maakte. Die wil tot zedelijkheid moest ‘innerlijk’ worden gevormd. Het was de taak
van de opvoeder, de opvoedeling omhoog te tillen naar een beter leven. Derhalve
moest de opvoeder de gave bezitten de jongere als een deel van een groter menselijk
geheel te kunnen
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overschouwen, evenals de kennis en de denkkracht om uit hem het betere naar
voren te halen. Daartoe diende de opvoedkunde. Het was geen technologisch
bedachte handelingstheorie maar een wetenschap voor de opvoeder, in relatie tot
een ultiem te denken doel, namelijk de moraliteit en de zedelijkheid van de
opvoedeling, waarin karaktervorming en gewetensvorming een dominante rol
speelden.
Daar waar Herbart vooral oog had voor de opvoeding van het individu - het
onderwijs was voor hem aanvankelijk maar een aanleiding om de leraar en de
leerling samen te brengen - is de nawerking van Herbart, paradoxaal genoeg, juist
via de openbare school verlopen. Zijn subtiele begrippen en denkschema's lieten
een flexibiliteit toe, die zijn navolgers hebben aangegrepen om de ‘theorie’ zodanig
te deformeren dat ze als rechtvaardigingsgrond voor de toenemende verschoolsing
van het openbare leven kon fungeren. Het herbartianisme was er verantwoordelijk
voor dat de maatschappelijke operationalisering van het begrip ‘opvoeding’ zich na
1870 steeds verder van zijn oorspronkelijke criteria vervreemde, zoals vorming en
vooruitgang, natuur en ontwikkeling, verlichting en mondigheid. In plaats daarvan
groeide een consensus over dociele, vaderlandslievende geestesvorming door
schoolse curricula.
Tegen het einde van de 19de eeuw hebben de herbartianen een niet onbelangrijke
invloed gehad in Duitsland, waar ook diverse buitenlanders kwamen studeren.
Bekend is bijvoorbeeld de belangstelling voor het herbartianisme vanuit Engeland
en de Verenigde Staten (vanaf ca. 1890). Ook in België viel enige interesse voor
het herbartianisme te noteren, aanvankelijk vanwege enkele schoolhoofden,
inspecteurs en leerkrachten uit het openbaar onderwijs. In het katholiek onderwijs
werd zijn stelsel als zodanig niet opgevolgd, wel losse ideeën eruit, zoals het beginsel
van de onderwijsconcentratie (wat ook in het liberale modelprogramma voor de
lagere school van 1881 naar voren was gekomen) en van de formele leertrappen
(waarbij een les verliep volgens het klassieke schema van motiveren, scheppen
van klaarheid, associatie met het gekende, synthese en toepassing). Na de
eeuwwisseling spitste de aandacht van de katholieke pedagogen zich verder toe
op de denkbeelden van Otto Willmann (1839-1920). Deze herbartiaan leverde
immers een niet te verwaarlozen bijdrage tot de katholieke theorievorming over
opvoeding, die hij als een zorgende, vormende en leidende inwerking van
volwassenen op de ontwikkeling van onvolwassenen definieerde. Daarbij diende
volgens Willmann gebruik te worden gemaakt van de zogenaamde ‘paedagogia
perennis’ of eeuwig geldende pedagogische waarden, die als ‘cultuurgoed’ waren
te vinden bij Plato, Aristoteles, de Kerkvaders, enz. In Nederland stond Willmann
model voor de calvinistische pedagogiek met onder meer Herman Bavinck
(1854-1921) en in België voor de katholieke pedagogiek, via Désiré-Joseph Mercier
(1851-1926) en later ook via Frans De Hovre (1884-1956).
Tegen de excessen van de encyclopedische leerschool (die grotendeels ten
onrechte met het herbartianisme werd vereenzelvigd) hebben de reformpedagogen
vanaf het einde van de 19de eeuw gereageerd. Maar het is zeer de vraag of zij met
hun creatieve onderwijsexperimenten, die afstand wensten te nemen van het
intellectualistisch georiënteerde onderwijs, een werkelijk alternatief hebben
aangeboord.

▪ Reformpedagogiek en nieuweschoolbeweging: antithese van het
herbartianisme?

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

Hoewel de eenheid onder de diverse reformpedagogische vernieuwingen vaak ver
te zoeken was, ging het daarin, volgens het zelfdiscours van de reformpedagogiek
om een afrekening met het 19de-eeuwse herbartianisme. Het luidde dat de
reformpedagogen van het kind uitgingen, terwijl de herbartianen al te veel de
leerkracht centraal hadden gesteld. ‘Das Kind ins Zentrum’ was de leuze van elke
‘Pädagogik vom Kinde aus’. De notie ‘pedocentrisme’ werd het cement voor de
bouw van een ‘nieuwe school’, waar het kind zich vrijelijk én harmonisch zou kunnen
ontwikkelen: verstandelijk, emotioneel, fysiek, kunstzinnig, technisch, manueel, enz.
Rousseau werd dan ook uit de kast gehaald als ‘peetoom’ van de beweging.
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Hoewel de ‘nieuwe school’ in enkele gevallen zeer duidelijk in een ‘nieuwe’
maatschappij werd geprojecteerd, bleven de meeste vernieuwers in sociaal opzicht
braaf en burgerlijk. Hun ‘school voor het leven’ wilde de maatschappij niet direct
veranderen, maar viseerde veeleer een betere, dat wil zeggen meer aangepaste
vorm van socialisatie.
Ook de Belgische pedagoog Ovide Decroly (1871-1932), die zich als arts van de
stad Brussel en als buitengewoon docent in de kinderpsychologie aan de Brusselse
universiteit ook met de alledaagse pedagogische praktijk bezighield, bleef in
maatschappelijk opzicht zeer liberaal en behoorde tot de burgerlijke pool van de
reformpedagogiek. In dat verband kan worden gewezen naar zijn bijdrage op het
gebied van de gehandicaptenzorg, zowel als op het gebied van de beroepsoriëntering
en van de reformpedagogiek (waarin hij onder meer het globalisatiebeginsel, de
studie van het milieu, de belangstellingscentra propageerde - beginselen die een
naklank zouden vinden in de leerplannen voor het kleuter- en lager onderwijs van
respectievelijk 1922 en 1936). De door hem te Ukkel opgerichte ‘école pour la vie,
par la vie’ (1907), die dankzij Decroly's inzet en charisma tot een soort pedagogisch
Mekka voor vele buitenlandse volgelingen uitgroeide, bleef in maatschappelijk
opzicht al bij al zeer burgerlijk. Volgens de vrijdenker Decroly moest de school een
praktische inleiding geven tot het leven door middel van tweevoudige essentiële
kennis: 1) de kennis van het kind over zijn eigen persoonlijkheid (zijn bewustzijn,
zijn behoeften, zijn aspiraties, zijn doelstellingen en zijn ideaal); 2) de kennis van
het natuurlijk en menselijk milieu waarin deze doelen moesten worden verwezenlijkt.
Als de vier ‘grote levensbehoeften’ noemde Decroly: de (biologische) behoefte om
zich te voeden, de (thermische) en de (defensieve) behoefte om zich respectievelijk
tegen de natuurelementen en tegen gevaren en vijanden van buitenaf te verdedigen
en de (sociale) behoefte aan activiteit. Volgens Decroly omvatten die fundamentele
behoeften het hele leven van het kind. In de klas diende dan ook van
vakoverschrijdende belangstellingscentra uit het werkelijke leven te worden
uitgegaan. Dat de norm van dat leven intussen werd gedetermineerd door de
bestaande maatschappelijke structuur, bleek niet direct een probleem op te leveren.
Zulks kwam bij Decroly bijvoorbeeld tot uiting in de voorgestelde
behandelingsstrategie van afwijkend gedrag.
Op de diverse internationale wetenschappelijke congressen die tussen 1900 en
1914 werden georganiseerd, ondernamen Decroly en zijn medewerkers allerlei
pogingen om het terrein van de kinderlijke abnormaliteit in kaart te brengen. Naast
de diverse vormen van mentale ‘verachtering’ onderscheidde men toen ook reeds
een vrij vage en diffuse categorie van kinderen met sociaal en moreel afwijkend

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

gedrag. Overeenkomst in terminologie was daarbij onbestaande - men sprak van
ongedisciplineerden, onstabielen, ongeregelden, impulsieven, morele debielen en
gekken, affectief gestoorden, psychopaten, asocialen en antisocialen, sociaal
verwaarloosden en morele defecten -, maar in de meeste gevallen werd hetzelfde
impliciete criterium van abnormaliteit gehanteerd, namelijk: de graad van ‘aanpassing’
aan de eisen van de moderne samenleving, waarbij nuttigheid en economische
rentabiliteit als hoogste goed werden beschouwd. Was dit criterium al bij al
darwiniaans ingekleurd, toch riep men voor de verklaring van sociale en morele
debiliteit vaak milieufactoren in, die in verband werden gebracht met erfelijke aanleg.
Illustratief was bijvoorbeeld de waarschuwing tegen de erfelijke gevolgen van
dronkenschap
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Het tijdschrift Par la vie, pour la vie. Brussel, Centre d'Etudes decrolyennes ▪

en prostitutie. Zulk een ‘erfelijke’ uitleg leek economisch - zowel letterlijk als figuurlijk
- de meest interessante: niet de maatschappij had zich aan het individu aan te
passen, maar het individu aan de maatschappij, die zelf niet kritisch in vraag werd
gesteld! Bovendien creëerde zulk een wetenschappelijk discours de illusie dat de
wetenschap in zich de kiemen droeg van een maatschappij zonder abnormalen,
waardoor de wetenschappers met het aureool van gezondmakers van de
samenleving werden beladen.
Dat de ‘nieuwe-schoolbeweging’ niet een eenduidige en gesystematiseerde
pedagogische theorie omvatte, is duidelijk. Hooguit kon van enkele karakteristieken
worden gesproken: aandacht voor de individualiteit van het kind, voor een integrale
en harmonieuze ontplooiing, met inbegrip van manuele en muzische vorming,
lichamelijke opvoeding, seksuele voorlichting en coëducatie, voor vakoverschrijdend
onderwijs, voor de doorbreking van het klassikaal onderwijs en het
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jaarklassensysteem, voor een wetenschappelijke onderbouw van de pedagogiek,
en dergelijke meer. Essentieel was uiteraard het pedocentrisme. Het kind moest

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

335
met begrip, liefde en respect worden benaderd, een omslag die men meer dan eens
met de term ‘copernicaanse revolutie’ omschreef.
Toch bleek de breuk in de ontwikkeling van het pedagogische gedachtegoed
uiteindelijk veel minder groot te zijn geweest, dan doorgaans wordt aangenomen.
In het reformpedagogische denken en handelen overwoog eerder de continuïteit
met het verleden: men bleef in de geest van de Romantiek het kind vooral als een
‘ideaal’ benaderen en niet noodzakelijk als een realiteit. Bovendien waren de
‘toepassingen’ die men op basis van de reformpedagogiek maakte, niet in de eerste
plaats vanuit het kind, maar wel vanuit de volwassene gedacht. Kennelijk had men
in het historisch-pedagogisch discours vooral nood aan een soort kapstok waaraan
het belang van de autonoom gedachte pedagogische interventie kon worden
opgehangen. En die kapstok vond men in de idolen, eerder dan in de idealen van
de reformpedagogiek. Dat een en ander door de reformpedagogen zelf toch als een
breuk werd ervaren, had niet zozeer te maken met het historisch onderzoek dan
wel met de legendevorming en mythologisering, dienstig voor het oplossen van de
pedagogische problemen waarmee men in de eigentijdse praktijk werd
geconfronteerd. Beklemtonen dat men ‘iets nieuws’ uitprobeerde, leek immers een
goede strategie om in het maatschappelijke debat over opvoeding en onderwijs
aandacht, aanzien en status te verwerven. Dat de traditionele geschiedschrijving
in de val van mythologisering is getrapt, hangt samen met het feit dat de historici
en would-be historici die op het reformpedagogische verleden zijn gesprongen,
alleen naar het zelfdiscours van de reformpedagogen hebben geluisterd. De
reformpedagogiek hield geen omkering in van de uitgangspunten van het modern
wetenschappelijke denken. Ze leek integendeel processen van verschoolsing en
pedagogisering verder aan te wakkeren.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de experimentele richting in de pedagogiek,
die zich meer dan eens als een parallelbeweging van de reformpedagogiek heeft
aangediend. Waarmee konden de grondslagen van de nieuwe school immers beter
worden gerechtvaardigd dan met de uitkomsten

Educatief spelletje. Ordening door associatie van criteria die bij gekende dingen horen: wat
aan tafel wordt gegeten, gebak, de boerderij, de vervoermiddelen. Brussel, Centre d'Etudes
decrolyennes ▪

van het experimenteel onderzoek naar natuurwetenschappelijk model?
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▪ Experimentele studie van het kind
Het positivistische wetenschapsideaal uit de 19de eeuw bevorderde het
experimenteel onderzoek over het kind zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.
Onrechtstreeks via de inbreng van de experimentele psychologie en van de
testbeweging, die omstreeks 1890 in de wereld van opvoeding en onderwijs werd
geïntroduceerd door de Amerikaan James McKeen Cattell (1860-1944). Rechtstreeks
had het positivisme invloed op de ontwikkeling van een experimentele denkrichting
in de pedagogiek, die zich vanaf 1880 manifesteerde in de Amerikaanse ‘child study
movement’, waarvan Granville Stanley Hall (1846-1926) de onbetwiste leider was.
Door via allerhande waarnemingen - door vragenlijsten bijvoorbeeld - de aandacht
te vestigen op de ‘eigenheid’ van het kind, wilde de ‘child-study’ in zekere zin de
wetenschappelijke basis leggen voor een pedagogiek ‘vom Kinde aus’. Naar
aanleiding van de Wereldtentoonstelling te Chicago in 1893 werd
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Fiche over de psychogenese van Suzanne Decroly, die geobserveerd werd van bij haar
geboorte tot de leeftijd van zes jaar. Haar doen en laten werd beschreven (dagelijkse
observatie). gefilmd én gefotografeerd. Brussel, Centre d'Etudes decrolyennes ▪

deze beweging vanuit Amerika naar Groot-Brittannië geëxporteerd. Daar ontstond
in 1898 de British Child Study Association die in 1899 op haar beurt model stond
voor het Verein für Kinderpsychologie te Leipzig.
Over het algemeen werd de ‘child study’ gedefinieerd als de wetenschappelijke
studie van de kinderlijke ontwikkeling met de methoden van de moderne wetenschap,
in het bijzonder de observatie. Nader beschouwd betrof die observatie een tweetal
aspecten. Eerst en vooral diende de kinderstudie zich bezig te houden met de groei
van het menselijk wezen vanaf de geboorte, terwijl ze daarnaast ook aandacht
moest hebben voor de pedagogische implicaties die daaraan vast zaten. Dat het
eerste aspect nauw samenhing met het darwinisme laat zich makkelijk raden. In de
toenmalige theorievorming speelde met name de ‘biogenetische grondwet’, of
‘recapitulatiewet’ zoals hij ook werd genoemd, een cruciale rol. Zich baserend op
de Duitse dierkundige Ernst Haeckel (1834-1919), die poneerde dat de ontogenese
een herhaling is van de fylogenese, verklaarde Stanley Hall in 1896 onomwonden:
‘the child repeats the race; this is the great biological law’. Waar het in de ‘child
study’ dus vooral op aan kwam, was het ‘ontdekken’ van zulke ‘wetten’ in de
kinderlijke ontwikkeling, om daaraan opvoeding en onderwijs te kunnen aanpassen.
De pedagogische finaliteit van de ‘child study’ lag volledig in het verlengde van de
wetenschappelijke: via de kennis van de ontwikkelingsprocessen bij het kind hoopten
de voorstanders van experimentele kinderstudie het onderwijs onrechtstreeks te
kunnen verbeteren.

▪ Van wetenschappelijke kinderstudie tot pedologie en pedotechniek
De pedologische beweging die naadloos op de ‘child study-movement’ aansloot,
en in België een tamelijk grote weerklank kende, ontdeed het Amerikaanse ontwerp
van kinderstudie van zijn romantisch-sentimentalistische uitgangspunten. De
pedologie, waarvoor Oscar Chrisman (1855-1929) als voormalig student van Stanley
Hall in een doctoraat te Jena de contouren had geschetst, poogde de positivistische
droom van één experimentele synthesewetenschap over het kind ten volle te
realiseren, maar slaagde daar uiteindelijk niet in. Naar het voorbeeld van de
prestigieuze natuurweten-
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schappen wilde ze van een soort tabula rasa uitgaan en de kennis over het kind op
een geleidelijke en veilige, dat wil zeggen inductieve wijze opbouwen. Via allerhande
observaties, metingen en psychofysische experimenten met esthesiometers,
dynamometers en ergografen konden volgens hen elementen van kennis aan het
licht worden gebracht. Daar tussen zouden dan relaties kunnen worden gelegd,
waarover experimenteel verifieerbare hypotheses zouden kunnen worden opgesteld
en waarbij ter verklaring van de kinderlijke ontwikkeling én het kinderlijk gedrag
uiteindelijk partiële zowel als algemene wetmatigheden en theorema's zouden
kunnen worden afgeleid.
Vooral Medard Schuyten (1866-1948) en Josefa Ioteyko (1866-1928) toonden in
ons land belangstelling voor de wetenschappelijke studie van het kind. Onder leiding
van Schuyten werd in 1899 te Antwerpen een pedologisch laboratorium geopend.
Het doel ervan lag in de wetenschappelijke begeleiding van de onderwijsinstellingen
in het algemeen en die van Antwerpen in het bijzonder. Voor het doorvoeren van
zijn proeven genoot Schuyten een ruime vrijheid van de stadsautoriteiten.
Leerkrachten, schoolhoofden en inspecteurs van het stedelijk onderwijs waren
verplicht met hem samen te werken. Voorts bekostigde de stad vanaf 1900 de
publicatie van het Paedologisch Jaarboek dat over de activiteiten van de
pedologische dienst rapporteerde en waarvan in totaal negen volumes zijn
verschenen. In 1902 ging tenslotte onder impuls van Schuyten het Algemeen
Pedologisch Gezelschap van start, met in 1904 een afdeling te Gent. In 1929 ging
de vereniging, waarvan de activiteiten tijdens de bezetting waren gestaakt en in
1922 hernomen, definitief ter ziele. De pedologische activiteit te Brussel speelde
zich eveneens af in nauw contact met de wereld van het onderwijs, maar de invloed
van medici viel daarbij evenmin te miskennen. Zo lag Decroly in de hoofdstad mee
aan de basis van de stichting van de Société belge de Pédotechnie in 1906. Te
Gent was de (katholieke) hoogleraar in de experimentele psychologie Jules-Jean
Van Biervliet (1859-1945) op het pedologische terrein actief. Hij publiceerde op het
gebied van de ‘pédagogie expérimentale’ (een term die niet altijd even duidelijk

Josefa Ioteyko in groep. Brussel, Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪

van de pedologie werd afgebakend) en was tevens voorzitter van het Institut national
belge de Pédologie dat in 1909 te Brussel, op verzoek van de katholieke regering
was opgericht om de nieuwe wetenschap onder de aandacht van de onderwijzers
te brengen. Hoewel de pedologie - die zich bewust tegen de metafysische
dwaalwegen van de ‘oude’ pedagogiek kantte -, in België vooral vanuit de vrijzinnige
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hoek werd gepropageerd, zagen bepaalde katholieken daar kennelijk (nog) geen
graten in. Het hoogtepunt van de Belgische pedologie vormde de organisatie van
het internationale congres te Brussel in 1911 onder voorzitterschap van Decroly en
met Ioteyko als secretaris. Daaruit resulteerde in 1912 een internationale
pedologische faculteit, die evenwel als gevolg van de Eerste Wereldoorlog haar
deuren sloot. Deze instelling, die naderhand enkele ‘doctoraten in de pedologie’
heeft afgeleverd, was een privé-initiatief in handen van de uit Polen afkomstige
Ioteyko, die in 1914 naar Parijs vluchtte.
Pedologie werd door Ioteyko en Schuyten opgevat als de experimentele én
integrale studie van het kind. Experimenteel omdat de natuurwetenschappelijke
onderzoeksmethoden tot absolute norm werden verheven; integraal omdat men het
kind
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in al zijn dimensies - biologisch, psychologisch en sociaal - wenste te onderzoeken
en omdat men daarbij zowel aandacht had voor het ‘normale’ als voor het ‘abnormale’
kind. Een noodzakelijk complement van de ‘zuivere’ pedologie was evenwel de
‘toegepaste’ pedotechniek. Wetenschap en technologie hoorden immers, in de geest
van het positivisme, onlosmakelijk samen. Dankzij de pedotechnische toepassingen
van de pedologische kennis zou de samenleving aanzienlijk rationeler en dus beter
kunnen worden gemaakt: de opvoeding zou efficiënter verlopen; de zuigelingensterfte
zou afnemen; de onderwijspraktijk zou worden geoptimaliseerd; schoolziekten
zouden worden voorkomen; gehandicapten en delinquenten zouden adequaat
worden opgevangen in speciale instellingen en eventueel als waardevolle burgers
kunnen worden gerecupereerd; de beroepsoriëntering en -selectie zou ervoor zorgen
dat eenieder de job kreeg die het best voor hem was geschikt, enz. Kortom, binnen
het pedologische paradigma ontvouwde de positivistische droom zich in volle
omvang: kwantitatieve onderzoeksmethoden werden verheerlijkt en aan de taal der
cijfers werd een haast magische kracht toegekend. Onvoorwaardelijk nam men aan
dat het experimenteel onderzoek een superieur karakter had. De objectiviteit ervan
werd niet in twijfel getrokken, evenmin als de universele geldigheid van de positieve
feitenkennis, waaraan de pedologen het lot van de mensheid schenen te hebben
verbonden. Volgens Schuyten stonden de pedologen onmiskenbaar op de voorposten
van de maatschappelijke vooruitgang en werkten ze mee aan de verhoging van het
welzijn, het heil en het geluk van de mensheid. Daarvan getuigt onder meer de
programmaverklaring in het eerste Paedologisch Jaarboek:
‘Het kan niet betwijfeld worden dat de Opvoedingsleer gansch gesteund moet
zijn op de wetenschappelijke kennis van het kind, zoowel in zijne physische als in
zijne psychische bedrijvigheid; en dat die kennis jaarlijks verruimd wordt door een
veranderlijk aantal bijdragen die in de verschillende beschaafde landen der wereld
het licht zien. Het is ook een feit dat sommigen van hen die met de opvoeding der
jeugd gelast zijn, over het algemeen min of meer onkundig zijn van de meest
beteekenisvolle veroveringen, op physiologisch en zielkundig gebied, der laatste
jaren. Hieraan hebben schuld eerstens de reeds zeer verouderde empirische
opleiding die de kweekelingen-onderwijzers nog aanhoudend genieten in de
Normaalscholen; tweedens de Paedagogische tijdschriften, waaraan velen, wel de
meesten, nog vasthouden aan de menigvuldige metaphysische dwaalbegrippen die
in onze zo verlichte tijden nog maar al te vaak tot grondslag dienen onzer
opvoedingsmethoden. Het is nochtans nu niet meer te ontkennen dat deze eene
wetenschappelijke basis bezitten, gesteund moeten zijn op de reeds belangrijke
ontdekkingen der Psychologie en Physiologie; de afzonderlijke onderzoekingen die
op dit gebied ondernomen werden bewijzen het ten stelligste, en zoo enkelen nog
niet volledig mogen geroemd als bepaald zeker in hunne uitslagen, zoo blijkt het
toch zonneklaar dat velen hunner kostbare bijdragen daarstellen die om hun
mathematisch karakter onze meest gespannen aandacht ten volle verdienen. De
toekomst der moderne Opvoedkunde is niet twijfelachtig: gekomen zijnde in hare
proefondervindelijke periode, zal zij den weg volgen van al de andere exacte
wetenschappen, zij zal zich ontwikkelen, niet bij middel van de zuiver geestelijke
bespiegelingen met hunne menigvuldige zoo gevaarlijke ‘logische deducties’, maar
door de studie der natuurlijke verschijnsels waarvan het kind den zetel is, het kind
onderworpen aan dezelfde algemeene wetten als al de andere wezens der natuur,
zij zal groot worden door het laboratorium en de proeven op uitgebreide schaal,
aldus die plaats innemen nevens hare benijdenswaardige Zusters Scheikunde,
Physica en zooveel anderen, waartoe zij onbetwistbaar recht heeft. Deze droom
helpen verwezenlijken is het doel van het Paedologisch Jaarboek. Dat dit een
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opvoedkundig orgaan blijve van streng wetenschappelijk karakter, dat het een
vertrouwbare leidsman worde voor de opmerkende, zoekende, gewetensvolle
onderwijzeressen en onderwijzers’.
Al deze hooggespannen retoriek ten spijt zakte het pedologische paradigma na
de oorlog als een pudding in elkaar. De oprichting van nieuwe onderzoeksinstituten
stagneerde en de term pedologie verdween geleidelijk aan uit het psycho-pedago-
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gische spraakgebruik. In sommige landen, zoals Nederland, kreeg pedologie de
meer specifieke betekenis van diagnostiek en zorg aan gehandicapte kinderen. Het
streven naar integratie van de kinderkennis in één wetenschap viel niet te realiseren.
Behalve het feit dat al het onderzoek over het kind handelde, was er in de pedologie,
die niet alleen over psychologie en pedagogiek, maar ook over schoolhygiëne zowel
als over geschiedenis, antropologie en sociologie van het kind wenste mee te
spreken, niet zoveel eenheid te bespeuren. Methodologisch beschouwd, bleef de
pedologie hoe dan ook een ‘Fremdkörper’. Een pedologische onderzoeksmethode,
die als het ware de middelpuntvliedende kracht van deze nieuwe wetenschappelijke
discipline had kunnen vormen, werd niet gevonden. Als gevolg van de oorlog leken
niet alleen de belangrijkste tenoren van de pedologie te zijn uitgeteld, maar was
ook de behoefte aan meer realistische (deel)disciplines met een eigen en veel
beperktere focus gegroeid. Bovendien kreeg het experimenteel onderzoek ook af
te rekenen met de herleving van de filosofisch-hermeneutische traditie. Deze werd
voornamelijk in Duitsland en deels ook in Nederland nieuw leven ingeblazen. Nog
het best van al aansluitend bij het oude idee van optimalisering van de praktijk door
middel van experimenten, waren de blauwdrukken voor een tot didactiek verengde
experimentele pedagogiek, waarvoor Ernst Meumann (1862-1915) en Wilhelm
August Lay (1862-1926) in Duitsland al vóór het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog het pad hadden geëffend.
Hoewel de experimentele pedagogiek naar inhoud en methode vaak met de
pedologie werd verward, laat het verschil in benaming toch een onderscheid
vermoeden. Daar waar men in de kinderstudie en pedologie de notie ontwikkeling
of groei centraal stelde, werd de experimentele pedagogiek expliciet in relatie
gebracht met het intentionele opvoedingsgedrag. Bovendien richtte het
experimenteelpedagogisch onderzoek zich, in tegenstelling tot de pedologie, niet
direct tot de hele opvoeding, maar had het vooral oog voor de optimalisering van
het onderwijs, de geïnstitutionaliseerde vorm van intentionele opvoeding bij uitstek.
Essentieel was in elk geval dat de meeste experimenteel-pedagogen zich veel
bescheidener gingen opstellen dan de pedologen. Door te betogen dat het
experimentele slechts één invalshoek bood voor de opvoedkunde en tegelijk slechts
een beperkt terrein van de opvoedingswerkelijkheid bestreek, werd de poort open
gehouden voor andere, dit wil zeggen filosofische of normatieve aanpakken in de
pedagogiek. De sinds Kant gebruikelijke onderverdeling in middel- en doelvragen
liet toe om de experimentele benadering te integreren met levensbeschouwelijke
opvattingen, zoals de katholieke, die door hun kritiek tegenover het positivisme
uiteindelijk een domper hadden gezet op de ontwikkeling van de pedologie. Het feit
dat de experimentele pedagogiek in de tussenoorlogse periode zou worden getrokken
door de katholieke, Leuvense hoogleraar Raymond Buyse (1889-1974), voormalig
medewerker van Decroly, is daar wellicht het beste voorbeeld van. Volgens Buyse
had de experimentele pedagogiek zich uitsluitend bezig te houden met de neutrale,
technische kant van het opvoeden en meer bepaald met de neutrale, technische
kant van het onderwijzen. Experimentele pedagogiek, waarvan Meumann nog zelf
ooit had gezegd dat ze door haar objectieve feitelijkheid de stam en het fundament
van de hele pedagogiek uitmaakte, werd aldus verengd tot experimentele didactiek
en meer bepaald tot de studie van onderwijsleerprocessen, onderwijsmethoden en
onderwijsmiddelen. Daarmee was een relatief autonoom en nieuw gebied
afgebakend, waarop universitair geschoolde pedagogen, meestal zelf voormalige
onderwijzers, aanspraak konden maken.

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

▪ Naar een waarlijk academische pedagogiek?
Toch bleek een en ander maar een Pyrrusoverwinning, want in methodologisch
opzicht bleef de experimentele pedagogiek meer dan ooit afhankelijk van de
vooruitgang in de psychologie. Naar het voorbeeld van wat in Amerika werd
gepresteerd, groeide de ‘test’, waarvoor Alfred Binet (1844-1924) de
wetenschappelijke basis legde, uit tot visitekaartje van de Europese experimentele
pedagogiek. Via allerlei metingen, experimenten en testen hoopte men opvoeding
en onderwijs te kunnen
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optimaliseren in functie van de eigentijdse noden en verwachtingen van de
‘meritocratie’, waarin het bezit van kennis, geheel in de lijn van het modernisme, de
macht van de sterkste uitmaakte. Principes die in de testbeweging tot uiting kwamen,
zoals het bestaan van erfelijk bepaalde verschillen inzake intelligentie; de overtuiging
dat iedereen gelijke kansen moest hebben; het idee dat verdienste een gevolg is
van aanleg gecombineerd met inzet en de opvatting dat leiderschap aan de meest
verdienstelijke personen toekomt, lagen immers ook aan de basis van de ‘power
knowledge society’.
De wetenschappelijke inzichten waarmee de psycho-pedagogische hulpverlening
haar toenemend belang kon rechtvaardigen, werden vooral vanuit de universiteiten
aangereikt. In de geest van de experimentele en voornamelijk pedologische traditie
ontstond in 1919 aan de universiteit te Brussel de Ecole supérieure de Pédagogie.
Ze was het geesteskind van onder meer Jean Demoor (1867-1941), voormalig
onderwijzer en arts, die tussen 1911 en 1914 overigens rector van de Brusselse
universiteit is geweest. Tobie Jonckheere (1878-1958) kon er als voormalig
onderwijzer en normaalschoolleraar opklimmen tot docent en hoogleraar in de
(experimentele) pedagogiek en didactiek. Gelet op de vrijzinnige achtergrond spitste
men er zich toe op een biologisch en fysiologische onderbouw.
Als tweede in de rij van universitaire pedagogische instituten werd in 1923 te
Leuven de Ecole de Pédagogie et de Psychologie appliquée à l'Education geopend.
Inhoudelijk kon de school onder meer voortbouwen op het
experimenteel-psychologische laboratorium van Albert Michotte van den Berck
(1881-1965). Omdat Michotte evenwel zelf bij de meer prestigieuze experimentele
psychologie wenste te blijven, werd voor de uitwerking van de pedagogische vakken
een beroep gedaan op de reeds genoemde Raymond Buyse, die als onderwijzer
bij Ioteyko een doctoraat in de pedologie had behaald en als kantonnaal inspecteur
over het lager onderwijs bleef fungeren. Voor de psychologische vakken toegepast
op de opvoeding en het onderwijs kwam Michottes assistent Arthur Fauville
(1894-1974) in aanmerking. Hij had in de Verenigde Staten gestudeerd en was een
adept van de experimentele rich-
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ting. Ook Buyse was onder de indruk gekomen van het Amerikaanse onderzoek.
Met Decroly, met wie hij in 1922 een studiereis had gemaakt, schreef hij de
‘overwinning’ van de geallieerden in de Eerste Wereldoorlog mede aan de ‘test’ toe.
Een groter maatschappelijke lofbetuiging aan het ‘metend’ paradigma van de
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experimentele pedagogiek was in die tijd nauwelijks denkbaar. Niettemin ondervond
Buyse in het begin nogal wat tegenkanting van François Collard (1852-1927), die
als titularis van de historische pedagogiek bij de lerarenopleiding was betrokken en
zijn scepticisme tegenover de ‘nieuwe’ oriëntatie niet onder stoelen of banken stak.
Een en ander had tot gevolg dat het curriculum van de Leuvense School voor
Opvoedkunde veel weg had van een compromis tussen ‘oud’ (in casu de Duits
georiënteerde historisch-filosofische stam) en ‘nieuw’ (in casu het aantrekkelijke
Amerikaanse voorbeeld). Het feit dat de wederopbouw van de bibliotheek te Leuven
grotendeels met Amerikaans kapitaal gebeurde, bevorderde uiteraard nog de
positieve gerichtheid tegenover de aldaar ontwikkelde ideeën. De bedoeling was
het experimentele onderzoek te integreren in het ruimere geheel
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van de katholieke, neothomistische filosofie. Zolang de experimentele pedagogiek
en didactiek zich tot de studie van de onderwijsmethoden en -middelen beperkte,
kon dat ook weinig kwaad. Het werk van Buyse, gedacht als een zuiver ‘technische’
pedagogiek, liet zoals gezegd een integratie toe met de filosofisch-normatieve
richting die zich op de katholieke levensbeschouwing beriep. Volgens Buyse had
iedere pedagogiek wat betreft de doelstellingen behoefte aan een welbepaalde
filosofie, terwijl omgekeerd elk filosofisch systeem in een welbepaalde doctrine
uitmondde. Op de lange duur leidde een dusdanige instelling evenwel tot
identiteitsverlies. Daar waar de normatieve doelleer in de katholieke pedagogiek
(zowel als in andere normatieve pedagogieken) hoe langer hoe meer een toegepaste
ethiek werd, kreeg de experimentele middelenleer hoe langer hoe meer het uitzicht
van een toegepaste psychologie. Hetgeen de diverse richtingen in de pedagogiek
aan elkaar bond, leek steeds meer het steeds verder uitdijende (ortho- en
psycho-)pedagogische terrein van opvoeding en onderwijs te zijn, eerder dan een
welbepaalde onderzoeksmethode, die de centrifugale kracht van de pedagogische
wetenschappen had moeten uitmaken.
Inmiddels had het experimenteel-pedagogische en experimenteel-didactische
onderzoek zich ook aan de andere Belgische universiteiten ontwikkeld. Meer zelfs,
de proefondervindelijke methode, en met haar ook de proefondervindelijke
opvoedkunde, die hoe langer hoe meer de reformpedagogiek accapareerde, was
het uithangbord geworden van de zogenaamde neutrale pedagogiek in België.
Vanuit historisch standpunt eisten de vrijdenkende liberalen al van oudsher het
monopolie over het positivistische gedachtegoed op. Daar waar te Brussel het meten
in de pedagogiek met biologistische en sociologistische interpretaties werd omweven,
vormde de proefondervindelijke opvoedkunde, opgevat als experimentele didactiek,
van meet af aan de harde kern waarrond het curriculum van de Scholen voor
Opvoedkunde die middels het koninklijk besluit van 19 november 1927 aan de
rijksuniversiteiten te Gent en te Luik werden opgericht. Bij de hervorming van de
aggregatie, in 1929, kreeg het vak ‘proefondervindelijke opvoedkunde’, als
tegenhanger van de ethisch-filosofisch gedachte ‘geschiedenis van de opvoedkunde’
trouwens ook burgerrecht in de universitaire lerarenopleiding.
De ‘neutrale pedagogiek’, waarvan te Gent Jozef Verheyen (1889-1962) de
voornaamste vertegenwoordiger werd, bouwde in vele opzichten voort op de
zogenaamde ervaringsopvoedkunde van Edward Peeters (1873-1937). Als
hoofdredacteur van Moderne School (1927-1941) volgde Verheyen, die als gewezen
onderwijzer en kantonnaal inspecteur in 1927 te Zaventem ook met een eigen
‘experimenteerschool’ begon, Peeters trouwens in zekere zin op. Deze was namelijk
in 1920 met het daaraan voorafgaande Schoolblad voor Vlaanderen van wal gestoken
en hij was in die periode tevens de promotor van de Vlaamsche Opvoedkundige
Vereeniging, die zowat het klankbord werd van de ‘officiële’ pedagogiek.
Peeters gaf reeds vóór de Eerste Wereldoorlog meerdere tijdschriften uit en volgde
vanuit Oostende, waar hij onderwijzer was, de internationale ontwikkeling op de
voet. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte hij naar Nederland. Daar richtte hij in
1915 te Oostburg een schooltje voor de kinderen van Belgische vluchtelingen op.
In de Nederlandse pedagogische pers kreeg het de titel van ‘opvoedkundig
laboratorium’. In de lijn van de reformbeweging kwam hij op voor een
ervaringsopvoedkunde, gebaseerd op het inlevingsvermogen van de leerkracht.
Deze moest de individuele groei van het kind respecteren - een Rousseauaanse
vrijheidsgedachte waarop de katholieken het hoe langer hoe minder hadden
begrepen. In 1922 kwam het tot een openlijk conflict tussen de voorstanders van
een dogmatische katholieke pedagogiek, die het moeilijk kon verdragen dat Peeters,

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

hoewel zelf katholiek, zijn inspiratie putte uit de overwegend nietkatholieke
reformpedagogen.

▪ Normatief-katholieke versus ‘neutrale’ pedagogiek in Vlaanderen
‘Wat de moderne paedagogiek nood doet, is: een conservatieve revolutie door de
herdooping in de eeuwige verjongingsbron der katholieke wijsbegeerte’ schreef
Frans De Hovre in 1924. Samen met
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Albéric Decoene (1881-1958) lag hij aan de basis van het Vlaamsch Opvoedkundig
Tijdschrift (1919-1955) dat in de neothomistische geest van het Leuvense Hoger
Instituut voor Wijsbegeerte een Vlaamse katholieke pedagogiek ontwikkelde. Deze
gold als reactie op de vrijheidsbeginselen van de reformpedagogiek, maar rekende
evenzeer af met de positivistische ingesteldheid van de neutrale opvoedkunde. Een
forum voor hun visie vonden zij vanaf het midden van de jaren '20 in het kader van
de katholieke hogere instituten voor opvoedkunde die voor de bijscholing van
onderwijzers waren bedoeld (en waar dezen aanvankelijk een doctoraat konden
halen).
Hun strijdende opvoedingsleer, die zoals elke normatieve pedagogiek, eerder het
karakter had van een geloofsbelijdenis dan van ‘wetenschap’, vertrok van de stelling
dat de kerk de enige ware opvoedster was. Volgens het grondaxioma van de
katholieke pedagogiek diende elke pedagogiek uit te gaan van een welbepaalde
levensbeschouwing, en ‘ware’ pedagogiek uiteraard van de ware levensbeschouwing.
Vermits God het middelpunt uitmaakte van alle wetenschap, kon die ware pedagogiek
niet anders dan samenvallen met katholieke levensbeschouwing. Neutrale
wetenschap bestond niet en het positivisme vormde een verbastering van
wetenschap, die, ‘ontaardt in uitsluitend detailonderzoek, die versmacht onder de
vracht van feitjes, die ontspoort door overdrijvingen der specialisten, die opgaat in
groote machtspreuken, die grimt van halfgecamoufleerde bedoelingen, die geen
grondbeginselen heeft en alle wetenschappelijke tucht trotseert, en die ‘tendancieux’
noemt al wat van onze zijde komt [...] Waar het gaat over de menschenwereld, zijn
waarde-oordeelen de ziel zelf der echte wetenschap’.
Op theoretisch vlak vaarde de katholieke pedagogiek dan ook uit tegenover alle
‘eenzijdigheden’ en ‘relativismen’ die de andere systemen kenmerkten:
psychologisme, progressisme, sciëntisme, didactisme, methodenmanie,
individualisme, biologisme, enz., terwijl zij op praktisch vlak een opvoeding voorstond
gesteund op traditie, autoriteit (gezag, gehoorzaamheid én tucht), wantrouwen
tegenover het lichaam (erfzonde) en gelijkvormigheid met Christus: het zogenaamde
Christocentrisme of theocentrisme als antwoord op het pedocentrisme van de
reformpedagogiek. Niettemin poogde men brokstukken uit andere stromingen over
te nemen, maar deze werden enkel getolereerd in de mate dat ze verenigbaar bleken
met de onderliggende levensbeschouwing. Men vergelijke in dat verband de
psychoanalytische invloed in het werk van de Duitse pastoraal-theoloog Linus Bopp
(1887-1971) en de gedeeltelijke integratie van reformpedagogische beginselen als
(zelf)activiteit van de leerlingen bij de Zwitserse katholieke pedagoog mgr. Dévaud
(1876-1942) die overigens het werk van Decroly in het katholieke Vlaanderen meer
aanvaardbaar heeft helpen maken.
De (Vlaamse) katholieke pedagogiek wenste, als kroon op het werk, eenheid te
scheppen in de verscheidenheid van het pedagogische landschap, wat niet belette
dat haar wijsgerige inslag wrevel opwekte bij tal van practici die om ‘gesneden brood’
vroegen. Bovendien vervreemde de katholieke pedagogiek, door zichzelf buiten en
boven de tijd te plaatsen, feitelijk van zichzelf. Immers, haar identiteit vond ze niet
langer in een filosofie ‘van’ de opvoeding, maar wel in een universeel en absoluut
gedachte filosofie ‘voor’ de opvoeding. Daarmee zat ze willens nillens op hetzelfde
spoor van de fascistoïde pedagogieken uit het interbellum, die ze, ondanks haar
partiële bewondering, evenzeer wilde bekampen. Deze zouden uiteindelijk een
stevig normatief kader bieden dat als houvast diende en van waaruit concrete, en,
zo leek het, universeel geldende regels voor het praktische opvoedingsgedrag
konden worden afgeleid.
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Deel 2
De Redevoering van Seraing
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Koning Albert I te Seraing op 1 oktober 1927. Luik, Centre d'Histoire des Sciences et des
Techniques ▪
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▪ Redevoering van Koning Albert I
Seraing, 1 oktober 1927
‘Mijne Heren,
Ik ben zeer gevoelig voor uw onthaal.
Ik dank de heren Chainaye en Greiner oprecht voor de hartelijke woorden,
waarmede zij mij in hun toespraken hebben begroet.
Met levendige aandacht heb ik naar de redevoering geluisterd waarin uw
uitstekende Directeur-Generaal zoveel feiten aanhaalt. Hij heeft ons een
indrukwekkend tafereel opgehangen van de stichting en de groei van deze industriële
inrichting, die de grootste en oudste van het land is en een wereldbekende naam
draagt.
Deze geschiedenis geeft een treffend voorbeeld van hetgeen een man, een
werkman vermag, die geen ander fortuin dan zijn verstand bezit, maar die juist ziet
en wiens denkbeelden door een onverdroten volharding gediend worden.
Het is opmerkenswaardig dat deze Engelsman, aan wiens schrander doorzicht
men nooit genoeg hulde zal kunnen brengen, zoveel mannen gevonden heeft die
hem begrepen hebben: medewerkers, technici en werklieden. De verklaring daarvan
ligt in het feit, dat hij te doen had met die bewonderenswaardige bevolking, die
sedert eeuwen haar streek beroemd gemaakt heeft door haar verstand, haar
werkzaamheid, haar fiere kloekmoedigheid en die in de economische opbloei van
België aan het vaderland bedrijfsleiders, ingenieurs, arbeiders geschonken heeft,
die onder de eersten ter wereld mogen gerangschikt worden.
Het werk van John Cockerill tot aan zijn vroegtijdige dood geeft een overzicht van
de ontwikkeling der ijzerindustrie en der mechanische bouwkunde in die tijd.
De inrichting, in de vorm van naamloze vennootschap, bewaart de tradities van
haar stichter; haar bestuurders laten zich door zijn toekomstplannen leiden. Zij is
de eerste van het vasteland, die met de Engelse ingenieur Bessemer onderhandelt
om zijn werkwijze in België in te voeren. Zij laat zich mijnvergunningen toekennen,
die haar de nodige brandstof en de geschikte ertsen moeten verschaffen. Zij richt
een scheepstimmerwerf op en aarzelt niet om haar blikken naar verre landen te
richten, die voor haar bedrijvigheid afzetgebieden zouden kunnen worden.
De hulde door ons gebracht aan mannen die zulke diensten aan het vaderland
bewezen hebben, is zeer oprecht.
Wij betuigen dezelfde gevoelens aan al degenen, industriëlen, ingenieurs en
werklieden, aan wie wij de grootheid van deze onderneming danken en die nog
steeds haar faam hoog houden door haar
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productie voortdurend te doen toenemen. Vergeten wij trouwens niet, dat naast haar
technische verbeteringen, de vennootschap niet opgehouden heeft het welzijn van
haar personeel te behartigen. Lang geleden heeft zij de aandacht getrokken door
gelukkige initiatieven van sociale aard, zoals de stichting van talrijke werken van
voorzorg en menslievendheid en door haar belangstelling in de verstandelijke en
zedelijke verheffing der werklieden. Ik meen aller tolk te wezen wanneer ik hulde
breng aan de verdiensten van de heer Greiner en van zijn vader, die met verlichte
toewijding een zo belangrijk aandeel aan het bestuur der werkplaatsen hebben
genomen.
Ik verheug er mij over, Mijne Heren, mij hier te midden van een talrijke elite te
bevinden, waar al degenen vertegenwoordigd zijn die er toe bijdragen om onze
industriële voortbrengst te handhaven en te doen aangroeien.
Ik hecht er aan, hun de verzekering te geven van mijn toewijding aan de grote
economische belangen van het land. Sedert bijna honderd jaar heeft mijn familie
er steeds naar gestreefd het hare bij te dragen tot de bloei van België's nijverheid
en handel.
De inrichting, waarvan wij heden de meer dan honderdste verjaring vieren, droeg
er in ruime mate toe bij om aan de Belgen, binnen hun enge politieke grenzen
ingesloten, de weg aan te wijzen die hun land moest voeren naar een der eerste
plaatsen onder de grote economische machten ter wereld.
Een natie is tegen verval gevrijwaard en is er zeker van sterk te blijven, wanneer
zij zich op alle gebieden aan de vereisten van de vooruitgang beslist aanpast en
zich de aanleg en de geschiktheid van haar bekwaamste burgers ten nutte weet te
maken ten bate van het algemeen welzijn. Buiten zijn steenkolen beschikt België
over bijna geen natuurlijke hulpbronnen, maar het bezit de moed, de werklust zijner
bewoners en hun zin voor initiatief, die met een merkwaardige praktische geest
gepaard gaan.
Ziedaar onvergelijkelijke rijkdommen; en deze hoofdhoedanigheden van het ras
hebben hun volle maat kunnen geven, dank zij onze vrijheden, die meer uitgebreid
zijn dan in welk ander land ook.
Er dient op gewezen dat het succes en de bloei van de werkplaatsen Cockerill te
danken zijn aan het feit dat, sedert hun oprichting en naar het voorbeeld van hun
grondlegger, de leiders steeds vooruitziend zijn te werk gegaan.
Zij waren hun tijd vooruit. John Cockerill is de eerste en lange tijd de enige geweest
om een inrichting van deze belangrijkheid te hebben opgevat. Zijn opvolgers hebben,
dikwijls vóór anderen, de meest vooruitstrevende en verbeterde werkwijzen
toegepast.
Uit dit alles is voor ons een kostbare les te trekken. Het is nodig dat wij ons, thans
minder dan ooit, niet door onze mededingers laten voorbijstreven.
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De moderne wetenschap plaatst de techniek voor nieuwe en bijna onbeperkte
vooruitzichten. Het is in de onderzoekslaboratoria dat de grondslagen voor de
nijverheid der toekomst worden gelegd; en nochtans kunnen wij een zekere
ongerustheid niet bedwingen, wanneer wij de ontoereikendheid vaststellen der
stoffelijke hulpmiddelen waarover de wetenschapsmensen thans in ons land
beschikken om hun studiën en hun werk voort te zetten.
Er heerst in België een echte crisis der wetenschappelijke instellingen en
laboratoria, en de economische moeilijkheden, uit de oorlog en de naoorlogse tijden
gesproten, hebben de openbare machten buiten staat gesteld om zelf de besliste
en afdoende maatregelen te treffen, die met doelmatigheid het kwaad zouden kunnen
verhelpen. Het publiek bij ons is er zich niet voldoende van bewust, dat de zuivere
wetenschap de onmisbare voorwaarde is voor de toegepaste wetenschap en dat
de naties, die de wetenschap en de geleerden verwaarlozen, door het noodlot voor
ondergang gemerkt zijn.
Aanzienlijke en volgehouden inspanningen, veelvuldige initiatieven dringen zich
op, zo wij willen - en wij moeten het willen - dat onze rang en onze goede naam
gehandhaafd blijven. Op onze dagen betekent stilstaan achteruitgaan. Ik ben er van
overtuigd, dat de keur der industriëlen die mij aanhoort, hiermede volkomen zal
instemmen.
Ik vraag aan al degenen die van deze elite deel uitmaken, dat zij dikwijls aan onze
Universiteiten, aan onze bijzondere scholen, aan onze laboratoria zouden denken.
Op dat gebied wordt voor het initiatief onzer medeburgers een ruim veld opengesteld.
Naar welbekende voorbeelden die tot nu toe in België veel zeldzamer waren dan
in zekere landen, moeten wij volstrekt allen te zamen de praktische middelen vinden
om de wetenschap te bevorderen en de zoekers en de geleerden aan te moedigen.
De nationale wilskracht - waarvan wij vandaag een der merkwaardigste
veroveringen op industrieel gebied vieren - laat ons niet toe te twijfelen aan de
mogelijkheden tot verwezenlijking die zich voor ons openbaren.
De oorlog heeft die wilskracht zwaar op de proef gesteld. Maar de Belgen zijn
deze proef te boven gekomen, dank zij hun onbedwingbare moed en hun zucht tot
onafhankelijkheid. Zij hebben voorwaar in die heldentijden hun kenspreuk
bewaarheid.
Ons economisch materieel, vrucht van eeuwenlange inspanning en opoffering,
werd grotendeels vernield; maar niemand dacht er aan zich te laten ontmoedigen.
De heerlijke leus van Cockerill: ‘Courage to the last’, die de houding van het land
gedurende de oorlog kenmerkte, was werkelijk ook die der Belgen, die op zich
hadden genomen het land te herstellen, nadat vier jaren lang een onverbiddelijke
bezetting het uitgeput had en ten gronde gericht.
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Wij mogen vertrouwen hebben in onze lotsbestemming. Een vrije natie als de onze
schrijft zelf haar geschiedenis.
Ons verleden kan instaan voor hetgeen de toekomst zal zijn.
Onze werklust zal de grote rijkdom blijven van het land.
Door de initiatieven onzer industriëlen en financiers, de kunde onzer ingenieurs,
de bekwaamheid onzer arbeiders, zullen alle hinderpalen uit de weg worden geruimd’.
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Van nationale wetenschap tot wereldwijde
netwerken
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Stichting Biermans-Lapôtre, Huis van de Belgische studenten te Parijs ▪
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▪ Inleiding Robert Halleux
Met de redevoering van Koning Albert I te Seraing op 1 oktober 1927 en de creatie
van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek die daaruit volgde,
begon een nieuw tijdperk in de moderne geschiedenis van de wetenschap in België.
Het NFWO werd geschraagd door de Universitaire Stichting, de Francqui Stichting,
de Stichting Biermans-Lapôtre te Parijs en later de Academia Belgica te Rome. Het
onderzoek beleefde een ware heropleving.
Deze initiatieven pasten in een mondiaal kader. In 1915 werd in de Verenigde
Staten de National Research Council gesticht. Andere landen volgden dit voorbeeld:
het Verenigd Koninkrijk met de Research Advisory Council in 1916; Duitsland met
de Deutsche Forschungsförderung in 1920; Frankrijk met het Office national de la
Recherche scientifique (ONRS) in 1922 en met het CNRS in 1939; Italië met de
Consiglio Nazionale delle Ricerche in 1923. Het Institute for Advanced Study te
Princeton werd geopend in 1930. Voortaan werden de universiteiten, academiën
en geleerde genootschappen bijgestaan, soms zelfs verdrongen door organisaties
van professionele onderzoekers.
In het begin van de 20ste eeuw was immers een tweede Wetenschappelijke
Revolutie op gang gekomen: omstreeks 1900 werd met de herontdekking van Mendel
de genetica gelanceerd; de röntgenstraling, de relativiteit en de kwanten dateren
uit de jaren 1895-1905; tussen 1913 en 1928 werden beslissende stappen gezet in
de ontrafeling van de atoomstructuur. De periode die aanbrak zou 90% van alle
wetenschappers uit de geschiedenis van de mensheid omvatten. De wetenschap
en techniek van vandaag kregen vaste vorm: in de kernfysica dateren de eerste
kernreacties uit 1942, de bom van Hiroshima viel op 6 augustus 1945, de eerste
centrales werden gebouwd in 1944; het DNA werd ontdekt in 1944, de ‘dubbelhelix’
in 1953; in de informatica dateren de ENIAC-computer uit 1943, de eerste transistor
uit 1947 en het geïntegreerd circuit uit 1949.
België speelde een belangrijke rol in dit buitengewone avontuur, doch er zijn maar
weinig historici die hebben geprobeerd de ingewikkelde evolutie te hertekenen.
Alleen de auteurs van de Florilège des Sciences en Belgique hebben in 1968 en
1980 een bruikbaar overzicht gegeven van de betrokkenen en hun werk. De
historicus wordt dan ook geconfronteerd met een viervoudig probleem: het gebrek
aan afstand; de hiaten in de documentatie; het technisch karakter van het onderwerp;
de nauwe samenhang met het heden.
Hoe onderscheiden we, in de feitenmassa, het essentiële van het bijkomstige,
de doodlopende sporen van de vernieuwende stromingen? Hoe beschrijven we het
geheel van de wetenschappelijke activiteit zonder af te glijden naar een steriele
inventarisering? We zijn verplicht geweest om keuzes te maken. Hier zal geen
encyclopedie volgen van de wetenschap uit de laatste decennia, maar een overzicht
van de strekkingen die het meest doorslaggevend zijn geweest. Daarbij komt nog
dat voor bepaalde domeinen detailonderzoek- de basis voor elke synthese - vrijwel
geheel ontbreekt, zoals voor de menswetenschappen.
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Anderzijds is het paradoxaal dat voor zo'n recente periode al heel wat documentatie
is verloren gegaan. Dat is te wijten aan de versnelling van het onderzoek. In een
laboratorium is een document van meer dan vijf jaar oud voorbijgestreefd en klaar
voor de papiermand. Een verouderd toestel gaat - bij de rijken - naar de schroothoop,
of wordt - bij de minder rijken - totaal gedemonteerd. De papieren van geleerden
ondergaan, bij hun emeritaat of na hun overlijden, een echte damnatio memoriae.
Als men niet oplet, zal het moeilijker zijn de geschiedenis van de voorbije eeuw te
schrijven dan die van het Ancien Régime. De handelswaarde van de documenten
uit die tijd garandeert immers de conservatie ervan. De laatste jaren hebben de
leden van het Nationaal Comité en de archivarissen van de universiteiten grote
inspanningen geleverd op het vlak van de bewaring. Maar er is nog veel meer nodig
om de aderlating te stoppen.
Bovendien vormen de concepten, de terminologie, het wiskundig instrumentarium
een intrinsiek probleem dat hinderlijk is voor het samenstellen van een synthese
die toegankelijk wil zijn voor iedere burger. Niet al onze auteurs hebben een
inspanning in die zin gedaan. Het resultaat is ongelijk al naargelang de disciplines.
Tot slot heeft deze geschiedenis, in meer dan één opzicht, een rechtstreekse link
met het heden. Sommige hoofdstukken zijn geschreven door de acteurs zelf, of zijn
gebaseerd op getuigen die nog in leven zijn. We hebben getracht een kritische
aanpak te handhaven, zonder in de dubbele val van de logische reconstructie én
de persoonlijke rechtvaardiging te trappen. Echter, wanneer het onmiddellijke
verleden raakpunten heeft met de politiek, kan de historicus - hoe integer ook - niet
anders dan zijn eigen overtuiging laten doorschemeren.
Meer dan voor andere periodes, zijn de auteurs zich bewust van de broosheid
van de huidige synthese. Wij hopen dat zij snel verouderd zal zijn door de
ontwikkeling van het historisch onderzoek. Meer nog, het is onze uitdrukkelijke wens.
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1 De ontwikkeling der ideeën
Robert Halleux en Geneviève Xhayet
Dat we de datum van 1 oktober 1927 als scharniermoment hebben gekozen, is
omdat de toespraak van Seraing in de loop der jaren een mobiliserende mythe is
geworden. Tot de huidige dag toe wordt Albert I (1875-1934) immers geciteerd in
elk politiek discours over wetenschap. Zijn plan voor een nuttige, patriottische,
sociale, pacifistische, op privé-mecenaat steunende wetenschap overleefde echter
de Tweede Wereldoorlog niet. De ‘big science’ - eerst in een Europese en later in
een mondiale context - verplichtte de Staat tot een aangepast wetenschapsbeleid,
dat al gauw zou worden geconfronteerd met regionale eisen. Anderzijds voegde de
derde industrialisatie wetenschap en technologie samen in een industrieel kader.
Tegelijk brachten de uitdagingen en gevaren van de wetenschap een ethische
discussie op gang, zowel in de wetenschappelijke wereld als in de samenleving.

▪ Een nuttige, patriottische, sociale en pacifistische wetenschap
(1927-1940)
De heropleving van het wetenschapsbedrijf in 1927 was niet het werk van de politici.
De partijprogramma's lieten het onderwerp ongemoeid en de Staat hield zich afzijdig
bij gebrek aan tradities en middelen. De gebaren en intentieverklaringen van Albert
I en van zijn kinderen Marie-José (1906-2001) en Leopold III (1901-1983)
daarentegen steunden hoofdzakelijk op het economisch milieu.
De toespraak van 1 oktober 1927, die plaatsvond in een prestigieuze industriële
onderneming, beoogde in de eerste plaats een opleving van de industrie via
laboratoriumonderzoek. Het was niet enkel de bedoeling de systematische
verwoestingen te herstellen die de Duitsers in fabrieken en laboratoria hadden
aangericht. Sinds het einde van de 19de eeuw zagen de industriëlen immers in dat
België als klein land zonder binnenlandse markt veroordeeld was tot de export om
te kunnen overleven. Aangezien de grondstoffen uitgeput geraakten en het sociaal
stelsel veel kostte, kon het land alleen concurrerend blijven door technologische
inventiviteit.
Twee jaar later ging Georges Moressée, erevoorzitter van de ingenieursvereniging
van de Luikse universiteit, nog wat verder: ‘Geen enkele nijverheid krijgt bij haar
ontstaan onaantastbare rechten op de instandhouding; in het domein van de harde
economische concurrentie is het verworven recht onbestaande. Om het voortbestaan
en de onontbeerlijke vooruitgang te garanderen moet voortdurend strijd worden
geleverd tegen de natuurlijke en economische moeilijkheden [...]. Dat de siderurgie
hier een benijdenswaardige welvaart kent, is te danken aan toewijding op ieder vlak
en vooral aan de modernste technische bijdragen, en tevens aan de perfecte
professionele opleiding van kaderleden en personeel. De oude steenkoolmijnen in
de streek van Luik raken uitgeput; ze verschaffen momenteel werk aan 40.000
mijnwerkers, die geleidelijk afvloeien. Om de levenskans van onze arbeidskrachten
te behouden, om ontvolking te vermijden, om het land tot welvaart te brengen, is
het absoluut noodzakelijk dat andere industrieën deze arbeidersmassa geleidelijk
opslorpen [...]. Kenmerkend voor deze nieuwe industrieën is enerzijds het gebruik
van gewone materialen ter vervaardiging van hoogwaardige producten, anderzijds
het feit dat het weinig uitmaakt waar de grondstoffen vandaan komen; in beide
gevallen vereist de creatie en welvaart van de industrieën een voorhoede van

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

geleerden, wegbereiders van de ‘opkomende’ industrieën, ingenieurs van grote
klasse, waardevolle technici, arbeidskrachten met grote professionele
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Félicien Cattier, door Jean vanden Eeckhoudt, 1944. Brussel, Universitaire Stichting ▪

kwaliteiten. De vorming, ontwikkeling en zorgvuldige opvolging van een professioneel
technisch en wetenschappelijk onderwijs blijkt dus een absolute voorwaarde voor
het behoud en de vooruitgang van de welvaart in België’.
De opleving van het onderzoek was dus te danken aan de industriële wereld. Dat
bewijst de eerste beheerraad van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek. De raad bestond uit de vier rectoren en de vijf directeurs van
gelijkgestelde instellingen, de vaste secretarissen van de Académie royale de
Belgique en de Académie de Médecine, en veertien leden aangeduid door de
Universitaire Stichting. Het betrof negen geleerden en vijf topfiguren uit de zware
industrie: Emile Francqui (1862-1935) en Félicien Cattier (1869-1946) van de
Generale Maatschappij, Armand Solvay van de beroemde chemiegroep, Léon
Guinotte, voorzitter van de Associations charbonnières, en Gustave Trasenster,
gedelegeerd bestuurder van de machtige staalgroep Ougrée-Marihaye. Jean Willems
(1895-1970), de eerste directeur, was een vertrouweling van Francqui. Aanvankelijk
konden ze moeilijk aanvaarden dat hun geld zou worden gebruikt voor economisch
overbodige projecten zoals de opgravingen in Apamea.
In zijn zesde jaarverslag (1932-1933) zei Jean Willems: ‘Nog was de weergalm
van de koninklijke redevoering te Seraing niet geheel uitgedoofd, toen men reeds,
in zekere middens, vreesde dat het Nationaal Fonds uitsluitend opzoekingen over
zuivere wetenschap zou bevorderen of, ten minste, geen voldoend gedeelte van
zijn hulpbronnen aan de meer rechtstreekse bevordering van de nijverheid zou
besteden’.
In 1929 had het NFWO samen met het Comité central industriel
(vertegenwoordiging van het patronaat) een Bijzonder Bureel voor de Betrekkingen
Wetenschap-Nijverheid gecreëerd, dat werd voorgezeten door Alexandre Galopin
(1879-1944) van de Generale. Een deel van het jaarbudget ging naar industrieel
interessante programma's, betaald via gedeelde kosten. Tijdens de bezetting legde
het Bureel in stilte de basis van het naoorlogse IWONL.
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Koning Albert I en Koningin Elisabeth samen met Auguste Piccard, wiens stratosferische
experimenten werden gefinancierd door het NFWO. Brussel, Archief van het Koninklijk Paleis
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Volgens de entourage van Albert I was onderzoek niet alleen van onmiddellijk belang
voor de industrie maar bepaalde het ook de grootheid van het vaderland. In 1919
onderhandelde Francqui over de modaliteiten voor de oprichting van de Universitaire
Stichting, ontstaan uit de met privaat geld gevulde hulpkassen voor de Belgische
bevolking tijdens de oorlog (Nationaal Hulp- en Voedingscomité, Commission for
Relief in Belgium). In een brief aan Eerste Minister Léon Delacroix (2 september
1919) verklaart hij dat de nieuwe instelling het hart kan veroveren van alle
vaderlandslievende en filantropische Belgen. Francqui zag het als een ‘patriottisch’
werk. Twaalf jaar later herhaalde hij zijn mening naar aanleiding van de creatie van
de naar hem genoemde Prijs die Belgen moet bekronen die ‘een belangrijke bijdrage
geleverd hebben tot de wetenschap, en waarvan de waarde het prestige van België
verhoogt’. De grootheid van de Staat was tevens een fundamenteel thema in de
rede van Seraing. Albert I verbond de rijkdom van het land en zijn belangrijkheid
op internationaal vlak met de macht van zijn industrie. Voor de vorst hing het
voortbestaan van de Staat af van het behoud van een sterke industrie. Dat ging
nauw samen met de kwaliteit van het technologisch spitsonderzoek. Om te kunnen
standhouden moest de industrie vooruitgaan en vooruitgang was slechts mogelijk
door wetenschap en onderzoek.
Vanuit dit patriottisch perspectief voelden de Vlamingen zich uitgesloten. In 1901
had Julius MacLeod (1857-1919) reeds het manifest Het Nederlandsch en de
Wetenschap gepubliceerd, waarin hij het recht op wetenschap voor het Vlaamse
volk opeiste. Het NFWO werd gezien als de emanatie van de Franstalige burgerij,
ondanks de aanwezigheid in de beheerraad van sympathisanten van de Vlaamse
strijd, zoals de oud-ministers Pierre Nolf (1873-1953) en Prosper Poullet (1868-1937)
en gedistingeerde Gentse wetenschappers als de kunsthistoricus August Vermeylen
(1872-1945) en de fysicus Jules Verschaffelt (1870-1955). De nieuwe instelling werd
ook streng aangepakt door Paul Van Oye (1886-1969) tijdens de algemene
jaarvergadering van het Willemsfonds op 29 oktober 1933.
Wetenschap was, naast nuttig en patriottisch, ook sociaal: de bron van de
vooruitgang en het welzijn van de bevolking. Dat thema vinden we zowel in de
toespraak van Albert I als in de geschriften van Francqui. De vorst onderstreepte
de noodzaak om ‘de geschiktheid van de bekwaamste burgers ten nutte te maken
ten bate van het algemeen welzijn’. Francqui zei bij de oprichting van de Universitaire
Stichting dat het er op aan kwam ‘aan elk van onze landgenoten de gelegenheid
en de middelen te geven om de eigen waarde volledig te tonen; zo wordt op de
meest vruchtbare manier samengewerkt aan de welvaartsontwikkeling van het land
en aan de toename van het welzijn van zijn kinderen’. Het was trouwens niet toevallig
dat de wetenschap fondsen kreeg die eerst voor voedselhulp waren bedoeld. De
hulp werd voortgezet en opnieuw georiënteerd. Dat beantwoordde aan een visie
die stelt dat er een continuïteit bestaat tussen de twee soorten voedsel: aangezien
aan de materiële behoeften is voldaan, wordt het mogelijk zich te ontfermen over
geestelijke zaken. De toespraak was bovendien diep humanistisch. Voor Francqui
werd de sociale hulp voortgezet ‘onder de nobelste vorm, (verbonden met) de
ontwikkeling van de intellectuele en morele grootheid van het land’. De meritocratie
werd zo een hefboom voor sociale verbetering.
Na afloop van de Eerste Wereldoorlog was iedereen overtuigd dat wetenschap,
door de internationale samenwerking die zij creëert, zorgt voor vrede en toenadering
tussen de volkeren. Het sciëntistisch optimisme sloot aan bij de pacifistische en
mondialistische stromingen van rond de eeuwwisseling en bij het droombeeld van
de Volkenbond. Typisch voor deze beweging was de Gentse wetenschapshistoricus
George Sarton (1884-1956), die tijdens de oorlog naar Amerika was gevlucht. In
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zijn tijdschrift Isis, waarvan het eerste nummer verscheen te Wondelgem in 1913,
stelde hij: ‘History of science is the history of mankind.’ De wetenschapsgeschiedenis
vormt als universele (‘katholieke’) en cumulatieve geschiedenis de basis van een
nieuw internationaal humanisme dat berust op de waarden die de wetenschap
genereert. Datzelfde ideaal inspireerde de creatie van het Mundaneum of Palais
Mondial door Paul Otlet (1868-1944) en Henri La
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Fontaine (1854-1943), twee eminente juristen met sterke pacifistische en
internationalistische ideeën die aanleunden bij de anarchistische stroming. Het was
een grandioos project: alle mensen van goede wil, zonder onderscheid van afkomst
of sociale origine, toegang verlenen tot documentatie met een universeel maar
vooral wetenschappelijk en technisch karakter om conflicten te vermijden via een
betere wederzijdse kennis. Het Mundaneum, in 1919 ondergebracht in het Jubelpark,
omvatte zestien didactische zalen en een universeel bibliografisch repertorium. Voor
een goed beheer ervan ontwierpen Otlet en La Fontaine de universele decimale
classificatie.
De in 1919 opgerichte Volkenbond was voor velen de bekroning van dit opwindend
project. Op de vredesconferentie zelf pleitten meerdere politici, onder wie Paul
Hymans (1865-1941), voor de vorming van een internationaal orgaan dat bevoegd
zou zijn voor intellectuele zaken. In de herfst van 1921 creëerde de Volkenbond
een internationale commissie voor intellectuele samenwerking. Bekende leden
waren bijvoorbeeld Albert Einstein (1879-1955) en Marie Curie (1867-1934), en
voor België Jules Destrée (1863-1936), die belast was met de letteren en de kunsten.
De bibliografie en wetenschappelijke documentatie speelden er een belangrijke rol,
in samenwerking met het Palais Mondial. Vanaf 1923 had het comité een
internationaal bureau voor universitaire informatie dat was gehuisvest in de
Universitaire Stichting.
Het huis van de Belgische studenten in Parijs, dat de vrede wilde dienen via
wetenschap, werd in 1927 opgetrokken op de Cité universitaire dankzij het mecenaat
van de rijke industrieel Jean-Hubert Biermans (1864-1953) en zijn echtgenote Berthe
Lapôtre. Het was ontworpen om tweehonderd Belgische, Luxemburgse en
buitenlandse studenten te herbergen en paste in de grootste projecten van Albert
I en van de stichters van de Cité, Paul Appell (1855-1930) en André Honnorat
(1868-1950). In zijn openingstoespraak richtte Biermans zich als volgt tot de
toekomstige residenten: ‘Indien u in auditoria, bibliotheken en onderzoeksinstellingen
[...] grotere kennis, een verfijnde en efficiëntere manier van denken zoekt, dan ben
ik overtuigd van het nut van uw verblijf aan de Cité. Maar dankzij het dagelijks contact
met uw Franse kameraden en met universiteitsstudenten van zeer diverse afkomst,
zult u nog meer [...] wederzijds begrip krijgen, wat in de geest van alle stichters van
de Cité de vrede moet helpen bewaren’.
De op 8 mei 1939 geopende Academia Belgica in Rome, die werd gebouwd op
een stuk grond dat was aangeboden door de Italiaanse regering, paste minstens
voor een deel in datzelfde perspectief. Men legde er de klemtoon op erudiete
disciplines, met bekende geleerden zoals Franz Cumont (1868-1947). Anderzijds
belichaamde zij door het huwelijk van prinses Marie-José met prins Umberto van
Italië (1904-1983) de bevoorrechte banden tussen Brussel en het fascistische Rome,
wat een sterke aantrekkingskracht uitoefende op een bepaald deel van de Belgische
intellectuele elite.

▪ De naoorlogse context: een klein land in de ‘big science’
De decennia na de Tweede Wereldoorlog hebben het wetenschappelijk landschap
van nu bepaald. We voelen ons verplicht de lezer te wijzen op het gevaar van een
brede geschiedenis die geen afstand kan nemen. Er zijn nog geen degelijke
syntheses waarop we ons kunnen baseren. Objectiviteit is moeilijk te garanderen
als politiek en geschiedenis in elkaar vloeien.
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Maar niemand betwijfelt dat de institutionele, politieke, economische en morele
context waarbinnen de wetenschappelijke activiteit plaatsvindt sinds de oorlog
radicaal is veranderd.
De wetenschappelijke wereld werd eerst geconfronteerd met een enorme
schaalvergroting. De vooroorlogse universiteitslaboratoria, met hun professoren,
assistenten en NFWO-onderzoekers, doorstonden perfect het begin van een nieuwe
wetenschappelijke revolutie - Einsteins aanval op de newtoniaanse fysica in 1905,
de veralgemening van de kwantumonbepaaldheid in de jaren twintig, het begin van
de genetica in dezelfde periode. Maar in de jaren dertig zorgde de ontwikkeling van
juist die onderzoekssectoren in de Verenigde Staten voor een fenomeen dat aan
Europa voorbijging. De oorlog
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Het universeel bibliografisch repertorium van het Mundaneum in het Jubelpark te Brussel,
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Oproer tegen de eenheidswet in Luik, 1960. Luik, Centre d'Histoire des Sciences et des
Techniques ▪

Hiroshima, 6 augustus 1945. Brussel, Persagentschap Belga ▪

had de Amerikanen en Sovjets opgezadeld met een strijd om wetenschappelijk
succes, tegen om het even welke prijs. De ‘big science’, met het Manhattan Project
als mooiste voorbeeld, mobiliseerde gigantische financiële, technische en menselijke
middelen onder directe coördinatie van de Staat. Bovendien zorgden deze projecten
- zoals John Krige heeft opgemerkt - voor een tot dan toe ongekende versmelting
van zuivere wetenschap, technologie en engineering. De nieuwe praktijk schiep
een nieuw soort geleerde, zowel ingenieur als ondernemer, bekwaam om grote
fondsen te vergaren en mensen van uiteenlopende strekkingen te doen
samenwerken. Stilaan beseften sommigen de dubbele wanverhouding: tussen
Europa en de planetaire giganten, tussen de middelen van België en die van de
grote Europese landen. De traditionele politiek van universiteitssteun en mecenaat
via het NFWO volstond niet om de Belgische positie te garanderen en samen te
werken aan de vorming van een Europese wetenschap. Het resultaat was directe
staatsinterventie en de totstandkoming van een echt wetenschapsbeleid.
Deze politiek moest rekening houden met de traditionele tegenstellingen in de
Belgische samen-
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leving. De ideologische tegenstelling, tussen vrijzinnigen en katholieken, getemperd
door het Schoolpactvan 1959, bleef nasudderen. Een nieuwe tegenstelling ontstond
met de rivaliteit tussen de vrije universiteiten (katholiek en vrijzinnig) en de
rijksuniversiteiten. Anderzijds eisten de gewesten, in volle herstructurering, een
decentralisatie van onderwijs en onderzoek. Tot slot liet de oude identiteitsbevestiging
van Vlamingen en Walen zich voelen tijdens de Koningskwestie (1950) en de
Leuvense kwestie (1968). Dat leidde tot ingrijpende institutionele veranderingen,
ook op het vlak van de wetenschappen.
Vanuit economisch standpunt hebben de snelle heropbouw van België en de
industriële opbloei van de ‘Golden Sixties’ lange tijd de veroudering van de zware
industrie overschaduwd. Twee jaar na de euforie van de wereldtentoonstelling te
Brussel in 1958 was de grote winterstaking van 1960 een schot voor de boeg. De
economische crisis van de jaren zeventig maakte de industriële wereld duidelijk dat
België alleen door de ontwikkeling van het onderzoek de kaap van de derde
industriële revolutie zou kunnen nemen. Tegelijk verhinderde een besparingspolitiek
de financiering ervan. Die paradox leidde tot een nieuwe definitie van de
verhoudingen tussen wetenschap en industrie.
Hiroshima en Auschwitz hadden het sciëntistisch optimisme een zware slag
toegebracht. De wetenschappers werden zich bewust van de sociale, politieke en
ethische impact van hun werk. Mei '68 was tegelijk een resultaat van een diepe
malaise én het begin van een ethische reflectie. Daarnaast kreeg het grote publiek
steeds minder vertrouwen in de wetenschap. Dat vertaalde zich in een breed
spectrum van opinies, gaande van radicale anti-wetenschap tot de eis voor een
grotere controle door de burger.

▪ Evenwichtsoefening tussen een planetair en regionaal
wetenschapsbeleid
Van bij de bevrijding liet NFWO-directeur Jean Willems zich informeren door
wetenschappers die tijdens de oorlog in de Verenigde Staten hadden moeten blijven.
Op 27 en 28 oktober 1952 riep hij, in het kader van de 25ste verjaardag van de
toespraak van Seraing, te Brussel de Belgische politieke en wetenschappelijke
autoriteiten en directeurs van onderzoeksinstellingen uit de belangrijkste Europese
landen samen. De synthese van deze internationale conferentie over de organisatie
van het wetenschappelijk onderzoek werd in 1953 gepubliceerd onder de titel De
wetenschap ten dienste. De besluiten, opgesteld door Willems zelf, klonken als een
manifest: ‘Een klein land als het onze kan niet hopen in alle domeinen vooraan te
staan, zeker niet wanneer er erg dure installaties en een talrijk, met velerlei taken
belast personeel mee gemoeid zijn. Onze geleerden mogen echter voor geen enkele
belangrijke tak van onderzoek onverschillig blijven. Waarachtig universitair onderzoek
moet, zoveel als maar mogelijk is, steunen op rechtstreekse kennis, wat betekent
dat sommige opzoekingen niet zozeer in de hoop op sensationele ontdekkingen
moeten worden doorgezet, dan wel met het oog op informatie en contact. [...] In
vakken waarin wij rechtmatig menen te kunnen uitblinken, moet ons navorsingswerk
maximaal worden gesteund, zowel door vrijgevig de nodige materiële middelen ter
beschikking te stellen, als door nieuwe roepingen aan te moedigen. Daar onze
geleerden hierbij een internationale faam hebben verworven, moet alles in het werk
worden gesteld opdat zij, althans in sommige opzichten, de leiding in handen zouden
kunnen houden’. En verder: ‘Wij kunnen ons doel derhalve als volgt bepalen: onze
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traditionele posities in de wereldbeweging van het wetenschappelijk onderzoek
behouden en verstevigen. Om daartoe te komen wordt bij ons niet zozeer een
vraagstuk gesteld van uitrusting en materieel, dan wel van aanwerving’.
Op Europees niveau waren de domeinen waarin Belgische onderzoekers
uitblonken - de kernfysica en de astrofysica - juist diegene waarmee de Europese
samenwerking begon. De Europese natuurkundigen wisten dat geen enkel land
alleen in staat was de gigantische toestellen te bouwen die nodig waren voor de
vooruitgang van de fysica. Zonder samenwerking was het onmogelijk om met de
Amerikanen en Sovjets te concurreren.
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Wat het nucleaire betreft, weten we dat de Congolese mijn van Shinkolobwe 80%
van het uranium had geleverd dat werd gebruikt voor het Manhattan Project. De
Amerikanen hadden in ruil daarvoor beloofd de Belgen te assisteren bij hun
kernonderzoek. Pierre Ryckmans (1891-1959) was benoemd tot commissaris voor
kernenergie. Het NFWO had in 1945-1946 een (Interuniversitair) Instituut voor
Kernwetenschappen opgericht. Het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol ontstond
in 1952. Op het einde van 1949 begonnen verschillende nucleaire wetenschappers
na te denken over een plan voor multinationale samenwerking. Een aanbeveling
van de Algemene Vergadering van de Unesco van 7 juni 1950 vond onmiddellijk
gehoor bij drie figuren: Jean Willems, Raoul Dautry, administrateur-generaal bij het
Commissariat français de l'Energie atomique, en Gustavo Colonetti, voorzitter van
de Consiglio nazionale delle Ricerche. In december 1950 riep Pierre Auger
(1899-1993), directeur van het departement exacte en natuurwetenschappen van
de Unesco, een eerste vergadering samen van wetenschappers en
wetenschapsmanagers. Dautry stelde voor de grootste deeltjesversneller ter wereld
te bouwen. Op 5 mei 1952 vond de eerste vergadering van CERN plaats, de Conseil
européen de la Recherche nucléaire.
In de jaren 1953-1954 legden astronomen de eerste contacten die moesten leiden
tot het European Southern Observatory (ESO). Aan Belgische kant was vooral Paul
Bourgeois (1898-1972) actief. De eerste conventie werd op 5 oktober 1962
ondertekend door vertegenwoordigers van vijf landen: België, Frankrijk, de
Bondsrepubliek Duitsland, Nederland en Zweden. De eerste telescoop, gebouwd
in de Andes, was in 1975 operationeel.
Een Europese samenwerking op het vlak van de ruimtevaart, naar het model van
CERN, werd gelanceerd in december 1959 door CERN-directeur Edoardo Amaldi
(1908-1989). België was onmiddellijk bereid mee te werken. Op 1 juni 1962
ondertekende het de stichtingsakte van de ESRO (European Space Research
Organisation) en op 29 maart 1962 de conventie van de ELDO (European Launcher
Development Organisation). België werd verantwoordelijk voor de
begeleidingsstations van de draagraketten. Na de mislukking van de ELDO was het
de Belgische minister Charles Hanin die de Europese ruimtevaartconferentie van
31 juli 1973 uit de impasse haalde. Het resultaat was het European Space Agency,
dat werd goedgekeurd op 15 juli 1975.
De integratie van de Belgische wetenschappelijke activiteit in de Europese
onderzoeksconstructie was eigenlijk niet het werk van politici en ook niet van
wetenschappers. Zoals in veel andere landen waren het wetenschapsmanagers
(Jean Willems, Paul Levaux, George Van Reeth) met een groot moreel gezag en
veel bewegingsvrijheid die de politieke beslissing hebben kunnen forceren.
Dat geldt ook voor de internationale ondernemingen die zijn opgestart door de
internationale wetenschappelijke unies verenigd in de bij Unesco aangesloten ICSU
(International Council of Scientific Unions). Zo was er het Internationaal Geofysisch
Jaar, in 1957-1958 georganiseerd door twaalf landen waaronder België, onder de
aegis van SCAR (Special Committee on Antarctic Research), een speciaal comité
van ICSU. België stuurde een tweede expeditie naar Antarctica, onder leiding van
Gaston de Gerlache, en bouwde er de Koning Boudewijnbasis, een
waarnemingsstation dat in een internationaal netwerk werd geïntegreerd. Bij de
Unesco werd België vertegenwoordigd door de biochemicus Marcel Florkin
(1900-1979), die een sleutelrol zou spelen in de redactie van de Histoire du
développement scientifique et culturel de l'humanité, maar die besloot af te treden
omwille van de toetreding van Franco's Spanje.
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Het was noodzakelijk dat men gezamenlijk reageerde op de mondialisering van
de wetenschap. De Belgische universiteiten, die een onderzoeksplicht hadden,
kenden grote problemen op het vlak van huisvesting, ontwikkeling en rekrutering.
Willems, bijgestaan door de Luikse rector Marcel Dubuisson (1903-1974), stimuleerde
in 1957 de oprichting (K.B. van 17 januari 1957) van een Nationale Commissie
belast met de studie van de aan België en de overzeese gebieden gestelde
problemen betreffende de vooruitgang der wetenschappen en de weerslag op
economisch en sociaal gebied. Het voorzitterschap werd toevertrouwd aan voormalig
Koning
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De Belgische zuidpoolexpeditie onder leiding van Gaston de Gerlache de Gomery in het
kader van het International Geofysisch Jaar (1975-1958) en de oprichting van de Koning
Boudewijnbasis, een permanent bemand wetenschappelijk station op Antarctica. Collectie
Baron Gaston de Gerlachte de Gomery ▪

Leopold III, die zelfs door critici werd geprezen voor zijn brede visie en
wetenschappelijk inzicht. De commissie bestond uit rectoren, secretarissen-generaal,
de voorzitters van de belangrijke instellingen en een groot aantal experts.
Leopold III legde tijdens de openingszitting, zoals in de redevoering van Seraing,
de nadruk op de uitdaging voor de wetenschap en haar toepassingen: ‘De
wetenschap zal slechts een bron van welvaart zijn voor de mensheid indien de
techniek, in plaats van de mens te beheersen, zich als instrument opwerpt van een
steeds bredere intellectuele ontplooiing en sociale ontvoogding, die moeten
samengaan met het aanvaarden van nieuwe onontbeerlijke leerstellingen’.
Toen op 12 januari 1959 de laatste besluiten werden geformuleerd, riep hij de
Staat op tot een echt wetenschapsbeleid: ‘Het wetenschappelijk onderzoek is [...]
een activiteit van allereerste belang voor de toekomst van het land. Voor de Natie
volstaat het niet meer gedeeltelijke of afzonderlijke maatregelen te nemen om het
wetenschappelijk onderzoek te bevorderen en in de hand te werken. Zij moet dat
onderzoek werkelijk ten laste nemen in het kader van een wetenschappelijke politiek,
waarvan de regering voortaan de uitwerking en de doelmatige toepassing zal moeten
verzekeren’. De commissie omschreef het wetenschapsbeleid als ‘de gezamenlijke
algemene richtlijnen die de uitbreiding van de wetenschappelijke activiteiten tot doel
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hebben en deze ten dienste stellen niet alleen van de intellectuele en morele
ontwikkeling der bevolking maar ook ter bescherming van haar gezondheid en van
haar economische welvaart’.
Deze algemene conclusie werd geëxpliciteerd in de talrijke aanbevelingen van
de commissie: over de organisatie van het hoger onderwijs in zijn geheel, de
coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek, de mogelijke maximumactiviteit
van iedere wetenschappelijke instelling, de problemen van wetenschappelijke aard
die specifiek waren voor de overzeese gebieden, de studie van de natuurlijke
rijkdommen van het land, de condities voor intellectuele arbeid, de middelen om de
efficiëntie te vergroten, de situatie van de studenten en hun levensomstandigheden,
nieuwe horizonten voor wetenschappelijk werk via het mecenaat, de bestaande
toestand van het academisch en wetenschappelijk personeel, enz.
De regering heeft het einde der werkzaamheden niet afgewacht en creëerde in
april 1958 een Ministerieel Comité voor de Wetenschappelijke Politiek. Minister van
o

cultuur Pierre Harmel ( 1911) kreeg de opdracht het wetenschappelijk onderzoek
een impuls te geven en de interdepartementale coördinatie te verzekeren. Tijdens
de academische sluitingsplechtigheid zei Eerste Minister Gaston Eyskens
(1905-1988) dat wetenschap een drievoudige functie had: onbaatzuchtig zoeken
naar de waarheid, een sterk middel om de natuur te bedwingen en een bron van
economische en sociale welvaart. Hij definieerde de grote lijnen van het beleid:
‘onze aandacht vestigen op een zeker aantal objectieven, eindelijk onze programma's
coördineren, eerst in eigen land, vervolgens met de programma's van de
internationale economische en politieke gehelen waarin wij ons integreren’.
Zoals in 1927 gaf de financiële wereld steun via een lening. De gouverneur van
de Nationale Bank Hubert Baron Anciaux zei daarover: ‘het is belangrijk dat het land
het wetenschapsbeleid definieert dat het economisch beleid oplegt zonder dat
daarvoor de beste speculaties van het zuiver onderzoek worden verwaarloosd’. En:
‘de wetenschap zal eenheid in de wereld helpen brengen; ze brengt de mensheid
langzaam dichter bij de overwinning op de materie; zo wordt het mogelijk dat morele
en spirituele waarden vrijkomen’.
Een koninklijk besluit van 16 september 1959 installeerde een Nationale Raad
voor Wetenschapsbeleid, een Ministerieel Comité en een Interministeriële
Commissie. De Nationale Raad had een raadgevende en evaluerende functie in
dienst van de regering. Vanaf de regering Lefèvre-Spaak (25 april 1961) werd het
wetenschapsbeleid opgenomen in de omschrijving van de ministeriële opdracht.
Eerst ressorteerde het onder de Eerste Minister, maar vanaf 1968 onder een speciaal
departement en een staatssecretaris.
In dezelfde periode vond te Brussel in 1958 een wereldtentoonstelling plaats rond
het thema vooruitgang der mensheid via wetenschap. De Expo was een soort
uitstalraam van de nieuwe uitdagingen der wetenschap. Centraal stond het Atomium,
een ijzerkristal dat de wetenschap van morgen symboliseert. De beslissing was
echter al genomen in mei 1948 en een koninklijk besluit van 17 november 1951 had
Baron Moens de Fernig benoemd als commissaris-generaal van de regering. In het
woord vooraf bij het officiële Gedenkboek van 1958, schreef hij: ‘Wij moeten dan
ook de realisaties van de laatste decennia, de projecten die het meest kenmerkend
zijn voor onze tijd, confronteren met de noodzakelijkheid de mens in zichzelf te zien
keren. Dit kan worden bereikt door de cultuur en de bevordering van de specifiek
menselijke waarden. En, indien wij dit doel bereiken, zal de Wereldtentoonstelling
een belangrijke datum worden in onze geschiedenis. Zij zal aan de mens nieuwe
hoop hebben gegeven in zijn lot en een sfeer van vriendschap tussen enkelingen
en volkeren hebben geschapen. Wellicht kan zij ook de aanvang worden van een
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nieuwe etappe in ons bestaan, een etappe waarin de vooruitgang van de wetenschap
en de techniek resoluut in dienst van de mens zullen worden gesteld, in de edelste
en volledigste betekenis van de term’. Alleen al het initiatief om in Brussel een
wereldtentoonstelling te organiseren over het thema vooruitgang door wetenschap
bewijst dat men besefte dat men in dit domein tot de top behoorde en men zich met
buitenlandse realisaties kon meten. Volgens Eerste Minister Achille Van Acker
(1898-1975) was
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Koning Boudeweijn Bezoekt Expo 58. Luik, Centre d'Histiore des Sciences et des Techniques
▪

Het Atomium, pronkstuk van de wereldtentoonstelling van Brussel in 1958. Brussel,
Persagentschap Belga ▪

het een ‘manifestatie van de grootsheid van ons land en zijn uitstraling in de wereld’.
Concreet konden de bezoekers in het wetenschapspaviljoen terecht voor een
panorama van de grote Belgische wetenschappelijke verwezenlijkingen in
verschillende disciplines: natuurwetenschappen, chemie, fysica, geneeskunde, enz.
Bovendien werden enkele pronkstukken getoond, zoals de dynamo van Gramme
of een maquette van het poolschip ‘Belgica’ waarmee Adrien de Gerlache
(1866-1934) en zijn bemanning de eerste Zuidpoolexpeditie hadden gerealiseerd.
Tot slot kon het publiek ook een blik werpen op de versnelde evolutie van het
Belgisch wetenschappelijk instrumentarium via een vergelijking van drie in situ
opgetrokken laboratoria (1900, 1930 en 1957). In de nasleep van de Expo
publiceerde het Belgisch Verbond der Wetenschappelijke Verenigingen in 1960-1961
een reeks monografieën over de wetenschappelijke activiteit in België onder de titel
De wetenschappelijke beweging in België.
Maar vanaf 1961 kreeg de Raad en het wetenschapsbeleid in het algemeen te
maken met ideologische en communautaire spanningen. Na Willems' overlijden in
1970 kristalliseerden ze zich vooral rond twee polen, gevormd door de katholieke
Gentenaar Jacques Spaey, secretaris-generaal van de NRW en de Luikse socialist
Fredi Darimont, directeur bij het Ministerie van Nationale Opvoeding. Twee problemen
stonden centraal: de universitaire expansie en de groeiende spanning tussen
Vlaanderen en Wallonië. We zullen de intellectuele achtergrond daarvan toelichten.
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In de expansiecontext van de jaren '60 lijken de toename van het aantal
universitaire centra en de uitzwerm van de kandidaturen (eerste cyclus) buiten de
grote universiteiten een gepast antwoord op meerdere eisen: de verhoging van het
studentenaantal; de noodzaak tot democratisering van de toegang tot de hogere
studies; een nijpend tekort aan gediplomeerden in de snel ontwikkelende regio
Antwerpen en in de Borinage, die gebukt ging onder de verouderde zware industrie.
Daartegenover stonden de oude universiteiten die hun monopolie verdedigden en
de gevaren van de operatie onderstreepten: de aantasting van de traditionele
invloedzones van de universiteiten, de kosten van de operatie, de verbrokkeling
van het onderwijs- en onderzoekspotentieel. Ondanks deze tegenwerpingen gaf de
expansiewet van 9 april 1965 (wet Janne) grote steun aan de vrije universiteiten en
compensaties aan de rijksuniversiteiten. Er kwamen nieuwe rijksuniversitaire centra
in Antwerpen en Mons. De financieringswet van 27 juli 1971 verbond de
werkingstoelage van de universiteiten aan het aantal als subsidieerbaar erkende
studenten en aan een forfaitaire kost per student, afhankelijk van de
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studierichting. De wet, ontworpen voor een klimaat van economische expansie,
kwam onmiddellijk in botsing met de crisis van de openbare financiën in het midden
van de jaren '70.
Het systeem van 1971 was bedacht om onderwijs en onderzoek met elkaar te
verbinden. In afwachting van een specifieke wet op het onderzoek, hebben de
universiteiten een deel van hun werkingstoelage besteed aan fundamenteel
onderzoek, zij het binnen dezelfde budgettaire enveloppe. De middelen kenden
dezelfde beperkingen als de middelen toegekend voor de onderwijsfinanciering.
Anderzijds eisten de hoogste wetenschappelijke autoriteiten van Vlaanderen al
jarenlang dat zij de gelegenheid zouden krijgen om hun achterstand in te halen.
Tijdens de ‘Vlaamse dag’ op Expo 58 merkte Pieter Lambrechts (1911-1974), rector
van de universiteit van Gent, op: ‘In vergelijking met het francofone deel van het
land, heeft het Vlaamssprekend deel van de bevolking nog een zekere culturele en
wetenschappelijke achterstand goed te maken.’ Monseigneur Honoré Van
Waeyenbergh (1891-1971), rector van Leuven, eiste dat België zijn plichten zou
vervullen door ‘aan Vlaanderen, zowel als aan Wallonië, de middelen te verschaffen
om economisch en cultureel een glorietijdperk tegemoet te gaan’. Aan deze eisen
voor meer autonomie is in fasen tegemoetgekomen: de ontdubbeling van de twee
tweetalige universiteiten Leuven (1968) en Brussel (1969); het vertrek van de
Franstalige afdelingen uit Leuven en de opsplitsing van het patrimonium (1968); de
taalpariteit in de commissies en daarna ook in de beheerraad van het FNRS/NFWO
(1969), gevolgd door de complete splitsing van deze instelling; de
communautarisering tussen Vlaamse Gemeenschap en Franse Gemeenschap
(1980) en de invoering van een regionaal wetenschapsbeleid dat langzaam van de
grond kwam; onder meer dankzij de rapporten Welsch-Troisfontaines (1976) en
Bodson-Berleur (1998) in de Franse Gemeenschap en het rapport Dillemans (1995)
in Vlaanderen.
Vandaag hangt het wetenschappelijk onderzoek af van de federale overheid voor
de nationaal gebleven instellingen en voor specifieke bevoegdheden zoals de
ruimtevaart en de participatie in inter-

Betoging van Vlaamse studenten te Leuven. Leuven. Archief KULeuven ▪
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nationale organisaties, van de Vlaamse en Franse Gemeenschap voor fundamenteel
en universitair onderzoek, en van de gewesten voor industriële aangelegenheden.
Het onderzoek dat wordt gevoerd in de gewesten is in essentie gericht op
technologie en hangt nauw samen met de economische evolutie. Na een
‘kassapolitiek’ op vraag van de promotoren, lanceren ze nu hun eigen programma's.
De toename van instanties heeft de wetenschappelijke gemeenschap echter niet
versnipperd. Naast de universiteiten zijn netwerken tot stand gekomen onder toezicht
van de federale diensten (Interuniversitaire Attractiepolen) en de Europese
instellingen (de programma's van de ESF) of zelfs op wereldschaal (IGPB Global
Change). Zoals Minister Yvan Ylieff terecht opmerkt, opereert wetenschap in een
ruimte met wisselende grenzen.

▪ Van nuttige wetenschap tot mercantiel onderzoek
De samenwerking tussen de universiteiten - plaatsen van onderzoek - en de industrie
- plaatsen van productie - is zo oud als de Speciale Scholen, de voorlopers van de
Faculteiten Toegepaste Wetenschappen. Verschillende professoren behoorden tot
industriële families en behielden trouwens hun functie als bedrijfsbeheerder. Anderen,
homines novi, keerden naar de industrie terug als directeurs, managers of
raadgevende ingenieurs. Een stage in de onderneming werd een onderdeel van de
opleiding van jonge ingenieurs. De universiteitsver-tegenwoordigers en industriëlen
ontmoetten elkaar in grote professionele organisaties zoals de vereniging van
ingenieurs van de universiteit van Luik. De kennis werd snel uitgewisseld, met name
via grote technische tijdschriften als Revue universelle des Mines, de la Métallurgie
et des Travaux publics.
De geschiedenis van de onderzoeksfunctie in het Belgische bedrijfsleven moet
nog worden bestudeerd. Het op punt stellen van nieuwe producten gebeurde in de
onderneming zelf. Bij Cockerill ging het als volgt: aankoop van een buitenlandse
licentie gevolgd door een verbetering door de ingenieurs van de onderneming,
eventueel na consultatie van

Spootnik, tentoongested op Expo 1958. Brussel, Photothèque Le Soir ▪
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de universiteiten. Een voorbeeld is de hoogovengasmotor, op punt gesteld in Frankrijk
door Delamare-Deboutteville en uitgetest bij Cockerill onder de controle van Aimé
Witz, hoogleraar te Rijsel, en Herman Hubert (1849-1922), hoogleraar te Luik.
Met de derde industriële revolutie, die na de oorlog startte in de Verenigde Staten
en in de jaren '60 Europa bereikte, is de wetenschappelijke activiteit, d.w.z. het
zoeken naar de waarheid in de natuur, niet meer los te zien van de technologische
conditionering en van de toepassingen in de industrie; grote industriële vooruitgang
werd onmogelijk zonder basiswetenschappelijk onderzoek. Het volstaat te verwijzen
naar de nieuwe materialen in de informatica en naar de biotechnologie. In een
crisiscontext waarin de technologische vooruitgang het enige alternatief leek voor
onderontwikkeling ging de industriële wereld haar greep op het onderzoek vergroten.
De discussie over de verhouding tussen zuiver onderzoek en gericht onderzoek
werd
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op het einde van de 20ste eeuw een van de moeilijkste problemen van het
wetenschapsbeleid.
De Expo van Brussel stond in het teken van de zuivere wetenschap. In de inleiding
tot de catalogus van het internationaal paleis der wetenschappen, schrijft Sir W.
Lawrence Bragg (1890-1971): ‘Eindelijk hopen we dat deze tentoonstelling de
bezoeker een indruk zal geven van de geest die in de wetenschap heerst. Die geest
oefent een bijzondere aantrekkingskracht uit door het feit dat de werkelijke waarde
van een ontdekking niet door andere geleerden, maar door de natuur zelf wordt
bekrachtigd. Wanneer een geleerde, na talrijke vruchteloze pogingen, een fragment
nieuwe kennis ontdekt, is het antwoord op de vraag die hij zich had gesteld dikwijls
zo onverwacht, zo eenvoudig en past het zo goed bij de reeds gekende fragmenten,
dat het dadelijk overtuigt. Dat ogenblik van openbaring, van extase, is de bekroning
van de vorser. [...] Verder is het van uitzonderlijk belang dat de zuivere
wetenschapsmens zijn vorsingen niet steeds zou onderbreken om te gaan nadenken
over het praktisch gebruik dat er zou kunnen worden van gemaakt. Hij doet ons
denken aan een ontdekkingsreiziger die nieuwe gebieden betreedt, terwijl de
technoloog kan worden vergeleken met een landbouwer of de mijnwerker, die de
natuurlijke rijkdommen van de nieuw ontdekte gebieden ontgint’.
In feite waren de verhoudingen tussen fundamenteel onderzoek en toegepast
onderzoek enigszins dubbelzinnig. Zo stelde Hubert Ansiaux tijdens de academische
zitting ter afsluiting van de werkzaamheden van de nationale wetenschapscommissie:
‘de economische en sociale politiek bepaalt de richting van het wetenschappelijk
onderzoek, echter zonder dat de meest vergaande speculaties van het zuiver
onderzoek zouden worden verwaarloosd’. Monseigneur Van Waeyenbergh
daarentegen betoogde dat wetenschap zorgt voor ‘de uitstraling van de waarheid
in zijn meest gratuite en onbaatzuchtige manifestaties zoals in de toepassingen op
de techniek en op de productie van materiële goederen. De universiteit moet het
wetenschappelijk en sociaal humanisme dat het geluk en de grootsheid van de
mensheid bepaalt, bevorderen’. Ook het vertrouwen dat Koning Boudewijn
(1930-1993) uitsprak over de bekwaamheid van de latere NRW ‘om zuiver onderzoek
en toegepast onderzoek een juiste plaats te geven’ bewijst het bestaan van een
controverse over de respectievelijke plaats die moest worden toegekend aan twee
soorten disciplines en het evenwicht dat ondanks alles toentertijd tussen beide bleef
bestaan. De NRW creëerde een verbindingscomité tussen industrie en universiteit,
de Stichting Industrie-Universiteit voor de universitaire perfectionering van de
industriekaders. Dit voorbeeld inspireerde de christelijke arbeidersbeweging en
enkele professoren uit Leuven, Namen en Luik in 1966 tot de vorming van een
Fondation Travail-Université, die tot doel had arbeidersorganisaties en universiteiten
dichter bij elkaar te brengen. Ze richtte zich op onderzoek met economische en
sociale repercussies, zoals de evaluatie van de technologiekeuze (‘technology
assessment’).
In juni 1972 publiceerde de Verbond van Belgische Ondernemingen het rapport
Vorsen en produceren. Daarin kon men lezen: ‘het belang van de nijverheden voor
de wetenschap is gekenmerkt door de bezorgdheid de vooruitgang van de
wetenschap en de technologie te laten uitlopen op de steeds toenemende
ontwikkeling van de economie’s. In de praktijk was dat lang niet altijd het geval. De
oude zware industrieën, steenkool, glas, textiel bleven gehecht aan hun vertrouwde
methoden en zagen geen brood in onderzoek. In 1973 merkte Michel Molitor in een
studie over het ‘wetenschapsberoep’s op dat ‘er in België een duidelijker kloof is
tussen de universiteitswereld en de industriële wereld dan in de Verenigde Staten.
Er wordt sinds enkele jaren veel gesproken over de toenemende greep van de
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industrie op de universiteit. Dat moet in realiteit met veel nuancering worden
benaderd. Vanuit het standpunt van het wetenschappelijk onderzoek is er een
duidelijke scheiding tussen beide; de ondernemingen die zich baseren op onderzoek
dat is verricht aan de universiteit zijn zeldzaam. Daarvoor zijn er twee redenen. De
Belgische industrie [...] is geconcentreerd in sectoren met trage technologische
veranderingen waardoor het product maar weinig onderzoek vergt. Anderzijds
verricht de universiteit onderzoek dat op korte of middellange termijn geen groot
belang
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heeft voor de industrie. Uit een steekproef bij 120 Belgische ondernemingen die in
de periode 1965-66 onderzoeksactiviteiten hadden, is gebleken dat minder dan
30% van de firma's in de voorbije tien jaar wetenschappelijke contacten met
universiteiten hadden’.
Een heel klein aantal universitaire laboratoria waren louter antennes van
industriegroepen. Pas als ze hun baan verloren, stapten de onderzoekers over naar
de industrie. Twee bijzonder goed ingelichte vertegenwoordigers uit de
wetenschappelijkwereld, de rectoren Welsch uit Luik en Troisfontaines uit Namen,
zagen een duidelijk verschil in opvattingen en methoden: ‘De dialoog tussen
universiteit en onderneming is vaak moeilijk. Niet uit kwade wil, maar omdat men
niet dezelfde taal spreekt; hoewel men gemakkelijk een akkoord bereikt over ultieme
doelstellingen, geldt dat niet wanneer men onmiddellijke objectieven moet definiëren.
Het is niet gemakkelijk de mentaliteit van een universitair onderzoeker te verzoenen
met die van een bedrijfsverantwoordelijke. De eerste wenst steeds te graven naar
de verklaring van de feiten die hij ontdekt; hij profiteert van de verspreiding van de
resultaten van de onderzoekingen in wetenschappelijke kringen; hij wil origineel zijn
en onnodige herhaling vermijden van vaak dure en reeds door anderen uitgevoerde
waarnemingen en proeven. De tweede dient in te gaan op de eisen van de
concurrentie; zijn kennis van de toestand van een probleem is beperkt door het
industrieel geheim; de snelle en praktische oplossing van een probleem kan in zijn
ogen belangrijker zijn dan het soms tijdrovende onderzoek van de oorzaken ervan;
het zou kunnen dat hij een directe empirische benadering verkiest boven een
systematischer en rationeler benadering die steunt op de theorie; hij zal zeker kosten
noch moeite sparen om trachten te achterhalen wat anderen reeds hebben verworven
maar heimelijk verzwijgen’.
Wat goede voornemens niet konden bereiken, daar zorgde de crisis voor. Na de
Yom Kippoeroorlog zat de universiteit opnieuw in zak en as, en vooral in Wallonië
kende de industrie een diepe crisis die enkel kon worden bestreden met
technologische innovaties. De exponentiële toename van de werkloosheid was een
sterke sociale prikkel. De globalisering van de economie zorgde voor een
concurrentiestrijd op planetair niveau.
In de jaren 1976-1978 boog de NRW zich over het beleid met betrekking tot het
technologisch onderzoek. De Raad formuleerde meerdere aanbevelingen: de
universitaire onderzoekers en de beheerders van de universiteiten overtuigen dat
een groter deel van hun onderzoek gericht moet zijn op toepassingen en op
praktische realisaties die de nationale economie direct tot nut strekken; in het kader
van de grote industriële federaties een promotiecel voor het toegepast onderzoek
ontwikkelen; binnen de universiteiten een cel vormen die zich moet toeleggen op
het bevorderen van onderzoek in samenwerking met de industrie, wat al gauw zou
moeten
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leiden tot interfaces tussen universiteit en industrie; een noodzakelijke verhoging
van de openbare steun aan onderzoek met industriële en landbouwkundige
doelstellingen; een herziening van de Belgische participatie in internationale
onderzoeksprojecten in functie van de ‘return’ van deze programma's voor de
nationale industrie.
Geleidelijk kwam er een nieuwe taakverdeling: fundamenteel onderzoek (ten laste
van het NFWO en de universiteiten), industrieel basisonderzoek, toegepast
onderzoek (ten laste van de gewesten), experimenteel ontwikkelingsonderzoek (ten
laste van de Gewesten en de ondernemingen), contextueel onderzoek (ten laste
van de Gewesten).
Dit programma is in de loop van het laatste decennium uitgevoerd en heeft geleid
tot spectaculaire resultaten: de creatie van industrieparken rondom de universiteiten;
de vorming van spin-offs, ondernemingen die van de universiteit zijn afgesplitst; de
heropleving van de oude industrieregio's; de totstandkoming van een nieuwe
industriële as langs de autosnelweg Oostende-Brussel-Luxemburg. In 1999
verklaarde de toenmalige voorzitter van de Union wallonne des Entreprises én
patroon van één van deze nieuwe ondernemingen, Jean Stephenne: ‘De
wetenschappers, en met name zij die de biotechnologie of de materiaalkunde
beheersen, zijn de motor van de verandering; de ondernemingen die hun werk
kunnen financieren zijn in hen geïnteresseerd.’ De wetenschappers zijn de boosters
of Wallonia.
De toenemende integratie van het onderzoek en van de onderzoekers in het
kapitalistisch economisch circuit had voor de universiteit meerdere ingrijpende
gevolgen. Talrijke universitaire diensten hebben zich kunnen ontwikkelen dankzij
contracten voor industrieel onderzoek of dienstenonderzoek. Heel wat werkmethoden
moesten compleet worden herzien. Op de rectoraten maakten geleerden en politici
plaats voor managers. Een meedogenloos neodarwinisme elimineerde niet alleen
nutteloos onderzoek, zoals de menswetenschappen, maar ook centra die meer
kostten dan opbrachten. Onderzoek dat niet interessant is voor de industrie,
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is op termijn ten dode opgeschreven. Het wetenschappelijk onderzoek en zij die
zich erover ontfermen hebben hun geleerde waardigheid verloren. Met zijn kwetsbaar
statuut leeft de onderzoeker in onzekerheid, wat zgn. prestatiebevorderend zou
moeten zijn. In feite is hij niets anders dan een wegwerpproduct. Hoewel de
academische vrijheid, en meer algemeen de creatieve vrijheid van de onderzoeker,
steeds opnieuw wordt benadrukt, zijn er niet genoeg materiële middelen om ze te
verwezenlijken, aangezien het niet langer de laboratoria zijn die het initiatief van
het onderzoek nemen, maar wel de potentiële geldschieters. Met universitaire eisen
zoals afstand nemen en kritisch zijn, kan niet langer worden rekening gehouden
omdat de voorkeur uitgaat naar de heel korte termijn. Focus Research (Objectif
Recherche), een beweging die door onderzoekers in het leven is geroepen, eiste
in 1990 meer geld voor onderzoek, een volwaardig statuut voor de onderzoekers,
en meer algemeen, waardigheid voor en ‘sharing’ van de wetenschap. De
bezorgdheid is even groot in Vlaanderen als in Wallonië, ondanks de ongelijke
sociaal-economische context. Zij komt sterk tot uiting in het rapport van de rectoren
Berleur en Bodson. De rectoren maken zich zorgen om het behoud van de kwaliteit
van het onderwijs en het onderzoek als middel tot concurrentie met het buitenland,
en stellen vast dat er van de kant van de partijen en de publieke opinie steeds minder
wordt nagedacht over het universitair onderwijs. Ze weigeren te aanvaarden dat de
universiteit zich zou moeten aanpassen aan omstandigheden die zijn gecreëerd
door allerhande technisch-economische instanties en er alleen marktgerichte
opleidingen zouden moeten worden gegeven.

▪ Ontstaan van een ethische reflectie
Simpel gesteld zou men wetenschappelijke ethiek kunnen definiëren als het zich
bewust zijn van de sociale verantwoordelijkheid van de onderzoeker en het bijsturen
van de wetenschappelijke activiteit in functie van dit bewustzijn. Zowel bij de
wetenschappers als bij het grote publiek is de ethische eis ontstaan uit angst. Het
sciëntistisch ideaal van een wetenschap die zijn eigen waarden genereert, was niet
bestand tegen de onlosmakelijke solidariteit tussen de wetenschap en haar
toepassingen. Al van bij de eerste kernexplosie van Los Alamos, hadden fysici zoals
Leo Szilard (1898-1964) en J. Robert Oppenheimer (1904-1967) gewetensproblemen.
Toen de verschrikkingen van de nazi-biologie, de Deutsche Physik en de
stalinistische biologie van Trofim Denisovich Lyssenko (1898-1976) bekend
geraakten, bleek dat wetenschap tot waanzin kon leiden. De interne kritiek van de
wetenschap groeide, vooral aan Amerikaanse universiteiten. Dat leidde zowel tot
het sociaal-constructivisme als tot een studentenrevolte onder aanvoering van
Herbert Marcuse (1898-1979).
In België ging het geloof in de wetenschap samen met het streven naar geluk.
Leopold III zei bij de start van de Commissie der Wetenschappen in 1957 dat zij ten
dienste moest staan van de intellectuele en sociale ontwikkeling. Ter gelegenheid
van de installatie van diezelfde commissie zag de Leuvense rector magnificus
Monseigneur Van Waeyenbergh de wetenschap als bron van welvaart en morele
vooruitgang, een element van een nieuw humanisme. Eerste Minister Achille Van
Acker stelde: ‘Nooit was het meer waar dat de vooruitgang, volgens het gebruik dat
men ervan maakt, zowel tot het kwade als tot het goede kan leiden’. Baron Moens
de Fernig, commissaris-generaal van de regering voor de Expo '58, zei iets in
dezelfde zin: ‘Men mag niet langer onwetend blijven over de omvang der krachten
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die het mensdom aan zijn patrimonium en zijn potentieel heeft toegevoegd. De
ontwikkeling van de verbindingsmiddelen, de verspreiding van woord en beeld, de
vorderingen die werden gemaakt in de kernsplitsing en de elektronica, de medische
ontdekkingen, hebben de levensvoorwaarden van de mens gewijzigd. Deze
ontwikkeling echter brengt verwarring mee in de geesten; de mens leeft thans met
gemengde gevoelens: enthousiasme, hoop, nieuwsgierigheid, angst’. En verder:
‘De collectieve bewustwording, veroorzaakt door de Tweede Wereldoorlog leidde
er eveneens toe te denken dat de wetenschappelijke en technische ontwikkeling
van de mensheid deze was van een monsterachtig kankergezwel op een gezond
cultureel substraat. De morele vooruitgang, ademloos,
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kon deze van de wetenschap niet volgen en had tot gevolg, dat deze laatste ongelijk
had zo vlug te willen lopen’.
Het studentenoproer van mei 1968 stelde brutaal het probleem aan de orde van
de interne werking van de wetenschappelijke gemeenschap, van haar verhouding
tot het gezag en de kapitalistische maatschappij, en meer algemeen van haar
finaliteit. De diepere betekenis van de beweging komt tot uiting in de verklaring van
Port Huron, opgesteld door Tom Hayden in juni 1962: ‘wij zijn mensen van deze
generatie, opgegroeid in minstens bescheiden comfort, nu gehuisvest in
universiteiten, maar met een oncomfortabel gevoel over de wereld die we hebben
geërfd’.
De beweging, die in 1964 vertrok van de universiteit van Berkeley in Californië,
bereikte Amsterdam in 1965 met de provobeweging (invloedrijk in Vlaanderen),
West-Berlijn in 1966, Italië in 1967, Praag en Polen in 1967-1968, Frankrijk en België
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in de lente van 1968. De oproep duurde, met oprispingen, tot ongeveer 1971. In
Leuven entte het studentenprotest zich op de taalproblematiek. Aan de universiteit
van Brussel ontstond uit de informatievergadering van 13 mei een Assemblée libre,
die in de loop van mei en juni heel wat denkwerk verrichtte.
Er was kritiek op drie niveaus: op de structuren van de universiteit, gedomineerd
door een professorenoligarchie die de studenten en ook het wetenschappelijk,
technisch en administratief personeel bij de besluitvorming negeerde, en die een
archaïsch systeem voor de productie en overdracht van kennis wilde behouden; op
de verhouding tussen de universiteit en de kapitalistische maatschappij, waarin de
universiteit de reproductie van de elite en de opleiding van ‘waakhonden’ verzekerde;
tot slot op de kapitalistische maatschappij zelf in haar verhouding tot het proletariaat
en de Derde Wereld.
Aan de eerste eis werd snel tegemoet gekomen. De meeste universiteiten stelden
hun beheerraad open voor studentenvertegenwoordigers, maar ook voor
wetenschappelijk, technisch en administratief personeel. De twee andere eisen
bleven een utopie, en de slogan ‘Studenten, arbeiders, één strijd’, in 1971 gelanceerd
door de Mouvement unifié belge des Etudiants francophones (MUBEF) van Ludo
Wirickx, schoot zijn doel voorbij. De idee dat kennis verbonden is met macht, en
dat de wetenschap
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tegenover de samenleving verantwoordelijkheid verschuldigd is voor haar daden
kreeg echter vaste voet. Dat blijkt duidelijk uit post-'68 bestsellers zoals
L'(auto)critique de la science van Jean-Marc Levy-Leblond en Alain Jaubert (1973)
en La science partisane van Gérard Fourez (1974). Deze laatste trachtte de
wetenschappelijke functie van expertise te demystifiëren: ‘Er is geen neutrale,
nobele, fundamentele wetenschap meer, maar wel ambiguïteit van de menselijke
projecten, met hun doelstellingen en strategieën’.
Deze interne kritiek van de wetenschap maakte gebruik van het epistemologisch
denkwerk van het Amerikaans sociaal-constructivisme uit de jaren '60. De
constructivisten werden beïnvloed door de Weense School, maar ook door de
marxistische benadering van J. Desmond Bernal (1901-1971) en het sociologisme
van Robert Merton. Ze zagen de realiteit, en vooral de wetenschappelijke realiteit,
als een sociale constructie, en dus onderhevig aan de socio-culturele conditionering.
In zijn beroemd werk The structure of scientific revolutions (1962), verklaart Thomas
Kuhn de mutaties van de wetenschap aan de hand van de wijziging van

Van studentensydicalisme tot revolutionaire strijd, karikatuur van Chuck in: Bureau U.G.
1968-1969. Rapport moral et financier. Seraing, Institut d'Histoire économique, ouvrière et
sociale ▪

de paradigma's, d.w.z. de modellen die de wetenschapsgemeenschap aanvaardt.
Voor zijn opvolgers volstond de consensus binnen een gemeenschap om een
paradigma te valideren. Anders gezegd, wetenschap is niets anders dan het type
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activiteit dat in een bepaalde context door diegenen die zichzelf geleerden noemen
wordt beoefend. De postkuhnianen introduceerden zo in de wetenschap een
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radicaal relativisme, dat de kern van het wetenschappelijk proces zelf, namelijk het
zoeken naar de waarheid, oversteeg. Door de wetenschap te beschouwen als een
té menselijk humaan fenomeen werden de constructivisten de objectieve
bondgenoten van diegenen die het goddelijke stiekem opnieuw wilden introduceren.
De invloed van Gérard Fourez, en meer algemeen van de STS-benadering
(science, technology and society), was aanzienlijk in het wetenschappelijk onderwijs
en in bepaalde politieke kringen die gelieerd waren met christelijk links en met de
in de jaren '70 ontstane milieubewegingen. De colloquia ‘Les enjeux des formations
aux professions scientifiques’ (1975) en ‘Construire une éthique de l'enseignement
scientifique’ (1986) bakenden het terrein af en hadden tot doel de techniek op
harmonieuze en humane wijze te integreren in de samenleving en een humanisme
tot stand te brengen dat adequaat was voor een samenleving die werd gedomineerd
door wetenschap en techniek.
De roep om een ethische regulatie van de wetenschap en haar toepassingen
werd versterkt door de ongerustheid bij het grote publiek ten aanzien van de dreiging
die uitging van de ontwikkeling van de kerntechnologie, de biotechnologie en meer
algemeen de aantasting van het milieu onder invloed van de technologische
ontwikkeling. De ramp van Tchernobyl leidde tot een moratorium van het Belgisch
kernprogramma. In de biologie zorgden proeven op mens en dier en de toepassingen
van de embryologie en de genetical engineering voor felle openbare debatten en
voor een grondige reflectie in bio-ethische commissies die in het leven waren
geroepen op nationaal niveau, bij het NFWO en aan de universiteiten. Het rapport
van de Club van Rome en de conferentie van Rio over de verhouding tussen de
techniek en het milieu op aarde lieten een diepe indruk na.
In 1994 stelde ULB-rector André Jaumotte in zijn inleiding tot de studiedag van
de Royal BACAS (Belgian Academie Council of Applied Sciences): ‘Het Belgisch
mirakel bestaat erin dat wij met onbeduidende middelen toch kwaliteitsonderzoek
kunnen leveren’. De werkkwaliteit, de planetaire dimensie van samenwerking en
concurrentie, het chronisch geldgebrek, de integratie van het onderzoek in de circuits
van de kapitalistische economie, het ontwaken van een steeds dwingender publiek
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besef over de finaliteit van de wetenschap, zijn één voor één factoren die de
hedendaagse evolutie van de wetenschap richting geven. Op de drempel van morgen
moet de historicus stoppen. Het is aan de lezer om de volgende pagina's te schrijven.
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2 De economische en sociale context
Serge Jaumain
De ‘toespraak van Seraing’ (1927) luidt een nieuw tijdperk in voor het Belgisch
wetenschappelijk onderzoek. Profiterend van de 110de verjaardag van het bedrijf
Cockerill houdt Koning Albert voor een groep zakenlui een vurig pleidooi voor de
vorming van een Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij vraagt zijn
toehoorders dit initiatief financieel te steunen teneinde de wetenschappelijke
ontwikkeling van het land te verzekeren. De boodschap wordt gehoord: talrijke
bedrijfsleiders uit de wereld van handel, bankwezen en industrie treden in de
voetsporen van de familie en het bedrijf Solvay, dat de nieuwe instelling 25 miljoen
BF schenkt. Het NFWO wordt officieel opgericht op 2 juni 1928. Het is haar missie
om de vorming van kaders voor het hoger onderwijs en het wetenschappelijk
onderzoek te bevorderen. Met de financiering van de carrière van jonge
onderzoekers, van onderzoeksprogramma's, van laboratoriumuitrusting, van
publicaties en van informatie-uitwisseling, speelt het al meer dan 70 jaar een hoofdrol
in de ontwikkeling van de Belgische wetenschappen.
De publieke oproep van de vorst en de onmiddellijke reactie van de zakenwereld
zijn geenszins verrassend. Zij passen in een zeer gunstige economische context
waarin iedereen erop vertrouwt dat de westerse wereld een periode van onbeperkte
groei tegemoet gaat. Alle indicatoren gaan de hoogte in. De ondernemingen draaien
aan een maximaal rendement en aarzelen niet grote investeringen te doen om hun
installaties te moderniseren en tegelijk hun productiviteit en hun productiecapaciteit
te verhogen.
In die atmosfeer is het voor de vorst gemakkelijk om de zakenwereld te
mobiliseren. De ondernemingen zijn er zich goed van bewust dat zij door het
wetenschappelijk onderzoek te steunen in één klap hun eigen toekomst verzekeren.
De wetenschappelijke kennis en knowhow van België onderhouden en vooral
ontwikkelen, de universiteiten in staat stellen een vorming van hoog niveau aan te
bieden, het zijn allemaal factoren waarvan uiteindelijk de hele economische wereld
beter zal worden. De samenstelling van de eerste raad van beheer van het NFWO
weerspiegelt heel goed de belangstelling van de ondernemingsleiders: men vindt
er personaliteiten zoals Alexandre Galopin, Léon Guinotte, Gustave Trasenster.

▪ De grote crisis
Op het moment dat het NFWO het licht ziet, loopt de periode van economische groei
van de jaren '20 op zijn eind, maar in de algemene euforie lijkt niemand de voortekens
van een conjunctuuromkeer te herkennen. Nochtans maakt de Amerikaanse groei
reeds een pas op de plaats. Na rijkelijk te hebben geprofiteerd van de periode van
wederopbouw en vervolgens van de consumptiewaanzin die zich na de oorlog had
meester gemaakt van de Europese bevolking, gaan de Amerikaanse producten veel
moeilijker van de hand: de industriële herstructurering op het Oude Continent laat
de ondernemingen toe bestellingen binnen te rijven die voordien rechtstreeks naar
de Verenigde Staten gingen. Bovendien, hoewel de meeste ondernemingsleiders
het niet willen zien, wordt de kloof tussen het productieniveau en wat de markt in
staat is op te nemen steeds verontrustender. Deze wanverhouding zal op
spectaculaire wijze tot uiting komen op de Beurs van New York. De evolutie van de
koersen, gedomineerd door mateloze speculatie, weerspiegelt niet langer de
economische realiteit. De krach is onvermijdelijk. Hij komt op 24 oktober 1929, in
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de loop van de beruchte ‘zwarte donderdag’ tijdens dewelke 13 miljoen effecten te
koop worden aangeboden
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en geen afnemers vinden. In enkele dagen tijd storten de koersen in met 30 en
vervolgens met 50%.
De crisis treedt onmiddellijk buiten de grenzen van de Verenigde Staten, die
dankzij de oorlog zijn uitgegroeid tot de eerste wereldmacht. Zij spelen een hoofdrol
op de internationale kapitaalmarkt en hebben aanzienlijke sommen geïnvesteerd
in Europa (meer in het bijzonder in Duitsland en Oostenrijk). Van bij het begin van
de crisis verkiezen de Amerikaanse banken deze kapitalen te repatriëren, waardoor
het aantal landen dat rechtstreeks door de koersval is aangetast, snel toeneemt.
De economische en sociale gevolgen zijn verschrikkelijk. De handelswaar vindt
geen kopers meer, de productie valt naar beneden, de prijzen storten in elkaar, de
faillissementen stapelen zich op en honderdduizenden werknemers staan op straat.
In die moeilijke context matigt de bevolking haar consumptie, wat de effecten van
de crisis nog eens versterkt. Bovendien reageren meerdere industrielanden met het
optrekken van stevige douanemuren of met het devalueren van hun munt (om hun
producten een grotere concurrentiekracht

De Belgische frank in de problemen. Karikatuur in Koekoek. Humoristisch Weekblad van
Vooruit. 29 november 1934 Gent, AMSAB Institut voor Sociale Geschiedenis ▪

te geven) in de hoop aan de crisis te ontsnappen door haar naar de buurlanden te
‘exporteren’. Deze egoïstische en ongecoördineerde protectionistische politiek treft
met volle kracht een klein land zoals België waarvan de heel open economie altijd
gericht is geweest op de uitvoer. De plotse sluiting van een aantal afzetmarkten
heeft zware gevolgen voor de ondernemingen. De impact is des te groter omdat de
Belgische regering de koers van de frank wil behouden, die wegens de door andere
landen toegepaste devaluatie plots een sterke munt wordt. De concurrentiekracht
van de Belgische producten wordt er ernstig door aangetast.
De sociale tol is dramatisch. Het aantal werklozen explodeert: zij
vertegenwoordigen 1% van de actieve bevolking in 1928,4% in 1930 en meer dan
20% in 1932. In datzelfde jaar zitten 40% van de werkloosheidsverzekerden zonder
werk, zodat de compensatiekassen een beroep moeten doen op de Staat. Wie toch
zijn werk kan behouden, ziet zijn loon drastisch verminderen; verschillende
maatregelen worden in overweging genomen (en soms in praktijk gebracht) om de
vrouwen terug bij de haard te brengen.
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In die moeilijke situatie nemen de Belgische autoriteiten hun toevlucht tot de meest
traditionele politiek: snoeien in de kosten om de openbare schuld te doen verdwijnen.
De Staat verlaagt het aantal ambtenaren alsook hun loon en pensioen; zij tracht tal
van toelagen te verminderen en zij verhoogt de belastingen. In plaats van het land
uit de crisis te helpen, zet deze kortzichtige politiek de consumptiedaling in de verf,
wat een weerslag heeft op de productie en de belastingopbrengst, en uiteindelijk
leidt tot een verhoging van de openbare schuld.
Alle sectoren zijn aangetast, maar de op export gerichte ondernemingen betalen
de zwaarste tol: de metallurgie, de metaalverwerkende nijverheid, de textiel- en
glasnijverheid. In de steenkoolnijverheid daarentegen blijft het productieniveau
behouden door het aanleggen van enorme stocks die prijsinstortingen kunnen
vermijden en dus de sociale ontevredenheid in de voor hun strijdlust bekende regio's
kunnen verzachten. De vrees voor een gewelddadige volksopstand is niet uit de
lucht: wilde stakingen met een opstandig karakter bar-
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sten in 1932 los in de Borinage wanneer het patronaat beslist de lonen met 10% te
verlagen om de competitiviteit te herstellen. De beweging breidt zich snel uit tot de
andere industriebekkens, zodat de regering moet tussenkomen om de patroons tot
een stap achteruit te dwingen.
Ook de bankwereld deelt in de crisis. Talrijke ondernemingen, niet bij machte hun
leningen terug te betalen, destabiliseren de banken, die al zijn aangetast doordat
een groot deel van de deposito's is afgehaald. Tussen 1930 en 1933 verdwijnt een
derde van de Belgische banken. Het betreft vooral kleine financiële instellingen,
maar ook twee grote banken bijten in het zand: de Banque belge du Travail en de
Algemeene Bankvereniging, de grootste Vlaamse bank, gelieerd met de Boerenbond.
De nationale autoriteiten zijn genoodzaakt te reageren om het vertrouwen van de
publieke opinie te herstellen door het spaargeld beter te beschermen. Vanaf 1934
zijn de activiteiten van depositobanken en zakenbanken duidelijk van elkaar
gescheiden. Zij moeten worden uitgevoerd door aparte instellingen, wat met name
de splitsing van de Generale Maatschappij in een bank en een holding met zich
meebrengt.
Ook de grootdistributie kent een fundamentele koerswijziging.
Eenheidsprijzenwinkels, naar het voorbeeld van Sarma, schieten zowat overal uit
de grond en beantwoorden aan de dalende koopkracht van de bevolking. Het succes
van deze formule, die rechtstreeks uit de Verenigde Staten komt, zet de patroons
van de grote traditionele warenhuizen ertoe aan dezelfde weg in te slaan: Innovation
en Bon Marché bundelen hun krachten in een gemeenschappelijk filiaal: het bedrijf
Uniprix-Priba, dat de voornaamste concurrent wordt van Sarma. Het is een groot
succes. De verkoop van massa-artikels van goede kwaliteit aan zeer laag tarief stelt
deze bedrijven in staat een groot deel van de markt in te palmen. Daartegenover
verzwakt de positie van de kleinhandelaars. Zij hebben het erg moeilijk om zich aan
de nieuwe marktomstandigheden aan te passen, en de sterke stijging van het aantal
kleine winkels (van 259.000 handelshuizen in 1930 naar 303.000 in 1937) in een
context van stagnerende vraag zal de zaken er niet op verbeteren. Ook hier kunnen
de autoriteiten de ontevredenheid in de rangen van het kleinpatronaat niet negeren.
Zij trachten er gedeeltelijk aan tegemoet te komen door in 1937 een wet uit te
vaardigen die de ontwikkeling van de grootwarenhuizen beperkt.
Het chaotisch crisisbeheer van de politieke wereld vertaalt zich in een grote
regeringsinstabiliteit, in het verschijnen van extremistische partijen (zoals Rex of
het VNV) en in het succes van de communistische partij. Deze laatste, gesticht in
1921 als een bescheiden afscheiding van de BWP, profiteert van het algemeen
ongenoegen en van de radicalisering
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Het warenhuis Au Bon Marché te Brussel in de jaren '30 Brussel, Archives de l'Université
libre de Bruxelles ▪

Eenheidprijzen in de vestging van Delhaize Le Lion aan het Hertoginnenplein te Molenbeek
in 1934. Brussel, Archief Delhaize De Leeuw ▪

van de arbeidersbasis (steeds minder gecontroleerd door de traditionele syndicale
apparaten) om haar positie te versterken: zij behaalt drie zetels in de
parlementsverkiezingen van 1932 en negen in 1936. Omgekeerd kent de BWP
enige moeilijkheden om zich in deze crisissfeer te profileren. Na haar nederlaag in
de verkiezingen van 1929 moet zij opboksen tegen een sterke linkse oppositie in
eigen rangen en lijkt zij een partij zonder programma. In deze bij- zondere context
wordt het door Hendrik de Man (1885-1953) ontworpen ‘Plan van de Arbeid’ door
de partij enthousiast omarmd. Dit plan, een tegenwicht voor de deflatiepolitiek van
de katholiekliberale regering, wordt een punt van vereniging voor de socialisten.
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Het stelt grote socio-economische veranderingen voor die de economie moeten
doen opleven.
De impact van het Plan, de mislukking van de traditionele politiek en de
toenemende sociale onrust zorgen voor een radicale verandering van de
economische politiek, gesymboliseerd door de vorming van een regering van
nationale eenheid in 1935 onder leiding van de beroemde econoom en voormalige
vice-gouverneur van de Nationale Bank Paul Van Zeeland (1893-1973). De nieuwe
ploeg, waarin we Hendrik de Man en de jonge Paul Henri Spaak (1899-1972)
aantreffen, devalueert de Bel- gische frank met 28% en lanceert een politiek van
grote werken. Zij pakt de werkloosheidsproblema- tiek radicaal anders aan door de
oprichting van een eerste officieel plaatsingsbureau.
De nieuwe politiek, die weliswaar profiteert van de mondiale heropleving, is een
succes. België komt uit de crisis ook al is de heropleving van korte duur: vanaf het
einde van het jaar 1937 maakt de conjunctuur opnieuw een knik. De daaropvolgende
recessie heeft niet de omvang van de vorige maar wordt wel gekenmerkt door een
prijsval, een werk-
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loosheidspiek en een nieuwe periode van regeringsinstabiliteit. Een kleine herleving
is merkbaar aan de vooravond van de oorlog, maar die is erg kunstmatig want
gelieerd aan de Europese herbewapening.
Op sociaal vlak hopen de werklieden onmiddellijk te profiteren van de eerste
tekenen van de heropleving. Zij verkrijgen in 1936 een aantal nieuwe significante
sociale rechten: de veertig-uren-week in gevaarlijke, ongezonde of lastige sectoren,
betaald verlof (zes dagen per jaar), erkenning van de syndicale activiteiten in de
ondernemingen, een algemene loonsverhoging en een eerste nationale
werkgelegenheidsconferentie waarop vertegenwoordigers van de patronale en
syndicale wereld elkaar ontmoeten, een eerste aanzet tot het systeem van sociaal
overleg dat kort na de oorlog het licht zal zien.

▪ De Tweede Wereldoorlog
Wanneer de Duitse troepen op 10 mei 1940 het nationaal grondgebied betreden,
is België niet echt verrast. Sinds enkele jaren is het geluid van marcherende laarzen
ongeveer overal in Europa hoorbaar, en de algemene herbewapening is een reden
temeer om de ongerustheid aan te wakkeren. Ook al had de bevolking een moment
kunnen denken dat de akkoorden van München (1938) West-Europa zouden toelaten
aan het conflict te ontsnappen, toch hielden de meeste regeringsleiders ernstig
rekening met de mogelijkheid van een Duitse aanval. Bovendien hadden Frankrijk
en Engeland sinds 3 september 1939, twee dagen na de invasie van Polen door
Duitse troepen, het Derde Rijk de oorlog verklaard. Hoewel België een houding van
strikte neutraliteit had aangenomen, had het weinig kans om aan een algemeen
conflict te ontsnappen. Het had zijn reservetroepen gemobiliseerd na de afkondiging
van het Pact tussen de Duitsers en de Sovjets. Ondanks die maatregelen ter
versterking van het militair potentieel was het krachtsverschil flagrant: de Duitsers
hebben amper 18 dagen nodig (10 tot 28 mei 1940) om de Belgische Strijdkrachten
te doen capituleren; een maand later (22 juni) kunnen ze Frankrijk dwingen een
‘Wapenstilstand’ te tekenen die de nederlaag van de Franse troepen bezegelt.
In tegenstelling tot het verloop van de Eerste Wereldoorlog valt ditmaal het hele
Belgische grondgebied in handen van de Duitsers. Koning Leopold III (die had
geweigerd zijn regering in ballingschap te volgen) wordt gevangen genomen. Toch
had iedereen uit het vorige conflict de nodige lessen getrokken. Vanaf het begin
van de vijandigheden trekken colonnes Belgische vluchtelingen die de gruweldaden
van 26 jaar daarvoor niet waren vergeten op weg richting Zuid-Frankrijk. Ook de
nationale autoriteiten hebben lessen getrokken uit de Eerste Wereldoorlog. Ter
verzekering van het behoud van administratieve structuren die de Belgische bevolking
een minimale dienstverlening kunnen bieden, heeft de regering de
secretarissen-generaal belast met de leiding over de verschillende ministeries.
De ondernemingswereld treft heel snel de nodige beschikkingen om te vermijden
dat stopzetting van een groot deel van de industriële activiteiten de ellende zou
verergeren, zoals in 1914. De Belgische ondernemingen, in belangrijke mate
aangewezen op de export, zien zich opnieuw van hun buitenlandse markten
afgesneden, wat tegelijk de aanvoer van grondstoffen en de afzet van afgewerkte
producten belemmert. Bovendien zorgt de sluiting van de grenzen voor moeilijkheden
bij de bevoorrading van de bevolking. Ook kan men niet meer rekenen op
Amerikaanse steun, die tijdens de Eerste Wereldoorlog een groot deel van de
bevolking in leven had gehouden. Deze elementen en het feit dat de snelheid van
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de Duitse invasie weinig schade aan het industriële weefsel heeft toegebracht,
zetten een informeel comité van zakenlui onder leiding van Alexandre Galopin
(gouverneur van de Generale Maatschappij van België) ertoe aan enkele regels op
te stellen die de Belgische industriëlen tijdens de bezetting moeten volgen. De
‘Galopindoctrine’ berust op de overtuiging dat men tot elke prijs het industrieel
complex in werking moet houden teneinde de bevolking van werk (en inkomsten)
te voorzien. Omdat de voornaamste exportmarkten gesloten zijn, stelt het comité
voor een deel van de productie naar Duitsland te laten vloeien op voorwaarde dat
deze uitvoer niet onmiddellijk bijdraagt tot de oorlogsinspanning (wat niet altijd
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gemakkelijk te bepalen is). Een derde tot een kwart van de Belgische industriële
productie zal dan ook zijn weg vinden naar Duitsland.
Al deze maatregelen laten een deel van het patronaat toe de impact van het
conflict op hun activiteiten te beperken, doch zij kunnen de problemen inzake de
bevoorrading van de bevolking, de snelle toename van de inflatie (gekenmerkt door
een sterke stijging van de officiële prijzen) en het opleggen van verplichte arbeid in
Duitsland niet verhinderen.
Het behoud van enige industriële activiteit en de installatie van een administratieve
structuur (van nabij gesurveilleerd door de militaire administratie - ‘Militarverwaltung’)
vereenvoudigen het bestuur van het grondgebied door de Duitsers. Bovendien vindt
de bezetter nu, in tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog, meerdere partijen en
bewegingen die, vooral om ideologische redenen, bereid zijn te collaboreren. Zelfs
Hendrik de Man, voorzitter van de machtige Belgische Werkliedenpartij, ontbindt
de partij en vraagt de leden het werk te hervatten en zich niet te verzetten tegen de
bezetter.
Aan de andere kant zien we de organisatie van de verzetsbewegingen. Zij krijgen
beetje bij beetje structuur en zijn een middel van de geallieerden om het functioneren
van de Duitse administratie te ondermijnen. Een aantal leden van de
wetenschappelijke en academische wereld neemt actief deel aan de gewapende
strijd, bijvoorbeeld met de gewapende Partizanen of met Groep-G, een
sabotageorganisatie ontstaan in ULB-kringen.
De bezetter tracht ook zijn stempel te drukken op de academische wereld. De
nazi's hadden een lange-

Alexandre Galopin, door Louis Buisseret. 1951. Brussel, Collectie Fortis Bank ▪
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De Université libre de Bruxelles sluit haar deuren tijdens de oorlog. Artikel in Jeunesse
nouvelle de Journal de la Jeunesse, januari-februari 1942, uitgegeven door de Fédération
nationale jeunes gardes socialistes. Brussel, Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪
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termijnplanning opgesteld voor de opname van de Belgische universiteiten in de
‘Nieuwe Orde’. De universiteiten van Luik en Gent zouden een regionale taak krijgen
(de ene voor Wallonië, de andere voor Vlaanderen), de Leuvense universiteit zou
zich toespitsen op theologische aspecten, en de Université libre de Bruxelles zou
worden vernederlandst en zou instaan voor de opleiding in de Nieuwe Orde. De
Duitse autoriteiten waren voorzichtig en wilden in fasen te werk gaan. De vijandige
houding van de ULB tegenover de nazi-ideologie voor de oorlog en op het moment
van de invasie maakt haar bijzonder verdacht, wat haar als enige universiteit de
aanstelling van een Duits commissaris oplevert. Hij neemt het besluit tot de invoering
van de tweetaligheid. De academische autoriteiten die akkoord gingen met de
ontdubbeling en voor bepaalde leeropdrachten reeds met het ontdubbelen waren
begonnen, verzetten zich wanneer de nazi's hun eigen kandidaten voor de
ontdubbelde cursussen willen opleggen. De benoeming van drie sympathisanten
van de Nieuwe Orde voor cursussen van de voorbereidende kandidatuur in de
Rechten door het militair bestuur op 22 november 1941, zorgt drie dagen later voor
de sluiting van de ULB. De Brusselse universiteit zal pas na de bevrijding van Brussel
(september 1944) opnieuw haar deuren openen. Een aantal studenten zal evenwel
worden opgevangen in andere Belgische universiteiten en er worden ook
clandestiene cursussen georganiseerd.

▪ De wederopbouw
In de periode na de Tweede Wereldoorlog kent België ingrijpende veranderingen
op sociaal, economisch en politiek vlak. Een deel van deze hervormingen is
voorbereid door contacten die de verschillende protagonisten tijdens de oorlog met
elkaar hebben gehad.
Bij haar terugkeer uit Londen neemt de Belgische regering krachtige maatregelen
om de munt te stabiliseren, de inflatie af te remmen en de oorlogs-opbrengsten te
confisqueren. De ‘Gutt-operatie’ (naar de Minister van Financiën Gutt) bestaat uit
een wissel van bankbiljetten beperkt tot 2.000 frank per persoon, gekoppeld aan
een blokkering van de andere vermogens. Zij beperkt de muntmassa in omloop met
twee derde, en helpt een al te grote stijging van prijzen en lonen vermijden. Zij
versterkt zo de concurrentiekracht van de Belgische producten. Ook wierpen de
Belgische autoriteiten zich onder leiding van Eerste Minister Achille Van Acker in
de ‘steenkoolstrijd’, dit om opnieuw het vooroorlogse productieniveau te halen en
de ondernemingen een vitale en goedkope bevoorrading te schenken. Om de nodige
mankracht voor de steenkoolontginning te vinden, krijgen de Belgische mijnwerkers
diverse premies en voordelen aangeboden, maar vermits niet voldoende mensen
bereid worden gevonden terug in de putten af te dalen, geven de geallieerden de
regering toestemming om 45.000 Duitse gevangenen aan het werk te zetten. Nadat
deze zijn gerepatrieerd, worden ze vervangen door buitenlandse krachten, vooral
van Italiaanse afkomst.
Deze beslissingen, de beperkte oorlogsschade aan het productieapparaat en het
feit dat de haven van Antwerpen, bijna volledig intact in geallieerde handen gevallen,
snel kan worden heropend, zijn allemaal troeven die zorgen voor een snelle
economische heropleving, sneller zelfs dan die in de meeste buurlanden. Al heel
gauw is de Belgische nijverheid opnieuw in staat halfafgewerkte producten op de
markt te brengen die veel gevraagd zijn door de buurlanden om hun wederopbouw
te verzekeren. De groei van de Belgische economie krijgt een plotse impuls. Vanaf
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1948 is de betalingsbalans opnieuw in evenwicht. De rantsoenering van de
voedingswaren kan worden opgeheven en het levensniveau van de bevolking
verbetert snel.
De snelheid van de wederopbouw en van de economische heropleving wordt ook
bevorderd door een heel sereen sociaal klimaat. Na afloop van de oorlog kent België
geen grote politiek van nationalisering of planning zoals de andere Europese staten.
Het land profiteert daarentegen van de vorming van een groot ‘sociaal pact’, het
resultaat van geheime onderhandelingen die zijn gevoerd tijdens de oorlog. Het
luidt een nieuw type van sociale relaties in dat een echte sociale vrede zal helpen
bewerkstelligen. De syndicale en patronale organisaties worden ‘sociale partners’
die rechtstreeks
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onderhandelen met de nationale autoriteiten. De organisatie van de welvaartsstaat,
gebaseerd op een geïntegreerd en verplicht systeem van sociale verzekeringen, is
één van de fundamenten van dit ‘Belgisch model’. Een Rijksdienst voor
Maatschappelijke Zekerheid wordt belast met het beheer van de bijdragen van
loontrekkers en werkgevers alsook van de staatssubsidies, die vervolgens worden
verdeeld over vijf sectoren: de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de
pensioenverzekering, de werkloos-heidsverzekering, de Rijksdienst voor
Kinderbijslag, de Rijkskas voor Jaarlijks Verlof.
Enkele elementen vervolledigen dit arsenaal sociale hervormingen. De legalisering
van de gemengde paritaire comites in de industrie en van hun besluiten geeft kracht
van wet aan collectieve overeenkomsten. De organisatie van ondernemingsraden
verzekert een vakbondsvertegenwoordiging in bedrijven met meer dan 50
werknemers. Dit vereist het houden van vakbondsverkiezingen die het mogelijk
maken de representativiteit van de drie grote vakbondsorganisaties (Algemeen
Belgisch Vakverbond, het Algemeen Christelijk Vakverbond en de Algemene Centrale
van Liberale Vakbonden van België) te beoordelen. Het patronaat reorganiseert
zich eveneens met de creatie in 1946 van het Verbond der Belgische Nijverheid
(VBN) dat het Centraal Nijverheidscomité vervangt en duidelijk meer open staat
voor een dialoog met de vakbonden. Deze nieuwe structurering van de sociale
krachten bevordert de dialoog en het streven naar compromis. De oprichting van
een Centrale Raad voor het Bedrijfsleven met daarin vertegenwoordigers van
patroons en werknemers en enkele experts is trouwens één van de sluitstukken
van dit nieuwe systeem van sociaal overleg; hij kan de regering advies geven en
voorstellen doen over grote vraagstukken in verband met de nationale economie.
Tot slot moet daaraan worden toegevoegd dat de lonen gevoelig worden verhoogd
en geïndexeerd aan de prijzen. België, dat steeds een land met lage lonen is
geweest, wordt nu een staat waar de lonen, net zoals het levensniveau relatief hoog
zijn.
Het zeer gunstige socio-economische klimaat kan de indruk wekken dat het
naoorlogse België een nieuwe grote groeiperiode is ingegaan. Het conjunctureel
mirakel is helaas erg kunstmatig want grotendeels gebaseerd op behoeften ontstaan
uit de wederopbouw van de buurlanden. Eens deze wederopbouw is beëindigd,
vervliegt het wonder, stuikt de vraag naar Belgische producten plots ineen, en blijft
het land zitten met een, vooral in Wallonië, verouderde industriële structuur. Terwijl
de buurlanden hebben geprofiteerd van de naoorlogse periode, en met name van
de Amerikaanse steun (Marshallplan), om hun industrieel complex te moderniseren,
hebben de ondernemingsleiders en de grote holdings het profijt van de onmiddellijke
rentabiliteit voortvloeiend uit de Europese wederopbouw verkozen boven
investeringen in industrieën met toekomst. Deze strategische keuze (of eerder
non-keuze) heeft zware gevolgen. De Belgische producten zijn plots minder
competitief dan diegene die zijn vervaardigd in de nieuwe industriële installaties van
de buurlanden. De industrieën in het zuiden van België krijgen de volle laag. De
Waalse economie, sterk gericht op sectoren als de zware industrie en de fabricage
van halfafgewerkte producten, heeft een fundamentele bocht gemist op weg naar
nieuwe spitssectoren. De siderurgie en vooral de Waalse steenkoolmijnen zijn in
ademnood. De jaren onmiddellijk na de oorlog worden bovendien gekenmerkt door
een duidelijke omkeer van het economisch ontwikkelingsproces. In hoofdzaak
profiterend van de nabijheid van de zee en van de beschikbare mankracht heeft
een toenemend aantal nieuwe ondernemingen de neiging zich te verplaatsen naar
het noorden van het land, wat het Waals verval nog een beetje versterkt.
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De verdeeldheid tussen de twee landsdelen is niet enkel economisch van aard,
zoals wordt geïllustreerd door de ‘koningskwestie’. Koning Leopold III, door de
Duitsers gedeporteerd in juni 1944, was door de geallieerden bevrijd op 7 mei 1945.
Hij had onmiddellijk de wens uitgedrukt om naar België terug te keren, maar het
Parlement stelde een stemming door de verenigde kamers als voorwaarde bij zijn
terugkeer. Snel kwamen twee blokken tegenover elkaar te staan, en tijdens het
volksreferendum op 12 maart 1950 stemde 72% van de Vlaamse bevolking voor
de terugkeer van de vorst, terwijl 58% van de Walen en 52% van de Brusselaars
zich
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daartegen verzetten. Hoewel het te eenvoudig zou zijn het debat samen te vatten
in een Noord-Zuidtegenstelling, is er een duidelijk meningsverschil merkbaar tussen
de meerderheid van de Vlamingen en de meerderheid van de Franstaligen.
Op wetenschappelijk vlak tenslotte dient vermeld dat de activiteiten na de oorlog
terug opstarten en men overgaat tot de vorming van talrijke nieuwe onderzoekscentra
in alle exacte en humane wetenschappen. Zij genieten uiteraard de steun van
verschillende organen. Het eerder vernoemde NFWO en ook andere instellingen
die tijdens het interbellum zijn gecreëerd, zoals de Universitaire Stichting (1920) en
de Francqui Stichting (1932), blijven essentiële steun verlenen aan het
wetenschappelijk werk, maar vermeldenswaardig is ook de vorming van een
gespecialiseerd orgaan zoals het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in
Nijverheid en Landbouw (IWONL), opgericht in december 1944.

▪ De jaren '50: een overgangsperiode
Voor België beginnen de jaren '50 niet onder een gunstig gesternte. Het cijfer van
de gemiddelde jaarlijkse groei is één van de laagste van West-Europa. De
conjunctuur is bijzonder onstabiel. De evolutie van de werkgelegenheid is niet veel
beter. Bepaalde sectoren kennen een spectaculaire val van het aantal werknemers:
tussen 1947 en 1961 gaan in de landbouw 170.000 banen verloren, in de mijnbouw
65.000 en in de textiel- en kledingnijverheid 55.000. Het verleden weegt meer dan
ooit op de Belgische industriële structuur. De drie traditionele sectoren (textiel,
steenkoolontginning, siderurgie) die hadden gezorgd voor het economisch succes
van België in de loop van de 19de eeuw domineren nog steeds het landschap maar
zij moeten veel aan snelheid inboeten.
De textielondernemingen, die hadden geprofiteerd van de periode van
wederopbouw om hun orderboek te vullen, staan voor ernstige moeilijkheden. Hun
productiestructuur blijkt achterhaald en de exploitatiekosten zijn veel te hoog. Talrijke
kleine textielondernemingen moeten hun deuren sluiten omdat ze geen weerstand
kunnen bieden tegen de invasie van de markt door synthetische producten en door
goedkope producten uit de Derde Wereld.
De situatie is even slecht in de siderurgie. De prijs van het staal daalt en het
marktaandeel van de Bel- gische ondernemingen smelt weg ten voordele van hun
buitenlandse concurrenten. De Belgische installaties, die tijdens de periode van
wederopbouw aan een maximaal rendement hadden gedraaid, blijken nu verouderd
en niet meer in staat de vergelijking te doorstaan met de grote Franse en Engelse
geïntegreerde staalfabrieken. De Generale Maatschappij en Brufina-Cofindus, de
twee grote Belgische holdings die samen zeven tiende van de staalindustrie
controleren, hebben de noodzakelijke investeringen in de ontwikkeling van grote
productie-eenheden verwaarloosd. De invoering van enkele technische verbeteringen
(roestvrij staal en koudwalsen) en de fusie van bepaalde ondernemingen (Cockerill
en Ougrée-Marihaye) veranderen niets aan het probleem. De siderurgie, eerste
bron van werkgelegenheid in de industriesector, staat op de rand van een ingrijpende
crisis.
De steenkoolontginningen vergaat het niet beter, ook al bereikt de
steenkoolproductie in het begin van de jaren '50 een historisch maximum. In Wallonië
zorgen de veel te dunne en steeds moeilijker bereikbare steenkoollagen voor
exploitatiekosten die niet langer verenigbaar zijn met de marktsituatie. De
concurrentie is niet alleen hard; ook het aandeel van steenkool in de
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energievoorziening tuimelt naar omlaag. De consumptie van de bevolking en van
de ondernemingen richt zich meer en meer naar aardolieproducten. De Waalse
steenkoolontginningen stapelen de verliezen op en zijn ten dode opgeschreven.
Geconfronteerd met de sociale gevolgen die de sluiting van de minst leefbare mijnen
zou veroorzaken in regio's die al erg met werkloosheid te kampen hebben en die
bekend staan om hun geestdrift in geval van staking, aarzelen de autoriteiten om
de marktlogica te aanvaarden. De nieuwe Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal (EGKS) biedt België de mogelijkheid een rationalisering van de steenkoolsector
door te voeren in een overgangsperiode van vijf jaar. In plaats van deze tijd te
besteden aan de noodzakelijke sluitingen en aan de reconversie van de
mijngebieden, verkiest de
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Belgische regering deze verlieslatende sector financieel te steunen. Zij verwerpt
een politiek van herstructureringen en toekomstgerichte investeringen die kunnen
zorgen voor nieuwe banen in de mijngebieden. De steenkoolcrisis op het einde van
het decennium komt des te harder aan: tussen 1957 en 1961 zullen 19 Waalse
mijnen worden gesloten; meer dan 42.000 jobs zullen verloren gaan.
Anderzijds kennen bepaalde sectoren een forse groei, en zij kondigen een
industriële opleving aan die zich vooral laat voelen in het noorden van het land. Dat
is het geval met de chemische nijverheid, die een interessante diversificatie kent.
Te Antwerpen zorgt de petrochemie voor heel grote investeringen. In 1950-1951
installeren Petrofina en de Anglo-Iranian Oil Company een eerste raffinageeenheid
met een capaciteit van 1,35 miljoen ton per jaar. Zeer snel zorgt de spectaculaire
stijging van de vraag voor een uitbreiding van de installaties, wat de capaciteit op
6,5 miljoen ton per jaar brengt. Tussen 1953 en 1957 bouwt Esso eveneens te
Antwerpen drie nieuwe raffinage-eenheden. De petro-leumnijverheid profiteert
tegelijkertijd van de geleidelijke vervanging van steenkool door petroleum en van
de forse toename van het aantal auto's.
In het domein van de farmaceutica zijn meerdere bedrijven erg succesvol: UCB,
Labaz, RIT en vooral Janssen Pharmaceutica, dat zijn expansie rechtstreeks te
danken heeft aan zijn onderzoeksactiviteiten. Vermeldenswaardig is ook de grote
ontwikkeling van de synthetische nijverheden die producten vervaardigen die als
grondstof worden gebruikt in de productie van een hele reeks consumptiegoederen.
Vrijwel al deze nieuwe, toekomstgerichte ondernemingen vestigen zich in het
noorden van het land, terwijl Wallonië blijft zitten met het probleem van het beheer
van een verouderende industrie die niet meer in staat is de nieuwe economische
uitdagingen aan te gaan. Deze evolutie, reeds merkbaar tussen de twee
wereldoorlogen, krijgt een nieuwe dimensie en kondigt de toekomstige economische
configuratie van België aan die de laatste decennia van de 20ste eeuw zal kenmerken
en op politiek vlak een groot aantal repercussies zal hebben.
Een totaaloverzicht van de Belgische economie in de jaren '50 toont aan dat in
de loop van dit decennium de euforie van de wederopbouw plaats heeft gemaakt
voor een veel onstabieler conjunctuur die wordt gekenmerkt door een verzwakking
van de industriële groei, ook al verschilt de situatie erg naargelang de sector en de
regio.
In deze sombere economische context kunnen verschillende factoren de
verzwakking van het industrieel apparaat enigszins afremmen. Eerst is er de
devaluatie (12,34%) van de Belgische frank, kort volgend op die van het Britse pond
in 1949, die de concurrentiekracht van de Belgische producten op de buitenlandse
markten, en vooral in de Verenigde Staten, versterkt. Vervolgens zorgen de
Koreaanse Oorlog (1950-1953) en de vrees voor een Derde Wereldoorlog en een
sovjetinvasie in West-Europa voor een zeer tijdelijke verhoging van de vraag naar
grondstoffen en consumptiegoederen, waardoor de productie even aantrekt. Maar
de opklaring is van korte duur: eens de oorlogsdreiging is weggeëbd, is de
internationale markt verzadigd. Bovendien hebben talrijke kapitaalbezitters er voor
gekozen hun geld onder te brengen in landen die minder blootstaan aan een
eventueel conflict (Verenigde Staten, Canada).
Een ander element dat op middellange termijn voor België erg gunstig zal blijken,
is de grote belangstelling van de nationale autoriteiten voor de vorming van een
grote Europese markt. Die stap was onvermijdelijk. Reeds in de 19de eeuw dwong
de kleinschaligheid van de Belgische markt de ondernemers ertoe prioriteit te geven
aan de uitvoer van hun producten. Volgens dezelfde logica was België kort na de
oorlog toegetreden tot de economische unie van de Benelux (1948). Door de vrije

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

circulatie van goederen, producten en personen tussen België, Luxemburg en
Nederland te bevorderen, werd de binnenlandse markt waartoe Belgisch producten
toegang konden hebben, verdubbeld. De grote afhankelijkheid van de Belgische
siderurgie ten aanzien van de internationale markt (zij exporteert 69% van haar
productie in 1953, en deze verhouding evolueert naar 73% in 1958) dwingt België
in 1951 tot een bijkomende stap. Het ondertekent het Verdrag van Parijs dat de
oprich-
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ting van een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) bepaalt en een
vrije circulatie van kolen en staal tussen de zes lidstaten (de drie landen van de
Benelux, West-Duitsland, Frankrijk en Italië) voorziet. Het verschil met de Benelux
is dat dit een sectorale entente is en dat er twee industrietypes bij betrokken zijn
die in Europa, en vooral dan in België, met ernstige moeilijkheden kampen.
Met de ondertekening in 1957 van het Verdrag van Rome, de oprichtingstekst
van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), begint een nieuwe fase die
belangrijke perspectieven opent voor de Belgische economie. De opheffing van de
douanerechten op de handel in alle mogelijke industriële producten tussen de
lidstaten creëert een eerste gemeenschappelijke Europese markt. België begrijpt
onmiddellijk dat het groot profijt kan halen uit deze nieuwe vrijhandelszone. Het
speelt een zeer actieve rol in het proces van Europese opbouw en onthaalt op zijn
grondgebied een deel van de instellingen van de EEG. De economische gevolgen
zijn verre van verwaarloosbaar. Niet alleen vergemakkelijkt deze grote markt de
export van Belgische producten, zij trekt ook talrijke buitenlandse, vooral
Amerikaanse bedrijven aan die België als bruggenhoofd van hun Europese inplanting
kiezen. De gunstige geografische ligging van dit land maakt het tot het hart van de
EEG en de talrijke, snelle en gediversifieerde communicatiewegen zijn in de ogen
van buitenlandse investeerders een extra troef.
De aantrekkingskracht van België wordt nog versterkt door de ‘expansiewetten’
(1953, 1955, 1957 en vooral 1959), waarmee de Staat zich engageert ondernemingen
te helpen die investeren, in het bijzonder in regio's die economische moeilijkheden
hebben. De Staat onderneemt bovendien talrijke infrastructuurwerken: inhuldiging
van de Noord-Zuid-spoorverbinding te Brussel in 1952, progressieve elektrificatie
van de spoorwegen vanaf 1954 (de oude stoomlocomotieven verdwenen geleidelijk
uit het landschap), aanleg van het Brussels wegennet (met het oog op de Expo van
1958), asfaltering van talrijke wegen en uitvoering van een uitgebreid plan voor de
bouwvan autosnelwegen (als antwoord op de uitbreiding van het automobielpark
en met het oog op directere en snellere
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verbindingen tussen de voornaamste steden van het land), modernisering en
ontwikkeling van de haveninfrastructuur van Antwerpen (om de banden tussen de
ondernemingen en de grote internationale markt te vergemakkelijken en om beter
te beantwoorden aan de noden van de Antwerpse petrochemische bedrijven die de
bouw van een petroleumhaven eisen), aanpassing van het Kanaal Gent-Terneuzen
(opdat schepen met een grote tonnenmaat tot in Gent zouden geraken). Deze grote
infrastructuurwerken passen in de strijd tegen de werkloosheid, die verontrustende
toppen bereikt (in 1954 is 7% van de bevolking volledig werkloos).
Op sociaal vlak blijkt het steeds moeilijker om de eisen van de vakbonden te
negeren. Zij eisen de regelmatige aanpassing van de lonen aan de evolutie van de
prijzen in de detailhandel. Het systeem van de indexkoppeling wordt toegepast in
bijna alle sectoren: een prijsverhoging veroorzaakt automatisch een loonsverhoging
die uiteraard op haar beurt een weerslag heeft op de prijs van de producten. Dit
systeem zorgt echter voor een echte inflatiespiraal die de regering tracht te stoppen
door de herinvoering van het kort na de oorlog gebruikte systeem van prijscontroles
(de fabrikanten van een bepaald aantal producten zijn verplicht voor iedere
prijsverhoging toestemming te vragen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken).
In het midden van het decennium zijn er trouwens nog enkele belangrijke sociale
verworvenheden te melden: het betaald verlof wordt uitgebreid naar 12 dagen en
de vakbonden verkrijgen de veralgemening van de vijfdagenweek. Deze evolutie
zorgt voor meer vrije tijd, wat de levenswijze van de bevolking ingrijpend verandert.
Op wetenschappelijk vlak zorgt een formidabele vooruitgang van de kennis in
alle disciplines voor een doorgedreven specialisatie, wat het proces versnelt van
toenemende organisatie van het onderzoek en de creatie van nieuwe
onderzoekscentra.
In hun geheel vormen de jaren '50 dus een economische overgangsperiode waarin
de fundamenten worden gelegd van nieuwe structuren die de economie, de
samenleving en vooral de levenswijze van de Belgische bevolking in de loop van
het volgende decennium grondig zullen veranderen.

▪ De ‘Golden Sixties’: een periode van versnelling
Historisch is het gemakkelijk aan te tonen dat de jaren '60 in werkelijkheid beginnen
in ... 1958. De inhuldiging van de wereldtentoonstelling in Brussel en het begin van
de EEG symboliseren het begin van een lang ‘decennium’ dat brutaal eindigt met
de petroleumcrisis in 1973.
In 1958 zijn alle ogen van de wereld gericht op de grote wereldtentoonstelling die
opvalt door de moderniteit en de originaliteit van de getoonde producten. Ondanks
dit beeld van vooruitgang mag men niet vergeten dat het decennium op sociaal vlak
onder een slecht gesternte is gestart. Eind jaren '50 zet de constante verslechtering
van de openbare financiën de regering van katholieken en liberalen onder leiding
van Gaston Eyskens aan tot ingrijpende besparingen in de openbare diensten, en
meer in het bijzonder in de sociale zekerheid. Zij bereidt een ‘ontwerp van wet voor
economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel’ voor, de zgn.
‘eenheidswet’ die niet minder dan zeven miljard nieuwe belastingen en vier miljard
besparingen voorziet. Deze nieuwe bezuinigings-politiek lokt hevige tegenstand uit
in vakbondskringen, die al hun krachten mobiliseren. De jaren '60 beginnen zo met
een belangrijk sociaal conflict. De arbeiders leggen het werk neer en gedurende
vier weken zijn alle Waalse industriebekkens praktisch lamgelegd. De socialistische
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vakbond, in Wallonië in de meerderheid, hoopt van deze beweging te profiteren om
belangrijke structuurhervormingen af te dwingen. André Renard, leider van de Luikse
metaalarbeiders, formuleert federalistische eisen en verlangt een grotere
economische autonomie voor Wallonië opdat het de noodzakelijke maatregelen zou
kunnen nemen om het economisch verval te stoppen. Hoewel de staking goed
opgevolgd wordt in Wallonië, is de situatie in Vlaanderen helemaal anders (behalve
in Gent en Antwerpen); de christelijke vakbond, die zijn troepen goed in de hand
houdt, neemt al gauw afstand van deze beweging, die als te ‘politiek’ wordt
bestempeld.
Hoewel de stakingen van de winter van '60 hun doel missen (de maatregelen
vervat in de eenheids-
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De toekomst begint vandaag. affiche voor een propagandafilm van het Comité voor Vrijheid
en Democratie. 1958. Leuven, KADOC ▪

wet zullen in werking worden gesteld, zij het op een progressieve manier), slagen
zij er toch in de Waalse bevolking bewust te maken van het verval van de eigen
regio, het gebrek aan investeringen in toekomstgerichte sectoren en de
noodzakelijkheid van een hervorming van de staatsstructuur. Deze stakingen zijn
ook de laatste grote algemene mobilisatie van de arbeiderswereld. Uiteraard zullen
in het land nog regelmatig andere sociale troebelen uitbreken, maar zij zullen niet
dezelfde omvang bereiken en zij zullen meer gericht zijn op één regio of op één
sector.
Het einde van de stakingen en de ondertekening in 1958 van het schoolpact (dat
een einde stelt aan het conflict tussen vrijzinnigen en katholieken over de organisatie
van het secundair onderwijs) zijn een keerpunt in de geschiedenis van het land: de
sociale problematiek en de filosofische vraagstukken staan niet langer centraal in
het politieke debat. Zij blijven wel belangrijk en krijgen nog voortdurend aandacht,
maar zij staan voortaan in de schaduw van de taal- (en later communautaire)
problematiek. De tegenstelling tussen het noorden en het zuiden van het land wordt
een vast onderdeel van het politieke debat. Zij wordt versterkt door de economische
ontwikkeling van Vlaanderen, waar een deel van het politieke en economische
establishment de ontwikkeling van een ‘collectivistisch’ Wallonië schijnt te vrezen.
Het grote belang van de linguïstische, regionale en communautaire tegenstellingen
zal het duidelijkst merkbaar zijn tijdens de crisis rond Leuven. In 1967-68 wordt het
aan Vlaamse zijde steeds onbegrijpelijker dat op Vlaams grondgebied Franstalig
universitair onderwijs wordt verstrekt. Aan de universiteit van Leuven breken rellen
uit onder de slogan ‘Walen buiten’; het vertrek van de Franstalige afdeling wordt
geëist. Daar de Belgische bisschoppen (inrichtende macht van de universiteit) het
niet met elkaar eens kunnen worden, erft de regering Van den Boeynants-De Clercq
het dossier en struikelt erover. Uiteindelijk is de Franstalige afdeling wel genoodzaakt
de Leuvense universiteit te verlaten, en zij vestigt zich in Waals-Brabant, waar de
Université de Louvain-la-Neuve wordt opgericht. De faculteit voor geneeskunde
vestigt zich in het Brussels gewest (Louvain-en-Woluwe). Hoewel de twee
taalafdelingen van de Leuvense universiteit al een zekere autonomie genoten, is
het evident dat de onmiddellijke gevolgen van deze ‘splitsing’ op wetenschappelijk
vlak niet te verwaarlozen zijn (opdeling van laboratoria, onderzoeksequipes,
bibliotheken, enz.).
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De politieke gevolgen zullen nog zwaarder zijn. De kwestie van de Leuvense
universiteit versterkt het electoraal succes van de partijen waarvan het programma
is gebaseerd op de verdediging van een gemeenschap of een gewest, maar vooral
trekt zij een echte taalkundige scheidingslijn binnen de traditionele partijen, wat later
zal uitmonden in de splitsing in twee onafhankelijke vleugels. Een steeds
nadrukkelijker regionalisme of ‘communautarisme’ mengt zich in alle politieke,
economische en sociale debatten, wat een grote hervorming van de instellingen
onvermijdelijk maakt. Er wordt nagedacht over een institutionele constructie die
beantwoordt aan de tegengestelde eisen van de twee grote gemeenschappen. De
Vlamingen verlangen een grotere culturele autonomie, terwijl de Walen hun
economische lotsbestemming in eigen handen willen nemen.
Op die manier vat België in de jaren '60 het proces van grondwetsherzieningen
aan dat, door middel van vier hervormingen gespreid over een twintigtal jaren (1970,
1980, 1988, 1992-1993) het institutioneel aanzicht van het land radicaal verandert.
Aan het einde van dit proces is de oude unitaire Staat vervangen door een federatie
van drie gewesten (Waals gewest, Vlaams gewest en Brussels gewest) en drie
gemeenschappen (Franse gemeenschap, Vlaamse gemeenschap en Duitstalige
gemeenschap), elk uitgerust met een wetgevende vergadering en een executieve
(alleen de instellingen van de Vlaamse gemeenschap en van het Vlaams gewest
zullen samensmelten en een Vlaamse Raad vormen). De Staat zal aan de gewesten
en de gemeenschappen een steeds toenemend aantal bevoegdheden afstaan op
het gebied van cultuur en economie.

▪ De opkomst van een nieuwe samenleving
Hoewel de jaren '60 van start gaan onder een slecht gesternte met de eerder
vermelde grote stakingsgolf en de brutale breuk in de relaties met Congo (de
dekolonisatie is zeer slecht voorbereid), zijn zij niettemin gekenmerkt door een
duidelijke verhoging van de productie, van de productiviteit en van de investeringen.
Net zoals de meeste andere industrielanden lijkt ook België in een nieuwe periode
van groei te zijn terechtgekomen. Naar het beeld van de wereldtentoonstelling van
1958 vangt een grote periode van modernisering aan, een periode die baadt in een
klimaat van optimisme
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en onvoorwaardelijk geloof in de weldaden van de wetenschappelijke en
technologische vooruitgang.
Iedereen (ook de contestanten en propagandisten van de tegencultuur die zich
vooral laten horen in de tweede helft van het decennium) is er van overtuigd dat
deze vooruitgang moet zorgen voor een nieuwe welvaart en voor een ononderbroken
economische groei. Alle indicatoren bevestigen dit beeld: in vijftien jaar tijd, van
1958 tot 1973, verdubbelt het beschikbaar inkomen per inwoner. De bevolking is
tweemaal rijker geworden; zij kan tweemaal meer goederen en diensten verwerven,
wat ingrijpende aanpassingen van de levenswijze veroorzaakt.
De huizen zijn veel comfortabeler geworden: tussen 1961 en 1970 stijgt het aantal
woningen dat is uitgerust met een toilet met spoelbak van 47% naar 65%; woningen
die beschikken over een private badkamer gaan van 23% naar 49%. In dezelfde
periode is de steenkoolverwarming duidelijk op de terugweg (89% van de woningen
in 1961 tegen 55% in 1970), terwijl de stookolieverwarming een omgekeerde evolutie
kent (van 7,5% naar 33,4%). Er verschijnen nieuwe toestellen die de moderniteit
tot in de huiskamer brengen. Zij vereenvoudigen de huishoudelijke taken (elektrische
huishoudtoestellen, nieuwe wasmachines...), maken het leven aangenamer (grote
verspreiding van platenspelers...) en brengen de mensen dichter bij elkaar (forse
toename van het aantal draagbare radio's en van het aantal televisietoestellen...).
De televisie is een van de vaandeldragers van deze huiselijke revolutie en de
socio-culturele impact ervan is aanzienlijk. Bij haar introductie is het
programma-aanbod nog erg beperkt. Iedereen kijkt naar dezelfde programma's en
vormt een deel van zijn kennis, opinies en cultuur vanuit dezelfde basis. De televisie
maakt de wereld ook veel kleiner, toegankelijker. Zij maakt het mogelijk te reizen
zonder zich te verplaatsen, en elke avond bereiken gebeurtenissen uit de vier
windstreken van onze planeet door middel van dit vreemde kijkvenster een groot
aantal Belgische huiskamers.
De afstanden lijken ook veel kleiner dankzij de verhoogde mobiliteit van de
bevolking, die profiteert van de forse groei van het automobielpark in combinatie
met de uitvoering van grote infrastructuurwerken (het aantal kilometers autosnelweg
is tussen 1958 en 1972 verzesvoudigd). Bovendien maken nieuwe categorieën van
mensen gebruik van het luchtverkeer.
Deze elementen zorgen voor een bijna onvoorwaardelijk geloof in een
welvaartscreërende vooruitgang dat de negatieve effecten bijna volledig maskeert.
De westerse samenlevingen lijken nog slechts oog te hebben voor geldgewin en
een niets ontziende productieverhoging. Het protest in verband met de sociale en
milieugevolgen van deze transformaties (een Derde Wereld die omkomt van de
honger, een landschap dat wordt ontsierd door autosnelwegen, ongevallen en een
toenemende pollutie, de vernietiging van al wat het autoverkeer kan hinderen bomen langs de weg, tramlijnen in de steden) is amper hoorbaar.
De veranderde consumptiepatronen veroorzaken een herstructurering van de
distributiesector die de evoluties nog meer beklemtoont. In 1957 opent het warenhuis
Delhaize aan het Flageyplein te Brussel zijn eerste selfservice, een kleine revolutie
die snel navolging vindt. De distributiewereld houdt rekening met de veralgemening
van de auto: hoewel de grote traditionele warenhuizen hadden geopteerd voor
stadscentra, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, verkiezen de nieuwe
supermarkten de periferie omdat daar de minder dure grond de opvang van
honderden auto's van cliënten toelaat.
De vraag naar nieuwe consumptiegoederen stimuleert ook de productie op een
moment dat de Belgische bevolking meer en meer de neiging heeft banen in de
industriesector in te ruilen voor die in de tertiaire sector. Op het einde van de jaren

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

'60 werkt meer dan de helft van de Belgische beroepsbevolking in de dienstensector
of in de handel. De industrie moet dus een beroep doen op buitenlandse
werkkrachten voor de arbeidsplaatsen die niet meer aantrekkelijk zijn voor Belgen.
Tienduizenden arbeiders uit het Middellandse-Zeegebied immigreren in België.
De economische kloof tussen de twee grote regio's van het land wordt steeds
groter, wat duidelijk blijkt uit de verdeling van de buitenlandse investeringen: 56%
van de investeringen tussen 1959
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en 1973 worden afgeleid naar Vlaamse provincies, 16% naar Brabant en amper
27% naar de vier Waalse provincies. Grote buitenlandse ondernemingen die
duizenden jobs creëren, verkiezen zich te vestigen in Antwerpen en Gent. Dat is
met name het geval met Sidmar, Amocofina, Petrochim, Polysar, Bayer, BASF en
Monsanto.
Op sociaal vlak wordt het systeem van de sociale zekerheid uitgebreid, waardoor
vanaf 1963-64 weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen gratis medische
zorgen krijgen. Diverse maatregelen verzekeren ook een grotere gelijkheid tussen
de geslachten: opheffing van de machtiging van de echtgenoot (1958), opening van
een toenemend aantal beroepen voor vrouwen, verbetering van hun scholingsgraad.
Hoewel het aantal jonge meisjes dat plaatsneemt op de banken van de middelbare
scholen onder dat van de jongens blijft, is de inhaalbeweging begonnen: in 1971
zijn zij in de drie laatste jaren van het middelbaar reeds vier keer talrijker dan in
1958 (van 11.000 naar 49.500). Het
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aantal vrouwelijke studenten dat hogere studies volgt, gaat ook in stijgende lijn.
Bovendien voeren vrouwelijke arbeiders een lange strijd (bijzonder
vermeldenswaardig is de staking in de Fabrique Nationale in 1966) om een loon te
krijgen dat gelijk is aan dat van de mannen.
De jaren '60 vormen eveneens een periode van fundamentele veranderingen in
het domein van het onderwijs, en niet alleen op het universitair niveau. De
transformaties zijn even belangrijk, zoniet belangrijker in het lager en vooral in het
middelbaar onderwijs. De opvatting dat kinderen hun scholing moeten voortzetten
na de lagere school vindt steeds meer ingang. Het aantal leerlingen dat de drie
laatste jaren van het middelbaar onderwijs doorloopt, zal trouwens verdrievoudigen
tussen 1957 en 1971 (van 41.000 naar 112.000), een evolutie die niet uitsluitend
kan worden verklaard door de reële demografische opbloei. Het lijkt wel een vloedgolf
die een groeiend percentage Belgen aanzet tot het behalen van een
humanioradiploma. Deze evolutie weerspiegelt de globale verrijking van de bevolking
(steeds meer gezinnen zijn materieel in staat hun kinderen te laten voortstuderen)
en is een rechtstreeks gevolg van het schoolpact. Door de bouw van officiële scholen
te bevorderen, geeft de Staat de kinderen de mogelijkheid om onderwijs te volgen
in middelbare scholen op korte afstand van hun woonplaats. Deze nieuwe
schoolpolitiek is uiteraard heel duur. Zij vereist steeds grotere budgetten, maar in
deze periode van forse groei lijkt niemand zich zorgen te maken over de financiële
implicaties van deze beslissingen.
De relatieve democratisering van de middelbare studies draagt bij tot een
verhoging van het algemeen opleidingsniveau van de bevolking. Dat heeft ook zijn
weerslag op het universitair niveau. Een toenemend aantal jongeren verkiest zijn
opleiding te vervolledigen met hogere studies. De studenten overspoelen de
campussen, die nog niet de middelen hebben gekregen om die nieuwe generaties
op te vangen. De kloof tussen hun verwachtingen en wat de traditionele academische
structuren hen kunnen aanbieden, blijkt plots immens. Dat komt op de meest
flagrante wijze tot uiting in 1968, wanneer de studenten van meerdere grote Belgische
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universiteiten naar het voorbeeld van de gebeurtenissen in Parijs grote hervormingen
eisen van het systeem van het hoger onderwijs. Zij manifesteren ook voor een
democratischer samenleving die meer aandacht schenkt aan de mens en aan de
kwaliteit van het leven. Zij beschuldigen de universiteiten ervan zich te gedragen
als ‘diplomafabrieken’ die enkel tot doel hebben kaderleden en onderzoekers af te
leveren in dienst van de privé-ondernemingen. Deze contestatie van de rol, de
ideologie en de werking van de universiteiten zal de studenten ertoe bewegen
inspraakrecht in het bestuur en de organisatie te eisen. Hun beweging zal voor
ingrijpende hervormingen zorgen op het niveau van het hoger onderwijs, meer in
het bijzonder op het niveau van de studentenparticipatie.
Wat ongetwijfeld het meest opvalt in vergelijking met de vorige decennia zijn de
snelheid en de omvang van de transformaties, zowel op politiek, economisch als
sociaal vlak. De jaren '60 betekenen één grote periode van modernisering. De
‘Golden Sixties’ markeren zowel het hoogtepunt als het einde van de groei-jaren
die na de Tweede Wereldoorlog volgden.

▪ De terugkeer van de ‘crisis’
Door de economische groei, de belangrijke veranderingen van de levenswijze en
van het socio-culturele landschap van België kon men van mening zijn dat het
fenomeen ‘crisis’ definitief in het vergeetboek was geraakt.
Vanaf het begin van de jaren '70 steekt opnieuw de inflatie de kop op in westerse
landen die zijn getroffen door een monetaire crisis na de devaluatie van de dollar
(losgemaakt van het goud). In 1973 wordt de harde realiteit van de economische
cycli het middelpunt van de actualiteit. De Yom Kippoer-oorlog tussen Israël en de
Arabieren doet de olieprijzen plots opflakkeren. Het ‘zwarte goud’,
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De verlaten Belgische Kust tijdens een autoloze zondag De toeristen blijven weg en de
plaatselijke horeca klaagt, Brussel, Persagentschap Belga ▪

een essentieel onderdeel van de economische ontwikkeling van de
geïndustrialiseerde landen, is een machtig politiek wapen geworden in de handen
van de olieproducerende landen. Een groot deel daarvan besluit de productie te
beperken en de prijzen te verhogen. Dit is een zware slag voor de westerse
economieën.
Zoals de meeste geïndustrialiseerde landen ziet België in dat het zijn
afhankelijkheid van aardolie moet beperken. Het voert dus een dubbele politiek:
energiebesparing én ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. De meest
spectaculaire aspecten van de energiebesparende maatregelen zijn de ‘autoloze
zondagen’, de beperking van de feestverlichting op het einde van het jaar en van
de verlichting langs de autosnelwegen. Deze zeer symbolische maatregelen hebben
weinig gevolgen voor het reële energieverbruik. De economische impact is evenwel
niet te vergelijken met de psychologische impact. De bevolking begrijpt goed de
diepgang van de crisis.
De bereidheid om andere energiebronnen te ontwikkelen uit zich in de bouw van
kerncentrales waarvan de productiecapaciteit pijlsnel toeneemt, mede dankzij
onderzoek dat is uitgevoerd door het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol. De
felle oppositie van de milieubeschermers tegen het kernprogramma en de steeds
luidere weerklank van hun protest onder de bevolking zorgen er evenwel voor dat
de regering in 1988 de bouw van de kerncentrales stillegt en in haar beleid
overschakelt op gas.
De oliecrisis haalt België uit de Golden Sixties en dompelt het land in een bijzonder
moeilijke economische situatie: de inflatie scheert opnieuw hoge toppen, de Belgische
producten worden minder competitief, de investeerders verkiezen landen waar de
lonen veel lager zijn, het aantal werklozen neemt zienderogen toe (70.000 in 1970;
350.000 in 1980 ofwel 10% van de actieve bevolking; het aantal zal midden de jaren
'80 stijgen tot ca. een half miljoen). De gebieden die het ergst door de werkloosheid
zijn getroffen, zijn uiteraard die waar de oude industrie domineerde. Dat geldt in het
bijzonder voor Wallonië, dat zijn laatste koolmijnen alsook enkele staalbedrijven
moet sluiten.
Eén van de moeilijkste dossiers waarmee de Belgische regering wordt
geconfronteerd, is ongetwijfeld dat van de siderurgie. In 1981 laat de instorting van
de internationale staalmarkt geen andere mogelijkheid dan de fusie van de
staalbekkens van
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Charleroi en Luik, die een schuld totaliseren van 117 miljard Belgische frank. In
1981-82 investeert de Staat 52 miljard subsidies in een nieuwe onderneming
(Cockerill-Sambre). Deze kost wordt door de Vlamingen met moeite aanvaard; zij
eisen de regionalisering van deze sector, terwijl men aan Waalse zijde hoopt nog
steeds te mogen rekenen op de nationale solidariteit.
Het staalrapport dat de regering in 1983 heeft besteld bij de Franse consulent
Jean Gandois is erg hard. Om de Waalse siderurgie opnieuw rendabel te maken,
stelt het voor om 8.000 mensen te ontslaan en de lonen met 5 tot 6% te verminderen.
In juni 1983 besluit de regering uiteindelijk dat de Staat de schulden uit het verleden
zal betalen, maar dat de gewesten in de toekomst de nieuwe financiële lasten zelf
moeten dragen. Deze beslissing zal natuurlijk de Waalse siderurgie treffen, maar
ook de andere grote sectoren die in moeilijkheden zitten, zoals de Kempense
steenkoolmijnen en de scheepswerven van Zeebrugge. Voor deze sectoren zal de
regering regionale comités oprichten die aparte enveloppen zullen beheren.
Naast deze regionaal-economische problemen is er nog het probleem van de
staatsschuld, die een steeds verontrustender omvang begint aan te nemen. In deze
moeilijke omstandigheden drukken de in 1981 opnieuw aan de macht gekomen
liberalen (in een coalitie met de katholieken) tot in 1987 hun stempel op het beleid.
Om België aantrekkelijker te maken voor investeerders en om de concurrentiekracht
van de binnenlandse producten te versterken, voeren zij een strenge neoliberale
economische en sociale politiek. Die leidt in 1982 tot de eerste devaluatie van de
Belgische frank sinds 1948, maar ook tot de opheffing van de loonindexering, tot
een blokkering van de prijzen, tot een loonmatiging en tot zware besnoeiingen in
de sociale zekerheid, de administratie en het onderwijs, waar talrijke banen verloren
gaan. Deze politiek wordt gevoerd aan de hand van ‘bijzondere machten’ die het
Parlement buiten spel zetten.
De regeringspolitiek lokt hevige reacties uit van tegenstanders in de verschillende
socio-professionele groepen die het gelag moeten betalen: de staalarbeiders, de
Kempense mijnwerkers, de ambtenaren, de leerkrachten. De mobilisering van de
leerkrachten zal trouwens na 1987 (de socialisten komen opnieuw aan de macht)
aan Franstalige zijde voortgaan wanneer het onmogelijk blijkt de herfinanciering
van het sinds 1988 gecommunautariseerde Franstalig onderwijs te garanderen.
Een ander groot vraagstuk uit het begin van de jaren '90 is de toekomst van de
sociale zekerheid, meer in het bijzonder de problemen in verband met de financiering
ervan op lange termijn en in verband met het behoud van een, in Vlaanderen fel
betwiste nationale structuur.
De regeringspolitiek is er in de jaren '90 op gericht het openbaar tekort te beperken
tot 3% zodat België kan voldoen aan de criteria voor toetreding tot de eerste groep
landen die deelnemen aan de Europese eenheidsmunt. Deze nieuwe economische
en monetaire unie is in 1999 in werking getreden (de koersen van de verschillende
munten die aan de euro deelnemen zijn dan onveranderlijk vastgelegd).
De ondernemingen wenden zich meer en meer tot het gebruik van de modernste
technologieën om hun productiviteit te verhogen. Vaak gaan hierbij jobs verloren.
Bovendien constateert men dat België, dat tijdens de 19de eeuw en in de eerste
helft van de 20ste eeuw een voorbeeld was van een groot industrieland, meer en
meer gericht is op de dienstensector. De evolutie is heel duidelijk: in 1961 stelden
de secundaire sector en de tertiaire sector respectievelijk 46,1% en 46,2% van de
actieve bevolking tewerk. 25 jaar later is de kloof verbreed: in 1986 stelt de
secundaire sector nog maar 29,1% van de actieve bevolking tewerk, terwijl de
tertiaire sector 68,1% van alle banen telt.
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België blijft evenwel een groot exportland, vermits bijna 50% van zijn productie
voor het buitenland is bestemd, maar de landen van de Europese Unie blijven bij
uitstek de belangrijkste handelspartners. In 1989 kochten ze 73,6% van de export
op, terwijl ze voor 71,4% van de import in België zorgden. Zoals we hebben gezien,
gaf de ontwikkeling van de EEG talrijke buitenlandse ondernemingen de kans om
zich in België te vestigen, maar de verdere opbouw van een grote Europese markt
heeft nog andere effecten. Enerzijds zet zij de ondernemingen aan tot hergroepering.
Fusies op Europese
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schaal worden steeds talrijker, waardoor de beslissingscentra zich naar het
buitenland verplaatsen. Anderzijds doen de nieuwe Europese markt en de
globalisering van de economie een reeks Belgische ondernemingen in buitenlandse
handen overgaan. Het opvallendste voorbeeld is ongetwijfeld de ‘Slag om de
Generale’ in 1988, ingezet door de Italiaan Carlo de Benedetti, die de controle wilde
verwerven over deze prestigieuze holding. Uiteindelijk gaat de Generale
Maatschappij, die sinds de Onafhankelijkheid één van de essentiële elementen van
de economische ontwikkeling van België is geweest, over in de handen van de
Franse groep Suez. Dat zal het begin zijn van een lange reeks participaties in (en
vooral controleovernames van) Belgische ondernemingen door buitenlandse
financiële groepen.
De gevolgen van de forse internationalisering van de zakenwereld laten zich ook
onverbiddelijk voelen wanneer de Franse groep Renault in 1997 de sluiting
bekendmaakt van één van haar modernste en best presterende fabrieken (Vilvoorde).
Deze beslissing zet 3.000 werknemers op straat en toont duidelijk de kwetsbaarheid
van de Europese vakbeweging en de afwezigheid van een sociaal Europa.
In de loop van de afgelopen decennia heeft men trouwens zowel in België als in
vele andere landen nieuwe sociale bewegingen zien totstandkomen die beetje bij
beetje aan belang winnen. De spectaculairste evolutie is ongetwijfeld die van de
milieubeweging. Aanvankelijk geworteld in de strijd voor een beter milieu (die met
name leidt tot een krachtig verzet tegen de kerncentrales), structureert ze zichzelf
op politiek vlak en behaalt ze haar eerste grote successen tijdens de Europese
verkiezingen van 1979.20 jaar later komt ze als de grote overwinnaar uit de
wetgevende verkiezingen van 1999, waarna ze zichzelf als partner opdringt in bijna
alle coalities (de federale regering, de regeringen van de gewesten en de
gemeenschappen, met uitzondering van het Brussels hoofdstedelijk gewest). Het
succes van de milieuactivisten getuigt onder meer van een grotere aandacht van
de bevolking voor de kwaliteit van het leven.
In verband hiermee is het te vermelden dat hoewel de feministische beweging
niet politiek gestructureerd is, toch een deel van haar eisen in de loop van de laatste
decennia is ingewilligd. Vanaf 1985 voert een permanent secretariaat voor sociale
emancipatie een politiek van gelijke kansen in alle sectoren. Bovendien legaliseert
België in 1990 als een van de laatste landen in Europa de vrijwillige
zwangerschapsonderbreking. Nog recenter (1994) zal de wetgever een wet
aannemen die alle partijen ertoe verplicht minimum één derde van de kieslijsten
voor te behouden aan vrouwen (maar de wet garandeert geen verkiesbare plaats!).
Op het einde van de jaren '90 beleeft België een diepgaande bevraging van de
interne organisatie van de Staat. De gebeurtenissen rondom een ophefmakende
pedofiliezaak leggen de tekortkomingen van het Belgische justitieapparaat bloot en
veroorzaken grote beroering. Het vertrouwen van de
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bevolking in de instellingen wordt nog verder aangetast door een reeks ‘affaires’
(moord op oudvoorzitter van de Parti socialiste André Cools, schandaal omtrent de
aankoop van Agusta-helikopters, meerdere grote bankfraudedossiers) die het
staatsapparaat zwaar op de proef stellen.
Het wetenschappelijk onderzoek heeft een groot deel van de uitstraling die zij
genoot in het midden van de Golden Sixties verloren. De crisis van de jaren '70
heeft gezorgd voor een enorm scepticisme ten aanzien van de weldaden van de
wetenschappelijke vooruitgang. Concreet uit zich dat in een duidelijk verminderde
steun van de publieke autoriteiten aan het onderzoek. Begin jaren '90 bleek België
één van de weinige Europese landen te zijn die inzake onderzoek hadden
‘gedesinvesteerd’. Alle verhoudingen in acht genomen, lagen de openbare
investeringen er beduidend lager dan in landen zoals Frankrijk of Nederland. Deze
situatie werd krachtig aan de kaak gesteld door verenigingen van onderzoekers
zoals Focus Research. De situatie is prangend geworden door de opdeling van de
onderzoekskredieten tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de
gewesten, wat de zaken niet heeft vereenvoudigd: zij heeft vooral gezorgd voor een
toename van het aantal ‘loketten’.
De laatste jaren van de 20ste eeuw werd de bevolking en ook de politieke,
economische en sociale wereld zich opnieuw bewust van de noodzaak het
wetenschappelijk onderzoek te steunen. Dit thema is opgenomen in de programma's
van de belangrijkste partijen als een van de onmisbare voorwaarden voor de
economische ontwikkeling van het land en van zijn gemeenschappen. Bovendien
zijn veel inspanningen gedaan om de wetenschap-
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pelijke vulgarisering aan te moedigen, enerzijds om bij kinderen de zin voor
onderzoek te prikkelen, anderzijds om de ouderen te informeren over de laatste
evoluties van de kennis. Er is nog een lange weg af te leggen. In een interview
toegestaan aan de krant Le Soir van 18 januari 2000 vat Philippe Busquin, Europees
Commissaris belast met onderzoek, de evolutie van de laatste jaren perfect samen:
‘We zijn getuige geweest van de uitputting van het industriële samenlevingsmodel
dat steunde op het imago van de wetenschap. En de opkomst van de
kennismaatschappij, die meer immaterieel is, krijgt nog niet echt algemene steun’.
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3 Instellingen en netwerken
Andrée Despy-Meyer
▪ De oprichting van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NFWO)
De oprichting van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in 1928
was ongetwijfeld de belangrijkste gebeurtenis in de organisatie van het
wetenschappelijk onderzoek in ons land in de loop van de 20ste eeuw.
Het is bekend dat Koning Albert I en de invloedrijke zakenman en gouverneur
van de Generale Maatschappij Emile Francqui in de loop van de Eerste Wereldoorlog
gingen beseffen dat België een grote achterstand had wat betreft de organisatie
van het onderzoek en dat onderzoek een fundamentele rol kon spelen in de
economische heropbloei van het land.
In 1919 had de Koning de Verenigde Staten bezocht en er vastgesteld hoe
belangrijk het privémecenaat was bij de ontwikkeling van onderzoekscentra.
Dergelijke initiatieven konden in een land dat net een oorlog achter de rug had niet
van de grond komen. Noch de universiteiten, noch de wetenschappelijke
staatsinstellingen hadden voldoende middelen om onderzoekers te rekruteren.
Nadat hij eerst personaliteiten als Emile Francqui, Armand Solvay en Daniel
Heineman advies had gevraagd, deed de Koning op 1 oktober 1927 in een toespraak
te Seraing ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van de Société Cockerill een
duidelijke oproep.
Zijn woorden maakten grote indruk op de universitaire wereld en het industriële
milieu. Hij stelde immers voor een nationale instelling op te richten die de organisatie
van het wetenschappelijk onderzoek in België volledig zou vernieuwen door de actie
van de universiteiten sterk uit te breiden. De vorst gaf volgende opmerkelijke
boodschap: ‘Een natie is tegen verval gevrijwaard en is er zeker van sterk te blijven,
wanneer zij zich op alle gebieden aan de vereisten van de vooruitgang beslist
aanpast [...]. Het is nodig dat wij ons niet, thans minder dan ooit, door onze
mededingers laten voorbijstreven. De moderne wetenschap plaatst de techniek voor
nieuwe en bijna onbeperkte vooruitzichten. Het is in de onderzoekingslaboratoria
dat de grondslagen voor de nijverheid der toekomst worden gelegd; en nochtans
kunnen wij een zekere ongerustheid niet bedwingen, wanneer wij de
ontoereikendheid vaststellen der stoffelijke hulpmiddelen waarover de
wetenschapsmensen thans in ons land beschikken om hun studiën en hun werk
voort te zetten. Er heerst in België een echte crisis der wetenschappelijke instellingen
en laboratoria, en de economische moeilijkheden, voortspruitend uit de oorlog en
de naoorlogse periode, hebben het voor de openbare machten onmogelijk gemaakt
om zelfde besliste en afdoende maatregelen te treffen, die zich opdrongen om het
euvel te kunnen verhelpen [...]. Naar welbekende voorbeelden die tot nu toe in
België veel zeldzamer waren dan in zekere landen,
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De universiteitshal van Leuven kort na de Bevrijding. Aan de gevel de aanklacht ‘Ici finit la
culture allemande’. Leuven, Archief KULeuven ▪

moeten wij volstrekt allen te zamen de praktische middelen vinden om de wetenschap
te bevorderen en de zoekers en de geleerden aan te moedigen’.
Op 30 november werd een Comité gevormd met universiteitsmensen en
industriëlen. Aangezien hij ook aan het hoofd stond van de Universitaire Stichting,
kreeg Emile Francqui het voorzitterschap toegewezen. In enkele maanden tijd werd
meer dan 100 miljoen frank opgehaald bij banken, ondernemingen, particulieren.
De familie Solvay schonk 25 miljoen frank. De oprichting van het Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek werd mogelijk dankzij de directe samenwerking
tussen het staatshoofd en de Belgische financiële en industriële elite.
De rol van het NFWO in de ontwikkeling van het onderzoek, tot dan toe in
hoofdzaak verzekerd door de universiteiten, ging zich vertalen in twee fundamentele
richtingen.
Door de organisatie van het Fonds, die berustte op de werking van interne
commissies - waaronder deze voor wiskunde, sterrenkunde, natuurkunde,
scheikunde, biologie en aardrijkskunde, welke later nog verder werden onderverdeeld
-, kwam er een gevoelige toename van het aantal onderzoekers in functie. Colleges
waarin universiteitsprofessoren zetelden, kenden elk jaar onderzoeksmandaten toe
die over meerdere jaren waren gespreid; jonge licentiaten van Belgische
universiteiten konden tijdelijke doch hernieuwbare mandaten bekomen. Daarmee
konden ze het werk voortzetten dat ze hadden voltooid om hun diploma te behalen
en waarvan ze het belang hadden aangetoond met de redactie en verdediging van
een eindverhandeling die was aangevat en beëindigd tijdens de licentiejaren.
Via het tweejarig mandaat van ‘aspirant’ van het NFWO zou een groep mensen
kunnen doorstromen naar het aanvullend mandaat van ‘navorser’, dat twee extra
jaren in beslag nam. Een gedeelte daarvan kon op zijn beurt hopen op het mandaat
van ‘bevoegdverklaard navorser’, wat in de praktijk be-
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tekende dat men op een of andere manier werd verbonden met het universitair
onderwijs.
Vandaag is het aantal doctoraatsverhandelingen die middels de toekenning van
de verschillende NFWO-onderzoeksmandaten zijn verdedigd niet meer te tellen.
Er was het uitzonderlijk aantal proefschriften, waarvan de productie in vergelijking
met de vroege jaren exponentieel toenam, maar daarnaast legde het NFWO ook
de basis van wat we vandaag zouden kunnen omschrijven als een ‘derde cyclus’,
die werd veralgemeend in alle disciplines, gaande van de exacte tot de humane
wetenschappen.
De grotere rol van het NFWO ging, kort na de oprichting, nog zwaarder doorwegen
en als een quasi-monopolie worden bevestigd als gevolg van de algemene wet op
de reorganisatie van het hoger onderwijs van 1929, waardoor het systeem dat tot
dan toe in onze universiteiten had bestaan, grondig door elkaar werd geschud. Vóór
1929 werd de voltooiing van de reguliere studies bevestigd met de uitreiking van
het diploma van ‘doctor’, wat in feite neerkwam op het beëindigen van twee
licentiejaren. Het onderzoek van zij die voortaan de titel licentiaat zouden dragen,
zou slechts kunnen worden voortgezet dankzij onderzoeksmandaten die hoofdzakelijk
door het NFWO werden toegekend.

Medaille met het portret van Jean Willems. Luik, Centre d'Histoire des Sciences et des
Techniques ▪

De universiteiten hadden nooit de nodige financiële middelen om veel assistenten
aan te stellen. Dat soort werk kon slechts gebeuren in veel minder gunstige
omstandigheden vermits de onderzoekers steeds pedagogische taken kregen
toegewezen, iets waar hun collega's met een NFWO-mandaat zich niet om moesten
bekommeren.
In de loop van de voorbije vijfenzeventig jaar werden aan onze universiteiten dus
meerdere honderden doctoraten verdedigd in de wiskunde, de scheikunde, de
natuurkunde of in andere disciplines.
Een tweede effect van het door het NFWO gevoerde beleid was dat onze
universiteiten de mogelijkheid kregen het professorenkorps in de loop der jaren
geleidelijk te vernieuwen door rekrutering van jonge leerkrachten uit een kweekvijver
die voortdurend werd vernieuwd. Gedurende een aantal decennia was het zo dat
het normale parcours van onderzoekers die enkele jaren - vijf tot zes - hadden
genoten van een NFWO-mandaat uitmondde in toetreding tot het professorenkorps
van de universiteiten. De vervanging van mensen, de diversificatie van
onderzoeksrichtingen, de gevoelige verjonging van de leerkrachten in onze faculteiten
zijn stuk voor stuk grote verwezenlijkingen van het NFWO.
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Er dient trouwens opgemerkt dat wanneer de financiële omstandigheden het
toelieten de rol van het NFWO nog groter ging worden.
Terwijl in het begin - en dat gedurende enkele decennia - het NFWO slechts een
twintigtal licentiaten van onze universiteiten (alle disciplines bij elkaar) de kans gaf
het mandaat van aspirant te verwerven, liep het aantal in de jaren '80 op tot ongeveer
honderd. Wel is het zo dat de universiteiten dankzij de aanvulling en uitbreiding van
hun onderwijs nieuwe docenten konden rekruteren om de nieuwe taken in te vullen.
Het NFWO werd evenwel ter hulp geroepen om voor enkelen een nieuwe, tot dan
nog niet echt bestaande functie van ‘levenslang onderzoeker’ te creëren: de
‘onderzoeksleider’. Die functie was gelijkwaardig aan een hoogleraarschap aan een
universitaire faculteit, maar de opdracht was fundamenteel gericht op onderzoek,
en wel in vrij nieuwe sectoren - vandaag zouden we ze ‘spitssectoren’ noemen die nog geen
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Laureaten van de Francqui Prijzen
Wis-, natuur-, scheikundige wetenschappen
1934

Georges Lemaître

astrofysica

1938

Jacques Errera

moleculaire samenstelling van de
materie

1946

Frans-H. van den
Dungen

wiskunde toegepast op de fysica

1948

Marc de Hemptinne moleculaire spectroscopie

1948

Paul Swings

moleculaire spectroscopie

1949

Léon Rosenfeld

theoretische fysica: kwantumleer

1952

Florent-Joseph
Bureau

hogere analyse: partiële
differentiaalvergelijkingen

1955

Ilya Prigogine

thermodynamica, statistische
mechanica

1958

Léon Van Hove

moderne theoretische fysica,
nucleaire krachten

1960

Christian de Duve

biochemische cytologie:
metabolisme van de
koolwaterstoffen

1961

Adolphe Van
Tiggelen

chemische kinetica, de oxidatie
van gasmengsels

1961

Jules Duchesne
(gouden medaille)

structuur van de materie en
moleculaire fysica

1963

Hubert Chantrenne moleculaire biologie en biochemie

1964

Paul Ledoux

analytische mechanica en
theoretische astrofysica

1967

José Fripiat

oppervlaktescheikunde,
analytische scheikunde

1970

Radu Balescu

statistische mechanica,
bewegingsleer van de plasma's

1973

Pierre Macq

experimentele kernfysica

1976

Walter Fiers

moleculaire biologie

1978

Jacques Nihoul

exploitatie van de oceanen

1982

François Englert

symmetriebreuk in de
fundamentele natuurkunde

1985

Armand Lucas

‘Lucas Modes’

1988

Pierre van
Moerbeke

syntheses tussen de wiskunde
en de mechanica
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1991

Jean-Marie André

kwantumchemie: elektronische
structuur van polymeren

1994

Eric G. Derouane

moleculair mechanisme van de
katalytische reacties in zeolieten

1997

Jean-Luc Brédas

halfgeleidende en
metaalpolymeren

2000

Marc Henneaux

begrip van de fundamentele
krachten van de natuur

Natuurwetenschappen en geneeskunde
1940

Pierre Nolf

geneeskunde:
bloedstollingmechanisme

1946

Marcel Florkin

geneeskunde: respiratoire functie
van het bloed,
stikstofmetabolisme

1948

Zénon-Marcel Bacq fysiologie

1948

Jean Brachet

biologie: experimentele en
chemische embryologie

1951

Henri Koch

dierenbiologie, vergelijkende
fysiologie

1954

Raymond Jeener

biologie: algemene en
vergelijkende dierenfysiologie

1957

Julien Massart

biochemie van dieren en planten,
enzymologie

1966

Henri Hers

aangeboren erfelijke ziekten van
het koolwaterstofmetabolisme

1969

Isidoor Leusen

menselijke fysiologie, gewone en
pathologische fysiologie

1972

Jean-Edouard
Desmedt

menselijke neurofysiologie,
fysiopathologie van het
zenuwstelsel

1975

René Thomas

moleculaire genetica

1979

Jozef Schell

uitwisseling van genetische
informatie tussen levende
organismen

1981

André Trouet

kennis van de celfuncties

1984

Désiré Collen

hemostase, fibrinolytische
mechanismen, thrombolytische
therapieën

1987

Jacques Urbain

idiotypie, vaccins van de derde
generatie
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1990

Thierry Boon

ontdekking van een categorie
tumorantigenen
(kankerbestrijding)

1993

Gilbert Vassart

medische genetica

1996

Etienne Pays

moleculaire cytologie en
embryologie

1999

Marc Parmentier

celcommunicatie via
membraanreceptoren
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volwaardige plaats hadden gekregen in de programma's van de Belgische
universiteiten.
Bovendien ging het NFWO een hele reeks nieuwe instellingen organiseren die
de ontwikkeling van het onderzoek in ons land nog meer moesten bevorderen.
Dat waren de zogenaamde geassocieerde fondsen, zoals het in 1947 opgerichte
Interuniversitair Instituut voor Kernfysica, in 1951 omgedoopt tot Interuniversitair
Instituut voor Kernwetenschappen, of het in 1965 gestichte Fonds voor Collectief
Fundamenteel Onderzoek, dat in tegenstelling tot het NFWO niet langer subsidies
gaf aan individueel onderzoek maar wel aan onderzoeksprogramma's die - vaak in
interuniversitair verband - werden uitgevoerd door laboratoria. Het Fonds stelt
belangrijke materiële middelen ter beschikking en draagt de personeelslast
(toekenning van de vaste mandaten van bevoegdverklaard navorser of
onderzoeksleider, of onderzoeksovereenkomsten in diverse domeinen, over het
algemeen voor de duur van vijf jaar en in een aantal gevallen hernieuwbaar).
In 1969 werd het NFWO geherstructureerd met het oog op de taalpariteit tussen
Nederlandstaligen en Franstaligen, eerst in de Wetenschappelijke Commissies,
vervolgens in de Raad van Beheer. Sindsdien delen het Fonds national de la
Recherche scientifique (FNRS) en het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NFWO) - sinds kort omgedoopt tot FWO-Vlaanderen - hetzelfde
kantoorgebouw in de Egmontstraat te Brussel.
In de praktijk mondde deze evolutie uit in een opdeling van de
onderzoeksmandaten volgens de nieuwe krachtverhoudingen die na de Tweede
Wereldoorlog in België tot stand zijn gekomen. In het academiejaar 1998-1999
bijvoorbeeld steunde het FNRS in totaal (alle disciplines bij elkaar, zowel exacte als
humane wetenschappen) 750 onderzoeksmandaten, waarvan 300 aspiranten, meer
dan 130 navorsers, meer dan 250 bevoegdverklaarde navorsers, een dertigtal
onderzoeksleiders en een veertigtal onderzoeksdirecteurs. Het
NFWO/FWO-Vlaanderen subsidieerde meer dan 1.100 mandaten, gespreid over
530 aspiranten, bijna 400 post-doctorandi en 200 bevoegdverklaarde navorsers,
onderzoeksleiders en onderzoeksdirecteurs.
In deze cijfers zijn de onderzoeksposten in de geassocieerde fondsen zoals het
Fonds de la Recherche fondamentale collective - Fonds voor Collectief Fundamenteel
Onderzoek en het Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires - Interuniversitair
Instituut voor Kernwetenschappen niet meegerekend.

▪ Het Francqui Fonds, de Francqui Leerstoel, de Francqui Prijs
Nadat hij had meegewerkt aan de oprichting van het NFWO installeerde Emile
Francqui in 1932 drie organen die zijn naam kregen, wat hem onsterfelijk maakte
vermits zij in de wetenschappelijke wereld van vandaag nog steeds meetellen.
Het Francqui Fonds schenkt beurzen aan jonge gediplomeerde Belgen die willen
studeren in het buitenland.
De Francqui Leerstoel geeft professoren of bevoegdverklaarde navorsers de
gelegenheid een jaar lang les te geven in ons land. Er is een binnenlandse leerstoel,
waardoor een Belgische geleerde de mogelijkheid krijgt les te geven aan een andere
Belgische universiteit, en een buitenlandse leerstoel die wordt toegewezen aan een
buitenlander om in België te komen lesgeven.
De Francqui Prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een Belgische geleerde
die zich gedurende zijn wetenschappelijke loopbaan op een bijzondere manier heeft
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onderscheiden. De prijs wordt beschouwd als de hoogste wetenschappelijke
onderscheiding in België.

▪ De universiteiten, de andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen en
de wetenschappelijke instellingen
In de periode van de Eerste Wereldoorlog tot nu hebben drie belangrijke
gebeurtenissen hun stempel gedrukt op de geschiedenis van de Belgische
universiteiten.
Eerst was er de wet van 1929, die de organisatie van het hoger onderwijs in de
vier universiteiten die ons land toen rijk was, hervormde. De nieuwe wet
herstructureerde op een rigide en uniforme manier
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de programma's van de universitaire cursussen, zowel in de eerste cyclus
(kandidaturen) als in de tweede (licenties). Voortaan zouden alle universitaire graden,
in om het even welke discipline, de bekroning vormen van een zelfde aantal
studiejaren, met leerstof die overal hetzelfde stramien vertoonde. Men eindigde met
de verdediging van een eindverhandeling in een bepaald aantal faculteiten.
De tweede gebeurtenis resulteerde uit de taalproblemen die de Belgische
geschiedenis kort na de Eerste Wereldoorlog tekenden. De Vlaamse eisen hadden
een dubbel effect: in een eerste fase de volledige vernederlandsing van de universiteit
van Gent, die in 1923 al gedeeltelijk was doorgevoerd en in 1930 totaal werd; in
een tweede fase de geleidelijke vernederlandsing van de cursussen in de twee vrije
universiteiten, wat zich uiteindelijk zou vertalen in het - ongeveer gelijktijdig - ontstaan
van twee autonome Vlaamse universiteiten, de ene te Leuven in 1968 - de Katholieke
Universiteit Leuven (KULeuven) -, de andere te Brussel in 1969 - de Vrije Universiteit
Brussel (VUB). De KULeuven kwam voort uit een interne taalopsplitsing die aan de
Leuvense universiteit vóór 1914 was begonnen, de VUB uit het ontdubbelen van
de Brusselse universiteit, gestart in 1935, voortgezet in de jaren 1950

De Wet Nolf (31 juli 1923) zorgde voor de gedeeltelijke vernederlandsing van de Gentse
universiteit. Voor de Vlaamsgezinden ging deze wet niet ver genoeg. Leuven. Archief
KULeuven ▪

en voltooid in 1967. Dat had tot gevolg dat zowel de UCL als de KULeuven zichzelf
zouden beschouwen als volwaardige erfgenamen van de middeleeuwse universiteit
van Leuven en dat ook de VUB zichzelf een rechtstreekse descendent zou vinden
van de in 1834 gestichte vrije universiteit.
Dat had dan weer gevolgen voor de huisvesting van de nieuwe universiteiten. De
KULeuven bleef te Leuven, de zetel van de Oude Universiteit, terwijl de Franstalige
universiteit vertrok naar een nieuwe vestiging te Ottignies, op Waals grondgebied.
Ze heette voortaan Université de Louvain-la-Neuve. De VUB vestigde zich in Brussel
- niet ver van de ULB - waar beide universiteiten het voormalige Oefenplein delen.
Het derde fenomeen was de toename van het aantal universitaire onderwijs- en
onderzoekcentra naast de zes bestaande universiteiten. Het betreft een evolutie
met dubbele oorsprong.
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Enerzijds waren er de bestaande hogere onderwijsinstellingen die tot dan toe
slechts eerste cyclusonderwijs (kandidaturen) hadden verstrekt en die hun
studieprogramma gingen vervolledigen met meerdere speciale licenties waardoor
ze de omvang van een complete universiteit gingen aannemen. Dat was bijvoorbeeld
het geval met de Facultés uni-

Interuniversitaire betoging tegen de aanwezigheid van Franstaligen in Leuven, 15 december
1965. Leuven, Archief KULeuven ▪

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

63

Spotprent van een Franstalige student uit Leuven. Leuven, Archief KULeuven ▪

Een student wordt opgepakt tijdens rellen in Leuven. Leuven, Archief KULeuven ▪
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Studentenleider Paul Goossens aan het woord over de democratisering van de universiteit.
Leuven, Archief KULeuven ▪

versitaires Notre-Dame de la Paix te Namen, erkend bij wet van 9 april 1965. Er
waren ook instellingen die zich beperkten tot het onderwijs dat ze altijd al hadden
verstrekt; in het kader van de studies wetenschappen denken we aan de Faculté
des Sciences agronomiques de Gembloux, die in 1960 als Institut was gecreëerd
en in 1965 tot Faculté werd omgevormd.
Anderzijds zagen een aantal nieuwe universiteiten het licht, soms door zich te
enten op reeds bestaande hogere onderwijsinstellingen, wat echter niet wil zeggen
dat ze altijd uitmondden in de creatie van complete universiteiten. Er was Antwerpen,
waar drie universitaire instellingen, de Universitaire Instelling, het Rijksuniversitair
Centrum en de Faculteiten Sint-Ignatius gingen fusioneren en in 1971 bij wet werden
erkend als universiteit; een decreet van 1 augustus 1978 legde de juridische
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Het rectoraat van de Vrije Universiteit Brussel ▪

fundamenten voor een intensere samenwerking tussen de drie instellingen. Er was
ook Mons, waar de Université de Mons-Hainaut, gecreëerd als centrum bij wet van
9 april 1965, bij wet van 28 mei 1971 tot universiteit werd bevorderd. Ze wordt
beschouwd als een complete universiteit, hoewel ze beperkt is tot vier sectoren
(wetenschappen, economische en sociale wetenschappen, psychologie en
pedagogiek, geneeskunde). Het derde geval was Hasselt, waar in 1971 het
Universitair Centrum Limburg werd opgericht, dat onder meer een faculteit
Wetenschappen kreeg. Eveneens in 1971 werd te Aarlen de Fondation universitaire
luxembourgeoise opgericht; de activiteiten ervan beperken zich tot de organisatie
- in samenwerking met de universiteiten en vergelijkbare scholen - van een derde
cyclus in milieumaterie.
Maar ook de oude of gedeeltelijk recente complete universiteiten gingen zich
dynamisch opstellen met het uitvoeren van decentralisaties:
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De nieuwe universiteitsstad Louvain-la-Neuve ▪

•

hetzij door het organiseren van dezelfde cursussen op meerdere plaatsen
tegelijk, zoals in het geval van de kandidaturen van de KULeuven te Kortrijk,
•
hetzij door het inrichten van wetenschappelijke onderzoekscentra waar
bijvoorbeeld de scheikunde of de natuurkunde meer met praktisch dan met
fundamenteel onderzoek in verband werd gebracht.
Voorbeelden daarvan zijn de centra die zich gingen wijdden aan de studie van
het milieu, zoals die van de ULB te Treignes, Strainchamps en Saint-Hubert.
Bovendien ontstonden heel wat onderzoekscentra waar fundamentele
onderzoekers een steeds nauwer wordende samenwerking aangingen met het
toegepast onderzoek; het belangrijkste voorbeeld van allemaal is te vinden in
Louvain-la-Neuve. Daar werd in een universitaire ‘zoning’ de bekwaamheid van
onderzoekers uit de ‘zuivere wetenschappen’ gekoppeld aan die van practici uit de
toegepaste wetenschappen of de informatica. In dit domein zou ook de ULB zich
laten opmerken,
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Het Plantenpaleis van de Nationale Plantentuin van België te Meise ▪

onder meer met de vorming van ‘plaines de recherches’ in Evere en Nijvel. Vanuit
dezelfde gedachtegang gingen enkele universiteiten, alleen of in samenwerking
met andere, belangstelling tonen voor universitaire expansie. Dat gebeurde
bijvoorbeeld te Charleroi, waar de universiteiten van Brussel, Mons en
Louvain-la-Neuve voor het eerst opdoken in de jaren '90.
Er zijn nog andere instellingen waar wetenschappelijk onderzoek werd verricht
of bevorderd: hogere onderwijsinstellingen met belangrijke wetenschappelijke
cursussen, zoals de Koninklijke Militaire School te Brussel; onderzoekscentra waar
aan jonge licentiaten in de wetenschappen doctoraatsbeurzen worden gegeven,
zoals het geval is aan het in 1944 opgerichte Instituut voor Wetenschappelijk
Onderzoek en Nijverheid en Landbouw (IWONL); onderzoeksdepartementen van
bepaalde ministeries waar onderzoek met een wetenschappelijk karakter wordt
verricht, zoals bijvoorbeeld de Ministeries van Landbouw, Binnenlandse Zaken,
Landsverdediging of Vervoer.
Tot slot zijn er nog de Belgische wetenschappelijke instellingen waarvan we de
oorsprong in het eerste deel van dit boek hebben toegelicht en die nog steeds
functioneren: de Koninklijke Sterrenwacht; het Koninklijke Meteorologisch Instituut,
in 1964 aangevuld met een nieuwe zelfstandige instelling, het Belgisch Instituut
voor Ruimte-Aëronomie; de Plantentuin, sinds 1958 gevestigd op het Domein van
Bouchout te Meise, dat in 1939 van de koninklijke familie werd gekocht; het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, dat door de ontwikkeling van eigen
onderzoeksprogramma's sinds 1948 niet langer ‘Natuurhistorisch Museum’ werd
genoemd; het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren, dat tot 1960
Museum van Belgisch-Congo heette en dat een belangrijk centrum is geworden
voor de wetenschappelijke kennis van Afrika ten zuiden van de Sahara; het
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Nationaal Geografisch Instituut, dat vóór 1976 onder de benaming Militair Geografisch
Instituut afhing van het Ministerie van Landsverdediging.
Een andere merkbare evolutie in het wetenschappelijk onderzoek heeft in veel
gevallen geleid tot interdisciplinaire werken. Uiteraard is het onmogelijk hier een
totaalbeeld te geven, maar we citeren toch als voorbeelden de bijdrage van de
‘laboratoriumwetenschappen’ tot het historisch onderzoek, met name dankzij de
studie van fossiele pollen, de dendrochronologie en de koolstof-14-dateringen, en
de rol van de scheikundige analyse van oude schilderijen in de kunstgeschiedenis.
Door de beperkte ruimte in dit hoofdstuk moeten we ons beperken tot een korte
opsomming van de wetenschappelijke instellingen die zich direct met toegepast
onderzoek hebben beziggehouden: het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol,
overgedragen aan het Vlaams Gewest, het Institut national des Industries extractives
te Luik en het Institut des Radio-éléments te Fleurus, beide getransfereerd naar het
Waals Gewest.
Daarnaast moeten we nog even stilstaan bij de universiteiten en
onderzoeksinstellingen die werden opgericht in Afrika ten tijde van het Belgisch
koloniaal bewind.
In 1947 ontstond het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Centraal-Afrika
(IWOCA), dat actief was in domeinen zoals de voedingsleer, de medische zoölogie,
de mammalogie, de inventarisering van de fauna, de planten- en dierenecologie,
de hydrobiologie, de geofysica, enz. Vijf onderzoekscentra functioneren en geven
de universiteiten hun ervaring door. Ze waren belangrijk voor de noodzakelijke
introductie van het universitair onderwijs in Congo. In Kisantu werd een universitair
centrum gecreëerd, waaruit in 1949 de universiteit Lovanium ontstond. Die werd
overgebracht naar Kimwenza, nabij Kinshasa, en het eerste academiejaar ging van
start in oktober 1954. Het jaar daarop werd een tweede universiteit opgericht, ditmaal
een rijksuniversiteit: de Université officielle du Congo belge et du Ruanda-Urundi,
die in november 1956 te Elisabethstad officieel werd ingehuldigd en de officiële
steun genoot van de Belgische universiteiten. Die gingen hun onderzoek meer en
meer richten op Congo door middel van speciaal daartoe gecreëerde centra, zoals
het

De campus van de universiteit van Lovanium nabij Leopoldstad-Kinshasa. Louvain-la-Neuve,
Archives de I'UCL, Collections photographiques. ▪
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De voormalige Koninklijke Stallingen te Brussel. De Koninklijke Vlaamse Academie van
België voor Wetenschappen en Kunsten heeft hier haar Vlaams Academisch Centrum voor
Wetenschappen en Kunsten ondergebracht ▪

CEMUBAC van de universiteit van Brussel (1951), het FULREAC van de universiteit
van Luik (1954) en GANDA-CONGO van de universiteit van Gent (1956). Het Militair
Geografisch Instituut was heel bedrijvig in Congo en het Koninklijk Belgisch Koloniaal
Instituut vatte de publicatie aan van een algemene Atlas van Congo. In 1949 werd
het Geografisch Instituut van Belgisch-Congo opgericht. Daarnaast waren er nog
andere instellingen: het Instituut der Nationale Parken van Belgisch-Congo en het
Nationaal Instituut voor Landbouwstudie in Belgisch-Congo (NILCO). Op 30 juni
1960 werd Congo onafhankelijk, wat het einde betekende van de Belgische
vestigingen in dat land; ze werden overgedragen aan de nieuwe autoriteiten.

▪ De geleerde genootschappen
In 1938 werd naast de bestaande Académie royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten opgericht (van 1971 tot 1998 Koninklijke Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België). Dat gebeurde omdat
de structuren van de oude ‘Theresiaanse Academie’ niet langer verenigbaar waren
met de Vlaamse eis voor een gelijke behandeling van Nederlandstaligen en
Franstaligen in ons land. Allebei spelen ze vandaag nog steeds een belangrijke rol
in het wetenschappelijk onderzoek, enerzijds via de uitgave van bekroonde
verhandelingen die een antwoord geven op jaarlijks georganiseerde prijsvragen,
anderzijds via de publicatie van tijdschriften en de toekenning van talrijke prijzen.
Sinds 1998 draagt de Koninklijke Academie de naam Koninklijke Vlaamse Academie
van België voor Wetenschappen en Kunsten. Ze heeft nog steeds drie Klassen: de
Klasse der Natuurwetenschappen, de Klasse der Menswetenschappen en de Klasse
der Kunsten. Om de contacten tussen onderzoekers van Vlaamse en buitenlandse
universiteiten te bevorderen, creëerde ze een Vlaams Academisch Centrum voor
Wetenschappen en Kunsten dat beurzen uitreikt, variërend van drie tot zes maanden.
De Klassen der Wetenschappen van de twee Academies hebben Nationale
Comités opgericht om
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de studie van diverse disciplines op Belgisch niveau te bevorderen en te coördineren.
Op dit ogenblik zijn er in totaal 22: Antarctisch Onderzoek; Biochemie en Moleculaire
Biologie; Biofysica; Biologische Wetenschappen; Geodesie en Geofysica; Geografie;
Geologische Wetenschappen; IGPB - Global Change; Kristallografie; Logica,
Geschiedenis en Filosofie der Wetenschappen; Microbiologie; Oceanologie;
Psychologische Wetenschappen; Radio-Elektriciteit; Relaties Zon-Aarde;
Ruimteonderzoek; Scientific Committee on Problems of the Environment - SCOPE;
Sterrenkunde; Theoretische en Toegepaste Mechanica; Wiskunde; Zuivere en
Toegepaste Natuurkunde; Zuivere en Toegepaste Scheikunde.
De Franstalige Academie publiceert sinds 1866 een Biographie nationale, in 1988
hervormd tot Nouvelle Biographie nationale. De Vlaamse Academie is in 1964
begonnen met de publicatie van een Nationaal Biografisch Woordenboek.
De Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen werd opgericht in 1928
onder de benaming Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut en heette van 1955 tot
1959 Koninklijke Academie voor Koloniale Wetenschappen. Ze telt drie Klassen:
een Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen, een Klasse voor Natuur- en
Geneeskundige Wetenschappen en een Klasse voor Technische Wetenschappen.
Haar onderzoek bestrijkt een zeer uitgestrekt gebied. De Academie is erg dynamisch,
publiceert talrijke werken en organiseert regelmatig interdisciplinaire colloquia.

▪ Andere wetenschappelijke genootschappen
De meeste wetenschappelijke genootschappen die in het eerste deel van dit boek
werden geciteerd, bleven ook in de 20ste eeuw bestaan, vergaderden regelmatig
en publiceerden onderzoeksresultaten van hun leden in tijdschriften en
verhandelingen. Heel wat genootschappen kregen naast hun oorspronkelijk Franse
naam nu ook een Nederlandse naam. Er ontstonden tevens nieuwe verenigingen:
de Belgische Natuurkundige Vereniging, opgericht te Brussel in 1929, de Belgische
Vereniging voor Aardrijkskundige Studies, gesticht te Leuven in 1931, het Belgisch
Comité voor Geschiedenis van de Wetenschappen, ontstaan te Brussel in 1933.
In de jaren 1935-1940 zijn te Gent meerdere Nederlandstalige genootschappen
ontstaan, zoals de Vlaamse Chemische Vereniging, de Vereniging voor Wetenschap,
de Vereniging voor Sterrenkunde, Meteorologie, Geofysica en Aanverwante
Wetenschappen, de Vereniging voor Studie en Onderzoekingen van Toegepaste
Zoölogie en Phytopathologie. De vernederlandsing van de universiteit van Gent
heeft mogelijk een nieuwe impuls gegeven aan de opbloei en ontwikkeling van
Vlaamse wetenschappelijke verenigingen. Bekeken vanuit nationaal standpunt
hinkten de noordelijke provincies in dit verband achterop in vergelijking met de
Franstalige provincies. Het is quasi onmogelijk een exhaustief overzicht te geven.
In ieder geval is het zo dat deze verenigingen een veel minder belangrijke rol hadden
dan in het begin van de 20ste eeuw. De oorzaak daarvan was dat steeds meer
mensen toegang kregen tot de universiteit. Met de organisatie van conferenties en
debatten bereikte de universiteit bovendien een groot publiek dat niet noodzakelijk
een universitaire scholing had maar dat via onderwijs voor de derde leeftijd en centra
voor permanente vorming en ondersteund door een degelijke vulgarisatie
belangstelling kreeg voor wetenschappelijke disciplines.
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▪ Het wetenschappelijk onderzoek en het probleem van de financiering
Pas in 1957 werd een nationale commissie opgericht om de problemen die uit de
vooruitgang van de wetenschap volgden te bestuderen. Die commissie legde tussen
1957 en 1959 diverse rapporten en aanbevelingen neer, wat uitmondde in volgende
beslissingen: het wetenschapsbeleid van de staat zou onder de bevoegdheid komen
van de Eerste Minister en drie inhoudelijk verschillende organen werden in het leven
geroepen, het Ministerieel Comité voor Wetenschapsbeleid, de Interministeriële
Commissie voor Wetenschapsbeleid, de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid.
Dat werd verder vertaald in de benoeming van een Staatssecre-
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taris in 1968 en later van een Minister van Wetenschapsbeleid. Naast de federale
overheid ontstond aan Vlaamse zijde, als gevolg van de decentralisatie van bepaalde
bevoegdheden - die in alle gemeenschappen en gewesten anders is verlopen - één
dienst voor wetenschappelijke planning bij het Ministerie van Opvoeding en
Onderzoek van het Vlaams Gewest, aangezien gewest en gemeenschap elkaar
overlappen. Aan Franstalige zijde werden de instellingen complexer. Men kreeg
ministers die tegelijk bevoegd werden voor het Waals Gewest, de Franse
Gemeenschap - en dus ook voor de Franstaligen in Brussel -, ministers met enkel
bevoegdheden in het Waals Gewest, en ministers met bevoegdheden in het Brussels
Gewest. Men stelt bovendien vast dat de bevoegdheden in verband met het
onderzoek meer dan één minister kunnen toevallen, uiteraard met onvermijdelijke
overlappingen. Daarbij komt nog dat ook de Duitstalige Gemeenschap, die
administratief weliswaar bij Wallonië hoort, autonoom is geworden inzake onderwijs
en onderzoek. Wat al deze gevallen betreft lijkt het erop dat de begrotingsposten
op verschillende niveaus over het algemeen meer op de toepassingen van het
wetenschappelijk onderzoek dan op puur fundamenteel onderzoek zijn gericht.
Er bestaat nog steeds een Federale Raad voor Wetenschapsbeleid, die de
Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid heeft vervangen en die zijn oorsprong
vindt in de bijzondere wet van 16 juli 1993 ter voltooiing van de federale
staatsstructuur. De Federale Raad is opgericht bij Koninklijk Besluit van 8 augustus
1997 op voorstel van de Eerste Minister en de Minister van Wetenschapsbeleid en
na akkoord van de gemeenschappen en gewesten.
Men mag echter niet uit het oog verliezen dat onze instellingen via talloze
contracten werden verbonden met tegenhangers in andere Europese landen, betaald
door subsidies afkomstig van de Europese Unie en de bijbehorende organen.
Daardoor kreeg ons onderzoek erkenning via grootschalige projecten op lange
termijn die nooit bedacht of uitgewerkt hadden kunnen worden op nationale schaal.
Tot de grondwettelijke hervorming van 1988, in het kader van de financiering van
gewesten en gemeenschappen, kreeg de nationale overheid 90% van de kredieten
voor wetenschapsbeleid, met inbegrip van de budgetten voor de universiteiten, die
45% wegnamen. Sinds 1989 hebben de gemeenschappen en gewesten de plaats
ingenomen van de nationale overheid.
Om dit overzicht te besluiten willen we nog even kort stilstaan bij het probleem
van de financiering van het onderzoek door iedere universiteit afzonderlijk, wat
gelieerd is met de wetten op de globale financiering van het hoger onderwijs in ons
land.
Men kan stellen dat de grote ommekeer in dit domein er is gekomen met de wet
van 9 april 1965 - beter bekend als de wet Janne, naar de toenmalige Minister van
Nationale Opvoeding - die zorgde voor de uitbreiding van het universitair onderwijs
in ons land en voor een toename van het aantal hogere onderwijsinstellingen van
4 naar 17.
De wet van 27 juli 1971 op de financiering van de universitaire instellingen had
de bedoeling de gevolgen van de wet van 9 april 1965 te ondervangen.
Sindsdien moeten de universiteiten elk jaar opnieuw strijd leveren om zowel hun
onderwijspolitiek als hun onderzoeksbeleid veilig te stellen.
Een koninklijk besluit van 14 juni 1978 verplichtte iedere universitaire instelling
een Onderzoeksraad op te richten die de Raad van Beheer moet adviseren met
betrekking tot het onderzoeksbeleid van de instelling, de op te starten
onderzoeksprojecten en de bestemming van de financiële middelen voor het
onderzoek.
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Wat de Vlaamse Gemeenschap betreft, vermeldt het decreet op het academisch
onderwijs van 12 juni 1991 geen enkele specifieke algemene regel betreffende het
wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten. Er veranderde niets in vergelijking
met de financieringswetten van de universiteiten; ze bleven afhankelijk van de
omvang van hun studentenpopulaties.
Het belangrijkste gevolg van de verschillende wetgevingen in verband met de
universiteitsfinanciering - en de onderzoeksbudgetten in het bijzonder - is dat in de
loop van de laatste twee decennia heel wat moeilijkheden zijn ontstaan die de
universiteiten jaar na jaar sterker hebben aangetast, waardoor zij letterlijk in de
clinch zijn moeten gaan met de bevoegde overheid om hun onderwijs- en

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

70
onderzoeksverplichtingen op bevredigende wijze te kunnen nakomen.
Om na te gaan hoe bitter deze constante strijd wel is, volstaat het een blik te
werpen op de klaagzang in de redevoeringen van de universiteitsrectoren of
voorzitters van beheerraden bij de opening van een nieuw academiejaar of in de
mededelingen van de commissie van rectoren, die wijzen op permanente problemen.
Meerdere personaliteiten - vooral baron André Jaumotte - hebben zich actief ingezet
voor een universitair wetenschapsbeleid, waarbij de klemtoon wordt gelegd op
investeren in onderzoek als middel tot oplossing van de crisis en als wapen voor
de toekomst.
Het klopt dat deze maatregelen verband houden met de besparingspolitiek van
de achtereenvolgende regeringen tussen 1982 en 1987. Die had tot gevolg dat
België, wat betreft het aandeel van het wetenschapsbeleid in het Bruto Nationaal
Product, volgens de in Europa gehanteerde criteria bij de slechtst scorende landen
van Europa is gaan behoren.
Gelukkig is het mogelijk in ons land een zeker kwaliteitsniveau te handhaven
dankzij de - eerder besproken - belangrijke rol van het
FNRS-NFWO/FWO-Vlaanderen, de geassocieerde fondsen en de financiële
interventies van de Europese instellingen.

▪ Een nieuwe promotie van het wetenschappelijk onderzoek: Objectif
Recherche- Focus Research
In 1987 ontstond een Belgische vereniging ter promotie van het wetenschappelijk
onderzoek. De structuur berust op een reeks netwerken van onderzoekers in iedere
universiteit van het land. Daardoor kan efficiënt en snel worden gecommuniceerd
met de onderzoekswereld in alle disciplines, zowel in de exacte, de humane als de
biomedische wetenschappen. De doelstellingen zijn niet beperkt tot het ontwikkelen
en bevorderen van de communicatie tussen onderzoekers. Men beoogt ook een
dialoog met de betrokken beleidsmakers.
Zo organiseerde Focus Research in december 1989 een Staten-Generaal van
het wetenschappelijk onderzoek waarop de verschillende betrokkenen bijeenkwamen
om te debatteren over de afbakening van een nieuw wetenschapsbeleid. In 1991
verscheen het Livre Blanc van deze Staten-Generaal, alsook een Memorandum
over het wetenschappelijk onderzoek, waarin de prioriteiten van het debat werden
hernomen. In 1992 kwamen, voor het eerst in België, onderzoekers op straat tijdens
een betoging in Vlaanderen als reactie op maatregelen van het Vlaams Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) en van de geassocieerde fondsen
in verband met de opheffing van de onderzoeksmandaten van onbepaalde duur. In
1994 schaarde Objectif Recherche zich aan de zijde van alle universiteiten van de
Franse Gemeenschap om de overheid te sensibiliseren inzake het probleem van
de herfinanciering van de universiteiten en het onderzoek.
De derde doelstelling van de vereniging is het vulgariseren en populariseren van
wetenschap teneinde het grote publiek de onmisbaarheid van onderzoek te laten
ontdekken, maar tevens om wetenschappers grotere bekendheid te geven en hun
onderzoek begrijpelijker te maken voor leken.
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4 De wiskunde
Jean Mawhin
▪ De variatierekening
Aan de Université libre de Bruxelles lagen de ideeën en het enthousiasme van
Théophile De Donder aan de basis van een bloeiende wiskundige traditie. Dankzij
zijn leerling Théophile Lepage (1901-1991) kreeg de externe differentiaalrekening,
een van de nuttigste hulpmiddelen die tijdens de 20ste eeuw in de wiskunde werden
geïntroduceerd, en waarvan De Donder een pionier was, nieuwe toepassingen in
de oplossing van een klassiek probleem - de partiële differentiaalvergelijking van
Monge-Ampère - en in de synthese van de methoden van Théophile De Donder,
Hermann Weyl (1885-1955) en Constantin Carathéodory (1873-1950) in de
variatierekening van meervoudige integralen. Door het gebruik van
differentiaalvormen worden in deze vraagstukken lange, saaie berekeningen
vermeden. De resultaten van Lepage kregen een plaats in de referentiewerken. Zijn
methoden inspireren nog steeds de hedendaagse wiskundigen: Boener en Sniatycki
spraken van de congruentie van Lepage; onlangs introduceerde Demeter Krupka,
naast de euleriaanse vormen die overeenkomen met Eulers klassieke vergelijkingen
van de variatierekening, de zgn. lepagiaanse vormen of equivalenten van Lepage
in de variatievraagstukken over fiberruimten. Aan Lepage danken we ook interessante
resultaten in verband met lineaire voorstellingen van de symplectische groep, en in
het bijzonder de ontbinding van Lepage van een buitenste macht van het product
van een even aantal kopieën van het complex vlak. Lepage was gedurende 43 jaar
lid van de Académie royale de Belgique. Aan de Université libre de Bruxelles
onderwees hij differentiaal- en integraalrekening van 1931 tot 1956, en hogere
analyse van 1956 tot 1971.
o

Paul P. Gillis ( 1912), een leerling van Lepage, nam de cursus differentiaal- en
integraalrekenen over van 1956 tot 1982. Gillis' onderzoekingen waren

Théophile Lepage. 1939 Brussel. Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪
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vooral gericht op de theorie van de differentiaalvormen, de variatierekening en
partiële differentiaalvergelijkingen. In 1943 loste Gillis een vraagstuk op dat Elie
Cartan had geformuleerd in Leçons sur les invariants intégraux. Het was de bedoeling
betekenis te geven aan het belangrijke begrip externe differentiaal van een continue
(en niet noodzakelijk afleidbare) vorm vanuit de beroemde formule van Stokes-Cartan
die op klassieke wijze de integraal van een differentieerbare vorm op de rand van
een variëteit verbindt met de integraal van zijn externe differentiaal op de variëteit.
De oplossing van Gillis, vanaf 1945 door Elie Cartan opgenomen in zijn boek Les
systèmes extérieurs et leurs applications géométriques, is momenteel geïntegreerd
in de theorie van de stromen. Referentiewerken zoals Théorie des distributions van
o

Laurent Schwartz ( 1915) en Variétés différentiables van Georges de Rham
(1903-1990) citeren veelvuldig uit de verhandeling van de Brusselse wiskundige.
Gillis' resultaten over differentiaalvormen en gewone differentiaalvergelijkingen
worden besproken in een van de beroemdste werken over differentiaalvergelijkingen,
o

Ordinary Differential Equations van Philip Hartman ( 1915). Paul Gillis toonde ook
belangstelling voor de oplosbaarheid van de Dirichletproblemen voor elliptische,
niet-lineaire vergelijkingen met behulp van topologische of variatiemethoden, en
schonk aandacht aan vraagstukken over optimale controle en statistiek. Gillis is
sinds 1976 lid van de Académie royale de Belgique.
Een andere leerling van Lepage, Robert Debever (1915-1998), hoogleraar aan
de Université libre de Bruxelles en lid van de Académie royale de Belgique sinds
1967, wijdde zich aan variatierekening, differentiaalmeetkunde en algemene
relativiteit. Belangrijk zijn de opmerkelijke resultaten over elektromagnetische ruimten,
behaald in samenwerking met Jules Géhéniau en Paul Libois. Deze wiskundige
met een passie voor Belgische literatuur en geschiedenis zorgde tevens voor de
publicatie van de interessante briefwisseling tussen Albert Einstein en Elie Cartan.
Léon Van Hove (1924-1990) maakte vooral naam als theoretisch fysicus. Voor
hij in Utrecht theoretische fysica ging doceren, behaalde hij evenwel de

Léon Van Hove. Genéve. CERN ▪

titel van doctor in de wiskundige wetenschappen aan de ULB onder leiding van De
Donder en Lepage. In 1958 ontving hij de Francqui Prijs; twee jaar later trad hij toe
tot de Conseil européen de la Recherche nucléaire (CERN) te Genève, waarvan
hij in 1975 algemeen co-directeur werd. Zijn wiskundig werk betreft de
variatierekening, de functionele analyse en de mathematische grondslagen van de
kwantumtheorie. Erg bekend is zijn antwoord op een vraagstuk van Jacques
Hadamard (1865-1963), het klassiek geworden bewijs van een generalisering van
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de voldoende voorwaarde van Legendre voor het bestaan van een minimum in de
variatierekening. Daarnaast kennen we het theorema van Groenwald-Van Hove,
wat slaat op de onmogelijkheid de representatie van de metaplectische groep
(dubbele bedekking van de symplectische groep) uit te breiden zodat er om het
even welke niet-kwadratische polynoom in wordt opgenomen. Vermeldenswaard is
ook dat Van Hove belast werd met de redactie van een artikel over de bijdragen
van John von Neumann (1903-1957) tot de kwantumtheorie in het kader van een
herdenking georganiseerd door de American Mathematical Society. In de
mathematische fysica was Van Hove actief op het vlak van de klassieke en kwantum
statistische mechanica. Zijn
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artikel over de configuratie-integraal voor de ééndimensionale deeltjessystemen
werd opgenomen in een bundel over de ééndimensionale mathematische fysica,
uitgegeven door Elliot H. Lieb en Daniel C. Mattis. Van Hove zorgde tevens voor
de eerste bevredigende afleiding van de transportvergelijking vanuit de
kwantumvergelijking van Liouville.

▪ De wiskundige analyse
Charles-Jean de La Vallée Poussin (1866-1962) verrijkte in de eerste helft van de
20ste eeuw op een briljante manier de theorie van de reële functies. In het begin
van de jaren '30 ging de aandacht echter niet alleen naar het werk van de La Vallée
Poussin en De Donder, maar ook naar de bijdragen van Florent J. Bureau
(1906-1999) over de theorie van functies van complexe veranderlijken. Hij studeerde
ingenieurswetenschappen en wiskunde aan de universiteit van Luik en verdiepte
zijn kennis en ideeën tijdens stages in Parijs en Berlijn. Een polynoom p(z) = a0 +
n

a1z + ... + anz van de graad n in de complexe veranderlijke z vormt het eenvoudigste
voorbeeld van een functie van een complexe veranderlijke, en het fundamentele
theorema van de algebra verzekert dat voor elk bepaald complex getal c de
vergelijking p(z) = c minstens n al dan niet verschillende oplossingen heeft. De
natuurlijke veralgemening van een polynoom leidt tot de gehele functies, die kunnen
worden geschreven onder de vorm van een oneindige reeks
k k
f(z) = a0 + a1z + ... + a z +...,
convergent voor iedere waarde van z. Het bijzonder geval van de exponentiële
functie

die nooit gelijk wordt aan nul, bewijst dat de vergelijking f(z) = c, met f geheel en
niet polynoom, geen enkele oplossing kan hebben voor bepaalde, zgn. uitzonderlijke
waarden van c. In 1879 had Emile Picard (1856-1941) aangetoond dat er hooguit
één uitzonderlijke waarde bestond (anders gezegd dat een gehele functie die nooit
twee verschillende gegeven waarden aanneemt noodzakelijkerwijs constant is), wat
- in de woorden van Paul Painlevé (1863-1933) - het pad effent naar ‘een mysterieuze
wereld, zo uitgestrekt en rijk dat na vijftig jaren exploreren nog steeds niet alle
geheimen zijn ontrafeld’. Op deze mysterieuze wereld wierp Bureau een nieuw licht
door onder meer te bewijzen dat een gehele functie die een uitzonderlijke waarde
heeft, en waarvan de afgeleide een uitzonderlijke waarde heeft niet gelijk aan nul,
noodzakelijkerwijs een constante is. Daarvoor ontwikkelde Bureau efficiënte
technieken (waarvan één resultaat in het recente werk Introduction to Classical
Complex Analysis van Robert B. Burckel werd omschreven als een ‘amazing lemma’),
die een inspiratiebron waren voor buitenlandse wiskundigen zoals Carlo Miranda,
Georges Valiron, Henri Milloux en Chi Tai Chuang.
In 1935 publiceerde Bureau zijn eerste werken over de hyperbolische
differentiaalvergelijkingen. Ze veralgemenen de beroemde vergelijking van de
voortplanting van akoestische of elektromagnetische golven. Bureaus onderzoek
bouwde voort op een methode die in het begin van de eeuw werd geïntroduceerd
door Jacques Hadamard. Deze laatste wees meermaals op het belang van de
resultaten van onze landgenoot in de Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences.
Ook na de Tweede Wereldoorlog genoot het werk van Bureau opnieuw een
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wereldwijde erkenning en werd het veelvuldig gebruikt en geciteerd in
referentiewerken over

Florent J. Bureau (midden), in het gezelschap van Koning Boudewijn (rechts) en Paul Michot
(links). Brussel, Académie royale de Belgique ▪

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

74
partiële differentiaalvergelijkingen. Het constructieve aspect van de methode van
de singulariteiten om oplossingen te vinden voor partiële differentiaalvergelijkingen
vanuit de elementaire oplossing is niet verdrongen door het gebruik van meer
abstracte methoden. Bureau heeft zijn technieken toegepast op talloze problemen
uit de fysica, zoals de voortplanting van lichtgolven in kristallijne milieus, de
golfmechanica van het elektron en de lineaire theorie van de viskeuze, licht
samendrukbare vloeistoffen.
Een ander onderzoeksdomein waarin Bureau origineel werk heeft verricht, is de
studie van de nietlineaire differentiaalvergelijkingen in het complex veld. Zijn eerste
onderzoek op dit domein, over de vergelijkingen van de eerste orde, was zijn
aggregatieproefschrift aan de universiteit van Luik (1933). In tegenstelling tot de
oplossingen van lineaire vergelijkingen, waarvan de singulariteiten te vinden zijn
tussen de singulariteiten van de coëfficiënten van de vergelijking, en dus een vaste
waarde hebben, kunnen de oplossingen van niet-lineaire differentiaalvergelijkingen
mobiele singulariteiten ontwikkelen, d.w.z. afhankelijk van de initiële voorwaarden.
Het past dus eerst de differentiaalvergelijkingen te beschouwen waarvan de
oplossingen slechts polen hebben als mobiele singulariteiten (stabiele vergelijkingen
of met vaste kritieke punten). Paul Painlevé had rond de eeuwwisseling op magistrale
wijze reeds het geval bestudeerd van de vergelijkingen van de tweede orde. De
latere Franse staatsman had de vergelijkingen die niet geïntegreerd worden in
termen van klassieke transcendente functies teruggebracht tot zes canonieke
vormen, vandaag bekend onder de naam vergelijkingen van Painlevé. In 1939
benaderde Bureau dit probleem met een nieuwe methode die de delicate procédés
van Painlevé substantieel vereenvoudigde. Hij gebruikte en ontwikkelde deze
benadering vanaf de jaren '60 en verkreeg belangrijke resultaten voor de derde-orde
differentiaalvergelijkingen en voor stelsels van vergelijkingen. De studie van de
stabiele differentiaalvergelijkingen, lange tijd beschouwd als een vraagstuk uit de
zuivere analyse, speelt momenteel een belangrijke rol in de analyse van
fundamentele niet-lineaire evolutievergelijkingen in de theoretische fysica (vergelijking
van Kortweg-de Vries, niet-lineaire vergelijking van Schrödinger en vergelijking van
Sine-Gordon).
Bureau werd in verschillende landen uitgenodigd om zijn werk te komen toelichten.
De Académie royale de Belgique vierde in 1989 zijn vijftigjarig lidmaatschap, een
voorrecht dat hij met slechts drie wiskundigen deelde: Adolphe Quetelet (1796-1874),
Jacques Deruyts (1862-1945) en Charles-Jean de La Vallée Poussin. Bureau ontving
in 1952 als eerste wiskundige de Francqui Prijs; hij bleef de enige tot in 1988. Op
het internationaal congres voor wiskunde te Amsterdam in 1954 zat hij in de jury
van de Fields Medaille, de ‘Nobelprijs voor wiskunde’. Hij gaf meer dan veertig jaar
les aan de universiteit van Luik, waar hij met zijn sterke persoonlijkheid generaties
wiskundigen, fysici en ingenieurs beïnvloedde. Tussen 1932 en 1975 onderwees
hij aanvullingen van wiskunde aan natuurkundigen, algebra en theorie van de
determinanten, analytische mechanica, mathematische fysica en hogere analyse.
Dit resulteerde in de publicatie van een Cinématique en een Calcul vectoriel et
tensoriel, uitgegeven bij Sciences et Lettres te Luik, die volgens André Delachet ‘de
verdienste heeft in enkele pagina's het essentiële van de theorie te resumeren’, en
van een imposante reeks gestencilde notities over de meest verscheiden aspecten
van de wiskundige analyse.
Henri-Georges Garnir (1921-1985), een leerling van Bureau, studeerde zowel
fysica als wiskunde. Hij begon zijn wetenschappelijke loopbaan aan de universiteit
van Luik met onderzoek in de algebra dat was gemotiveerd door vraagstukken uit
de theoretische fysica. Zijn bijdrage tot de representatie van symmetrische groepen
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wordt uitdrukkelijk vermeld in een recent werk van Gordon James en Adalbert Kerber,
The representation theory of symmetric group. Vervolgens richtte hij zich op het
gebruik van Hilbert-methoden in de studie van problemen op de grens van de
mathematische fysica. Hij vatte ze samen in een monografie. Garnir schonk ook
aandacht aan de functionaalanalyse, en vooral aan de constructieve studie, door
middel van half-normen, van lokaal convexe topologische vectorruimten die de
genormeerde vectorruimten
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Henri-Joseph Garnir. Brussel, Académie royale de Belgique ▪

veralgemenen. Dit resulteerde in een driedelig boek, geschreven in samenwerking
met twee leerlingen: Analyse fonctionelle. Théorie constructive des espaces linéaires.
De publicatie werd gespreid over vijf jaar. Het werk valt op door het feit dat het alleen
maar van het aftelbare keuze-axioma gebruik maakt. Garnir keerde daarna terug
naar de theorie van de partiële differentiaalvergelijkingen. Hij bestudeerde meer in
het bijzonder de voortplanting van de singulariteiten in vraagstukken met limieten
voor evolutievergelijkingen. Hij organiseerde drie conferenties om deze vraagstukken
te inventariseren en publiceerde er de verslagen van. Garnir animeerde een
belangrijke groep onderzoekers (Centre d'analyse fonctionnelle de Liège) en werd
zowel in België als in het buitenland bekend als een buitengewoon pedagoog en
een ongeëvenaard spreker met een groot gevoel voor humor en duidelijkheid. Zijn
pedagogische kwaliteiten kan men beoordelen in de didactische werken, waaronder
zijn cursus differentiaal- en integraalrekenen (1958-1976), verrijkt met een
uitzonderlijke verzameling oefeningen die de auteur in de loop van zijn onderzoek
had verzameld. Garnir onderwees eveneens de cursussen analytische mechanica,
hogere algebra en functionaalanalyse en hogere analyse. In 1962 was hij voorzitter
van het Belgisch Wiskundig Genootschap; in 1976 werd hij verkozen tot
corresponderend lid van de Académie royale de Belgique; in 1983 werd hij erelid
van het Institut Grand-Ducal de Luxembourg.

▪ De topologie
De algebraïsche topologie, ontstaan op het einde van de 19de eeuw uit het werk
van Henri Poincaré (1854-1912), heeft in de loop van de 20ste eeuw een
buitengewone bloei beleefd, waarin ook Belgische wiskundigen hun aandeel hadden.
De techniek bestaat erin de meetkundige eigenschappen van figuren die invariant
zijn voor continue vervormingen (homeomorfismen) te vertalen in eigenschappen
van algebraïsche structuren. Nauwkeuriger gezegd: een topologische ruimte is een
verzameling voorzien van een structuur die toelaat de omgeving van een punt
(bijvoorbeeld een afstand) te definiëren. De algebraïsche topologie associeert aan
bepaalde topologische ruimten, reeksen van groepen, modules of vectorruimten
(homoloog of cohomoloog) die bepaalde meetkundige eigenschappen van de
invariante ruimten vertalen door homeomorfismen (een- of meerdelig zijn, gaten of
hengsels hebben,...). Alfred Errera (1886-1960), hoogleraar aan de Université libre
de Bruxelles van 1928 tot 1956, wijdde zijn proefschrift en meerdere publicaties aan
het beroemde, in de 19de eeuw geformuleerde vierkleurenprobleem. Dat bestond
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erin te bewijzen dat vier kleuren volstaan om gelijk welke aardrijkskundige kaart in
te kleuren zonder dat twee aan elkaar grenzende landen dezelfde kleur krijgen. Er
is maar één bewijs bekend. Het dateert uit 1976 en vereist de inzet van computers.
Errera hield zich ook bezig met andere vraagstukken uit de algebraïsche topologie,
zoals de theorie van de veelvlakken en het theorema van Camille Jordan (1838-1922)
over de enkelvoudige krommen. Errera stichtte samen met Théophile Lepage het
seminarie voor wiskundige analyse van de ULB, dat een belangrijke rol speelde bij
de opbloei van het departement wiskunde van deze universiteit. Vermeldenswaard
is nog dat Errera tijdens de Eerste Wereldoorlog een dienst organiseerde die aan
de hand van geluid artilleriestukken opspoorde, en van 1921 tot 1938 over deze
vraagstukken een cursus gaf aan de Koninklijke Militaire School.
Het was een leerling van Errera, Guy Hirsch (1915-1993), die het onderzoek in
de algebraïsche topologie in België op een echt internationaal niveau
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zou brengen. Aan de Université libre de Bruxelles werd hij doctor in de
wetenschappen (1937) en geaggregeerde voor het hoger onderwijs (1948). Van
1949 tot 1962 gaf hij les aan de Rijkslandbouwhogeschool te Gent; vanaf 1957
werkte hij aan de Université libre de Bruxelles - Vrije Universiteit Brussel. Zijn eerste
werken over algebraïsche topologie handelden over de theorie van de vaste punten
van een afbeelding f van een topologische ruimte in zichzelf, d.w.z. van de elementen
x waarvoor geldt f(x) = x. Hirsch heeft zich meer in het bijzonder beziggehouden
met het geval waar de topologische ruimte invariant is en de afbeelding f equivariant
voor een groep van symmetriën inwerkend op X, door resultaten van Borsuk-Alam
met betrekking tot het geval van de oneven afbeeldingen te veralgemenen. Hirsch
keerde zich dan naar de studie van de algebraïsche topologie van een belangrijke
klasse topologische ruimten, de fiberruimten. Een fiberruimte is grosso modo, lokaal,
het topologisch product van een topologische ruimte B, de basis, en een ruimte F,
de fiber: iedere fiber bezit een omgeving die homeomorf is aan zijn product met een
omgeving van het corresponderende punt van de basis. Klassieke voorbeelden zijn
de raakfiberruimte aan een bol of meer algemeen aan een oppervlak (de basis is
de bol of het oppervlak en de fibers zijn de raakvlakken), de cilinder en de ring van
Möbius, respectievelijk verkregen door de kleine zijden van een rechthoekige band
aan elkaar te kleven, in het geval van de ring van Möbius door de zijden een halve
draai om te slaan (de basis is een cirkel en de loodrechte segmenten zijn de fibers).
Het probleem bij fiberruimten is relaties te leggen tussen de homologie of de
cohomologie van de ruimte, de basis en de fiber. In 1941 behandelde Hirsch als
eerste een bijzonder geval en loste het op. Kort na de oorlog vonden Guy Hirsch
en Jean Leray onafhankelijk van elkaar meerdere belangrijke resultaten; één ervan
draagt de naam theorema van Leray-Hirsch. Het recente werk van Jean Dieudonné
over de geschiedenis van de topologie citeert rijkelijk uit het werk van Hirsch en
beklemtoont de betekenis van zijn benadering voor het later onderzoek van René
Thom, Jean-Louis Koszul, Jean-Pierre Serre en Armand Borel. Hirsch stelde een
formule voor voor de berekening van de homologie van het quotiënt van een
compacte connexe Lie-groep door een gesloten connexe deelgroep van dezelfde
rang. Jean-Louis Koszul, Jean Leray en Elie Cartan leverden, onder verschillende
hypothesen, bewijzen van deze formule van Hirsch. Guy Hirsch gaf ook een
interessant voorbeeld van projectief vlak van octaven, een topologische variëteit
met dimensie 16 waarvoor de axioma's m.b.t. de invalsrichting van de rechten van
een projectief vlak gelden en die later zou worden bestudeerd door Armand Borel.
De belangstelling van Hirsch voor de wiskunde is niet beperkt gebleven tot de
algebraïsche topologie. Hij had ook veel interesse voor de grondslagen en de filosofie
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van de wiskunde (vooral van de waarschijnlijkheidsrekening), en voor de
wetenschapsgeschiedenis. Hij redigeerde het hoofdstuk over de algebraïsche
topologie in een bekend collectief werk onder leiding van Jean Dieudonné, Abrégé
d'histoire des mathématiques, 1700-1900. Ook was Hirsch vanaf 1947 secretaris
van het Belgisch Wiskundig Genootschap. Voor het Bulletin ervan maakte hij
meerdere lange analyses van boeken. Ze overstegen de eenvoudige kritiek of
beschrijving en waren eigenlijk korte monografieën over het thema van het
geanalyseerde boek. Het Belgisch Wiskundig Genootschap heeft hem vereerd met
een uitgave van een selectie uit zijn werk, wat nog meer
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uitstraling gaf aan zijn bijdrage tot de wiskunde. Hirsch was lid van de Koninklijke
Academie van België, het Nationaal Comité voor Wiskunde en het Nationaal Comité
voor Logica, Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschappen.

▪ De algebra
Gustave Verriest (1880-1951), een leerling van de La Vallée Poussin, was een man
met een grote ontwikkeling. In 1925 stichtte hij de Kring der Vlaamse Professoren.
Hij was een overtuigd aanhanger van de tweetaligheid aan de Leuvense universiteit
en lid van de Koninklijke Academie van België. Hoewel hij geen belangrijk origineel
werk heeft nagelaten, introduceerde hij te Leuven de methodes van de moderne
algebra die hij in Göttingen had geleerd en schreef hij waardevolle handboeken en
algemene werken. Hij was een uitmuntende vulgariserend auteur over wiskunde,
die in 1948 voor de Belgische radio een reeks van vier gesprekken over de wiskunde
samenstelde.
Robert F. Ballieu (1914-1980) had aan de universiteit van Leuven een zware
onderwijstaak te vervullen: algebra en analyse, methodologie van de wiskunde,
projectieve meetkunde en waarschijnlijkheidsrekening. Na briljante wiskundestudies
te Leuven en een verblijf aan de Ecole normale supérieure te Parijs bestudeerde
Ballieu, in navolging van Paul Montel (1875-1975), de begrenzing en de lokalisering
van de nulpunten van polynomen van een complexe veranderlijke. Het is een
vraagstuk dat teruggaat tot Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), die in 1829 bewees
dat alle complexe wortels van de vergelijking
n

n-1

anz + an-1z + ... + a1z + a0 = 0
een kleinere modulus hebben dan de positieve wortel van de vergelijking
n
n-1
|an|x - |an-1|z - ... -|a1|x + |a0| = 0
Ballieu heeft in 1936 de optimale grenzen gevonden voor p wortels van bepaalde
vergelijkingen, in functie van de p eerste coëfficiënten a0, a1,..., ap-1, van de
vergelijking. Zijn resultaat is een uitbreiding van het klassieke theorema van Cauchy
en omvat, als bijzondere gevallen, resultaten van Van Vleck en Montel. De bijdragen
van Ballieu werden becommentarieerd in het verzameld werk van Montel en worden
ook geciteerd in het referentiewerk over de geometrie van de polynomen van Morris
Marden (1905-1991).

▪ De toegepaste wiskunde
Georges Lemaître (1894-1966) kennen we vooral als vader van de theorie van het
uitdijend heelal en de big bang. Maar ook zijn bijdrage tot de wiskunde, die gaat
van de theorie van de elliptische integralen over de numerieke analyse en het
elementair rekenen tot de theoretische mechanica, was belangrijk. Lemaîtres
doctoraatsverhandeling (het equivalent van de huidige licentie), geredigeerd onder
leiding van Charles-Jean de La Vallée Poussin, handelde over de benadering van
functies van meerdere veranderlijken door polynomen. De studie van de beweging
van drie puntmassa's onderworpen aan de gravitatiewet van Newton (het befaamde
‘drielichamenprobleem’) leidde tot een stelsel differentiaalvergelijkingen waarbij
singulariteiten optreden die corresponderen met botsingen tussen de lichamen. De
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regularisatie van dit probleem bestaat uit de introductie van nieuwe coördinaten die
de dubbele schokken doen verdwijnen. Een dergelijk coördinatenstelsel is door
Lemaître ingevoerd tussen 1952 en 1954 en draagt zijn naam. We onthouden ook
Lemaîtres passie voor rekenmachines. In de jaren '50 introduceerde hij aan de
Leuvense universiteit de eerste elektronische rekenmachine. Lemaître had ook veel
interesse voor het aanleren van de elementaire rekentechnieken en stelde voor
nieuwe cijfers te gebruiken: ‘Zal men zich onnodig blijven vermoeien, anderen een
vermoeidheid blijven opleggen die men zou kunnen vermijden door de traditionele
routine van zich af te zetten, en een einde te maken aan de Arabische overheersing,
door van de drempel van de beschaving het spectrum van Pythagoras te
verwijderen? Ik weet hoezeer dit voor sommigen utopisch kan lijken, en toch kan ik
niet beletten te denken dat indien deze rekentechnieken en deze nieuwe cijfers
werkelijk worden uitgetest, verbeterd en uiteindelijk aanvaard zullen
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worden. Maar zal men het proberen? Chi lo sa?’ We kennen het antwoord: niet de
nieuwe cijfers maar de rekenmachines hebben onze rekengewoonten gewijzigd.
De bedenker van de oeratoomhypothese werd met eerbewijzen overladen: hij was
de eerste laureaat van de Francqui Prijs (1934), lid (1940) en voorzitter (1960) van
de Pontificale Academie voor Wetenschappen, lid van verschillende andere
buitenlandse academiën en doctor honoris causa van meerdere universiteiten,
laureaat van de tienjaarlijkse prijs voor toegepaste wiskundige wetenschappen voor
de periode 1933-1942. De Académie royale de Belgique, waarvan Lemaître
gedurende meer dan dertig jaar lid was, heeft de honderdste verjaardag van zijn
geboorte gevierd met de publicatie van een selectie uit zijn wetenschappelijk oeuvre.
De onderwijsmethoden die Lemaître hanteerde (aan de universiteit van Leuven)
pasten zeker niet in de fast-food-pedagogie die vandaag door sommigen wordt
opgehemeld. Zijn minachting voor administratie was spreekwoordelijk. De moderne
opvattingen zouden zeker niet kunnen rekenen op het enthousiasme van deze
kleurrijke kanunnik.
Maurice Anthony Biot (1905-1985) studeerde eerst voor ingenieur en werd daarna
doctor in de wetenschappen aan de universiteit van Leuven. Hij was onderzoeker
bij Caltech en het NFWO. In Harvard begon hij zijn loopbaan als hoogleraar. Hij
werkte achtereenvolgens aan de universiteiten van Leuven, Columbia en Brown.
Samen met Theodor von Kármán (1881-1963) schreef Biot Mathematical Methods
in Engineering, een van de beroemdste werken over toegepaste wiskunde in het
Engelse taalgebied. Het werd vertaald in het Frans, het Spaans, het Portugees, het
Russisch, het Turks, het Japans, het Pools, het Hongaars en het Italiaans. Biots
werken handelen hoofdzakelijk over verschillende aspecten van de mechanica van
de continue media en hun toepassingen in de luchtvaart en de mechanica van de
poreuze gronden. Om poreuze stoffen te beschrijven voegde Biot twee
supplementaire coëfficiënten toe aan de beroemde coëfficiënten van Lamé - vandaag
bekend als de coëfficiënten van Biot - en ontwikkelde een theorie over de
voortplanting van golven in deze stoffen. Zijn studies van de mechanica van sondes
onderworpen aan een initiële druk hebben toepassingen in de
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geologie en de studie van composietmaterialen. Biot ontwierp eveneens een nieuw
theoretisch kader voor de thermodynamica. Ook hij heeft veel eerbewijzen ontvangen,
zowel in de USA, waar hij lid werd van onder meer de American Academy of Art
and Science en de Timoshenko-Medaille en de Théodore von Kármán-Medaille
ontving, én in België, waar hij geassocieerd lid van de Académie royale de Belgique,
doctor honoris causa van de universiteit van Luik en laureaat van de André Dumont
Prijs van de Leuvense ingenieursvereniging werd.
Louis Bouckaert (1909-1988), een leerling van de theoretische fysicus Charles
Manneback (1894-1975), studeerde voor ingenieur te Leuven. Hij werd docent in
1937 en gewoon hoogleraar in 1941. Ook na de scheiding van KULeuven en UCL
bleef hij professor aan beide instellingen. In de jaren '30 verbleef Bouckaert aan het
Institute for Advanced Study in Princeton, waar hij bevriend geraakte met de
beroemde Franse wiskundige André Weil (1906-1998). Via niet gesigneerde, aan
Bouckaert overgemaakte brieven - die ze ondertekende en naar Frankrijk doorstuurde
- kon de wegens de mobilisatie naar Finland gevluchte Weil tijdens de oorlog zonder
gevaar communiceren met zijn echtgenote. In 1936 publiceerde Bouckaert samen
met Wigner en Schmoluchowski een beroemd werk over de theorie van de zones
van Brillouin en de symmetrie van de golffuncties in kristallen. Het wiskundig belang
ervan ligt in de constructie van de eerste oneindige representaties van oneindige
groepen. Terug in Leuven vatte Bouckaert met de hem eigen bekwaamheid en
minzaamheid een zware onderwijsopdracht aan in de wiskunde, de mechanica en
de mathematische fysica. Hij was lid van de Koninklijke Academie van België en
ondervoorzitter van het Nationaal Comité voor Wiskunde.

▪ De organisatie van het wiskundig onderzoek
Het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FNRS-NFWO) werd op 2
juni 1928 opgericht als gevolg van de opmerkelijke redevoering van Koning Albert
in 1927. Hoewel de Belgische wiskundigen geen hoge financiële eisen stelden en
dus geen groot aandeel hadden in de verdeling van de kredieten en subsidies van
deze belangrijke instelling, kregen zij toch voortdurend en onder diverse vormen
hulp van dit Fonds: de mandaten van aspirant, onderzoeksstagiair, bevoegdverklaard
navorser, onderzoeksdirecteur; de toekenning van onderzoekskredieten (sinds
1946); steun voor de organisatie van wetenschappelijke congressen; contactgroepen.
Het wiskundig leven in België werd er ingrijpend door getransformeerd. Hopelijk
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heeft het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, dat momenteel volledig is
gefederaliseerd en zoals andere instellingen te kampen heeft met een
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gebrek aan belangstelling voor fundamenteel onderzoek vanuit een bepaalde hoek,
zijn mooiste jaren nog niet achter de rug.
Een andere, thans verdwenen instelling (indien niet op papier dan toch de facto)
gaf een kwarteeuw lang een impuls aan de Belgische wiskunde waarvan de gevolgen
nog steeds voelbaar zijn. Op voorstel van de professoren wiskunde van de
universiteiten van Brussel en Luik besloten Minister van Openbaar Onderwijs Camille
Huysmans en zijn secretaris-generaal J. Kuypers in 1948 tot de creatie van het
Belgisch Centrum voor Wiskundig Onderzoek. Dit centrum werd belast met de
organisatie van internationale colloquia over een specifiek probleem, de organisatie
van lezingen door wiskundigen op doorreis, de ontwikkeling van wiskundige
rekencentra, en het bevorderen van de deelname van jonge Belgische wiskundigen
aan conferenties in de Belgische universiteiten. De 25 colloquia die het Centrum
tussen 1949 en 1972 organiseerde, waren opmerkelijk door de kwaliteit van de
deelnemers en lagen aan de basis van meerdere belangrijke theorieën. Doordat ze
alle tendensen in België én de grote hedendaagse stromingen (algebraïsche
meetkunde, algebraïsche topologie, differentiaalmeetkunde, functies van meerdere
veranderlijken, differentiaalvergelijkingen, mathematische statistiek, getallentheorie,
algebra, theorie van de reeksen, relativiteit, numerieke analyse, nietlineaire
differentiaalanalyse) bestreken, stelden deze colloquia de Belgische wiskundigen
in staat beroemde mathematici te beluisteren en te ontmoeten, vb. Adams, Behnke,
Bergmann, Borel, Cartan, Cartier, Conti, Darmois, Eckmann, Ehresmann, Eilenberg,
Erdös, Favard, Fenchel, Garnier, Hopf, Kähler, Köthe, Leray, Lichnerowicz, Lions,
Mac Lane, Montel, Mordell, Nirenberg, Olech, Orlicz, de Rham, Roth, Schouten,
Severi, Serre, Picone, Santalo, Schwartz, Segre, Thom, Van der Waerden, Weil,
Whitehead en Yosida. De verslagen van al deze colloquia werden gepubliceerd. Zij
vormen één van de parels van de Belgische wiskundige publicaties. Bij de oprichting
van het Centrum werd Charles-Jean de La Vallée Poussin tot erevoorzitter verkozen.
Een van de eerste taken van het Centrum was de publicatie van het laatste
overzichtswerk van de Nestor van de Belgische wiskunde. Lucien Godeaux
(1887-1975) was voorzitter van het Centrum van 1948 tot 1966. Hij was er de grote
bezieler van tijdens haar meest actieve periode.
Godeaux was, samen met Théophile De Donder en Alfred Errera, medeoprichter
van de Wiskundige Kring (1921), die in januari 1922 werd omgedoopt tot Belgisch
Wiskundig Genootschap. De Donder werd de eerste voorzitter. Guy Hirsch, het
grote werkpaard van het Genootschap na de Tweede Wereldoorlog, was secretaris
vanaf 1947 tot aan zijn dood. Het Belgisch Wiskundig Genootschap organiseerde
wiskundige bijeenkomsten en publiceerde vanaf 1948 het Bulletin de la Société
mathématique de Belgique, tussen 1977 en 1993 aangevuld met de B-reeks Bulletin
de la Société mathématique de Belgique - Tijdschrift van het Belgisch Wiskundig
Genootschap. Sinds 1994 draagt het tijdschrift als titel Bulletin of the Belgian
Mathematical Society - Simon Stevin, aangezien het is samengesmolten met het
te Gent uitgegeven tijdschrift Simon Stevin. Het Bulletin heeft steeds synthesewerken
en onderzoeksrapporten gepubliceerd. Meerdere jonge Belgische wiskundigen
publiceerden er hun eerste onderzoek. Het tijdschrift geeft een vrij precies beeld
van het wiskundig onderzoek in België in de tweede helft van de 20ste eeuw. Vrij
snel werden er ook uitvoerige besprekingen van werken in opgenomen, de meeste
van de hand van Guy Hirsch.
We vermelden tot slot nog het Nationaal Comité voor Wiskunde, een emanatie
van de Académie royale de Belgique en de Koninklijke Vlaamse Academie van
België. Het heeft tot doel de studie van de verschillende disciplines van de wiskunde
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in België te bevorderen en te coördineren. Bovendien verzorgt het de relaties met
de Internationale Unie voor Wiskunde.

▪ De strijd rond de moderne wiskunde
Het verhaal over de Belgische wiskunde in de tweede helft van de 20ste eeuw zou
niet volledig zijn zonder aandacht te besteden aan de twisten en heisa die gepaard
gingen met de invoering van de moderne wiskunde in het lager en middelbaar
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onderwijs. Indien een buitenaards wezen de pers van de eerste 150 jaar van de
Belgische onafhankelijkheid kon analyseren, dan zou het waarschijnlijk concluderen
dat dit de enige belangrijke gebeurtenis in de wiskunde is geweest. Het is immers
de enige gebeurtenis die meermaals met sprekende titels de koppen van kranten
of tijdschriften heeft gehaald.
De introductie van de taal van de verzamelingenleer en de axiomatische methode
hebben geleidelijk het uitzicht van de wiskunde veranderd. Juist voor de Tweede
Wereldoorlog besloot een groep Franse wiskundigen onder het pseudoniem Bourbaki
de wiskunde in zijn geheel te herschrijven. Ze hielden rekening met de moderne
evolutie en gingen van de meest algemene naar de meest bijzondere structuren.
Hun ontegensprekelijk wetenschappelijk inzicht ging hand in hand met een zeker
intellectueel terrorisme. De groep heeft bijzonder veel invloed uitgeoefend op de
naoorlogse ontwikkeling van de wiskunde. In verschillende landen dachten sommigen
er ook aan deze revolutie door te voeren in het middelbaar onderwijs.
Deze beweging vond in België een groot voorvechter in de persoon van Georges
o

Papy ( 1920), een leerling van Lepage. Vanaf 1956 was hij professor algebra aan
de Université libre de Bruxelles. Omdat hij niet langer in een ivoren toren wilde
werken aan de theorie van de gealterneerde vormen begon hij belangstelling te
tonen voor experimenten in verband met de vernieuwing van het wiskundeprogramma
voor aspirant-kleuterleidsters, van wie werd gezegd dat ze niet veel aanleg hadden
voor wiskunde. Op 24 mei 1961 creëerde hij het Centre belge de Pédagogie
mathématique (CBPM). Het doel ervan was ‘de studie, de verbetering en de
hervorming van het wiskundeonderwijs, en in het bijzonder de promotie, de
ontwikkeling en de verspreiding van het onderwijs van de moderne wiskunde’. De
uitdrukking moderne wiskunde werd op handige wijze gelanceerd. Iedere opposant
werd afgeschreven als een traditionalist of een reactionair. Er was enkel keuze
tussen de nieuwe ‘mathématique de Papy’ en de ‘mathématique de papa’!
Beroepswiskundigen, ingenieurs en natuurkundigen traden met elkaar in het strijdperk
en bestookten elkaar onafgebroken met wetenschappelijke én emotionele
argumenten tijdens bewogen bijeenkomsten waar de leraars uit het middelbaar, de
ouders van de leerlingen en de stomverbaasde journalisten zich meestal tevreden
moesten stellen met het tellen van de punten. Papy had slaafse volgelingen en
overtuigde tegenstanders. De reeds behoorlijk uit de hand gelopen twist kreeg nog
een politiek tintje toen de aftredende Minister van Openbaar Onderwijs een
omzendbrief ondertekende die de invoering regelde van de moderne wiskunde in
het begin van het schooljaar 1968.
Ondanks het enthousiasme van de gangmakers, waardoor de interpretatie van
de eerste experimenten enigszins werd vertekend, en de omscholing vanuit
verschillende instanties, waren de leraars helemaal niet voorbereid. De nieuwe
handboeken
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bereikten zelden het niveau van de indrukwekkende verzameling die Papy had
gepubliceerd. In 1972 verklaarde Papy zelf aan de pers: ‘De boodschap van de
promotors van de hervorming van het wiskundeonderwijs is overal ter wereld zoek
geraakt... het schip van de hervorming is gestrand’. Een nieuwe, minder
gemediatiseerde hervorming vond plaats in 1978.
o

Nicolas Rouche ( 1925), hoogleraar aan de Université catholique de Louvain en
specialist in de stabiliteit van de differentiaalvergelijkingen, is ook een
wiskundepedagoog. In 1982 stelde hij: ‘De bocht van de wiskunde in 1968 is
ongetwijfeld nodig geweest. [...] Maar men heeft onnodig een te formele, te
symbolische wiskunde ingevoerd. [...] Het fundamentele gebrek dat moest worden
overbrugd situeerde zich op het vlak van de intuïtie en op dat van de door de
hervorming zwaar gehavende meetkunde’. In 1977 stichtte Rouche, die erg gevoelig
is voor de epistemologische en historische aspecten van het wiskundeonderwijs,
de Groupe d'Enseignement mathématique. Sinds 1992 is hij de drijvende kracht
achter het Centre de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (CREM),
dat gevestigd is te Nijvel. De belangrijkste doelstelling ervan is het onderzoek van
het wiskundeonderwijs in Franstalig België, van kind tot volwassene, en de
permanente vorming van wiskundeleraren.
Na 1968 wisselden de hervormingen en tegenhervormingen elkaar af. Het debat
is nog lang niet gesloten. De talrijke bijeenkomsten en witboeken over het
wiskundeonderwijs leveren het bewijs. Na een te lange periode van immobiliteit,
gevolgd door een golf van hervormingen, is het voor het onderwijs van de elementaire
wiskunde moeilijk om de stijl en de programma's te vinden die het mogelijk maken
de 21ste eeuw succesvol en doeltreffend aan te vatten. Maar dat is een probleem
dat zeker niet alleen beperkt is tot de wiskunde.

▪ De Belgische wiskundigen in het buitenland
Hoewel we niet genoeg afstand kunnen nemen om een juiste beoordeling te geven
van de bijdragen van de talentrijke wiskundigen die momenteel aan onze
universiteiten actief zijn, zou het spijtig zijn enkele Belgische wiskundigen onvermeld
te laten die buiten de landsgrenzen een onbetwistbare reputatie hebben opgebouwd.
o

Jacques Tits ( 1930) is momenteel hoogleraar aan het Collège de France. Als
wonderkind werd hij in december 1944 de primus van het toelatingsexamen van de
ULB. In januari 1945 begon hij op veertienjarige leeftijd aan de eerste kandidatuur
wiskunde! Op zijn achttiende was hij licentiaat. Op 19-jarige leeftijd werd hij doctor
met een proefschrift, onder leiding van Paul Libois, over de classificatie van exact
n-transitieve eindige groepen (dat de resultaten van Zassenhaus bevestigde en
uitbreidde), en over de groepen affiniteiten en projectiviteiten. Tits verbleef meerdere
jaren aan het Institute for Advanced Study in Princeton en aan het ETH te Zürich.
Daar bekwaamde hij zich in de theorie van de Lie-groepen, die een centrale plaats
innemen in de huidige wiskunde. Alhoewel reeds benoemd als docent (1957) en
hoogleraar (1962) aan de ULB, aanvaardde Tits in 1964 een leerstoel aan de
universiteit van Bonn. Hij verbleef er tien jaar, waarna hij het Collège de France
vervoegde voor de leerstoel Théorie des Groupes. Tits is doctor honoris causa van
meerdere universiteiten (waaronder Gent en de UCL in België), is lid van het Institut
de France en van meerdere wetenschappelijke genootschappen (waaronder de
Académie royale de Belgique), en heeft talrijke wetenschappelijke onderscheidingen
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gekregen, zoals de prestigieuze Wolf-Prijs (1993), die hij deelt met Mikhael Gromov
o

( 1943). Er is waarschijnlijk geen betere beoordeling van zijn bijdrage tot de wiskunde
dan degene die bij de toewijzing van deze prijs werd gegeven: ‘Tits heeft
verschillende fundamentele bijdragen geleverd tot de theorie van de groepen en
hun interactie met de meetkunde. Hij heeft de flattheorie ontwikkeld als centraal
principe en als krachtig hulpmiddel voor een verbazend breed spectrum van
problemen in de groepentheorie en in de meetkunde. Deze meetkundige benadering
in de groepentheorie is toepasbaar op eindige, p-adische en aritmetische groepen,
en heeft nuttig werk geleverd in de meeste grote ontwikkelingen van de laatste
twintig jaar. Omgekeerd gebruikt zijn
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werk de groepentheorie ook om talrijke diepgaande bijdragen tot de meetkunde
mogelijk te maken’. Een ‘flat’ is een simpliciaal complex dat de vereniging is van
subcomplexen, die appartementen worden genoemd en aan een aantal voorwaarden
voldoen. Deze objecten liggen aan de oorsprong van gewaagde wiskundige
speculaties. Tits' methoden zijn van het grootste belang geweest voor een van de
spectaculairste verwezenlijkingen van de moderne algebra, nl. de volledige
classificatie van de eindige simpele groepen, voltooid in 1981, en in het bijzonder
54

voor de studie van het ‘monster’ van Fischer-Griess, dat meer dan 10
telt.

elementen

o

David Ruelle ( 1935) studeerde aan de Faculté polytechnique van Mons en de
ULB, waar hij in 1959 doctor in de wetenschappen werd. Hij was onderzoeksassistent
en ‘Privatdozent’ aan het ETH te Zürich en lid van het Institute for Advanced Study
in Princeton. Sinds 1964 is hij hoogleraar aan het Institut des Hautes Etudes
scientifiques van Bures-sur-Yvette (Frankrijk). Zijn werken handelen over
mathematische fysica en de theorie van de dynamische systemen. In de
mathematische fysica bedacht hij een asymptotische voorwaarde die de definitie
van de S-matrix in de kwantum veldtheorie toelaat alsook een definitie en een studie
van de evenwichtstoestanden en toestanden van Gibbs voor oneindige systemen.
In de theorie van de dynamische systemen heeft hij samen met de Nederlander
Floris Takens aangetoond dat vreemde attractoren een rol spelen in de verklaring
van de turbulentie, wat intussen experimenteel bewezen is. Hij is dus een van de
ontwerpers van de chaostheorie, één van de nieuwe paradigma's van de
hedendaagse wetenschap. Naast gewaardeerde handboeken schreef Ruelle ook
een opmerkelijk en boeiend vulgariserend werk, Hasard et chaos. Nooit heeft hij
geaarzeld om de betreden paden te verlaten. Ruelle is lid van het Institut de France
en doctor honoris causa van meerdere universiteiten (waaronder die van
er

Mons-Hainaut). In 1979 ontving hij in Monaco de Prix Albert I .
o

De loopbaan van Pierre Deligne ( 1944) gelijkt sterk op die van Tits. Hij was pas
twintig toen hij in 1966 na twee jaar studie slaagde in het licentieexamen wiskunde
aan de ULB. Op aanraden van

Jacques Tits. Brussel, FNRS ▪

Tits liep hij ook stage in Parijs. Hij maakte zijn proefschrift in Parijs, maar verdedigde
het te Brussel in 1968. Ondanks zijn benoeming als docent aan de ULB, weerstond
Deligne niet aan de lokroep van het Institut des Hautes Etudes scientifiques van
Bures-sur-Yvette. Vanaf 1968 was hij er gastprofessor en werkte hij er samen met
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Alexandre Grothendieck ( 1928). In 1970 werd hij er vast hoogleraar, maar in 1968
verliet Deligne Frankrijk voor een leerstoel aan het Institute for Advanced Study in
Princeton. Delignes bijdragen betreffen hoofdzakelijk de algebraïsche meetkunde,
d.w.z. de studie van het geheel van de oplossingen van veeltermvergelijkingen
(algebraïsche variëteiten), in het bijzonder over eindige lichamen. Zijn gemengde
Hodge-theorie heeft meerdere toepassingen in de studie van families van projectieve
variëteiten, van differentiaalvergelijkingen op een algebraïsche variëteit, en in de
homotopie van de complexe variëteiten. In 1971 bewees Deligne een hypothese
die André Weil in 1949 had geformuleerd over de eigenschappen van een zetafunctie
(analoog aan die gebruikt door Charles-Jean de La Vallée Poussin en Jacques
Hadamard voor het bewijs van het theorema van de priemgetallen), die de
aritmetische informatie van de algebraïsche variëteiten encodeert op een eindig
lichaam. De oplossing van de hypothese van Weil
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Pierre Deligne. Brussel, FNRS ▪

Jean Bourgain. Privé-collectie ▪

had meerdere gevolgen voor de getallentheorie. Zij bezorgde Deligne in 1975 de
vijfjaarlijkse prijs van het FNRS en in 1978 de Fields-Medaille. In 1988 kreeg hij de
prestigieuze Crafoord-Prijs, samen met Alexandre Grothendieck (die hem weigerde).
Deligne is lid van het Institut de France, de Amerikaanse Academie voor Kunsten
en Wetenschappen en de Académie royale de Belgique.
o

Jean Bourgain ( 1954) studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. In
1977 werd hij op drieëntwintigjarige leeftijd doctor in de wetenschappen onder de
leiding van F. Delbae. Eerst was hij onderzoeker bij het NFWO en gastprofessor
aan de universiteiten van Paris VI, Orsay en Chicago. In 1985 werd Bourgain
benoemd tot hoogleraar aan de VUB. Hij werd ook titularis van de Doob-leerstoel
aan de University of Illinois te Urbana. In 1985 was hij laureaat van de vijfjaarlijkse
prijs van het NFWO. Het jaar daarop volgde hij Deligne op aan het Institut des
Hautes Etudes scientifiques te Bures-sur-Yvette. In 1993 vervoegde hij het Institute
for Advanced Study in Princeton en in 1994 ontving hij de Fields Medaille. Volgens
o

Luis Caffarelli ( 1948) bestrijkt het oeuvre van Bourgain ‘meerdere centrale domeinen
van de wiskundige analyse: de meetkunde van Banachruimten, convexiteit in hogere
dimensie, harmonische analyse, de ergodische theorie en de niet-lineaire
differentiaalvergelijkingen van de mathematische fysica. In al deze vraagstukken is
hij erin geslaagd spectaculaire vooruitgang te boeken op punten waar de progressie
al gedurende een hele tijd was gestaakt. Deze vooruitgang werd gerealiseerd door
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een beroep te doen op meerdere wiskundige domeinen tegelijk: de getallentheorie,
de combinatorische analyse, de waarschijnlijkheidsleer.’ De werken van Bourgain,
die met succes problemen behandelen waar zijn voorgangers voor terugschrokken,
getuigen van een buitengewoon analytisch vermogen, en hebben nog lang niet al
hun geheimen prijsgegeven.
Hoewel al deze wiskundigen van Belgische afkomst in het buitenland respect
afdwingen, is het bitter om vast te stellen dat het in eigen land onmogelijk is gebleken
om een Institut des Hautes Etudes scientifiques of een Institute for Advanced Study
op te richten. De Belgische wetenschap wacht dan ook met ongeduld op een nieuwe
redevoering van Seraing.
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5 De kernfysica en de deeltjesfysica
Pierre Marage
De kernfysica en de deeltjesfysica hebben in België sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog een belangrijke ontwikkeling gekend. Deze bloei was mogelijk door
de specifieke rol van België in het nucleaire landschap en door het optreden van
meerdere invloedrijke personen in het wetenschappelijke en politieke veld, zoals
blijkt uit de belangrijke rol van België bij het opstarten van CERN. De Belgische
wetenschappelijke teams kregen zo de middelen waarmee ze op een betekenisvolle
wijze konden bijdragen tot de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis, de
kwaliteit van het onderwijs en de technische vooruitgang. Dit artikel wil een kort
overzicht geven van de evolutie van het fundamenteel onderzoek in twee domeinen,
die aanvankelijk nauw verwant waren maar geleidelijk aan meer en meer een eigen
richting zijn uitgegaan.

▪ De vooroorlogse periode
In de eerste helft van de 20ste eeuw was België het toneel van enkele van de
markantste gebeurtenissen in de geschiedenis van de moderne fysica, de
Solvay-congressen voor fysica, die een grote rol hebben gespeeld in de beginfase
van de ontwikkeling van de kwantummechanica en de kernfysica. Toch namen de
Belgische fysici voor en juist na de Eerste Wereldoorlog een eerder bescheiden
plaats in. Jean Timmermans (1882-1971) had gelijk wanneer hij zei: ‘In het domein
van de exacte wetenschappen verwierven de universitaire onderzoekscentra pas
tegen het einde van de 19de eeuw het noodzakelijke personeel en materieel om in
relatief gunstige omstandigheden te kunnen werken. Het was echter vooral na 1920,
tijdens de periode van wederopbouw van het land, dat de vier universiteiten de
nodige middelen kregen voor een echt serieuze expansie’. Dit geldt in het bijzonder
voor de fysica.
De twee Belgische fysici die onmiddellijk na de oorlog aan de Solvay-congressen
deelnamen, Edmond Van Aubel (1864-1941) en Jules-Emile Verschaffelt
(1870-1955), waren uitstekende geleerden maar hun onderzoek had geen band
met de microfysica, en geen van beiden zou tijdens de congressen een voordracht
geven of zich actief in de debatten mengen.
Toch was er vóór de Eerste Wereldoorlog al een Belgisch fysicus die opviel door
een wetenschappelijke productie van zeer hoog niveau, in lijn met de thema's
behandeld tijdens de Solvay-congressen, waaraan hij vanaf 1924 actief zou
deelnemen: Théophile De Donder (1872-1957). Na een verblijf te Parijs, waar hij
onder meer werkte bij Henri Poincaré (1854-1912), wijdde hij zich aan de theorie
van de integraalinvarianten, de variatierekening en de relativiteitstheorie. Als
overtuigd relativist was De Donder trouwens een van de eerste geleerden die met
Albert Einstein (1879-1955) correspondeerde over diens gravitatietheorie. Hij zou
deze belangstelling overdragen op zijn vele leerlingen. Een ereplaats in deze groep
komt toe aan Jules Géhéniau (1909-1991), die ook met Louis de Broglie (1892-1987)
samenwerkte en, als hoogleraar aan de ULB, talrijke opmerkelijke werken schreef
over de veldentheorie, de kwantumelektrodynamica en de algemene relativiteit.
Overigens zouden De Donders cursussen over thermodynamica en fysische
scheikunde, in het bijzonder door toedoen van zijn leerling Frans van den Dungen
(1898-1965), een van de uitgangspunten vormen van de dankzij Ilya Prigogine
beroemd geworden Brusselse school voor thermodynamica.
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In de geschiedenis van de theoretische fysica staan de jaren '20 bekend voor de
formidabele ontwikkeling van het inzicht in atoomfenomenen. Volgend op de ‘oude
kwantumtheorie’ van Niels Bohr,
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vormde zich in 1925-1926 een nieuwe ‘kwantummechanica’, met bijdragen van
Louis de Broglie en Erwin Schrödinger (golfmechanica en theorie van de golffunctie),
Paul Dirac (niet-commutatieve kwantumalgebra), en Werner Heisenberg, Max Born
en Pascual Jordan (matrixmechanica). Nog in 1925 poneerde Wolfgang Pauli zijn
uitsluitingsprincipe, en introduceerden George Eugene Uhlenbeck en Samuel
Goudsmit het spinbegrip. In 1927 voerde Heisenberg zijn onzekerheidsbeginsel in.
Vanaf dan was de kwantumtheorie voor het grootste deel mathematisch gedefinieerd;
in 1927, tijdens het beroemde vijfde Solvay-congres, zouden Einstein en Bohr vooral
over interpretatieproblemen grondig met elkaar in botsing komen. Het jaar daarop
formuleerde Dirac zijn relativistische kwantumtheorie.
In België is de nieuwe theorie geleidelijk geïntroduceerd in het hoger onderwijs,
waar zij de aandacht trok van jonge onderzoekers. Eén van hen, Léon Rosenfeld
(1904-1974), leverde fundamentele bijdragen in verschillende domeinen van de
fysica. Na studies aan de universiteit van Luik verbleef Rosenfeld een jaar te Parijs,
waar hij omging met de Broglie en Langevin, twee jaar te Göttingen als assistent
van Max Born, en werkte hij onder Pauli's leiding te Zürich. Vanaf 1929 vertoefde
hij veel bij Niels Bohr, met wie hij nauw samenwerkte om de fundamenten van de
kwantummechanica op te helderen, wat hem tot één van de protagonisten maakte
van de ‘School van Kopenhagen’. In 1930 werd hij docent, en daarna hoogleraar,
aan de universiteit van Luik. Hij had er als leerling Jean Serpe, die met name de
wiskundige theorie van het neutrino met twee componenten bestudeerde. Rosenfeld
zou in 1941 zijn opdracht te Luik ruilen voor een leerstoel te Utrecht; in 1947 vertrok
hij naar Manchester om tenslotte, in 1958, een benoeming te aanvaarden bij Nordita
(Kopenhagen). Een van zijn vele verwezenlijkingen is de oprichting van het tijdschrift
Nuclear Physics, waarvan hij hoofdredacteur was.
Een van de grootste Belgische fysici is ongetwijfeld Georges Lemaître (1894-1966),
pionier van de kosmogonie en ontwerper van een model van expansie van het
universum vanuit een ‘primitief atoom’ in het raam van Einsteins algemene
relativiteitstheorie. Lemaître had ook belangstelling voor kosmische stralen en wijdde
van 1933 tot 1955 een vijftiental artikels aan de studie van hun banen in het
aardmagnetisch veld. Als docent aan de KULeuven heeft hij vanaf 1925 bijgedragen
tot de vorming van verschillende generaties fysici. Vermelding verdient tevens
Charles Manneback (1894-1975), docent te Leuven vanaf 1922, die een voorname
plaats zou innemen in het onderzoek en het onderwijs van de wiskundige
natuurkunde, met als favoriete terreinen de voortplanting van radiogolven en de
theorie van de vibratie- en rotatiespectra van moleculen.
Op experimenteel vlak waren de jaren '30 getuige van spectaculaire ontwikkelingen
die aan de wieg stonden van de kernfysica. In 1932 ontdekte James Chadwick het
neutron, Carl David Anderson het positron (in de kosmische straling) en Harold
Clayton Urey het deuterium, isotoop met massa 2 van waterstof. In 1929 had Ernest
Lawrence te Berkeley het eerste cyclotron gebouwd, met een diameter van enkele
centimeter. Drie jaar later observeerde hij voor het eerst een reactie van versnelde
protonen. Ook John Douglas Cockcroft en Ernest Walton bestudeerden in Cambridge
met een elektrostatische cascadeversneller kernreacties geïnduceerd door versnelde
protonen. Op het zevende Solvaycongres, in 1933, legde Heisenberg een rapport
voor
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Medaille met het portret van Charles Manneback. Luik, Centre d'Histoire des Sciences et
des Techniques ▪
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Het eerste cyclotron van de Katholieke Universiteit Leuven. Leuven, Archief KULeuven ▪

over de structuur van de atoomkern gebaseerd op het begrip isospin, en poneerde
Pauli het bestaan van een nieuw deeltje, het neutrino; aan de hand daarvan zou
Enrico Fermi in de volgende weken een verbazend complete theorie voorstellen
van de ß-radioactiviteit. De ontdekkingen volgden elkaar in snel tempo op: de
artificiële radioactiviteit door Frédéric Joliot en Irène Curie in 1934, de productie van
nieuwe isotopen door Fermi en de groep van Rome, de herkenning van elementen
met intermediaire massa tussen de desintegratieproducten van uranium door Otto
Hahn en Fritz Strassman, de interpretatie van het splijtingsproces door Lise Meitner
en Otto Frisch in 1939.
Het is al gezegd, het onderzoek in de experimentele fysica had in België vóór de
Eerste Wereldoorlog geen traditie. Maar in 1922 werd aan de polytechnische faculteit
van de ULB voor de cursus toegepaste fysica een jonge Zwitserse hoogleraar
aangesteld: Auguste Piccard (1884-1962), gespecialiseerd in precisiemetingen in
magnetisme (hij was assistent geweest van Pierre Weiss te Zürich) en radioactiviteit.
Rond 1925 vond de Union Minière du Haut-Katanga een onafhankelijke ijking van
zijn radiumproductie noodzakelijk, en deed een beroep op Piccard en zijn assistent
Paul Kipfer (1905-1980) in het kader van een met dit doel aan de ULB opgericht
Institut des Mesures. Kipfer, eveneens een Zwitser, had een dubbele loopbaan bij
Union Minière én bij de faculteit voor toegepaste wetenschappen van de ULB, waar
hij belangrijke taken zou vervullen in het onderwijs en de coördinatie van het
onderzoek in de kern- en elektronenfysica. In de jaren '30 richtte Piccard zijn
onderzoek op de studie van de kosmische straling, waarvan de Oostenrijkse geleerde
Victor Hess (1883-1964), door
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gebruik te maken van aan een ballon gehechte detectoren, vanaf 1911 had
aangetoond dat zij afkomstig was uit de hoge atmosfeer. Piccard construeerde
ballonnen waarmee hij zelf tot zeer grote hoogte opsteeg. Het maakte hem
wereldberoemd.
De universiteit van Leuven van zijn kant engageerde in 1929 als docent Marc de
Hemptinne (1902-1986), gevormd bij Victor Henry en bij Paul Scherrer te Zürich.
Gespecialiseerd in moleculaire spectroscopie legde de Hemptinne zich toe op het
exploiteren van de nieuwe experimentele ontwikkelingen. Geïnspireerd door
Mannebacks werk bestudeerde hij molecuulspectra waarbij waterstofatomen werden
vervangen door deuteriumatomen. In 1936 bouwde hij een isotopenscheider (koolstof
13) die de basis vormde voor het ‘Departement voor Nucleaire en Moleculaire Fysica’
van Leuven. Na een bezoek aan Lawrence te Berkeley nam hij zich voor een
cyclotron te bouwen om radioactieve atomen te produceren voor de studie van de
moleculaire structuur. In 1939, na een verblijf te Berkeley van zijn medewerkers
Jean-Marie Delfosse en Paul Capron, nam de Hemptinne contact op met ACEC,
maar het ver gevorderde project werd door de oorlog onderbroken.
Omstreeks dezelfde tijd startte ook het onderzoek in de nucleaire fysica en
scheikunde aan de universiteit van Luik. In 1935 werkte Georges Guében er aan
de constructie van een elektrostatische versneller.

▪ De uitbouw (van de Bevrijding tot de jaren '60)
De Tweede Wereldoorlog was een keerpunt in de houding van politieke
verantwoordelijken en burgers ten aanzien van de kracht van de techniek: was het
niet grotendeels dankzij haar dat de geallieerden de oorlog hadden kunnen winnen?
Daarbij was men er zich ook goed van bewust dat de technische vooruitgang stoelde
op wetenschappelijke vooruitgang en fundamenteel onderzoek, zoals was
aangetoond door de rol van de fysici tijdens de oorlog, o.a. bij de constructie van
de radar in Engeland en de realisatie van de Amerikaanse atoombommen. Niettemin
waren er velen die, na het dramatisch gebruik van de kernbom in Hiroshima en
Nagasaki en in de context van de nakende Koude Oorlog, hoopten op een betere
wereld en vooral heil verwachtten van het vreedzaam gebruik van kernenergie, of
er in elk geval een potentieel rendabele energiebron in zagen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het onderzoek in de kernfysica (in brede zin)
na de oorlog een geweldige bloei kende. In het specifieke geval van België is bekend
welke essentiële rol het ‘Belgisch’ (Congolees!) uranium - geleverd door Union
Minière - heeft gespeeld bij de vervaardiging van de bom van Hiroshima. De
financiële inbreng afkomstig uit de verkoop van het uranium en de voordelen van
de door Belgische industriëlen en politici met de Amerikanen onderhandelde toegang
tot de kerntechnologie zouden bijdragen tot de grote ontwikkeling van de nucleaire
industrie in België en, indirect, tot die van het toegepast en fundamenteel onderzoek.
In de eerste tien jaren na de oorlog kwam er geleidelijk een verwijdering tussen
de elementaire deeltjesfysica (‘hoge energie-fysica’) en de eigenlijke kernfysica
(‘lage energie’): de begrippen en verschijnselen, de instrumenten en de
opsporingstechnieken diversifieerden zich meer en meer; de deeltjesfysica kende
een opbloei die haar vlak tot een van de meest dynamische domeinen van de
naoorlogse wetenschap maakte. De Belgische wetenschap volgde deze beweging,
zowel door de ontwikkeling van onderzoeksteams als door haar zeer actieve bijdrage
tot het opstarten van CERN.
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▫ Het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen
Op institutioneel vlak bleef het onderzoek geconcentreerd in de universitaire
laboratoria, maar daarnaast ontstonden nieuwe onderzoeksinstituten zoals het
Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen. Reeds vanaf 1943 maakte het
NFWO voorbereidingen om het wetenschappelijke leven na de oorlog te hervatten.
Kort na de Bevrijding kreeg een commissie, voorgezeten door Frans van den Dungen,
prorector van de ULB, de opdracht de mogelijkheden voor onderzoek in verband
met kernenergie te bestuderen. Nadat zij tot de conclu-
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sie was gekomen dat de Belgische inspanningen voor de oorlog niet veel hadden
opgeleverd, onderzocht zij twee mogelijke structuren: de vorming van een nieuwe
nationale instelling (type Sterrenwacht) of de ondersteuning van de bestaande
universitaire laboratoria door het bevorderen van samenwerking. De commissie
koos voor de tweede oplossing, daar de eerste oplossing de bestaande onderzoeksen onderwijsequipes teveel zou ontmantelen.
Volgens deze richtlijn werd in 1947 het Interuniversitair Instituut voor Kernfysica
opgericht, een feitelijke vereniging onder de leiding van de directeur van het NFWO,
Jean Willems, en van Marc de Hemptinne. Het IIKF steunde het fundamenteel
onderzoek maar ook de meer op toepassing gerichte onderzoeken, zoals het
onderzoek van de Gentse groep Verhaeghe en de Leuvense rond Marc de
Hemptinne over de verspreiding en de absorptie van trage neutronen, of het
onderzoek over de bereiding van zuiver uraniummetaal door J. Van Impe aan de
ULB.
In 1951 werd het IIKF vervangen door het Interuniversitair Instituut voor
Kernwetenschappen, een instelling van openbaar nut belast met ‘het opzetten,
bevorderen en coördineren van wetenschappelijk onderzoek behorende tot de
kernwetenschappen met uitsluiting van de toepassingen’. Het IIKW, waarvan de
opdracht voortaan duidelijk was beperkt tot fundamenteel onderzoek, bleef nauw
geassocieerd met het NFWO, vermits de directeur (Jean Willems) en de
secretaris-generaal (Max Fréson) dezelfde waren in de beide instellingen, en beide
organisaties bovendien hetzelfde gebouw deelden in de Egmontstraat te Brussel.
De rectoren van de vier Belgische universiteiten, van de Faculté polytechnique van
Mons en van de Koninklijke Militaire School waren lid van de Raad van Bestuur.
Door de vorming van het IIKF, en nadien van het IIKW beschikte België over
wetenschappers die voltijds onderzoek deden, wat over het algemeen niet mogelijk
is in een universitair kader. Het aantal onderzoekers dat door het IIKF/IIKW werd
betaald, groeide van 10 in 1947, tot 34 in 1951 en 130 in 1959 (met daarnaast, op
dat ogenblik, 162 man technisch personeel). De kredieten werden verstrekt door
het Ministerie van Openbaar Onderwijs en vervolgens, vanaf 1952, door het
Commissariaat voor Atoomenergie, dankzij de winsten uit de verkoop van uranium
aan de Verenigde Staten.

Het Studiecentrum voor Kernenergie
Het toegepast onderzoek, voornamelijk met betrekking tot de reactoren, werd
losgemaakt van het IIKW en ondergebracht bij het in 1952 opgerichte Studiecentrum
voor de Toepassingen van Kernenergie (SCTK). Dat werd in 1957 het Studiecentrum
voor Kernenergie (SCK), met onderzoeksinstallaties te Mol. De vorming van deze
los van het IIKW staande instelling lijkt met name tot doel te hebben gehad de
relaties voortvloeiend uit de uraniumcontracten met de Amerikanen te verbeteren;
het moest waarschijnlijk ook de Amerikanen geruststellen door de te ‘links’
beschouwde leden van de Faculteit Wetenschappen van de ULB de toegang tot de
kerntechnologie te ontzeggen.
Wat betreft de vorming van Belgische wetenschappers en ingenieurs zouden
enkelen vanaf 1949 de reactor Oak Ridge in de Verenigde Staten bezoeken, echter
zonder toegang te krijgen tot spitstechnologie. Het uitsturen in 1952 van een missie
van een tiental Belgen voor specialisatiecursussen naar Argonne was belangrijk
voor de latere ontwikkeling van de Belgische kernindustrie. Het SCK was heel actief
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inzake reactoren (in het bijzonder de studie van de eigenschappen van materialen
die werden gebruikt voor reactoren), en zette tevens een programma op voor
onderzoek en ontwikkeling in de nucleaire metallurgie en scheikunde, en in de
afvalverwerking. Het centrum van Mol leverde voorts bijdragen tot de experimentele
fysica - in de neutronenfysica, de vaste stoffysica en de radiobiologie - alsook in het
domein van de theoretische fysica.

▫ De kernfysica
De universitaire programma's van de jaren '50
Reeds voor de oorlog had Marc de Hemptinne plannen om aan de universiteit van
Leuven een cyclotron te installeren. Begin 1945 ontmoette hij in Londen Guy
Tavernier, die aan het Imperial College werkte aan de constructie van een Van de
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Graaff-versneller van 2 MeV. Kort daarop zond hij zijn leerling Luc Gillon voor enige
maanden naar Londen; die zou wat later een Van de Graaff-versneller bouwen aan
de universiteit van Leuven.
Het plan voor de bouw van een cyclotron werd snel concreet dankzij een belangrijk
krediet van Union Minière (1947) aan elk van de vier Belgische universiteiten. Op
initiatief van de Hemptinne gebruikte de Leuvense universiteit dit krediet om, met
financiële steun van het IIKW, door ACEC een deuteronenversnellende cyclotron
van 13 MeV te laten bouwen die werd geïnstalleerd in het Centrum voor Kernfysica
te Heverlee. Van 1952 tot 1959 werd deze cyclotron gebruikt voor de productie van
radioactieve isotopen en snelle neutronen, vervolgens voor de studie van kernreacties
en voor de spectroscopie van deeltjes met korte levensduur.
Te Gent was de buitenlandse Francqui Leerstoel voor 1946-1947 aangeboden
aan Frédéric Joliot, die hem niet kon aanvaarden omwille van zijn taken als Hoog
Commissaris voor Atoomenergie. Op zijn aangeven werd de leerstoel ingenomen
door André Berthelot (1912-1986), wiens cursussen door een vijftigtal toehoorders
werden bijgewoond. Omringd door Franse en Belgische medewerkers bouwde hij
een laboratorium voor kernfysica, kort daarna overgenomen door Julien Verhaeghe
(1905-1972). In het midden van de jaren '50 construeerde de groep kernfysici van
de Gentse universiteit een eerste lineaire elektronenversneller (LINAC), met een
energie van 1,5 tot 4,3 MeV. Deze zou gedurende meerdere jaren met succes
functioneren, en stelde de groep in staat een heden nog steeds gewaardeerde
ervaring op te bouwen inzake het gebruik van dit type versneller, alsook inzake de
constructie en het in werking houden van de bundellijn.
Ook aan de Luikse universiteit werd het onderzoek in de kernfysica voortgezet
met de installatie in 1956 van een Van de Graaff-versneller van 2 MeV in het
laboratorium van professor Léon Winand te Val-Benoît. In 1972 werd een door het
IIKW gefinancierde Van de Graaff-versneller van 3 MeV in gebruik genomen. Ook
werden Cockcroft-Walton-versnellers gebruikt aan de Koninklijke Militaire School,
de ULB en het centrum voor kernfysica van de Faculté polytechnique te Mons.
Voorts dient nog vermeld het onderzoek in de nucleaire scheikunde uitgevoerd
door Julien Hoste te Gent (met een badreactor), door Paul Capron te Leuven en
door Georges Duyckaerts te Luik. Aan de ULB tenslotte deden Kipfer en Devooght
onderzoek naar de nucleaire metrologie.

Het advies van een expert
In het midden van de jaren '50 getuigden de Belgische programma's dus van een
zekere versnippering en waren ze, wat fundamenteel onderzoek aangaat, op
internationaal vlak niet altijd erg competitief. Bovendien differentieerden kernfysica
en deeltjesfysica zich snel. Vooral die laatste beleefde een ware boom dankzij de
ingebruikname van de Cosmotron van 3 GeV te Brookhaven (New York) in 1952,
en van de Bevatron van 6 GeV te Berkeley in 1954. Wat later werd de PS van 25
GeV van CERN te Genève in werking gesteld (eind 1959), gevolgd door de AGS
van Brookhaven het jaar daarop. Er rezen dan ook een aantal vragen omtrent de
onderzoeksperspectieven in België en de beste manier om de middelen te
optimaliseren. In die zin vroeg het bestuur van het IIKW, voorgezeten door Willems,
in de herfst van 1957 aan professor George B. Collins, voorzitter van het
Cosmotrondepartement en op sabbatverlof in Europa, een expertiserapport.

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

Collins bezocht uitgebreid de Belgische onderzoekscentra en overhandigde in
de lente een rapport van 9 bladzijden dat veel invloed zou hebben op de evolutie
van de deeltjesfysica. Het rapport is echter ook interessant voor de kernfysica, daar
het de visie geeft van een externe waarnemer. Eigenlijk was Collins vrij kritisch. Hij
meende dat teveel inspanningen gingen naar het uitsluitend laten functioneren van
de machines, en men voorts vaak met voorbijgestreefde concepten werkte. Hij
bekritiseerde tevens de manke samenwerking tussen de centra, de geringe openheid
tegenover het buitenland en het tekort aan onderzoekers in de leeftijdsklasse van
22 tot 35 jaar. Menende dat de kernfysica niet langer een voortrekkersrol speelde,
stelde hij de creatie voor van een interuniversitair laboratorium voor deeltjesfysica;
hij deed een hele reeks voorstellen die verder in dit hoofdstuk aan bod zullen komen.
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De pessimistische visie van Collins over de kernfysica lijkt ons nu overdreven, ook
al is het ongetwijfeld zo dat onder impuls van de uitgebreide mogelijkheden van
industriële toepassingen de kernfysica zich op een vrij ongeordende manier heeft
ontwikkeld, met een zekere verspilling van middelen tot gevolg en misschien ook
zonder voldoende reflectie over echt interessante en veelbelovende ontwikkelingen.
Maar voor wat de Belgische situatie betreft, bevatte de diagnose van Collins veel
waarheid, en heeft zij helpen vermijden dat het IIKW en de academische
verantwoordelijken nog langer hun middelen besteedden aan de ongecontroleerde
bouw van een reeks versnellers van lage energie bestemd voor de kernfysica.

De nieuwe machines
In het begin van de jaren '60 kwam de Commissie voor Lage Energieën van het
IIKW, voorgezeten door Marc de Hemptinne en met als secretaris Marcel Demeur,
professor theoretische kernfysica aan de ULB, met een ambitieus project: de creatie
van een groot nationaal interuniversitair centrum rondom een performante versneller.
Dit centrum zou een aantrekkingspool en een ontmoetingsplaats moeten zijn voor
onderzoekers en theoretici van verschillende universiteiten en het SCK te Mol. Het
onderzoek was toegespitst op de studie van botsingen van zware ionen (Marcel
Demeur) en de kernspectroscopie (Pierre Macq). In het heersende klimaat van
communautaire spanningen werd het plan echter begraven door Eerste Minister en
Minister van Wetenschapsbeleid Theo Lefèvre (CVP).
De nieuwe ontwikkelingen in de experimentele kernfysica bleven daardoor het
werk van universitaire equipes, in het bijzonder te Leuven onder impuls van Marc
de Hemptinne en onder leiding van Pierre Macq. Een nieuwe wending kwam er met
de in 1965 aangegane verplichting om in Waals-Brabant nieuwe
onderzoekslaboratoria in te planten voor de Franstalige Leuvense universiteit. Al
snel volgde de beslissing om in Louvain-la-Neuve een isochrone cyclotron te
installeren van ongeveer 100 MeV, die zou kunnen dienen als injector van een nog
veel krachtiger toestel. De financiering van dit toestel gebeurde door het
onderzoeksfonds van de UCL, het speciale transferfonds van de universiteit en het
IIKW. De intussen besliste verhuizing

Controlepaneel van de lineaire versnellar LINAC van de Genste universiteit. Gent. Archief
Universiteit Gent ▪
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van de UCL naar Louvain-la-Neuve begon met de overplaatsing van het departement
fysica; het nieuwe toestel, de CYCLONE (CYClotron de LOuvain-la-NEuve), trad in
werking in 1972. Het werd al snel een werkinstrument voor gebruik op
interuniversitaire en internationale basis.
Te Gent werd in 1965 een LINAC van 90 MeV geïnstalleerd; het transportsysteem
van de bundel en de installatie ervan waren, volgens de traditie van de groep,
hoofdzakelijk het werk van het laboratorium zelf.

▫ De elementaire deeltjesfysica
Het laboratorium van de ULB
Al voor de oorlog hadden Piccard, Kipfer en Cosyns aan de ULB interesse voor
kosmische straling. Hun onderzoek kende navolging en verdere ontwikkeling met
de aanstelling in 1948 van Occhialini als geassocieerd onderzoeker aan het Centre
de Physique nucléaire, opgericht in 1947 op initiatief van leden van de faculteiten
Wetenschappen en Toegepaste Wetenschappen, onder wie Jules Géhéniau.
Giuseppe Occhialini (1907-1994) was wereldberoemd, hoofdzakelijk omwille van
twee belangrijke bijdragen. In 1932 had hij met Patrick Blackett een Wilsonkamer
(nevelkamer) geconstrueerd, uitgerust met een dispositief gebaseerd op de
coïncidentie van twee Geigertellers, waardoor ze in werking schoot bij de doortocht
van deeltjes. Met deze aan kosmische straling blootgestelde kamer konden ze in
1933 Andersons ontdekking van het positron bevestigen, en de productie volgen
van elektronpositron-paren, ontstaan - conform aan Diracs theorie - door de conversie
van hoogenergetische fotonen. Occhialini's terugkeer naar Italië was van korte duur,
want reeds in 1937 week hij uit naar Brazilië wegens zijn afkeer van het fascisme.
In 1945 vervoegde hij de groep van C.F. Powell te Bristol, die bezig was met het op
punt stellen van fotografische emulsies in dichte lagen om de doortocht van geladen
deeltjes te visualiseren. Eind 1946 ontdekte Occhialini na waarnemingen gedaan
in het observatorium van Pic du Midi, een nieuw deeltje, het door Yukawa in 1935
voorspelde π-meson,
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evenals de desintegratie ervan in een ander deeltje, het μ-muon, dat men kan
gelijkstellen met de penetrerende component die in 1937 is waargenomen in de
kosmische straling.
Het artikel dat de ontdekking van Powell en Occhialini bekendmaakte, was eigenlijk
de start van een nieuwe fysica, die van de elementaire deeltjes, waarvan de lijst al
snel werd aangevuld met de ontdekking in de kosmische straling van de productie
van deeltjes die als ‘vreemd’ werden omschreven: de Κ-mesonen en Λ-hyperonen.
Onder Occhialini's impuls ontwikkelde het laboratorium van de ULB, dat door
talrijke buitenlandse onderzoekers werd bezocht, een onbetwist meesterschap in
de uiterst delicate behandeling van de kernemulsie en in de studie van de kenmerken
(massa en levensduur) van deeltjes geproduceerd door kosmische straling, op dat
moment de enige bron van nieuwe deeltjes. Vanaf 1954 pendelde Occhialini tussen
Milaan en Brussel, waar hij geassocieerd hoogleraar bleef tot in 1964.
De toekomst van het laboratorium van de ULB werd, net als de hele Belgische
deeltjesfysica, sterk getekend door Collins' rapport voor het IIKW, in het bijzonder
door het accent dat werd gelegd op de deeltjesfysica, en door de nadrukkelijke
vraag tot hergroepering van de middelen, wat veel later zou leiden tot de creatie
van het IIHE.

Collins' aanbevelingen
Het meest originele en interessante deel van Collins' rapport bestond uit
aanbevelingen inzake de oprichting van het interuniversitair (postdoctoraal)
laboratorium voor deeltjesfysica en de vorming van het onderzoekskader. Hij stelde:
‘het laboratorium zal als basis dienen voor de bestaande centra. Het mag niet
verworden tot een nieuw, relatief onafhankelijk laboratorium, en het mag nooit de
bestaande centra tot last zijn. [...] De samenwerking moet bestaan hetzij uit korte
bezoeken aan het laboratorium, hetzij uit langere verblijven [...]. Het moet dienen
als vormings- en onderzoekscentrum voor leden van de universitaire faculteiten’.
Concreet pleitte Collins ervoor om geen nieuwe versneller in België te bouwen.
Immers, om nuttige resultaten te leveren in het domein van de deeltjesfysica moest
zo'n versneller 0,5 tot 3 GeV bereiken, wat ‘een te grote stap zou zijn om mee te
beginnen [...]. De constructie van zo'n versneller zou niet binnen een redelijke termijn
kunnen worden voltooid zonder voor grote moeilijkheden te zorgen in de bestaande
installaties, waar het personeel zou worden afgeleid ten bate van de versneller’.
Collins vond eerder ‘dat het nieuwe laboratorium gericht zou moeten worden op de
voorbereiding en analyse van experimenten die effectief worden uitgevoerd met
hoogenergetische versnellers in andere landen’. Dit voorstel, geïnspireerd door de
interuniversitaire ervaring van Brookhaven, anticipeerde op de praktijk die in de
jaren '60 en '70 op grote schaal in Europa rond CERN tot ontwikkeling zou komen.
Ze was toen echter allesbehalve vanzelfsprekend.
Tenslotte deed Collins heel concrete voorstellen inzake de vorming van het
wetenschappelijk kader: ‘Een kleine groep competente jonge fysici, vertrouwd met
de moderne technieken van de deeltjesfysica, moet worden opgeleid om het
laboratorium te leiden. Bijgevolg stel ik voor een programma vast te leggen voor
postdoctorale beurzen voor studies in gespecialiseerde instellingen buiten België.
Deze beurzen moeten de jonge onderzoekers in staat stellen in contact te komen
en samen te werken met collega's van over heel de wereld, en hun toelaten de best
mogelijk vorming te verwerven [...]. Jaarlijks zouden 3 tot 6 beurzen moeten worden
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toegekend op basis van de verdiensten van de kandidaten, voor studieperiodes van
6 maanden tot 1 jaar’.

Het Belgisch Interuniversitair Laboratorium voor Hoge Energieën
Collins' programma werd grotendeels uitgevoerd, o.a. door de steun van Max Fréson,
secretaris-generaal van het NFWO. Vanaf 1959 werden jonge wetenschappers van
de vier universiteiten naar het buitenland gestuurd, telkens voor drie stages van
een jaar. Zij vertrokken naar Saclay bij Berthelot, naar CERN bij de groep van
Kovarski en Goldschmidt-Clermont, en naar Berkeley bij Alvarez. Daarnaast werd
vanaf 1961 te Brussel een Belgisch Interuniversitair Laboratorium voor Hoge
Energieën (BILHE) opgericht. Het werd eerst voorlopig geïnstalleerd in de
Troonstraat, daarna in de lokalen
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van de Koninklijke Militaire School in de Hobbemastraat, op de site van het
vacuümlaboratorium van professor Emile Thomas. André Berthelot was voorzitter
van het directiecomité; ook Yves Goldschmidt-Clermont en Emile Thomas zaten in
de directie. In 1964 werd Fernand Grard aangesteld als directeur van het
laboratorium. Grard had gestudeerd aan de ULB en was IIKW-onderzoeker aan de
Faculté polytechnique te Mons. Hij had de drie stages uit Collins' programma
afgewerkt. Léon Rosenfeld kreeg de rol van directeur met directe
verantwoordelijkheid bij het IIKW, bezocht regelmatig het laboratorium en wierp zich
op als woordvoerder bij het IIKW voor kredietaanvragen. Het BILHE telde snel een
tiental onderzoekers, afkomstig van de ULB-VUB, de UCL-KULeuven en Gent (Luik
hield zich eerder afzijdig op het vlak van de fysica van de hoge energieën).
Een specifiek programma voor deeltjesfysica werd gelanceerd. Het BILHE
specialiseerde zich in een vooruitstrevende en veelbelovende techniek: het bellenvat.
Ontwikkeld te Berkeley door Glaser en nadien, vanaf 1952, door Alvarez en zijn
medewerkers, laten bellenvaten toe het traject en de impuls van geladen deeltjes
te meten, wat het mogelijk maakt oneindig veel sneller te werken dan met de techniek
van de kernemulsie, en grote statistieken te verzamelen van interacties opgenomen
bij deeltjesversnellers. Dankzij bellenvaten zouden in de loop van de jaren '50 en
'60 tientallen nieuwe deeltjes, ‘resonanties’, worden ontdekt, waardoor grote
vooruitgang mogelijk was op het vlak van het inzicht in de structuur van de materie
(quarkmodel). Het BILHE zou zich vooral wijden aan de studie van de interacties
+

tussen Κ -mesonen en protonen en neutronen - via foto's van waterstofbellenvaten
van CERN -, en in het bijzonder aan de studie van resonanties en de interacties
tussen hadronen.

Het Interuniversitair Instituut van de Hoge Energieën (ULB-VUB)
Het laboratorium van de ULB werd vanaf 1960 de facto geleid door Jean Sacton,
die in Saclay had stage gelopen. Het bleef zich onafhankelijk van het BILHE
ontwikkelen met een onderzoeksprogramma dat in eerste instantie gericht bleef op
het gebruik van de kernemulsietechniek. Dezelfde techniek werd ook gebruikt bij
de versnellers van CERN en Brookhaven om de fysica van de hyperonen en de
hyperkernen te bestuderen, waarvoor ze bijzonder goed was aangepast: door de
stoffen te bestuderen die vrijkomen bij het verval van een kern na het opnemen van
een Κ-meson kan men informatie verwerven over de interacties tussen hyperonen
en nucleonen evenals over de structuur van de kern. Omdat de ontleding met de
microscoop van grote hoeveelheden emulsie een omslachtig werk is, leidden deze
experimenten al gauw tot internationale samenwerkingsverbanden van soms meer
dan tien laboratoria.
In de loop van de jaren '60 begon het ULB-laboratorium zijn activiteiten te
diversifiëren door deel te nemen aan de analyse van foto's van bellenvaten met
‘zware’ (freon, propaan) en cryogene vloeistoffen. Dit onderzoek had tot doel de
eigenschappen te bestuderen van de vreemde deeltjes en van hun interacties met
de materie, evenals de kenmerken van interacties van hadronen met waterstof en
deuterium.
Snel na de afscheiding van de ULB bezat ook de VUB een departement voor
elementaire deeltjesfysica onder leiding van Jacques Lemonne. De ULB en de VUB
besloten in 1972 tot de oprichting van een Interuniversitair Instituut van de Hoge
Energieën (IIHE), waarbinnen al het onderzoek voortaan gemeenschappelijk zou

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

gebeuren. In 1976 werd het laboratorium van het IIHE geïnstalleerd in de gebouwen
van de VUB aan de Pleinlaan.
In de loop van de jaren '70 bemoeilijkten de communautaire spanningen het
behoud van een nationaal laboratorium zoals het BILHE, hoewel er steeds een groot
evenwicht was geweest tussen Franstalige en Nederlandstalige onderzoekers. In
het vooruitzicht van een sluiting werd een ‘directie’ gevormd die rechtstreekse
verantwoordelijkheid droeg bij de IIKW; zij bestond uit Fernand Grard, Jacques
Lemonne en Jean Sacton.
In 1976 ging het BILHE effectief dicht en werd het personeel, op basis van eigen
keuze, verdeeld over het IIHE en de dienst deeltjesfysica die was opgericht door
en onder leiding stond van Fernand Grard aan de universiteit van Mons. Aan Vlaamse
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Een Κ meson interageert in een kernemulsie; daarbij worden een π meson en een Σ hyperon
geproduceerd. Brusse, Université libre de Bruxelles, Inter-University Institute for High Energies
(ULB-VUB) ▪

zijde verkoos de groep deeltjesfysica, opgericht in 1973 aan de UIA te Antwerpen
en geleid door Frans Verbeure, zich te verenigen met het IIHE en zelf geen autonome
infrastructuur te ontwikkelen. Het IIHE nam dus als het ware de plaats in van het
BILHE, maar dan eerder onder de vorm van een ‘confederatie’ van laboratoria dan
onder die van een nationaal laboratorium.

▫ De rol van België bij de oprichting van CERN
Het is onmogelijk de geschiedenis van de deeltjesfysica in België te behandelen
zonder te spreken over de creatie van CERN (Conseil européen pour la Recherche
nucléaire), en wel om twee redenen: enerzijds omwille van de centrale rol die CERN
heeft gespeeld voor de Belgische onderzoekers, anderzijds omwille van de zeer
belangrijke rol die Belgen en de Belgische Staat hebben gespeeld bij de oprichting
van CERN.

Een samenloop van belangen
Sterk vereenvoudigd kan men zeggen dat CERN is ontstaan uit het samengaan
van enerzijds de belangen van een groep topfunctionarissen van het
wetenschapsbeleid, gedreven door een sterk naoorlogs Europees ideaal (hoewel
ook tegelijk verdedigers van nationale belangen), en anderzijds van een groep
relatief jonge, ambitieuze fysici en ingenieurs die zich op wereldvlak naar de eerste
plaats wilden hijsen. Van bij het begin was de Belg Jean Willems (1895-1970) één
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van de hoofdrolspelers. Willems was secretaris van de ULB van 1921 tot 1928 en
werd bij de stichting van het NFWO in 1928 door Koning Albert I benoemd tot
directeur. Hij bouwde een indrukwekkende carrière uit als ‘hoge rijksambtenaar’ in
wetenschappelijke en universitaire aangelegenheden. Net zoals de twee andere
hooggeplaatste wetenschappelijke verantwoordelijken die doorslaggevend waren
bij de creatie van CERN, de Fransman Raoul Dautry, oud-minister en
administrateur-generaal van het Commissariaat voor Atoomenergie, en de Italiaan
Colonetti, voorzitter van de Nationale Onderzoeksraad van Italië, was Willems een
militant en overtuigd Europeeër.
Een belangrijke voorbereidende stap was de Europese cultuurconferentie van
december 1949, bijgewoond door talrijke personaliteiten, onder wie Paul Henri
Spaak. De subcommissie belast met wetenschappelijke problemen, met daarin
Willems en Manneback, lanceerde de idee van een Europese wetenschappelijke
samenwerking, en in het bijzonder de creatie van een Instituut voor Kernfysica. De
volgende stap werd gezet op een bijeenkomst van de UNESCO te Florence in 1950.
De Amerikaanse Nobelprijswinnaar Isidore Isaac Rabi legde er een verklaring af
waarin hij de Europese landen aanmoedigde hun krachten te bundelen in het domein
van de wetenschappen, en vermeldde expliciet de kernfysica. Dit werd gezien als
een groen licht van de Amerikanen; een resolutie werd aangenomen
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die de vorming van internationale onderzoekscentra aanmoedigde. Er was op dat
ogenblik dus een convergentie tussen de aspiraties van de wetenschappers die de
oprichting van zo'n centrum beschouwden als een uitstekend onderzoeksinstrument,
en de belangen van de politieke verantwoordelijken die het eerder zagen als een
middel om de Europese gedachte te verbreiden.

Belgische steun voor het meest ambitieuze project
In de volgende maanden intensifieerde de Franse fysicus Pierre Auger, directeur
van het departement exacte en natuurwetenschappen van de UNESCO, zijn
consultaties, wat leidde tot een bijeenkomst van specialisten in december 1950. In
een enthousiaste sfeer spraken de acht deelnemers, afkomstig uit Frankrijk, Italië,
België, Nederland, Zwitserland en Noorwegen, zich uit voor de bouw van een grote
versneller, nog krachtiger dan de versnellers van Brookhaven en Berkeley. Wat
later zouden de wetenschappelijke instellingen van de drie drijvende krachten achter
het initiatief, Frankrijk, Italië en België, de eerste financiële middelen voor het
studiebureau ter beschikking stellen.
De daaropvolgende periode is nogal onduidelijk. De Engelsen toonden weinig
interesse voor het project, daar zij op nationaal niveau over een competitieve
uitrusting beschikten. De Scandinaviërs waren dan weer echte voorstanders van
een Europees project, maar verkozen een progressieve evolutie, steunend op de
coördinatie en ontwikkeling van bestaande instellingen (te beginnen met het
Bohrinstituut te Kopenhagen, toekomstige kern

Oprichtingsakte van CERN, getekend door de vertegenwoordigers van de twaalf lidstaten,
onder wie Jean Willems voor België. Genéve, CERN ▪
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van het departement theoretische fysica van de organisatie). De Fransen, Italianen
en Belgen (Verhaeghe en Capron) daarentegen verdedigden vurig het meest
ambitieuze project, wellicht omdat deze landen op nationale schaal geen
experimentele infrastructuur hadden, noch prestigieuze onderzoekscentra zoals het
Bohrinstituut. Het waren ook de landen waar het Europees gevoel het sterkst was,
zoals blijkt uit de medewerking aan een reeks andere initiatieven (Plan Schuman,
EGKS, enz.).
In december 1951 riep de UNESCO te Parijs een conferentie van regeringsleiders
samen waaraan 13 landen deelnamen, waaronder ook België. Er werd een
tussenoplossing gevonden die de Scandinaviërs tevreden stelde inzake het
departement theoretische fysica; maar het meest essentiële was verworven: het
besluit over de constructie van een groot toestel was definitief. Ditmaal hadden de
wetenschappers begrepen dat ze er, ondanks verschillen in appreciatie, belang bij
hadden front te vormen tegenover de regeringen. Maar het was ook duidelijk dat
hun succes vooral te danken was aan het samengaan van hun belangen met die
van de politici die ijverden voor een Europese toenadering in het voordeel van de
nationale belangen.

De realisatie
De concrete realisatie van de nieuwe instelling gaf aanleiding tot vele discussies,
waarbij de Belgische vertegenwoordigers een zeer dynamische houding aannamen.
Het op punt stellen van het versnellen ‘met gealterneerde gradiënten’ liet toe een
veel krachtiger machine te ontwerpen dan de bestaande Amerikaanse toestellen:
de PS (Proton Synchrotron) zou 25 GeV moeten halen. Ditmaal toonden de jonge
Britse fysici en ingenieurs wel belangstelling voor de projecten; zij leverden
aanzienlijke technische steun bij de opbouw van CERN.
De constructie van de PS vereiste een groter budget dan voorzien. Een verklaring
van Willems illustreert zijn persoonlijk engagement in het project: hij was van mening
dat indien na enkele jaren de initiële schattingen van de kosten van de PS ‘financieel
gezien onrealistisch bleken, de regeringen het zeker noodzakelijk zouden vinden
hun bijdragen te verhogen’. Willems was evengoed vertegenwoordiger van CERN
bij de Belgische regering, als regeringsvertegenwoordiger bij CERN...
Eind 1959 werd de PS in gebruik genomen. De krachtigste versneller ter wereld
bevond zich dus heel even in Europa, totdat de Amerikanen korte tijd later te
Brookhaven met de AGS een nog iets krachtiger toestel hadden.
Naast de belangrijke politieke rol van België bij de creatie van CERN verdient ook
de rol van de aan CERN verbonden Belgische wetenschappers en ingenieurs bij
de constructie van de machine en de voorbereiding van de experimenten aandacht.
In het bijzonder vermelden wij Pierre Germain, in 1959 aangesteld als chef van de
afdeling ‘operatie’ van de PS, en Yves Goldschmidt-Clermont, al in 1953 verbonden
aan CERN voor de voorbereiding van het instrumentarium voor de experimenten;
hij werkte samen met de groep van het BILHE voor experimenten met
waterstofbellenvaten. Beiden onderwezen aan de faculteit Toegepaste
Wetenschappen van de ULB, respectievelijk vanaf 1957 en 1956.
Ook andere Belgische onderzoekers binnen CERN verdienen aandacht om hun
engagement. Zo heeft een groep van de UCL zich gewijd aan de studie van de
zwakke interactie en van de fysica van het muon met behulp van het
synchrocyclotron. Enkele fysici, voor het merendeel afkomstig van de ULB,
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groepeerden zich rond Jean-Pierre Stroot en verbleven permanent bij CERN van
het einde van de jaren '60 tot 1989; deze groep wijdde zich hoofdzakelijk aan de
ontwikkeling van nieuwe detectoren (met name Cerenkov-tellers) en aan het gebruik
van elektronische tellers in uiteenlopende experimenten.

▪ Van de jaren '70 tot vandaag
In de jaren '70 was de scheiding tussen kernfysica en deeltjesfysica een feit: voortaan
kende elk van beide zijn eigen ontwikkeling, zowel in termen van
onderzoeksprogramma's en uitrusting als in institutionele termen.
De kernfysica schenkt voortaan vooral aandacht aan extreme situaties (kernen
met een groot overschot of een groot tekort aan neutronen in vergelijking met de
stabiele isotopen, sterk vervormde
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CYCLONE, CYClotron de LOuvain-la-NEuve. Louvain-la-Neuve, Université catholique de
Louvain, Centre de Recherches du Cyclotron ▪

kernen, grote kinetische warmte, hoge excitatieenergie). Ze speelt een essentiële
rol in de vooruitgang van de astrofysica (kernfusie, stellaire ontwikkelingsmodellen,
datering van de evolutie van het heelal). Zowel op theoretisch als op experimenteel
vlak worden enkele van haar methoden gebruikt in andere wetenschappelijke
domeinen (atoom- en molecuulfysica, fysica van de vaste toestand) en opent ze
nieuwe perspectieven in talrijke technologische toepassingen (materiaalwetenschap,
medische en biologische toepassingen).
De deeltjesfysica onderzoekt een wereld van steeds kleiner wordende dimensies;
dit vereist telkens opnieuw sterkere versnellers om hogere energieën te creëren, te
vergelijken op de energiedichtheid die kort na de big bang in het universum heerste.
Ze gaat ook een directe dialoog aan met de kosmologie, wat leidt tot
informatie-uitwisseling. Door de zeer hoge eisen die ze stelt, blijft ze tevens een
geprivilegieerd domein voor nieuwe ontwikkelingen in talrijke technologische
gebieden.
De scheiding tussen kernfysica en deeltjesfysica gaat evenwel ook gepaard maar is dit echt paradoxaal? - met het verschijnen van nieuwe bruggen tussen beide.
Kernfysici en deeltjesfysici interesseren zich voor de structuur van de kern in termen
van elementaire bestanddelen, voor de modificatie van de structuur van het nucleon
in de kern (‘EMC-effect’), en voor de extreme omstandigheden die samengaan met
botsingen tussen kernen bij zeer hoge energie (plasma van quarks en gluonen). De
deeltjesfysica schenkt daarbij vooral aandacht aan fundamentele krachten, waaronder
de ‘sterke’ nucleaire kracht, en aan de elementaire bestanddelen van de materie,
waaronder de quarks en de gluonen, die dus ook de ultieme bestanddelen van de
nucleaire materie zijn. Het ware simplistisch in de kernfysica een ‘afgeleid’ of
‘toegepast’ domein van de deeltjesfysica te zien. Immers, de onderzoeksvragen
van de kernfysici betreffen systemen gevormd met een groot aantal protonen en
met neutronen, waardoor de ‘fundamentele’
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sterke kracht zich slechts indirect manifesteert. Om die reden moeten de kernfysici
hun toevlucht zoeken tot theoretische en experimentele methodes die verschillen
van die uit de deeltjesfysica.

▫ De kernfysica
Het cyclotron van Louvain-la-Neuve
CYCLONE, het isochrone cyclotron van de UCL, grotendeels geconstrueerd door
ACEC, werd in 1972 in gebruik genomen. Het laat toe protonen, α-deeltjes en zware
ionen, van koolstof tot xenon, te versnellen tot energieën tussen 0,5 en 90 MeV per
nucleon. Talloze verbeteringen werden aangebracht door het team ingenieurs van
de UCL onder leiding van Yves Jongen en Guido Ryckewaert, in het bijzonder de
ontwikkeling van ECREVIS en OCTOPUS, bronnen van zware ionen met sterke
lading en hoge intensiteit, die toelaten de massa en energie van versnelde deeltjes
gevoelig te verhogen, en intense bundels te produceren van snelle monokinetische
secundaire neutronen.
Het cyclotron wordt voornamelijk ingezet bij het fysisch onderzoek van de
interacties tussen snelle neutronen en protonen of lichte kernen, van de structuur
van lichte kernen, van de zwakke interactie bij radioactief verval, van kernen die ver
verwijderd zijn van de nucleaire stabiliteit en van het gedrag van snel draaiende
kernen. De laatste jaren zijn ook studies gemaakt van interactiemechanismen
veroorzaakt door zware ionen, waarvoor een modulaire neutronendetector wordt
gebruikt die gezamenlijk door de UCL, de ULB en Franse teams is ontwikkeld.
Dankzij een tweede cyclotron werd in 1989 te Louvain-la-Neuve in het kader van
een samenwerking tussen UCL, KULeuven en ULB onder leiding van Jean Vervier
voor het eerst een bundel radioactieve ionen (stikstof 13) gerealiseerd; dit was lang
voor de grote Europese (GANIL in Caen, ISOLDE bij CERN), Amerikaanse (Oak
Ridge) en Japanse laboratoria. Dit vereiste de oplossing van complexe problemen
inzake productie en scheiding van isobare deeltjes om bundels te verkrijgen met
voldoende intensiteit en zuiverheid. Deze realisatie heeft het mogelijk gemaakt de
werkzame doorsnede te meten voor het opnemen van protonen door stikstof 13,
wat van het grootste belang is voor een juist begrip van het explosieproces van
novae; de gevolgen ervan zijn diepgaand bestudeerd door de groep theoretische
kernastrofysica van de ULB. Nieuwe ontwikkelingen zullen het weldra mogelijk
maken andere reacties te bestuderen die belangrijk zijn voor de astrofysica.
Het cyclotron werd niet alleen gebruikt door teams van de UCL maar ook door
ploegen van andere Belgische of buitenlandse universiteiten, meestal in
samenwerking met de UCL. De KULeuven bijvoorbeeld heeft er een lineaire
isotopenscheider geïnstalleerd die moet toelaten de desexcitatie van kortlevende
exotische kernen te analyseren. Er is ook een nauwe samenwerking tussen de
onderzoekers van de UCL en de groep theoretische kernfysica van de ULB. Het
cyclotron wordt eveneens gebruikt voor onderzoeksprogramma's in de toegepaste
wetenschappen (studie van de weerstand tegen kosmische straling van spatiale,
elektronische en informaticacomponenten; productie van membranen voor
microfiltratie), alsook in de geneeskunde (productie van radioactieve isotopen, onder
meer gebruikt voor de tomografie met positronen, neutrotherapie en, meer recent,
prototherapie van kanker). Tot slot vermelden we nog de oprichting te
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Louvain-la-Neuve van een onderneming voor assemblage en commercialisering
van cyclotrons volgens het prototype van de CYCLONE.

Andere programma's
Het is bekend dat de universiteit van Gent sinds de jaren '50 in het domein van de
versnellers heel wat expertise heeft vergaard, vooral met lineaire
elektronenversnellers. Een derde LINAC van 15 MeV, geïnstalleerd in 1984, laat
toe zeer intense bundels te produceren van gepolariseerde en nietgepolariseerde
fotonen. Door het onderzoek van de reacties bij fotofissie tracht men het fissieproces
beter te begrijpen. Deze versneller wordt tevens gebruikt voor dosimetrie, de studie
van nieuwe toepassingen in de synthese en behandeling van biomaterialen, en het
medisch gebruik van bestraling met elektronen en fotonen (onder meer de
ontwikkeling van een nieuwe behandeling van botkanker met buitenlichamelijke
bestraling).
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Aan de KULeuven heeft de groep van Romain Coussement zich geïntegreerd in
verschillende nationale en internationale samenwerkingsverbanden.
Vermeldenswaard zijn de onderzoeken in de spectroscopie (gebruik van lasers om
de hyperfijne kernstructuur te bestuderen) en de briljante realisatie van de synthese
van tin 100 (50 protonen en 50 neutronen) - ver verwijderd van de stabiele isotopen
(ongeveer 70 neutronen) -, wat interessante informatie verschaft over de
kernstructuur (‘dubbelmagische’ kern). De Leuvense onderzoekers zijn tevens actief
bij CERN rondom de isotopenscheider ISOLDE voor de studie van exotische kernen.
Aandacht verdient ook het onderzoek te Geel bij het Centraal Bureau voor
Nucleaire Metingen, dat afhangt van de Europese Gemeenschap en geleid wordt
door Achille de Ruyter, hoogleraar te Gent in opvolging van Verhaeghe. Dit voor
toegepast onderzoek bestemd laboratorium heeft tevens, samen met Saclay,
belangrijke resultaten geleverd inzake de rol van intermediaire kerntoestanden voor
de fissiesnelheid (fissie-isomeren).
Op het vlak van de internationale samenwerking signaleren we de hergroepering,
tussen 1980 en 1994, van de teams van UIA, KULeuven, ULg en SCK rondom de
hoge neutronenfluxreactor van Saclay. In het algemeen moet worden onderlijnd dat
de groepen die aan de Belgische universiteiten experimenteren in de kernfysica in
grote mate samenwerken met buitenlandse laboratoria, onder meer met Orsay en
GANIL in Frankrijk, Darmstadt in Duitsland, Argonne in de Verenigde Staten, en
ISOLDE bij CERN.
Noteren we tenslotte nog dat, net zoals de versnellers van de UCL en Gent worden
gebruikt voor toegepast onderzoek, fysici er ook in slagen versnellers die eigenlijk
voor medische doeleinden zijn bedoeld, in ‘beslag’ te nemen, zoals bijvoorbeeld de
cyclotrons van de universitaire ziekenhuizen van Gent, Luik en de VUB.

De ‘middenenergieën’
Rond het midden van de jaren '60 stelden de Nederlandse fysici voor om binnen
de Benelux samen te werken aan de bouw van een ‘pionenfabriek’, maar dit project
onderging hetzelfde lot als dat van de constructie van een nationaal laboratorium
voor kernfysica.
Voor de Belgen had het onderzoek in de kernfysica van ‘middenenergieën’ dus
plaats aan buitenlandse laboratoria, met name bij CERN, waar een groep rond
Jean-Pierre Stroot en Pierre Macq de verstrooiing bestudeerde van pionen op lichte
kernen. Groepen van de UCL, eerst geleid door Pierre Macq bij CERN, deden
eveneens onderzoek nabij de lineaire versneller van Saclay, en daarna in het
Zwitserse laboratorium van SIN (nu Institut Paul Scherrer) te Villigen. L. Grenacs
en zijn team wezen op de afwezigheid van neutrale stromen van tweede klasse,
terwijl Jules Deutsch en zijn medewerkers de theorie der zwakke interacties precies
testten door alle parameters van het verval van het muon gelijktijdig te meten. Zij
bestudeerden ook de eigenschappen van aan het elektron en het muon
geassocieerde neutrino's.

▫ Elementaire deeltjesfysica
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Na de periode van opbouw in de jaren '60 hebben de Belgische laboratoria zich
goed geïntegreerd in de evolutie van de deeltjesfysica. Nadat ze zich eerst hadden
toegelegd op proeven met een vast objectief en het gebruik van bellenvaten, zijn
ze sinds 1985 omgeschakeld en nemen ze, meestal samen, deel aan experimenten
waarbij tellers worden gebruikt die bij botsers opgesteld staan.

De jaren '70-'80: experimenten op vaste objectieven
Aan het einde van de jaren '60 wijdden de Belgische groepen zich enerzijds aan de
studie van hyperkernen, anderzijds aan experimenten in bellenvaten (gebruikmakend
van hadronenbundels).
Aan het IIHE werd onder impuls van Jean Sacton in het begin van de jaren '70
een nieuwe weg ingeslagen met de deelname aan het bij de PS van CERN
uitgevoerde programma voor de studie van neutrino-interacties in het enorme met
freon gevulde Gargamelle-bellenvat. Deze proef, gezamenlijk uitgevoerd door zeven
laboratoria, gaf een fundamenteel resultaat: de observatie van neutrino-interacties
van het type ‘neutrale stroom’, en in het bijzonder een voorbeeld van de elastische
ver-
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Een van de eerste neutrino-interacties van het neutrale stroomtype ν̄μ + e → ν̄μ + e die men
in het Gargamelle-bellenvat heeft waargenomen; deze interactie werd gevonden in Brussel
in 1973. Brussel, Université libre de Bruxelles, Inter-University Institute for High Energies
(ULB-VUB) ▪
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Een van de eerste opnames in het 4.7 m bellenvat van het Serpukhov laboratorium (USSR)
bestraald door een bundel protonen van 70 GeV. Brussel, Université libre de Bruxelles,
Inter-University Institute for High Energies (ULB-VUB) ▪

strooiing van een neutrino aan een atomisch elektron (1973). Deze ontdekking gaf
beslissende experimentele steun aan de theorie van Salam, Weinberg en Glashow
over de unificatie van elektromagnetische en zwakke interacties, wat de auteurs de
Nobelprijs bezorgde. Hetzelfde experiment liet toe de lineaire afhankelijkheid te
observeren als functie van de energie van de werkzame doorsnede van de
neutrino-interactie, wat het partonenmodel bevestigde, voorgesteld door Feynmann
om de resultaten te verklaren die in 1969 aan het SLAC waren verkregen met de
interacties van elektronen op protonen. Daarna werd het programma voor de studie
van de fysica van het neutrino met grote bellenvaten voortgezet bij de SPS van
CERN (400 GeV) en de Tevatron van Fermilab (800 GeV).
Vanaf het midden van de jaren '80 hebben het IIHE en de groep deeltjesfysici
van Denis Favart aan de UCL nauw samengewerkt voor de studie van
neutrino-interacties bij CERN, gebruikmakend
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van tellers. Een van deze experimenten, CHORUS, heeft tot doel eventuele transities
tussen de verschillende, momenteel gekende types neutrino's te observeren, wat
heel belangrijke gevolgen zou hebben in de deeltjesfysica en de kosmologie. Het
is leuk om weten dat de belangrijkste component van de detector bestaat uit een
blok van 200 liter kernemulsie: terug naar de oorsprong...
De interacties van hadronen (in het bijzonder K-mesonen en antiprotonen) zijn
bestudeerd aan de hand van verschillende types bellenvaten door de groepen van
Antwerpen, Mons en het IIHE in het National Laboratory van Argonne (Chicago),
bij de versneller van 70 GeV van Serpukhov (USSR), in het begin van de jaren '70
de sterkste ter wereld, vervolgens bij de SPS van CERN en bij het Tevatron

Het reusachtige BEBC-bellenvat van CERN. Genève, CERN ▪

van Fermilab. Dit programma heeft veel informatie opgeleverd over de kenmerken
van de hadron-hadron-interacties, geïnterpreteerd door de kwantumchromodynamica.
Deze groepen hebben eveneens deelgenomen aan experimenten, bij CERN en
Fermilab, met betrekking tot de eigenschappen van deeltjes die een charme- of
toverquark bevatten. De groep van Mons heeft bij CERN deelgenomen aan twee
interactie-experimenten van muonen op protonen en op kernen, die talrijke
belangrijke resultaten hebben opgeleverd, met name het beroemde ‘EMC-effect’
dat een verschillend gedrag van de quarks aangeeft naargelang ze behoren tot een
vrij nucleon of gebonden zijn in een kern.
De bij CERN gedetacheerde groep fysici van het IIKW heeft deelgenomen aan
verschillende proeven met tellers. Deze groep ontwikkelde en bouwde een nieuw
type elektromagnetische calorimeter die intensief wordt gebruikt in diverse
experimenten over de productie en de spectroscopische analyse van door gluonen
(en niet door quarks) gevormde deeltjes.

De jaren '90 en de experimenten aan de botsers LEP en HERA
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In 1982 werd bij CERN de protonen-antiprotonen-botser in gebruik genomen.
o

Hiermee kon men de W- en Z -bosonen, mediatoren van de elektrozwakke kracht,
observeren. Dit succes, dat CERN zijn eerste Nobelprijs opleverde (Rubbia en
Vander Meer, 1984), heeft de kracht aangetoond van de ‘universele’ detectoren die
een gedetailleerde reconstructie toelaten van interacties tussen deeltjes in frontale
botsing (en dus aan de hoogst mogelijke energie voor om het even welke versneller).
De deelname aan het DELPHI-experiment bij de elektronen-positronen-botser
LEP, in gebruik genomen bij CERN in 1989, was de eerste beduidende Belgische
participatie aan een experiment met een botser. De teams van de universiteiten van
Antwerpen (UIA), Mons, de ULB en de VUB vormden vanaf 1983 een Belgische
groep die, in samenwerking met de drie andere experimenten die bij LEP waren
ondergebracht, in detail de kenmerken bestudeerde van de productie en het verval
o

van het Z -boson, alsook van talrijke andere aspecten
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van de deeltjesfysica. Het aantal neutrinofamilies werd bepaald op drie, en zeer
precieze tests van het ‘standaardmodel’ zijn uitgevoerd die alle beantwoorden aan
de voorspellingen. Naar de productie van nieuwe, door de ‘supersymmetrische’
theorieën voorspelde deeltjes is actief gezocht, maar dat is met de heden beschikbare
energieën tevergeefs gebleken.
Sinds 1987 is een groep van het IIHE-UIA tot het H1-experiment toegetreden. Dit
wordt uitgevoerd nabij de andere in Europa opgestelde botser, de
elektronen-protonen-botser HERA te DESY (Hamburg), heden de enige machine
van dit type. Dit experiment heeft als doel de verdeling van quarks en van gluonen
in het proton bij zeer hoge energie precies te bestuderen, en ons begrip van de
kwantumchromodynamische theorie te testen en uit te diepen. De theorie is uiterst
complex en experimentele ondersteuning is onmisbaar om de theoretische
ontwikkeling zelf te oriënteren. Een groep van de universiteit van Gent onder leiding
van Robert Van de Vyver heeft zich recent bij het HERMES-experiment aangesloten
(eveneens uitgevoerd nabij de HERA-botser) met het doel de impulsverdeling (spin)
in het proton te meten. De experimenten bij HERA, net zoals die uitgevoerd bij LEP,
zijn zeer nauw verbonden met het zoeken naar nieuwe deeltjes of het onderzoek
van nieuwe, niet door het standaardmodel beschreven gedragingen van de materie.
De resultaten zouden kunnen leiden tot een ‘nieuwe fysica’, misschien gelieerd aan
een nieuwe unificatie van de fundamentele krachten van de natuur (leptoquarks,
supersymmetrische deeltjes, enz.).
De toekomstperspectieven van de deeltjesfysica zijn, behoudens verrassingen,
in grote lijnen uitgetekend voor de komende 20 tot 30 jaar. Rond 2005 zullen de
LEP-tunnel en zijn installaties kunnen functioneren als protonen-protonen-botser
met een energie van 7 TeV x 7 TeV: de LHC (Large Hadron Collider). Het
onmiddellijke doel is het onderzoek van de productie van de ‘Higgs-deeltjes’, een
ontbrekende schakel in het standaardmodel. Men hoopt ook nieuwe, onvoorspelbare
ontdekkingen te doen die toelaten verder te gaan dan dit ‘standaardmodel’. De
uitstekende resultaten van

De tunnel van de LEP elektron-positron botser van CERN. Genève, CERN ▪

de Belgische interuniversitaire samenwerking hebben de laboratoria van het IIHE,
Mons, de UCL en de UIA ertoe aangezet zich te hergroeperen om toe te treden tot
het CMS-team, dat werkt aan de ontwikkeling van een van de twee voornaamste
detectoren die zullen worden geïnstalleerd bij de LHC.
Dit alles geeft aan hoe ingrijpend de mutatie is geweest die de deeltjesfysica in
vijftien jaar heeft ondergaan. Middelgrote laboratoria zoals die van het IIHE (een
dertigtal fysici van ULB, VUB en UIA) en van Mons (een tiental fysici) konden
gelijktijdig deelnemen aan een hele reeks experimenten, die telkens verschillende
jaren duurden. Op dit ogenblik worden alle middelen ingezet voor een aantal
experimenten die ongeveer tien jaar voorbereiding en tien tot vijftien jaar
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gegevensverwerking en analyse vergen. Deze nieuwe situatie impliceert uiteraard
grote veranderingen, zowel in de ervaring van de onderzoekers als in de vorming
van de doctorandi.

België en CERN
Hierboven hebben we gezien welke centrale rol CERN heeft gespeeld in de
ontwikkeling van de experimentele fysica van de hoge energieën in België, en wat
de bijdrage is geweest van de Belgische groepen in enkele van de meer
betekenisvolle experimenten bij CERN. Het is ook belangrijk de rol van CERN in de
ontwikkeling van de theoretische fysica te onderlijnen; door de onafgebroken stroom
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De achterwaarste calorimeter en de signaalkabels van de H1 detector bij de HERA
elektron-proton botser in het DESY laboratorium (Hamburg). Benelux Press ▪

bursalen en onderzoekers, afkomstig van alle universiteiten, heeft CERN
onvergelijkbare steun gegeven aan de kwaliteit en internationalisering van de
theoretische fysica in België.
Boven hebben we ook al gesproken over de eminente rol van verschillende Belgen
in vaste dienst bij CERN, en dit reeds van bij de oprichting. Daarbij voegen we de
briljante theoreticus Léon Van Hove (1924-1990), die in 1945 licentiaat wiskunde
werd aan de ULB, vervolgens assistent was van Jules Géhéniau, een jaar studeerde
te Princeton en daarna, in 1954 hoogleraar werd aan de universiteit van Utrecht.
Van 1960 tot 1968 was Van Hove directeur van de afdeling Theorie van CERN; van
1976 tot 1981 was hij, als algemeen directeur Onderzoek, samen met John Adams
codirecteur van CERN. In die tijd werd de cruciale beslissing genomen om de SPS
om te vormen tot een protonen-antiprotonen-botser, de eerste intense
antiprotonenbron in de wereld te construeren, en het LEP-project te lanceren. Van
Hoves theoretische bijdragen beslaan verschillende domeinen: statistische
mechanica, kwantumveldentheorie, kernfysica, fysica van de hoge energieën (in
het bijzonder verdelingen van de multipliciteit van deeltjes in de hadronische
eindtoestanden en plasma van quarks en gluonen).
Op managementgebied was het Jean Willems die vanaf 1954 voor de Belgische
regering in de Raad van Bestuur van CERN zetelde. Hij was voorzitter van het
Comité van Financiën tot in 1957 en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur tussen
1957 en 1960; in 1961 was hij voorzitter. Daarna werd hij vervangen door Paul
Levaux, die door zijn lange ervaring en perfecte kennis van CERN veel invloed had,
wat zich heeft vertaald in het voorzitterschap van het Comité van Financiën tussen
1971 en 1973, en in het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van 1975 tot
1977. Heden is Levaux ondervoorzitter van de Raad. Lemonne is lid van de Raad
van Bestuur sinds 1972. Belangrijk is ook de rol van Jean Sacton, voorzitter van
het invloedrijke European Committee for Future Accelerators van 1984 tot 1987, en
in die functie aanwezig op de vergaderingen van de leidende
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Computerreconstructie van een elektron-proton wisselwerking bij zeer hoge energie in de
H1 detector. Brussel, Université libre de Bruxelles, Inter-University Institute for High Energies
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organen van CERN en DESY, en voorzitter van de commissie ‘Particles and Fields’
van IUPAP van 1994 tot 1996.
Tot slot is het nog leuk om weten dat, op het einde van de jaren '60, wanneer
CERN zich op het project wierp van de constructie van een krachtiger versneller
(de latere SPS), ernstig werd overwogen om deze niet op de site te Genève te
installeren. Onder de weerhouden mogelijkheden figureerde ook een Belgische site,
het nabij Wépion gelegen Focant, dat lange tijd in koers bleef, maar dat het
uiteindelijk toch moest afleggen tegen Genève. Hoewel men vanuit Belgisch
standpunt deze keuze kan betreuren, heeft deze minder dure oplossing toegelaten
de PS al jarenlang efficiënt te gebruiken als injector van de SPS.

▫ Theoretische fysica en wiskundige natuurkunde
Dit laatste deel van ons overzicht is het kortst, hoewel het gaat om het meest
uitgestrekte onderzoeksveld. Immers, elk van onze universiteiten verstrekt onderwijs
in de theoretische fysica en doet aan theoretisch onderzoek in de kernfysica of de
deeltjesfysica. Bovendien, en dat is toch opvallend, kent België al sinds lang meer
theoretici dan experimentatoren, het gevolg (en niet het enige) van de geringe steun,
in vergelijking met de buurlanden, aan het experimenteel onderzoek in ons land.
De onderwerpen behandeld door Belgische onderzoekers in de lange periode
die in dit artikel wordt geschetst, zijn natuurlijk heel gevarieerd, meer nog dan de
experimentele domeinen die aan

Luchtfoto van CERN; vooraan de luchthaven van Genève, de stippellijn toont de
Frans-Zwitserse grens. Genève, CERN ▪
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De ondertekening van de oprichtingsakte van CERN met Jean Willems. Genève, CERN ▪

zware materiële beperkingen zijn onderworpen. Het energetisch spectrum strekt
zich uit van 1 eV voor de atoom- en molecuulfysica, over de typische grootte van
de kernkrachten (MeV), de scheiding van quarks en gluonen in hadronen (GeV),
de elektrozwakke unificatie (100 GeV), de supersymmetrie en de unificatie van
elektrozwakke en sterke krachten (waarschijnlijk in het domein van de TeV), tot de
19

kolossale energieën van de orde van de massa van Planck (10 GeV),
corresponderend met de omstandigheden in het heelal in een fractie van de eerste
seconde van zijn bestaan (supergraviteit, ‘superstrings’).
Het mag niet verbazen dat we onder de Belgische theoretici erg verschillende
benaderingen terugvinden, soms zelfs bij een en dezelfde persoon: zoeken naar
een ‘effectieve’ beschrijving van de experimentele resultaten, zelfs op minimale
theoretische gronden; fenomenologische studie van de modellen (elektrozwakke
theorie, kwantumchromodynamica, supersymmetrie); doorgedreven axiomatische
exploratie.
Proberen het geheel van de werken van de Belgische theoretici te beschrijven
zou dus praktisch neerkomen op een algemeen overzicht van de vele, al dan niet
succesvolle theoretische ontwikkelingen van de laatste decennia. Zo'n immense
opdracht zal hier niet worden ondernomen. Toch moge hier, naast de korte evocaties
in de tekst van opmerkelijke Belgische theoretici zoals Lemaître, De Donder,
Rosenfeld, Géhéniau en Van Hove, het werk worden vermeld dat aan de ULB werd
gerealiseerd door Robert Brout en François Englert in talrijke domeinen, van de
kosmologie tot de ‘superstrings’, in het bijzonder hun bijdrage aan de ontdekking
van de rol van spontane symmetriebreking in de attributie van een massa aan
bosonen, vectoren van de niet-abelse ijktheorie (voor het standaardmodel de
bosonen W en Z). Dit mechanisme is een cruciaal onderdeel van het
‘standaardmodel’ in zijn huidige vorm; de waarneming waaraan het zijn bestaan
ontleent, is de belangrijkste verantwoording voor het in werking houden van de
LHC-botser bij CERN in de komende decennia.
Het dynamisme van de universitaire teams is zowel in de kernfysica als in de
deeltjesfysica aantoonbaar. Aan de universiteit van Leuven zijn talrijke bijdragen
geleverd, in het bijzonder in de deeltjesfysica, door de opvolgers van Lemaître en
hun vele leerlingen: Manneback, Bouckaert en Cerulus
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te Leuven, Speiser aan de UCL. Voor de ULB is melding gemaakt van de talrijke
actieve onderzoeken in deeltjesfysica en wiskundige natuurkunde, evenals van de
bijdragen van de door Marcel Demeur opgerichte groep kernfysica, in hoofdzaak in
het domein van de lage energieën. Te Luik is de onderzoekstraditie van Léon
Rosenfeld, Jean Serpe en Jean Humblet, voortgezet in de nucleaire fysica en de
deeltjesfysica, met name in het kernfysisch werk van de groep van Claude Mahaux,
dat vooral betrekking heeft op intermediaire energieën en het probleem met meerdere
lichamen. Te Gent heeft de groep van Kris Heyde bijzondere aandacht geschonken
aan vragen rond de kernstructuur, waarbij het accent werd gelegd op
kernsymmetrieën; meer recent is belangstelling gerezen voor de eigenschappen
van meer algemene systemen met meerdere lichamen en voor de studie van
elektromagnetische interacties. Tenslotte worden belangrijke ontwikkelingen in de
kernfysica en de deeltjesfysica gerealiseerd door theoretici aan de VUB, bij Jean
Reignier, te Mons, bij René Ceuleneer, en te Antwerpen, bij Frans Arickx en Piet
Van Leuven.
Met de evolutie van het onderzoek is het werken in de theoretische fysica steeds
minder een individueel gebeuren. Het is belangrijk te onderstrepen dat de meeste
Belgische groepen actief betrokken zijn bij internationale samenwerkingen, en in
veel gevallen nauwe relaties onderhouden met experimentele groepen, zowel
nationale als internationale.

▪ Besluit
In dit overzicht is getracht de evolutie van de kernfysica in België tijdens de laatste
vijftig jaar in verband te brengen met die van de deeltjesfysica. Deze twee
wetenschappen hebben conceptuele basissen die nauw bij elkaar liggen, en ze
delen een aantal van hun experimentele methodes. Toch hebben ze erg verschillende
ontwikkelingen gekend, en zijn ze uit elkaar gegroeid, zowel op het vlak van de
onderzoeksvelden als op dat van de organisatie en de instellingen.
De deeltjesfysica heeft een uiterst snelle ontwikkeling gekend. Na een wereld te
hebben ontdekt van subnucleaire deeltjes, heeft ze die verklaard door het bestaan
van meer ‘elementaire’ bestanddelen van de materie, de quarks. Ze heeft tevens
de deeltjes ontdekt die verantwoordelijk zijn voor de elektromagnetische (het foton),
de zwakke (de W- en Z-bosonen) en de sterke (de gluonen) interacties, en ze is er
in geslaagd deze drie fundamentele natuurkrachten te vatten in eenzelfde
beschrijving, het ‘standaardmodel’. Deze verbeteringen zijn mogelijk geweest dankzij
de constructie van steeds sterkere versnellers en steeds complexere detectoren,
waarvoor jarenlange samenwerking nodig was tussen honderden fysici en ingenieurs.
We hebben gezien door welke factoren België een eervolle plaats heeft verworven
in dit uiterst competitieve domein. Eerst en vooral heeft de vastberadenheid van
vooruitziende verantwoordelijken zoals Willems, in lijn met de pro-Europese politiek
van de Belgische regering, op een betekenisvolle wijze bijgedragen tot de creatie
van CERN en tot de ontwikkeling van het ambitieuze programma waarmee CERN
op wereldvlak een onbetwistbare leiderspositie heeft veroverd. De ontwikkeling van
CERN is uiterst heilzaam geweest voor de Belgische groepen, net zoals voor die
van de andere lidstaten.
Voorts wijzen we op de intelligente politiek van het IIKW en de universiteiten bij
het begin van de ontwikkeling van de deeltjesfysica in België, gekenmerkt door
voluntarisme, openheid en realisme: de strategische keuze om enerzijds laboratoria
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te laten deelnemen aan experimenten bij de beste buitenlandse versnellers en
anderzijds stagnatie te vermijden bij onoverkomelijke technische taken (constructie
van een versneller in België); een vastberaden politiek om jonge onderzoekers naar
het buitenland te sturen en hen, bij hun terugkeer, te werk te stellen in de laboratoria
(ook al blijven sommigen in het buitenland...); steun aan internationale samenwerking
met de beste teams (met name dankzij contacten aangeknoopt tijdens de stages);
steun aan interuniversitaire samenwerking, maar zonder de eis tot samensmelting
van de teams in een gecentraliseerd laboratorium.
In de loop van hun verdere ontwikkeling hebben de Belgische laboratoria hun
succes vooral te danken aan drie factoren: hun aanpassingsvermogen wat hen
toeliet in de kopgroep te blijven (nucleaire
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emulsie, bellenvaten, ‘universele’ elektronische detectoren); een succesvolle
samenwerkingspolitiek, reeds aanwezig van bij de aanvang in de nucleaire emulsie
en in de bellenvaten, en bijzonder belangrijk in de laatste periode (LEP, HERA,
LHC); het blijvend belang van banden tussen de onderzoekslaboratoria en het
universitair onderwijs, rekruteringsbron en dynamische factor.
Bij de kernfysica is de ontwikkeling op een meer versnipperde basis gebeurd dan
voor de deeltjesfysica. Men zou de afwezigheid van een groot nationaal laboratorium
kunnen betreuren, maar de universitaire equipes hebben onderlinge samenwerking
en completeringen opgezet, nl. tussen experimentele en theoretische groepen; zij
hebben zich ook geïntegreerd in internationale samenwerkingsverbanden. Tot slot
dient te worden gewezen op de efficiënte manier waarop de departementen
kernfysica vormen van samenwerking hebben gevonden met andere departementen
in de fysica (materialen, oppervlakken, enz.), de scheikunde, de biologie, de
geneeskunde, of het nu gaat om het gebruik voor toegepast of medisch onderzoek
van een deel van het materiaal van het nucleair onderzoek, of om het gebruik voor
nucleair onderzoek van bestaande uitrustingen voor andere toepassingen.
Hoewel de balans positief is, mogen we de onvolkomenheden niet verbergen. In
verhouding tot andere landen van vergelijkbare grootte (Nederland, Zwitserland)
valt het experimenteel onderzoek in België relatief mager uit. Ondanks de gedane
inspanningen is de beschikbare uitrusting niet echt aangepast aan de noden, en is
vooral de rekrutering van jonge onderzoekers ontoereikend, wat zich vertaalt in een
vergrijzing van de kaders. Het is absoluut noodzakelijk dat ons fundamenteel
onderzoek blijft genieten van toereikende ondersteuning, die liefst nog toeneemt.
In het domein van de kernfysica, en van de deeltjesfysica in het bijzonder, verrijkt
ze de algemene wetenschappelijke en technische ontwikkeling, met name door de
talrijke technologische nevenproducten (ultrasnelle elektronica, supergeleiding,
supervacuüm, stralingsbestendige materialen, computernetwerken, telecommunicatie,
enz.). Maar bovendien vormt ze de basis van een hoogwaardig onderwijs en blijft
ze de motor achter de rekrutering van de beste studenten in het wetenschappelijk
onderzoek.
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6 De Solvay-congressen en de moderne fysica
Pierre Marage en Grégoire Wallenborn
Een van de markantste gebeurtenissen in de geschiedenis van de wetenschappen
in België in de loop van de 20ste eeuw is ongetwijfeld de organisatie door Ernest
Solvay (1838-1922), vanaf 1911, van de befaamde ‘Conseils de Physique’. Deze
hebben zo zeer hun stempel gedrukt op de geschiedenis van de moderne fysica
dat men mag aannemen dat zonder hen de fysionomie van deze wetenschap niet
dezelfde zou zijn als die welke wij vandaag kennen. Ook al kunnen individuele
geleerden ontegensprekelijk aanzienlijke invloed uitoefenen op de ontwikkeling van
de wetenschappen waarin ze werken, toch zijn deze voor alles het product van
arbeid in gemeenschappen die het eens worden over de manieren waarop problemen
worden gesteld en opgelost. Derhalve bieden wetenschappelijke congressen, voor
zover ze toelaten rechtstreeks deel te nemen aan de beraadslagingen en
confrontaties, een bevoorrechte invalshoek voor de studie van processen inzake
kennisverwerving. Zeker als deze congressen, zoals de Solvay-congressen,
plaatsgrijpen op sleutelmomenten in de ontwikkeling van een discipline en ze
daarenboven bewust georganiseerd zijn om de discussie te bevorderen.
Eerst zullen we Solvays beweegredenen voor het versturen van de uitnodigingen
voor het congres van 1911 trachten te begrijpen, alsook die van de fysici die er aan
hebben deelgenomen. Vervolgens zullen we aantonen welke rol de eerste zeven
Solvay-congressen, van 1911 tot 1933, hebben gespeeld in de geschiedenis van
de fysica.

▪ Ernest Solvay en zijn ontmoeting met de fysica
Ernest Solvay was één van de grote figuren van het Belgische kapitalisme in de
19de eeuw. Deze autodidact, die een immens fortuin heeft vergaard met een nieuw
industrieel procédé voor de productie van soda, was tevens een denker en een
groot mecenas. Naar eigen zeggen heeft hij vooral steeds een geleerde willen zijn.
Beïnvloed door vulgariserende literatuur, op een moment dat de wetenschap werd
voorgesteld in het onbuigzame en algemene teken van de vooruitgang, bouwde
Solvay zijn eigen ‘energetische’ theorieën. Hij ijverde om de fysischscheikundige,
de biologische, de sociale en de politieke wereld te vatten onder dezelfde wet, onder
dezelfde methode: ‘Ik heb, tussen de nieuwe wegen der Wetenschap, drie richtingen
ontwaard die ik ben gevolgd, drie problemen die volgens mij in
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realiteit slechts één probleem vormen; eerst een probleem uit de algemene fysica:
de samenstelling van de materie in tijd en ruimte; dan een probleem uit de fysiologie:
het mechanisme van het leven, van de eenvoudigste uitingen tot de fenomenen van
het denken; tenslotte, op de derde plaats, een probleem dat de eerste twee aanvult:
de evolutie van het individu en van de sociale groepen’.
Solvays gevarieerde belangstelling blijkt uit verschillende teksten, en vooral uit
de creatie van een reeks instellingen, die althans voor een deel waren bedoeld om
zijn denken uit te diepen. Hij stichtte in 1891 een Institut de Physiologie, in 1893
een Institut des Sciences sociales (in 1902 omgedoopt tot Institut de Sociologie),
in 1904 een Ecole de Commerce. Het kan zelfs verwonderlijk lijken dat Solvay de
fysica niet veel eerder van zijn vrijgevigheid heeft laten genieten, daar hij haar
beschouwde als de fundamentele wetenschap. Hij zou echter wachten tot wanneer
hij een vooraanstaand geleerde had ontmoet, de Duitse natuur- en scheikundige
Walther Nernst (1864-1941), met wie hij in contact kwam in 1910 na tussenkomst
van Robert Goldschmidt (1877-1935), hoogleraar aan de ULB. Nernst, die om zijn
onderzoek te bevorderen wellicht een rijke industrieel wilde benaderen uit rivaliteit
met de Zweed Svante Arrhenius (1859-1927), die de lakens uitdeelde bij de
Nobel-stichting en de toekenning van de prijzen, zou Solvay ervan overtuigen een
internationale bijeenkomst van eminente fysici te organiseren om fundamentele
problemen uit de fysica te bespreken. Solvay van zijn kant verlangde ernaar
gerenommeerde geleerden samen te brengen omdat hij hun mening wilde weten
over zijn theorie van de ‘gravito-materialitiek’, waarvan hij zelf zei dat ze ‘eerder van
filosofisch-natuurkundige dan van algemeen-natuurkundige orde is’.
Het vernieuwende van de organisatie van het eerste Solvay-congres voor de
gemeenschap van fysici moet worden benadrukt. Vanaf de jaren 1850 vonden in
toenemende mate buiten de academiën in verschillende wetenschappelijke
disciplines samenkomsten plaats van geleerden, en deze internationale congressen
werden vooral georganiseerd om de uitwisseling van informatie en de
standaardisering van de resultaten te coördineren, zo bijvoorbeeld de congressen
voor statistiek, meteorologie, scheikunde, antropologie, wiskunde, enz. Maar de
fysici bleven op een vrij geïsoleerde wijze werken, ook al waren er contacten tijdens
de jaarlijkse vergaderingen van nationale verenigingen (de natuurkundige sociëteiten
van Duitsland of Engeland), of tijdens wereldtentoonstellingen zoals die van Parijs
in 1900 of van Saint Louis in 1904, waar opmerkelijke rapporten aan het publiek
werden voorgesteld, maar waar het kader een diepgaande wetenschappelijke
discussie verhinderde.
Zoals we verder zullen zien zou het eerste Solvay-congres experimentele en
theoretische fysici samenbrengen, en de vooruitgang van de theoretische fysica in
het centrum van de discussies plaatsen. In het begin van de 20ste eeuw echter was
het de experimentele fysica die het grootste prestige genoot, omwille van de
ontdekkingen die ze opeenstapelde: elektromagnetische golven, elektronenstralen
en het elektron, kanaalstralen, Zeeman-effect, röntgenstralen, radioactiviteit, enz.
De theoretische fysica zelf heeft geaarzeld om zich als autonome discipline te doen
gelden, en in het bijzonder om zich te onderscheiden van de toegepaste wiskunde,
ook al werden de thermodynamica en het elektromagnetisme aan het eind van de
19de eeuw erkend als volledig aparte natuurkundige theorieën.
Het gespreksthema dat Nernst in juli 1910 aan Solvay voorstelde was dat van de
introductie van de kwanten in de theoretische fysica. Hoewel het thema op dat
moment erg marginaal was, had de Duitse geleerde al een jaar door dat de
kwantenhypothese waarschijnlijk cruciaal was voor de fysica. Een maand daarvoor
had hij aan Max Planck (1858-1947) voorgesteld om fysici bijeen te roepen om er
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over te discussiëren, maar deze was sceptisch: ‘de dringendheid en het belang van
deze problemen zijn verre van voldoende erkend. [...] Naast ons interesseren, denk
ik, enkel Einstein, Lorentz, Wien en Larmor zich ernstig voor de zaak’. Het was
nochtans Planck die in 1900, teneinde het stralenspectrum van het zwart lichaam
te beschrijven, een wet had voorgesteld die opmerkelijk werd bevestigd door het
experiment maar die, in tegenstelling met de klassieke theorie - in het bijzonder met
de statistische mechanica -, de kwantificering
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van de energie op het ogenblik van de stralings-emissie leek te impliceren. In 1905
had Albert Einstein (1879-1955) dit voorstel uitgebreid tot de voortplanting van de
straling zelf, en daarnaast het foto-elektrisch effect verklaard; in 1907 had hij tevens
een beroep gedaan op deze nieuwe principes om het schijnbaar afwijkende gedrag
te verklaren van de warmtecapaciteiten van bepaalde lichamen, in overweging
nemende dat de atomen trillen op discontinue, ‘gekwantificeerde’ wijzen.
Na Einstein was Nernst de eerste om te denken dat de kwantenhypothese kan
worden toegepast op andere fenomenen dan de straling, en dat ze tevens problemen
kan oplossen die raken aan de structuur van de materie. Daarvoor heeft Nernst
thermodynamische vergelijkingen, waarvan tot dan toe werd gedacht dat ze geen
enkele moeilijkheid stelden, moeten aanpassen. Hij was dus vastbesloten om de
discussie over de kwantenhypothese te bevorderen, en hij wilde het belang van de
nieuwe theorie bevestigd zien door andere fysici.
Nernsts voorstel werd aanvaard en de eerste ‘Conseil scientifique’ (eerst was
gedacht aan de benaming ‘Concile scientifique’) kwam samen op uitnodiging van
Solvay van 30 oktober tot 3 november 1911. Het diende zich aan als een ‘soort
privé-congres’ voor de geleerde elite om ‘een reeks controversiële punten van de
moderne fysische theorieën te bespreken’. Nernst viel niet op, misschien om
problemen van nationale aard met Fransen en Britten te vermijden, en de vergadering
werd met brio voorgezeten door de Nederlandse fysicus Hendrik Antoon Lorentz
(1853-1928). De keuze voor Brussel, een regelmatige vergaderplaats voor
wetenschappelijke congressen, kan belangrijk zijn geweest om de fysici van
verschillende nationaliteiten ervan te overtuigen zich naar een ‘neutrale’ plaats te
begeven.

▪ De theorie van de straling en de kwanten: het eerste congres en de
impact ervan
De grote innovatie van de Solvay-congressen bestond erin een beperkt aantal
geleerden samen te brengen en veel ruimte te laten voor discussie. Een
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twintigtal eersterangs-wetenschappers namen deel aan het congres van 1911, onder
wie Hendrik Antoon Lorentz, Marie Curie, Henri Poincaré, Max Planck, Albert
Einstein, Heike Kamerlingh Onnes, Ernest Rutherford, Walther Nernst, Jean-Baptiste
Perrin, Marcel Brillouin, James Hopwood Jeans, Wilhelm Carl Wien, Emil Warburg
en Arnold Sommerfeld. Negen ervan hadden de Nobelprijs gekregen of zouden die
later nog ontvangen. In de aanloop naar de ontmoeting met al deze prominenten
in Brussel sprak Einstein van een ‘heksensabbat’.
Het thema van het eerste Solvay-congres was ‘De theorie van de straling en de
kwanten’. Aangezien de stralingstheorie tot dan toe vooral de Duitsers had
geïnteresseerd (naast Lorentz, Jeans, Larmor), is het opvallend dat nu theoretici
en experimentatoren samenkwamen die zowel uit Frankrijk en
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Brief van Marie Curie aan Walther Nernst (3 juli, 1911) waarin zij haar deelname aan het
Solvay-congres van 1911 bevestigt Brussel, Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪

Engeland, als uit Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Denemarken en België kwamen.
Onder Lorentz' leiding was het congres opmerkelijk goed voorbereid. Een twaalftal
rapporten (Solvays verhandeling niet meegerekend...) werd uitgedeeld aan de
deelnemers en voorgesteld door de auteurs: centraal stonden de stralingstheorie
(Lorentz, Jeans, Warburg, Rubens, Planck, Sommerfeld) en het probleem van de
soortelijke warmte (Einstein, Nernst); er waren ook mededelingen over ‘De bewijzen
van de moleculaire realiteit’ (Perrin), de kinetische gastheorie (Knudsen), de
elektrische weerstand bij lage temperaturen (Kamerlingh Onnes), het magnetisme
(Langevin). Uitgebreide besprekingen van de rapporten, belangrijk voor het succes
van het congres, werden meesterlijk geleid door de perfect meertalige Lorentz. De
meeste deelnemers namen er actief aan deel, in het bijzonder Lorentz zelf, Langevin,
Poincaré en Einstein.
In een korte openingsrede had Nernst verklaard: ‘De fundamentele en vruchtbare
ideeën van Planck en Einstein moeten als basis dienen voor onze discussies; ze
kunnen aangepast en uitgewerkt, doch niet genegeerd worden’. De facto brachten
de werkzaamheden van het congres, reeds bij de bespreking van het inleidend
rapport van Lorentz, het strijdig karakter van de klassieke mechanica met de wet
van Planck voor het zwarte lichaam, en de noodzakelijkheid van de nieuwe
concepten, volledig aan het licht. Een hulpeloze poging van Planck zelf en van
Sommerfeld om van de klassieke theorie zoveel mogelijk te ‘redden’, zou niets
opleveren. Ze zou Einstein doen opmerken: ‘Planck is geblokkeerd door enkele
stellig onjuiste vooroordelen [...] maar niemand heeft er een heldere kijk op. Heel
deze zaak bevat meer dan genoeg om een hele compagnie demonische jezuïeten
in vervoering te brengen’.
Het congres is een evenement in de geschiedenis van de fysica in de mate waarin
het de start betekent van de relegatie van de mechanica tot de rang van ‘klassieke’
fysica. Terwijl tot dan toe de kwanten voorbehouden waren aan een beperkt domein
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van de fysica (straling van het zwart lichaam en soortelijke warmte), hadden de op
het congres opgeworpen vragen betrekking op de algemene toepassing van de
nieuwe hypothese. Voor een invloedrijk geleerde als Henri Poincaré (1854-1912)
was Brussel een keerpunt. Bij zijn terugkeer in Parijs ging hij aan het werk; hij
publiceerde spoedig een artikel dat bewees dat ‘de kwantenhypothese de enige is
die leidt naar de wet van Planck’. Omwille van Poincaré's immense prestige heeft
deze stellinginname een grote impact gehad. Ingegeven door thermodynamici
(Planck, Einstein, Nernst) kon de kwantentheorie zich voortaan uitbreiden naar
nieuwe domeinen van de fysica: de ‘fysica van het elementaire’ kreeg een nieuw
elan.
Alle historici van de moderne fysica onderlijnen het doorslaggevend belang van
het eerste Solvay-congres voor de collectieve bewustwording van het belang der
kwanten, en voor de progressie van de theorie. Max Jammer preciseert: ‘Het is
gebruikelijk de periode waarin alle kwantenbegrippen en de voorgestelde principes
uitsluitend verwezen naar de straling van het zwart lichaam of naar de harmonische
trillingen te definiëren als eerste fase in
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de ontwikkeling van de kwantentheorie. [...] Aanvaarden we deze definitie, dan kan
men het Solvay-congres van 1911 beschouwen als het einde van deze fase, of als
de prelude tot een nieuwe periode’. Opmerkelijk is dat Poincaré, met al zijn
scherpzinnigheid, al tijdens het congres de noodzaak van de nieuwe ontwikkelingen
opmerkte: ‘Wat mij heeft getroffen in de discussies die we hebben gehoord, is een
zelfde theorie zich zien verlaten nu eens op de principes van de oude mechanica,
dan weer op de nieuwe hypothesen die er de negatie van zijn’.
De invloed van het eerste congres zou veel verder reiken dan de kring van
deelnemers, vooral dankzij de opmerkelijke Comptes Rendus, samengesteld door
Maurice de Broglie (1875-1960) en Paul Langevin (1872-1946). Zo weten we uit
zijn eigen getuigenis dat de passie van Louis de Broglie (1892-1987) voor de
mysteries van de kwanten ontwaakt is tijdens het lezen van de Comptes Rendus
die hij bij zijn broer Maurice had ontdekt. Gepubliceerd in het Frans in 1912, vertaald
en gepubliceerd in het Duits in 1914, tellen ze niet minder dan 450 pagina's die alle
rapporten en discussies hernemen. Een gedetailleerde transcriptie van deze laatste
(Plancks 22 pagina's tellend rapport wordt gevolgd door een bespreking van 18
pagina's) toont de sterkte van het debat en laat toe de fascinerende vooruitgang
van het denken van nabij te volgen.

▪ De oprichting van de instituten voor fysica en voor scheikunde
De intense werkzaamheden, de diepgaande discussies, de grote tevredenheid van
de deelnemers waren voor Solvay aanwijzingen dat zijn initiatief een succes was...
ondanks de geringe belangstelling voor de ‘gravito-materialitiek’. Op Goldschmidts
aanraden en met Lorentz' nauwe en bekwame medewerking zette hij zijn mecenaat
voort en stichtte hij op 1 mei 1912, voor dertig jaar, een ‘Institut international de
Physique’. De doelstellingen van het instituut waren het toekennen van subsidies
aan buitenlandse onderzoekers of laboratoria, het toekennen van beurzen aan
Belgische studenten voor hun vorming in het buitenland, en het organiseren van
een ‘Conseil de Physique,
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analoog aan die welke is samengeroepen door M. Ernest Solvay in oktober 1911
en die de studie van belangrijke problemen uit de Fysica tot doel heeft. Het aantal
deelnemers aan het congres mag niet meer dan vijfentwintig bedragen. De tekst
van de verslagen van de werkzaamheden [...] zal worden gepubliceerd in het Frans’.
De volgende congressen zouden dus twee principes handhaven die het eerste tot
een succes hadden gemaakt: het samenbrengen van een elite van geleerden die
een precies en actueel probleem bespreken, en de verspreiding van gedetailleerde
verslagen opdat de congressen als klankversterker zouden dienen voor de recentste
vernieuwingen in de fysica.
Volgens de statuten moest het instituut gezamenlijk bestuurd worden door een
internationale wetenschappelijke raad van negen leden (in 1912: Hendrik Antoon
Lorentz - voorzitter, Marie Curie, Marcel Brillouin, Robert Goldschmidt, Heike
Kamerlingh Onnes, Martin Knudsen, Walther Nernst, Ernest Rutherford, Emil
Warburg) en door een administratieve commissie van drie leden: een
vertegenwoordiger van Ernest Solvay (de ingenieur Emile Tassel), een lid aangeduid
door de Koning (Paul Héger, professor aan de ULB) en een vertegenwoordiger van
de Université libre de Bruxelles (Jules-Emile Verschaffelt). De wetenschappelijke
raad moest data, thema's en samenstelling van de congressen vastleggen en de
internationale fondsen beheren; de commissie beheerde de fondsen van het instituut
en kende beurzen toe aan jonge Belgische onderzoekers. In Solvays visie moest
de commissie zijn controle over het instituut verzekeren, maar in realiteit zou de
wetenschappelijke raad een grote autonomie genieten.
Charles Lefébure volgde Tassel op aan het hoofd van de administratieve
commissie, en na Lorentz' dood in 1928 werd Paul Langevin voorzitter van de
wetenschappelijke raad. De samenstelling ervan was steeds prestigieus en waarlijk
internationaal. Dit waren de leden in 1933, tijdens het zevende congres: Langevin
(Collège de France), Bohr (Kopenhagen), Cabrera (Madrid), Debye (Leipzig), De
Donder (Brussel), Einstein (De Haan!), Guye (Genève), Joffé (Leningrad), Richardson
(Londen). Dat Einstein op dat moment in De Haan was gedomicilieerd had als reden
dat ook het wetenschappelijke milieu niet aan de toenemende dreiging was ontsnapt;
Einstein, wiens banden met België bekend zijn, had een tijdelijk asiel gevonden in
de Belgische badplaats vooraleer naar de Verenigde Staten uit te wijken.
Solvay zou in 1912 ook een Institut de Chimie oprichten. Hij had daartoe al
contacten gehad vóór de eerste ‘Conseil de Physique’: in mei 1911 stelde de
chemicus Wilhelm Ostwald (1853-1932) hem de creatie voor van een instituut,
voorzien van een bibliotheek, een bibliografische afdeling en een afdeling voor
nomenclatuur, dat op het vlak van de kennis een éénmakende rol zou spelen. Dit
programma is een reflectie van de strategische overwegingen van Ostwald, toen
verwikkeld in de energetismestrijd. Het project ging niet door, en er kwam een Institut
de Chimie, gericht op de financiering van het onderzoek, zoals het Institut de
Physique. De eerste ‘Conseil de Chimie’ vond plaats in 1922.

▪ De structuur van de materie en de oude kwantentheorie
In 1913 werd een tweede congres samengeroepen rond het thema ‘De structuur
van de materie’. Een bewijs van het succes van het eerste congres is dat heel wat
deelnemers terugkeerden (Lorentz uiteraard, Nernst, Rutherford, Wien, Warburg,
Brillouin, Kamerlingh Onnes, Langevin, Knudsen, Einstein, Sommerfeld, Curie,
Jeans, Hasenohrl, Rubens, Lindemann, de Broglie). Onder de nieuwe deelnemers
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drie laureaten of toekomstige laureaten van de Nobelprijs: Joseph John Thomson
(1852-1940), Max von Laue (1879-1960), William Henry Bragg (1862-1942). Centraal
stond het golfkarakter van de X-stralen en hun diffractie (von Laue, Bragg), en een
lang rapport van J.J. Thomson over zijn statisch atoommodel (de befaamde ‘plum
pudding’).
Maar het jaar daarop begon de Grote Oorlog. Solvay, een groot patriot, is de
initiatiefnemer van het Nationaal Comité voor Hulp en Voeding (na afloop van de
oorlog werd hij door Albert I, met wie hij nauwe relaties had, benoemd tot Minister
van Staat). België kende een wrede bezetting. De gedeeltelijke
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vernieling van de bibliotheek van de Leuvense universiteit door een brand werd
door de geallieerden toegeschreven aan de barbaarsheid van de bezetter. In oktober
1914 ondertekenden 93 Duitse intellectuelen, onder wie Röntgen, Nernst, Ostwald
en Planck (die zou betreuren dat hij zich lichtvaardig had laten meeslepen) een
Manifest dat het Duitse militarisme verdedigde. De rancune van de geallieerden
zou na de oorlog uitbarsten. Zoals de ‘notice’ in het begin van de in 1921
gepubliceerde verslagen van het congres van 1913 aangeeft ‘is de druk van het
verslag van de werkzaamheden van het congres voltooid in 1914, maar is het voor
de administratieve commissie onmogelijk gebleken om de gedrukte tekst aan de
Duitse censuur te onderwerpen en hem tijdens de bezetting te publiceren, wanneer
in België elke collectieve activiteit van wetenschappelijke aard was opgeheven. De
tekst van het hierna gepubliceerde verslag, oorspronkelijk geredigeerd in de
verschillende talen gebruikt door de auteurs van de rapporten, is volledig in het
Frans vertaald.’ (zoals voorzien in de statuten die mee in de Comptes Rendus zijn
gepubliceerd).
Door de boycot waartoe chauvinistische Franse en Belgische wetenschappers
opriepen, zouden de Duitse en Oostenrijkse geleerden, ondanks Lorentz' aandringen
niet worden uitgenodigd voor de volgende congressen. Zelfs Einstein was omstreden,
hoewel zijn pacifistische gevoelens erkend werden. Uit solidariteit met zijn Duitse
collega's liet Einstein in 1924 weten dat, indien hij werd uitgenodigd voor het vierde
congres, hij de invitatie publiekelijk zou afslaan. Pas in 1927, na de opname van
Duitsland in de Volkenbond, werden de Duitsers, met instemming van Koning Albert,
uitgenodigd voor het vijfde congres.
Op het congres van 1921 (gewijd aan ‘Atomen en elektronen’) bleek dat, ondanks
de oorlog, veel vooruitgang was geboekt inzake de kennis van de structuur van de
materie. Ernest Rutherford (1871-1937) hield een opmerkelijk exposé over het
atoommodel met kern en over de kernstructuur zelf (ervaring van Geiger en Marsden,
werken van Moseley en Aston). Vanaf 1911 had Rutherford onverschrokken zijn
planetair model voorgesteld, hoewel hij perfect wist dat het, vanuit het standpunt
van het klassieke elektromagnetisme, onstabiel was (de klassieke theorie voorspelde
dat het elektron moest stralen, en in heel korte tijd op de kern moest vallen): hij had
verklaard dat ‘het probleem van de stabiliteit van het voorgestelde atoom in deze
fase niet aan de orde is’. De jonge Niels Bohr (1885-1962) had in 1913 een sleutel
tot de verklaring aangereikt. Aan de hand van de argumentatie uit het artikel van
1913 legde Bohr in zijn rapport voor het Solvay-congres uit hoe de noodzaak tot
het verklaren van de identiteit van de atomen, onafhankelijk van de initiële
omstandigheden, het gebruik impliceert van de kwanten van Planck en Einstein.
Deze kwantificering liet op zijn beurt toe de afwezigheid van straling van het elektron
in een baan rond de kern te verklaren, en Rutherfords model te rechtvaardigen.
Door zijn uitzonderlijk vernuft had Bohr grote successen behaald bij de verklaring
van de structuur van de spectraallijnen van waterstof en helium, en zijn atoommodel
werd snel in brede kring aanvaard. De conceptuele basis ervan bleef echter vaag.
In zijn rapport voor het congres zei Paulus Ehrenfest (1880-1933) over Bohrs
benadering: hij gebruikt ‘zoveel mogelijk [...] de klassieke regels [...]; daar waar dit
onmogelijk is (straling) probeert hij, tussen de beweging in het atoom en de erdoor
gevormde straling, minstens een zo groot mogelijke overeenstemming te vinden’.
Maar dit ‘correspondentieprincipe’ is niet te formaliseren, en met deze ‘oude
kwantentheorie’ was het bij toepassing nog vaak rondtasten. Toch kon Maurice de
Broglie, op het congres van 1924, uit een gedetailleerde bespreking van de
foto-elektrische fenomenen dit besluiten: ‘Ondanks al wat nog ontbreekt, is het
model van Rutherford-Bohr zeker het best aan onze redeneringen aangepast’.
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Zoals steeds op de congressen was de vrije discussie voor de deelnemers een
voordeel. Door een opmerking van Rutherford over het verschil tussen de massa
van de heliumkern en vier keer de massa van het proton was Jean-Baptiste Perrin
(1870-1942) de eerste om de bron van energie van de sterren te begrijpen: ‘Dit
impliceert, rekening houdend met Einsteins formule over de kracht van energie, een
verlies van energie (dat enkel kan worden veroorzaakt) door straling. [...] Ik zie in
deze
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straling de verklaring van het probleem van de zonnewarmte’. En in de
daaropvolgende discussie had Rutherford een andere briljante ingeving. Hij stelde
het bestaan voor van ‘deeltjes die men “neutronen” zou kunnen noemen en die
zouden gevormd zijn door een positieve kern met een elektron op zeer korte afstand.
[...] Ze zouden dienen als tussenstap in de vorming van kernen van elementen met
een groot atoomgewicht’. James Chadwick (1891-1974), Rutherfords medewerker,
zou elf jaar later het neutron ontdekken...
Het vierde congres, gewijd aan de ‘Elektrische geleidbaarheid van metalen en
aanverwante problemen’, ging door in 1924, na de dood van Ernest Solvay in 1922.

▪ Elektronen en fotonen: het debat Einstein-Bohr over de
kwantummechanica
In 1927 vond te Brussel, zoals in 1911, opnieuw een gebeurtenis plaats die mythisch
zou worden in de geschiedenis van de fysica: het betreft het begin van het publieke
debat tussen Einstein en Bohr over de aard van de wetten zelf die de microscopische
wereld regeren. Alles leende zich tot een theatraal, dramatisch verloop. De Duitsers
waren terug en stelden een coherente interpretatie van de nieuwe
‘kwantummechanica’ voor die zich aanbood als een samenhangende en afgewerkte
theorie. Daarnaast hadden Louis de Broglie en Erwin Schrödinger de golftheorie
geformuleerd, die - dachten ze - toeliet een concurrerende interpretatie voor te
stellen. Einstein tenslotte, die van 1905 tot 1925 aan de spits had gestaan van de
vernieuwingen in het domein van de kwanten, toonde zich nu de tempelbewaarder
van een deterministische interpretatie van de fysica.
Het vijfde congres had als thema ‘Elektronen en fotonen’. In enkele jaren tijd was
het theoretisch landschap ontzettend geëvolueerd dankzij een nieuwe generatie
onderzoekers. Terwijl Arthur Holly Compton in 1922 de corpusculaire aard van het
licht, zoals voorgesteld door Einstein in 1917, experimenteel had geverifieerd door
de diffusie van fotonen te observeren, had Louis de Broglie in 1924 voorgesteld aan
de deeltjes zelf golfeigenschappen toe te kennen. Deze ingeving werd in 1927
bevestigd door de waarneming van de diffractie van elektronen (Clinton Davisson
en Lester Germer, George Pagett Thomson). Alleen al in het jaar 1925 zijn twee
nieuwe wiskundige theorieën de oude benadering van Bohr komen verdringen: in
Göttingen hadden Werner Heisenberg, Max Born en Pascual Jordan de
matrixmechanica uitgewerkt, in Cambridge had Paul Dirac zijn niet-commutatieve
kwantumalgebra op punt gesteld (naar analogie van de haken van Poisson); voorts
had Wolfgang Pauli zijn uitsluitingsprincipe bedacht, en hadden George Eugene
Uhlenbeck en Samuel Goudsmit de notie spin van het elektron voorgesteld. In 1926
had Erwin Schrödinger, geïnspireerd door de thesis van de Broglie, Heisenberg
uitgedaagd door een derde theorie voor te stellen, die van de golffunctie, waarvan
hij snel de mathematische equivalentie met de matrixmechanica had bewezen. Born
van zijn kant had de statistische interpretatie van de vergelijking van Schrödinger
geformuleerd, terwijl Bohr voortdurend de gevolgen had belicht, voor het denken
over natuurkundige fenomenen, van het verwarrend taalgebruik: een noodzakelijk
klassiek vocabularium voor de beschrijving van experimenten, een niet-klassieke
benadering voor de wiskundige structuren. In 1927 tenslotte had Heisenberg de
kroon op het werk gezet met zijn onzekerheidsbeginsel. In 1928 zou Dirac de
relativistische vergelijking van het elektron, met inbegrip van de spin, formuleren.
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Dus wanneer het congres opende had de ‘oude kwantentheorie’, vol intuïties en
probeersels, plaats geruimd voor de ‘kwantummechanica’; ditmaal bestond de
theorie voor het grootste deel op wiskundig vlak. Of beter, meerdere theorieën
bestonden naast elkaar, elk ondersteund door concepten die niet met elkaar te
verzoenen leken. De meeste protagonisten in dit grote debat dat heeft geleid tot de
moderne fysica namen aan het congres deel. Naast vertegenwoordigers van
diegenen die nu de ‘oude generatie’ vormden - Lorentz, Curie, Einstein, Langevin,
Planck, Bohr, Ehrenfest - waren aanwezig: Schrödinger, Louis de Broglie, Pauli,
Heisenberg, Debye, Kramers, Dirac, Born, alsook
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Compton, William Lawrence Bragg, C.T.R. Wilson. Bragg, Compton, de Broglie,
Born en Heisenberg, Bohr en Schrödinger presenteerden briljante syntheserapporten.
De meeste deelnemers, met uitzondering van Einstein, hadden elkaar een maand
voordien gezien in Como ter gelegenheid van de Volta-herdenking. Bohr had er
voor het eerst het ‘principe van de complementariteit’ uitgelegd. Maar Einstein
wachtte Bohr op in Brussel! Ongetwijfeld maakten de sinds jaren bestaande nauwe
banden, de deelname van een kleine uitgekozen elite, de voor discussie voorziene
tijd, de avonden in elkaars gezelschap, de Solvay-congressen tot een ideaal kader
voor deze uitzonderlijke strijd met als inzet de definitie van een theorie en
uitgevochten met denkoefeningen.
Dat Bohr naar Brussel kwam, was ook in de eerste plaats om Einstein te
ontmoeten. Later zou hij zeggen: ‘Sinds hun stichting is Einstein een van de
markantste figuren van de Solvay-congressen geweest en meerderen van ons
kwamen vol ongeduld naar deze conferentie om zijn reactie te kennen op de laatste
ontwikkelingen die, naar onze mening, grote klaarheid hadden geworpen op de
problemen die hij zelf, in beginsel, met zo veel scherpzinnigheid had gesteld’. Maar
Einstein zou zich onbuigzaam verzetten tegen de statistische interpretatie van de
kwantummechanica. Hoewel de interpretaties van Bohr, Heisenberg en Dirac
verschilden wat betreft de zin die aan probabilistische gedragingen moet worden
gegeven, waren de aanhangers van wat later de ‘School van Kopenhagen’ is
genoemd het eens over het feit dat de microscopische wereld geregeerd wordt door
drie intrinsiek statistische wetten. Volgens Einstein daarentegen ‘speelt God geen
dobbelspel’, en was de probabilistische dimensie van de nieuwe theorie een
weerspiegeling van haar onvolledigheid.
Volgens Langevin ‘bereikte de ideeënverwarring haar toppunt’ op dit congres.
Ehrenfest zou opstaan om op het bord een zin uit de Bijbel te schrijven over de
spraakverwarring bij de bouw van de toren van Babel. Toch zou Bohr later het belang
van deze debatten verduidelijken: ‘Tijdens de zeer levendige discussies [...] stelde
de dubbelzinnigheid van de terminologie grote moeilijkheden om tot over-
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eenstemming te komen over de epistemologische problemen. [...] De uitwisselingen
begonnen tijdens de sessies, werden 's avonds gepassioneerd voortgezet, en de
nog langere discussies met Einstein en Ehrenfest waren voor mij een zeer gelukkige
ervaring. [...] De discussies waren een inspiratie om de situatie te blijven exploreren
wat betreft de analyse en de synthese in de kwantumfysica, alsook wat betreft de
analogieën in andere domeinen van de menselijke kennis waar de dagelijkse
terminologie een beschouwing vraagt van de condities waaronder de proef is
gebeurd’.
In 1930 op het zesde congres, over het magnetisme, zou Einstein het debat doen
opleven. Bohr zei hierover: ‘Tijdens de volgende ontmoeting, op
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het Solvay-congres van 1930, namen onze gesprekken een volstrekt dramatische
wending’. Rosenfeld beschreef de sfeer in de Club van de Universitaire Stichting:
‘Einstein meende, met zijn befaamde doos waaruit op een bepaald moment een
foton werd uitgezonden, en waarvan het gewicht voor en na de emissie de energie
van het uitgezonden foton bepaalt, een tegenvoorbeeld van het onzekerheidsbeginsel
te hebben gevonden. Bohr stond perplex en zag niet onmiddellijk een oplossing.
De hele avond lang was hij erg ongelukkig, ging hij van de ene naar de andere om
hen ervan te overtuigen dat dit niet waar kon zijn, dat, mocht Einstein gelijk hebben,
dit het einde van de fysica zou zijn; maar een weerlegging vond hij niet. Ik zal nooit
het beeld vergeten van de twee antagonisten wanneer ze de Club verlieten: Einstein,
groot, kalm schrijdend, met een soort ironische lach, en Bohr, heel opgewonden
rond hem dravend, zonder succes pleitend dat indien Einsteins handigheidje werkte
dit het einde van de fysica zou zijn. De volgende ochtend triomfeerde Bohr en was
de fysica gered; Bohr had het antwoord gevonden: de verplaatsing van de doos in
het gravitatieveld gebruikt voor het wegen van de doos zou de frequentie van het
horloge dat toeziet op de emissie van het foton verstoren met een kwantiteit die juist
voldoende is om de onzekerheidsrelaties tussen energie en tijd te respecteren’.
Beeld u in: Einstein en Bohr, in de straten van Brussel...

▪ Structuur en eigenschappen van atoomkernen: een ommekeer
Het zevende congres, in 1933, was gewijd aan de structuur van de atoomkern. De
keuze kon niet gelukkiger zijn. Het jaar 1932 had immers de ontdekking gezien van
het neutron door James Chadwick, die van het positron door Carl David Anderson
(een bevestiging van Diracs voorspelling uit 1928), en die van deuterium door Harold
Clayton Urey; voorts waren er de verbeteringen van Ernest Lawrence aan zijn
cyclotron in Berkeley, en de studie van John Douglas Cockcroft en Ernest Walton
van de eerste kernreacties uitgelokt door versnelde protonen. Op de Conseil zelf
stelden Frédéric Joliot en Irène Curie - tegengesproken trouwens door Lise Meitner!
- voorlopige resultaten voor die moesten leiden tot de ontdekking van de artificiële
radioactiviteit. Op hetzelfde congres ontwikkelde Wolfgang Pauli zijn suggestie voor
het bestaan van een nieuw deeltje, dat plaats nam naast het elektron, het proton,
het neutron en het foton: het neutrino. Op basis van dit voorstel zou Enrico Fermi,
eens terug in Italië, in enkele weken de eerste theorie van de zwakke
wisselwerkingen formuleren.
In feite was de geschiedenis van de natuurkunde op een keerpunt gekomen. Een
luisterrijke periode liep ten einde, die van de ontdekking van de radioactiviteit en
van de atoomstructuur door Marie Curie en Ernest Rutherford, en die van de
geleidelijke opbouw van de kwantumfysica door Max
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Planck en Albert Einstein, gevolgd door Niels Bohr, Paul Dirac, Werner Heisenberg,
Max Born, Erwin Schrödinger en Wolfgang Pauli. De basis van een theorie van de
microscopische wereld was nu gelegd. Een nieuwe periode begon, die van een
verpletterende accumulatie van experimentele resultaten, die van de ontwikkeling
van de kernfysica.
Het is onmogelijk dat deze ommekeer in de geschiedenis van de fysica zich niet
heeft laten voelen tijdens het Solvay-congres van 1933. Het volstaat de Comptes
Rendus te doorbladeren om zich ervan te vergewissen. Een groep jonge,
uitmuntende experimentatoren nam voor de eerste maal deel. Van de veertig
deelnemers hadden er zes de Nobelprijs gekregen en zouden er elf hem nog
ontvangen, wat dit congres tot een van de schitterendste internationale bijeenkomsten
maakt die men zich kan voorstellen. Alle toekomstige Nobelprijslaureaten die aan
het congres voor het eerst deelnamen waren experimentatoren: Patrick Blackett,
Walter Bothe, James Chadwick, John Douglas Cockcroft, Irène Curie, Enrico Fermi,
Frédéric Joliot, Ernest Lawrence, Ernest Thomas Sinton Walton. Ze zouden voortaan
een dominante rol spelen. Meerdere lezingen waren in feite rapporten van resultaten
verkregen door experimentele groepen. Foto's van bijzonder interessante
gebeurtenissen werden toegevoegd, bijvoorbeeld ook van imposante instrumenten
zoals de door Cockcroft gepresenteerde versneller, gefotografeerd naast een auto
die heel klein lijkt om een idee te geven van de schaal.
Maar de ommekeer in de geschiedenis van de Solvay-congressen is diepgaander.
Hun specifieke, unieke rol in de wetenschapsgeschiedenis eindigt met de periode
waarin een beslissende rol in de fysica werd gespeeld door een samenkomst van
een kleine elite die lange gesprekken voerde om de concepten van de theorieën in
opbouw te verhelderen. Er was geen andere plaats dan de Solvay-congressen om
de discussies van 1911 over de kwantentheorie te voeren, en de openheid van het
debat Einstein-Bohr over de epistemologische fundamenten van de theorie kan men
zich moeilijk elders dan in Brussel inbeelden. Daarentegen heeft de
wetenschappelijke raad, zoals ook voorzitter Langevin erkende, zich lang afgevraagd
of het opportuun was de kernfysica als thema te nemen voor 1933, daar in 1932 te
Rome al een congres over dit onderwerp had plaatsgevonden. Brussel was niet
langer onvervangbaar. Het aantal internationale conferenties nam toe en de
samenwerking tussen fysici werd intenser.
De verandering blijkt tevens uit het feit dat het achtste congres, eerst voorzien
voor 1936, meerdere keren werd uitgesteld, om uiteindelijk plaats te vinden in 1948.
De internationale situatie, de politieke engagementen en de gezondheid van Langevin
waren zeker voor een deel verantwoordelijk voor dit uitstel, maar ook de aarzelingen
rond het te behandelen thema. Na de oorlog speelde de Amerikaanse wetenschap,
gevoelig versterkt door de grootschalige immigratie van Europese wetenschappers
op de vlucht voor het nazisme, en vervolgens door het Manhattan Project en de
vervaardiging van de atoombom, een zeer dominante rol. Toch bleef het prestige
van de Solvay-congressen groot, zoals blijkt uit de schitterende deelnemerslijsten,
die verschillende Amerikaanse wetenschappers vermelden, van de congressen van
1948 over de ‘Elementaire deeltjes’, van 1951 over ‘De vaste toestand’, van 1954
over ‘De elektronen in de metalen’ of van 1958 over ‘De structuur en de evolutie
van het universum’. En om het hierbij te houden, vermelden we nog dat het twaalfde
congres, in 1961 aan de ULB en gewijd aan ‘De kwantumtheorie van de velden’,
werd bijgewoond door Niels Bohr, Julius Robert Oppenheimer, Paul Dirac, Hans
Albrecht Bethe, Werner Heisenberg, Richard P. Feynmann, Murray Gell-Mann,
Rudolf Peierls, Eugene Paul Wigner, Freeman J. Dyson, Hideki Yukawa, William
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Lawrence Bragg, Y. Nambu, Sinitiro Tomonaga, Walter Heitler, Abdus Salam, Stanley
Mandelstam, Geoffrey F. Chew.
Ilya Prigogine, de huidige directeur van de instituten, zegt het als volgt: ‘Vandaag
is de taak van de instituten veel moeilijker. De wetenschap heeft zich enorm
gediversifieerd, de wetenschappelijke bijeenkomsten hebben zich verveelvoudigd.
Dat is de reden waarom ik - als directeur van de instituten sinds 1958 - getracht heb
ook het onderzoeksaspect van de Solvay-instituten te ontwikkelen, wat trouwens
conform de wens van de stichter was. Aldus
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Eerbetoon aan Ernest Solvay door de deelemers aan het congres van 1933. Brussel, Archives
de l'Université libre de Bruxelles ▪

zijn ze een “Mini-Institute For Advanced Study” geworden, toegespitst op domeinen
die ongetwijfeld tot de belangrijkste bijdragen van de tweede helft van de 20ste
eeuw zullen behoren: de complexe systemen, de onomkeerbaarheid, de chaos’.

▪ Een balans
Men kan zich afvragen wat de betekenis is geweest van de deelname van Belgische
geleerden aan de vooroorlogse Solvay-congressen. Het is duidelijk dat België, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, in die tijd niet beschikte over een
prestigieuze school voor fysica. Eigenlijk heeft in de hier behandelde periode slechts
één Belgische geleerde een actieve rol gespeeld tijdens de congressen, zij het niet
van eerste rang. Het betreft Théophile De Donder (1872-1957), professor aan de
ULB en één van Einsteins eerste correspondenten over de algemene relativiteit.
Andere Belgische geleerden namen deel aan het congres en waren lid van de
wetenschappelijke raad (Goldschmidt, Verschaffelt, Van Aubel), maar mengden
zich niet in de discussies en zouden geen origineel onderzoek verrichten in de
domeinen die ons hier interesseren. ULB-professoren namen eveneens aan de
congressen deel als genodigden: Emile Henriot (1885-1961) en Auguste Piccard
(1884-1962). Jonge onderzoekers waren wetenschappelijk secretaris: Manneback
in 1930, Rosenfeld en Cosijns in 1933.
De Solvay-congressen zijn een buitengewone getuige van de geboorte en
ontwikkeling van de moderne fysica. De Comptes Rendus vertellen het hele verhaal,
van de bestudering van de straling van
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het zwart lichaam tot de observatie van het positron. Maar nog veel meer dan dat
waren de congressen zelf een ‘acteur’ in deze geschiedenis. Het zijn zij die, bij
minstens twee gelegenheden, de fysica hebben gemaakt. De ontmoeting van 1911
creëerde een collectieve bewustwording van de absolute noodzaak van de
kwantenhypothese en van de onbeduidendheid van verzoeningspogingen tussen
de theorie van het zwart lichaam en de klassieke fysica; deze resultaten zijn
onverbrekelijk verbonden met de organisatie van de bijeenkomst zelf. Anderzijds
hebben de congressen, vanaf 1927, de tegenstellingen tussen de interpretaties van
Einstein en Bohr over het wezen van de kwantummechanica publiek gemaakt. Het
is de aard zelf van de relaties die de deelnemers met elkaar hebben aangeknoopt
die aan dit evenement zijn grote betekenis geeft, en in belangrijke mate vorm heeft
gegeven aan de manier waarop de wetten van de microscopische fysica vandaag
nog worden begrepen.
Zoals Heisenberg zei: ‘Het staat buiten kijf dat, in die jaren, de Solvay-congressen
een essentiële rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de fysica [...]. De
historische invloed van de Solvay-congressen hield verband met de bijzondere stijl
ingevoerd door hun stichter: een kleine groep van de bekwaamste specialisten uit
verschillende landen die onopgeloste problemen in hun domein bespreken en zo
de basis ontdekken voor hun oplossing’.
Het zeer bijzondere karakter van de Solvay-congressen verklaart hun succes
gedurende de hele fase van theoretische uitwerking en verklaring van de moderne
microfysica. Het verklaart ook waarom zij, eens deze periode afgesloten,
bevoorrechte en prestigieuze getuigen bleven, maar niet even onvervangbare
acteurs. Immers, de congressen, publicaties, reizen, kortom de uitwisselingen in
het algemeen, werden talrijker en gediversifieerder; de fysici ontwikkelden hun
discipline voortaan anders.
Men kan zich nog wagen aan een vergelijking tussen de initiatieven van Solvay
en Nobel. Buiten de beweegredenen van de initiatiefnemers hebben ze heel
verschillende lotsbestemmingen gekend. De Nobelstichting heeft ongetwijfeld, door
de toekenning van de prijzen, een aanzienlijke rol gespeeld in de promotie van de
wetenschap, en ze heeft tevens de relaties en krachtverhoudingen in
wetenschappelijke (en niet-wetenschappelijke!) kringen beïnvloed. Ze heeft echter
in essentie de bestaande wetenschap bekrachtigd. Solvays initiatief had een heel
andere impact. Het is ongetwijfeld praktisch onbekend gebleven bij het publiek,
maar het heeft (onafhankelijk van de rol die de Instituts internationaux de Physique
et de Chimie vandaag spelen) direct ingespeeld op de wetenschap in wording, en
in zekere mate bijgedragen tot de wijze waarop de kwantummechanica een fysische
theorie is geworden.
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7 Georges Lemaître, een boegbeeld van de kosmologie
Helge Kragh
Georges-Henri-Joseph-Edouard Lemaître, geboren in Charleroi op 17 juli 1894,
was de grondlegger van de moderne fysische kosmologie. Hij ontdekte onafhankelijk
het uitdijend heelal, en was de eerste die een ‘big bang’-model van het universum
voorstelde, dit wil zeggen een model waarin het universum een eindige leeftijd heeft
en is ontstaan door een ‘explosie’ in het verre verleden.
Reeds op jonge leeftijd voelde Lemaître zich aangetrokken tot de exacte
wetenschappen, maar na drie jaar ingenieursstudies aan de Katholieke Universiteit
van Leuven moest hij zijn academische carrière onderbreken omwille van de Eerste
Wereldoorlog. Hij deed dienst in het Belgische leger van 1914 tot 1919, en koos
dan voor wis- en natuurkunde, waarin hij in 1920 afstudeerde. Tezelfdertijd studeerde
hij theologie aan het Sint-Rombouts-college, een katholiek seminarie; hij werd tot
priester gewijd in 1923. Gedurende zijn hele leven zou Lemaître een dubbele
loopbaan hebben, zowel die van wetenschapper als die van priester in de kerkelijke
hiërarchie. In 1936 werd hij lid van de nieuwe Pauselijke Academie voor
Wetenschappen, waarvan hij in 1960 het voorzitterschap kreeg toegewezen.
De jonge Lemaître was gefascineerd door Einsteins algemene relativiteitstheorie
die in de vroege twintiger jaren nog grotendeels onbekend was voor de Leuvense
fysici en die slechts door enkele Belgische natuurkundigen ernstig werd bestudeerd,
in het bijzonder door Théophile De Donder (1872-1957) aan de Université libre de
Bruxelles. Bijgevolg stond Lemaître er alleen voor om dit moeilijke onderwerp onder
de knie te krijgen. In 1922 schreef hij over het onderwerp een 131 bladzijden tellend
manuscript La physique d'Einstein, dat echter pas veel later, in 1996, zou worden
gepubliceerd. Wilde hij bijdragen tot het onderzoek van de relativiteitstheorie - in
die tijd beschouwd als een esoterisch en duister wiskundig onderwerp - dan moest
Lemaître over de grenzen van België kijken. In 1923 verwierf hij fondsen van de
Belgische regering en van de Amerikaanse Commission for Relief in Belgium (CRB)
die hem toelieten naar Engeland en de Verenigde Staten te gaan. Aan de universiteit
van Cambridge werd hij onderzoeksstudent onder Arthur Eddington (1882-1944),
een van de grootste autoriteiten ter wereld inzake algemene relativiteit. Eddington
was erg onder de indruk van zijn student en in 1924, nadat Lemaître het Engelse
Cambridge had ingeruild voor het Amerikaanse, liet de Britse relativist in vertrouwen
aan De Donder weten dat hij Lemaître ‘een uiterst briljant student’ vond, ‘ongelooflijk
snel en scherpzinnig, en wiskundig zeer begaafd’.
De briljante en scherpzinnige Belg was dan al op de hoogte van de nieuwe
kosmologische theorieën die voortsproten uit Einsteins oorspronkelijk werk van
1917 en Willem de Sitters alternatieve theorie uit datzelfde jaar. Reeds in 1924,
toen Lemaître de Atlantische Oceaan overstak, voelde hij zich aangetrokken tot de
kosmologie en de astrofysica, en zijn interesse voor deze domeinen werd nog
gevoelig versterkt tijdens de jaren van zijn postgraduaat in de Verenigde Staten,
waar hij zich van wiskundig natuurkundige ontpopte tot theoretisch astrofysicus. Zo
was hij eind 1924 aanwezig op het beroemde congres in Washington, waar Edwin
Hubble (1889-1953) de ontdekking van Cepheïden in spiraalsterrenstelsels
bekendmaakte, en hij begreep vlug dat het nieuwe concept van een ‘eilanduniversum’
gevolgen zou hebben voor de bestaande relativistische theorieën van de kosmologie.
Lemaîtres denken resulteerde in een belangrijk - maar toentertijd amper opgemerkt
- artikel uit 1925 waarin hij concludeerde dat noch Einsteins noch de Sitters
wereldmodellen correcte beschrijvingen van
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Autograaf van La physique d'Einstein, geschreven in 1922, gepubliceerd in 1996. Louvain-la
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het universum konden zijn. Maar hoe moest die beschrijving er dan wel uitzien?
Lemaître vond de oplossing in 1927, nadat hij naar België was teruggekeerd en
was benoemd aan de universiteit van Leuven. Zonder te weten dat de Russische
fysicus Alexander Friedmann (1888-1925) het probleem vijf jaar eerder had opgelost,
analyseerde Lemaître in een briljant artikel de oplossingen van Einsteins
kosmologische veldvergelijkingen en ontwierp hij de fundamentele
bewegingsvergelijkingen, later bekend geworden als de
Friedmann-Lemaîtrevergelijkingen. (De vergelijkingen van Lemaître, die rekening
hielden met de stralingsdruk, waren overigens iets algemener dan die van
Friedmann.) In tegenstelling tot de Russische fysicus streefde Lemaître naar een
realistisch model en relateerde hij zijn theorie aan de waargenomen recessie van
de sterrenstelsels. Zijn model was een poging een fysisch realistische kosmologie
te ontwikkelen, eerder dan een louter wiskundige oefening in algemene relativiteit.
Hij concludeerde dat het universum uitdijt en hij leidde het lineaire verband af tussen
recessiesnelheid en afstand dat gewoonlijk met Hubble wordt geassocieerd. Twee
jaar eerder dan Hubble concludeerde hij dat ‘de recessiesnelheid van
extragalactische nevels een kosmisch effect is van de uitdijing van het heelal’ en
hij berekende zelfs dat de (toen nog niet zo genoemde) Hubbleconstante in goede
overeenstemming was met de door Hubble in 1929 uit de waarnemingen berekende
waarde.
Het artikel in Annales de la Société scientifique de Bruxelles is een klassieker in
de kosmologie, maar in de late jaren 1920 maakte het helemaal geen indruk.
Integendeel, het werd volstrekt genegeerd door fysici en astronomen, die nog niet
klaar
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waren om een uitdijend heelal te accepteren. De meeste wetenschappers wisten
eenvoudigweg niet dat het artikel bestond aangezien het was gepubliceerd in een
relatief obscuur Belgisch tijdschrift, en het hielp niet dat het herdrukt werd in de nog
obscuurdere Publications du Laboratoire d'Astronomie et de Géodésie de l'Université
de Louvain. Einstein, die Lemaîtres theorie kende, vond in 1927 de idee van een
uitdijend heelal ‘abominabel’. Eddington, aan wie Lemaître een overdruk had bezorgd,
las het artikel niet of vergat het. De ommekeer kwam in 1930, nadat Hubbles
waarnemingen een bewijs hadden geleverd voor een uitdijend heelal. De theoretische
astronomen werden daardoor gedwongen te aanvaarden dat het universum niet
statisch is. Sterk gesteund door Eddington en de Sitter werd Lemaîtres theorie nu
beschouwd als een omwenteling in de kosmologie. De auteur werd op slag een
wetenschappelijke beroemdheid. Met de (her)ontdekking van de theorie uit 1927
onderging de kosmologie een onomkeerbare paradigmawisseling: het universum
is niet statisch maar in een toestand van expansie; miljarden jaren vroeger zag het
er heel anders uit dan nu.
Lemaîtres theorie uit 1927 - vaak aangeduid als het Lemaître-Eddington-model
- beschreef het universum vertrekkend vanuit een statisch Einstein-universum en
was dus een uitdijend model van oneindige leeftijd. Reeds in 1931 maakte Lemaître
een andere grote conceptuele innovatie, namelijk de introductie van een universum
met een begin in de tijd. Het korte artikel in Nature van 9 mei 1931, waarin hij het
allereerste big bang-model suggereerde, is een van de meest opmerkelijke artikels
uit de hele wetenschapsgeschiedenis. Geïnspireerd door de kwantumtheorie
speculeerde Lemaître dat ‘wij het begin van het universum zouden kunnen opvatten
in de vorm van een enkel atoom, waarvan het atoomgewicht de totale massa van
het universum is ... [en dat] zou uiteenvallen in steeds kleinere atomen door een
soort superradioactief proces’. Hij was er zich zeer goed van bewust dat de idee
van een begin van de wereld religieuze associaties zou kunnen oproepen, en hij
was eerst ook van plan om aan zijn artikel een korte paragraaf over dit aspect toe
te voegen. Echter, de verwijzing naar God in zijn typoscript van maart 1931 kwam
niet terecht in de gepubliceerde versie. Bij nader inzien besloot Lemaître dat het
onverstandig was God te introduceren in zijn uitdrukkelijk als wetenschappelijk
voorgestelde suggestie.
Het is niet precies bekend hoe Lemaître tot de hypothese van het
oeratoom-universum kwam, maar radioactiviteit en de onzekerheidsrelaties uit de
kwantummechanica schijnen zijn belangrijkste inspiratiebronnen te zijn geweest.
Hij was onder de indruk van het feit dat de halveringstijden van uranium en thorium
vergelijkbaar waren met de Hubbletijd (het omgekeerde van de Hubbleconstante)
en hij geloofde dat dit erop zou kunnen wijzen dat ons huidig universum het bijna
uitgedoofde resultaat is van een vorig superradioactief universum. Maar als de
wereld een begin had, hoe kon dit dan wetenschappelijk verklaard worden? Immers,
verklaringen refereren naar voorafgaande beginvoorwaarden, en er kon niets vroeger
zijn dan de oorsprong op t = 0. Lemaître besefte dat dit filosofische probleem uitging
van een deterministisch wereldbeeld en dat het probleem zich niet zou stellen in
een niet-deterministisch kwantumsysteem. Hij drukte deze visie uit op volgende
elegante wijze: ‘Het is duidelijk dat het beginkwantum in zichzelf niet de hele oorzaak
van de evolutie kan bevatten; maar conform het onzekerheidsprincipe ... moet het
hele verhaal van de wereld niet neergeschreven zijn in het eerste kwantum zoals
een lied op de schijf van een fonograaf. Alle materie van de wereld moet bij het
begin aanwezig zijn geweest, maar het verhaal dat zij te vertellen heeft, kan stap
voor stap worden geschreven’.
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De ‘vuurwerk-’ of ‘oeratoomtheorie’ werd omgezet van een poëtische visie in een
wiskundig geformuleerde kosmologie in de jaren 1931-1934, wanneer Lemaître
grotendeels alleen stond in de verdediging van de idee van een in het verleden
gecreëerd universum. Het model veronderstelde als startpunt een klein oeruniversum
met grote dichtheid eerder dan een echte singulariteit in de ruimte-tijd. Met behulp
van de kosmologische constante geïntroduceerd door Einstein in 1917 suggereerde
Lemaître een onbepaalde zgn. ‘stagnatiefase’ waarin kosmische materie
condenseerde en sterrenstelsels wer-
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den gevormd. De stagnatiefase liet bovendien toe het veelbesproken
tijdschaalprobleem te omzeilen, waarbij een universum jonger is dan zijn onderdelen.
Terwijl de meeste kosmologen Einstein volgden in het opgeven van de
kosmologische constante, bleef Lemaître geloven dat een niet-nulconstante een
essentieel onderdeel was van de relativistische kosmologie. Vele jaren na Lemaîtres
dood zou de kosmologische constante, nu geïnterpreteerd als een negatieve
vacuümdichtheid, opnieuw aan belang winnen in het kosmologisch onderzoek.
Interessant om weten is dat deze interpretatie reeds door Lemaître was aangegeven
in 1933, maar op dat moment kreeg ze geen aandacht.
Maar was het door Lemaître gesuggereerde explosie-universum meer dan een
‘briljant uitgedacht jeu d'esprit’, zoals Ernest Barnes, bisschop van Birmingham
opmerkte? Was er enig bewijs voor de oerknal? Lemaître dacht van wel en hij
beschouwde de kosmische straling als ‘de as en de rook van een helder maar zeer
snel vuurwerk’, dit wil zeggen als restanten van het uiteenvallen van het oeratoom
waaruit de sterren ooit zijn gevormd. Indien dit het geval was dan zouden kosmische
stralen moeten bestaan uit geladen deeltjes met energieën die de expansie van het
universum reflecteerden. Of, zoals hij het in 1949 stelde, ‘materie is niets anders
dan gecondenseerde kosmische stralen’. Samen met de Mexicaanse fysicus Manuel
Vallarta werkte hij dit idee verder uit in een reeks gecompliceerde berekeningen
van de energie en de baan van geladen deeltjes in het aardmagnetisch veld. In
1933 concludeerden Lemaître en Vallarta dat hun werk ‘enige experimentele
ondersteuning gaf aan de theorie van de superradioactieve oorsprong van de
kosmische straling’, maar ze slaagden er niet in de meerderheid van de fysici en
astronomen die sceptisch stonden tegenover de oeratoomtheorie te overtuigen. Het
begin van de wereld was een revolutionair concept dat moeilijk te aanvaarden was.
Wetenschappers hadden tijd nodig om aan het idee te wennen. De algemene visie
was dat Lemaîtres theorie eerder een wiskundige mogelijkheid was dan een
realistisch model van hoe het universum zich had ontwikkeld. Zoals de Amerikaanse
kosmoloog Richard Tolman (1881-1948) in 1934 zei: ‘De ontdekking van modellen
die de expansie laten starten vanuit een singuliere toestand met een volume gelijk
aan nul mag niet worden verward met een bewijs dat het huidige universum ontstond
op een eindig tijdstip
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Frontispice van L'hypothèse de l'atome primitif. Essai de cosmogonie (1946).
Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, Archives Lemaître ▪

in het verleden’. De geleidelijke aanvaarding omstreeks 1940 van de idee van een
big bang-universum werd niet veroorzaakt door Lemaîtres theorie, maar vooral door
pogingen om het voorkomen en de relatieve verdeling van chemische elementen
te begrijpen in termen van nucleaire processen in het vroege universum.
In een artikel uit 1933 onderzocht Lemaître anisotrope kosmologische modellen
om te achterhalen of ze verenigbaar waren met een niet-singulaire begintoestand,
waardoor het nul volume en oneindige dichtheid op t = 0 vermeden konden worden.
Hij kwam tot de bevinding dat dit niet het geval was en dat, onder bepaalde
voorwaarden, de initiële singulariteit onvermijdelijk was. Lemaîtres conclusie was
een voorloper van het later zeer bekende singulariteitstheorema, geformuleerd in
o

de jaren 1960 door Stephen Hawking ( 1942) en anderen, en ze was ook een vroege
bijdrage tot de theorie van de zwarte gaten. Echter, ondanks zijn wiskundige
resultaten geloofde Lemaître niet in de fysische realiteit van singulariteiten. Hij
suggereerde dat kwantumeffecten bij extreem hoge dichtheden de initiële kosmische
singulariteit, die leek te volgen uit de algemene relativiteitstheorie, op een of andere
manier zouden verhinderen.
Rond het midden van de jaren 1930 had Lemaître zijn kosmologisch
onderzoeksprogramma grotendeels voltooid, en hij hield eraan vast gedurende de
rest van zijn leven. De decennia na 1935 waren wetenschappelijk heel wat minder
vruchtbaar dan het decennium tussen 1925 en 1935, wanneer hij zijn reputatie
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vestigde als origineel kosmologisch vernieuwer. Lemaîtres voorstelling van de
kosmologie kreeg uitgebreid aandacht met de publicatie in 1946 van zijn L'hypothèse
de l'atome primitif, dat in verschillende talen werd vertaald en dat de
oeratoomhypothese ruimere bekendheid gaf. Maar noch dit boek, noch Lemaitres
andere naoorlogse publicaties over kosmologie bevatten nieuwe ontwikkelingen. In
1947 woonde hij in Brussel een symposium bij over Théories nouvelles de relativité,
waarbij de Britse kosmoloog Edward Milne (1896-1950) een lezing gaf over zijn
onorthodoxe versie van de big bang-theorie. Lemaître maakte duidelijk dat hij Milnes
theorie niet kon aanvaarden omdat hij ze arbitrair en kunstmatig vond - Lemaître
was altijd een orthodox relativist en verwierp theorieën die niet waren gebaseerd
op Einsteins algemene relativiteitstheorie. In 1958 hield hij een lezing op het
Solvay-congres, gewijd aan La structure et l'évolution de l'Univers, waarin hij een
overzicht gaf van zijn theorie maar volstrekt voorbij ging aan de vooruitgang die zich
sinds 1933 in de kosmologie had voorgedaan. En drie jaar later, op een conferentie
te Santa Barbara in de Verenigde Staten, presenteerde hij opnieuw een model dat
in essentie hetzelfde was als dat wat hij dertig jaar eerder had voorgesteld. In het
algemeen ontweek Lemaître na 1945 de wetenschappelijke schijnwerpers. Terwijl
hij in de jaren dertig een onvermoeibaar reiziger was geweest, verkoos hij nu een
rustig leven in België en ging hij nog maar zelden naar het buitenland. Toen hem
bijvoorbeeld in 1951 de post van ‘visiting professor’ aan het Institute for Advanced
Studies te Dublin werd aangeboden, weigerde hij.
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Hoewel Lemaître de basis legde van de evolutionaire kosmologie met zijn werken
van 1927 en 1931, kwam de echte doorbraak van de big bang-theorie er pas in
1948 met het ‘hete big bang-model’, ontwikkeld door George Gamow (1904-1968)
en zijn medewerkers Ralph Alpher en Robert Herman. De nieuwe ontwikkeling was
op meerdere wijzen consistent met Lemaîtres verwachtingen uit de jaren dertig,
maar toch koos hij ervoor de nieuwe big bang-theorie te negeren en deed hij geen
pogingen om in contact te komen met Gamow. Lemaîtres terughoudendheid en
gebrek aan interesse hadden waarschijnlijk te maken met zijn beperkte vertrouwdheid
met de kernfysica en ook met zijn algemene visie hoe een theorie van het heelal er
zou moeten uitzien. Gamows kosmologie was gebaseerd op kern- en deeltjesfysica,
een veld waarvoor Lemaître noch belangstelling toonde, noch over de nodige kennis
beschikte, en dat hij beschouwde als theoretisch onvolgroeid in vergelijking met de
mooie algemene relativiteitstheorie. Ook gaf hij geen blijk van interesse in de
controverse tijdens de jaren 1950 tussen de big bang-theorie en de nieuwe
steady-state-theorie, hoewel het geen twijfel lijdt dat hij de steady-state-theorie
verafschuwde. Toen het Institut d'Astrophysique van de universiteit van Luik in 1953
een grote conferentie organiseerde over kernastrofysica waaraan verschillende
kosmologen van de nieuwe generatie deelnamen, was Lemaître van de partij.
Wanneer Gamows big bang-theorie in 1965 nieuw leven werd ingeblazen met de
ontdekking van de kosmische achtergrondstraling en door de interpretatie ervan
door Robert Dicke en James Peebles, was dit niet alleen voor Gamow, maar ook
voor de oude Lemaître een overwinning. Hij werd op de hoogte gebracht van de
nieuwe ontwikkelingen kort voor zijn dood op 20 juni 1966.
Als priester en wetenschapper was Lemaître zich volledig bewust van het
potentiële conflict - ofwel de harmonie - tussen het christelijke dogma van een door
God geschapen wereld en de wetenschappelijke theorie van een universum dat
zowat tien miljard jaar geleden werd gevormd. Lemaître hoedde er zich echter voor,
in tegenstelling tot sommige andere christelijke kosmologen, om wetenschap en
theologie met elkaar te verwarren en een van beide te gebruiken als legitimatie van
de ander. Zo lette hij er bijvoorbeeld op dat hij een onderscheid maakte tussen het
‘begin’ en de ‘schepping’ van de wereld, en hij sprak nooit over de initiële big bang
in termen van laatstgenoemd concept. Hij geloofde dat wetenschap en theologie
twee van elkaar gescheiden velden zijn en dat de big bang-kosmologie de christelijke
notie van Gods schepping van de wereld bevestigde noch weerlegde. Dit
onderstreepte hij in zijn toespraak uit 1958 voor het Solvay-congres, waar hij zei
dat de big bang-theorie ‘volledig buiten ieder metafysisch of religieus vraagstuk
blijft’. In het uitstekende herdenkingsartikel over Lemaître, geschreven voor de
Pauselijke Academie der Wetenschappen in 1968, brengt Dirac een gesprek met
hem over de kosmische evolutie in herinnering: ‘omdat ik me aangemoedigd voelde
door de grootsheid van het beeld dat hij ons had geschonken, zei ik hem dat volgens
mij de kosmologie de tak van de wetenschap is die het dichtst bij de godsdienst ligt’.
Maar Lemaître ging niet akkoord met Dirac: ‘Na enkele overpeinzingen suggereerde
hij de psychologie als nauwst bij de godsdienst aansluitende tak’.
Als epistemologisch optimist geloofde Lemaître dat God de mens intellectuele
gaven had geschonken om het hem mogelijk te maken ieder aspect van het
universum te ontdekken. Het universum ontsnapt niet aan de menselijke
mogelijkheden, zei hij vaak, wat verre van een triviale opmerking was in een tijd dat
vele filosofen en wetenschappers betwijfelden of de kosmologie ooit een volwaardige
wetenschap zou worden. Lemaîtres geloof in twee afzonderlijke begripsniveaus,
een wetenschappelijk en een religieus, impliceerde niet dat hij de kosmologie
irrelevant vond voor het religieuze denken. Hij geloofde dat religieuze en filosofische
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waarden belangrijk, ja zelfs essentieel, waren voor de wetenschapper op een breder
ethisch niveau, maar zij zouden nooit mogen tussenkomen in zijn methoden of
conclusies. Zoals hij het in 1934 stelde: ‘Een grondig zoeken naar de waarheid
vereist het onderzoek van de ziel evenzeer als het onderzoek van spectra’.
Hoewel zijn wortels in België lagen, vond veel van Lemaîtres innoverend werk
plaats buiten zijn
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geboorteland, hetzij in Engeland, hetzij in de Verenigde Staten. In de jaren twintig
en dertig had hij veel in het buitenland vertoefd, en hij had nauwe betrekkingen
aangeknoopt met eminente fysici en astronomen, onder wie Einstein, Dirac,
Schrödinger, Hubble, Shapley, Eddington, Tolman en Russell. Hij creëerde geen
Belgische kosmologieschool, maar via zijn medewerkers en studenten drukte hij
toch een langdurige stempel op de Belgische wetenschap. In het domein van de
kosmologie was hij grotendeels een eenzaat, en maar zelden werkte hij samen met
andere wetenschappers of aanvaardde hij doctoraatsstudenten. Zijn eerste
doctoraatsstudent was J. Wouters, die in de vroege jaren 1930 een dissertatie
voltooide waarin hij in detail het stagnatieproces onderzocht waarop Lemaîtres big
bang-model rustte. Het was vooral in andere domeinen van de astrofysica en de
theoretische fysica dat Lemaître zijn studenten aanmoedigde. In het bijzonder zijn
kosmische stralingberekeningen met Vallarta resulteerden in onderwerpen voor
verschillende doctoraatsstudenten aan de universiteit van Leuven, zoals Louis
Bouckaert, Alphonse Descamps, Odon Godart en Lucien Bossy. Andere studenten
of medewerkers van Lemaître waren: André Deprit, Jacques Demaret, André Berger,
Paul Pâquet, Jacques Steyaert, René De Vogelaere en Jacques Henrard. Buiten
Leuven kregen Lemaîtres kosmologische theorieën lange tijd zeer weinig aandacht.
Het centrum van de Belgische astrofysica was het internationaal vermaarde Institut
d'Astrophysique (oorspronkelijk Institut d'Astronomie et de Géodésie) van de
universiteit van Luik, maar de Luikse astrofysici toonden geen belangstelling voor
kosmologische vraagstukken. Enkel in 1966, na Lemaîtres dood, verwees een van
de Luikse publicaties naar de big bang-theorie van de kosmoloog uit Leuven. In een
overzichtsartikel gewijd aan de productie van kosmisch helium vermeldde Paul
Ledoux, een toonaangevend Luiks astrofysicus, ‘de erg originele ... hypothese van
het oeratoom door onze eminente en betreurde collega, wijlen Mgr Lemaître’.
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8 De algemene relativiteit en de kosmologie
Dominique Lambert
De kosmologie werd pas echt een discipline van de fysica na de opkomst van de
algemene relativiteitstheorie, d.i. de relativistische zwaartekracht-theorie. Daarvoor
had men immers niet echt een theorie om de kosmos op grote schaal noch de
evolutie ervan in de tijd voor te stellen en te karakteriseren. In 1917 verkreeg Albert
Einstein (1879-1955) vanuit zijn vergelijkingen van het zwaarteveld een oplossing
die overeenkwam met een statisch (de relatieve afstand tussen twee punten van
deze ruimte varieert niet), homogeen (constante dichtheid van materie) heelal met
een bolgeometrie (als je een lichtstraal voor je uitzendt en lang genoeg wacht, valt
ze op je rug!). Datzelfde jaar vond de Nederlandse astronoom Willem de Sitter
(1872-1934) een oplossing van Einsteins vergelijkingen die overeenstemde met
een kosmos zonder materie die evenwel vanuit een bepaald standpunt kon worden
geïnterpreteerd als een uitdijend heelal. In 1922 en vervolgens in 1924 stelde de
Rus Alexander Friedmann (1888-1925) vast dat er in realiteit een groot aantal
oplossingen van Einsteins vergelijkingen zijn, corresponderend met sferische
(ruimtelijk gesloten) of hyperbolische (ruimtelijk open) heelallen die inkrimpen of
uitdijen. Hij zou evenwel niet de gelegenheid hebben om deze heelalmodellen te
toetsen aan astronomische waarnemingen. Bovendien stelde Einstein de idee van
een niet-statisch heelal geenszins op prijs.
Geschikte observatiegegevens om uit de heelalmodellen er één te selecteren,
werden pas echt beschikbaar vanaf 1924-1925, wanneer het werk van Edwin Powell
Hubble (1889-1953) een interessant kosmologisch fenomeen aan het licht bracht:
de uitdijing van verafgelegen sterrenstelsels in alle richtingen aan een snelheid die
proportioneel is aan hun verwijdering. Onmiddellijk kwam het probleem van een
theoretische verklaring van dit fenomeen aan de orde. Moest het worden
geïnterpreteerd als een beweging van sterrenstelsels in een statisch heelal of moest
men er een aanwijzing in zien van de expansie van het heelal zelf? Arthur Eddington
(1882-1944) en ook Edwin Hubble dachten er eerst aan het uitdijend karakter van
het de Sitter-heelal te gebruiken, hoewel dit problematisch bleef vermits het geen
massa bevatte!
Door de nabijheid van Nederland, waar met Johannes Droste, Adriaan Daniël
Fokker, Hendrik Anthony Kramers, Hendrik Antoon Lorentz, Jan Arnoldus Schouten
en uiteraard Willem de Sitter een briljante school in de relativiteit tot ontwikkeling
kwam, was België goed geplaatst om de einsteiniaanse revolutie open tegemoet te
treden. Vanaf het begin van de jaren '20 werd de algemene relativiteit grondig
bestudeerd door Théophile De Donder (1872-1957). Hij was een oud-leerling van
Henri Poincaré en professor aan de Université libre de Bruxelles. Hij redigeerde in
1922 het magistrale werk La gravifique einsteinienne. Hij trachtte de algemene
relativiteit te vertalen in de taal van de variatieprincipes. De Donders invloed op de
geschiedenis van de algemene relativiteit en van de kosmologie in België was
bepalend.
Vanaf 1920 bestudeerde hij samen met Henri Vanderlinden (1892-1983),
astronoom aan de Koninklijke Sterrenwacht van België, oplossingen van de
Einstein-vergelijkingen die overeenstemden met een bolsymmetrische (maar niet
noodzakelijk homogene) ruimte, en de vergelijkingen van het zwaarteveld in
aanwezigheid van een bron van elektromagnetisch veld. Wat later trachtte De
Donders leerling Maurice Nuyens (1901-1970), zich baserend op een werk van
Henry Janne (1909-?) van de universiteit van Luik, deze studie van een

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

niet-homogeen bolsymmetrisch heelal, die in 1933-1934 zou leiden tot het zgn.
Tolman-Lemaître-model, te
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vervolledigen. Het dient gezegd dat dit soort heelal toentertijd in de mode was, en
men vindt het ook terug bij Eddington. Léon Rosenfeld (afgestudeerd aan de
universiteit van Luik) redigeerde onder leiding van Théophile De Donder trouwens
een werk over de uitbreiding van de algemene relativiteit naar een vijfdimensionale
ruimte-tijd (heelal van Kaluza-Klein).
De school van De Donder had een beslissende invloed op de jonge Georges
Lemaître, een invloed die tot nu toe ruim onderschat is gebleven. Het was mede
door de raadgevingen van zijn professor Maurice Alliaume dat hij in belangrijke
mate heeft bijgedragen tot de introductie van de relativiteit in Leuven, en door de
besprekingen in Revue des Questions scientifiques dat hij, tussen 1920 en 1923,
kennis kreeg van bijna alle referenties betreffende de beperkte en de algemene
relativiteit. Het staat vast dat Lemaître La gravifique en ook enkele werken van
Vanderlinden langdurig bestudeerde alvorens in 1923-1924 bij Eddington te gaan
werken. Het is dus niet verwonderlijk dat Lemaîtres proefschrift aan het MIT handelde
over een statisch (niet-homogeen) bolsymmetrisch gravitatieveld. Tussen de
bijzondere gevallen van dit model bevinden zich het Einstein-heelal (massief en
statisch) en het de Sitter-heelal (zonder massa maar in expan-

Model van het universum van Lemaître volgens zijn leerling Odon Godart. In: Ciel et Terre,
LXXXIII, 1967. Brussel, Académie royale de Belgique. ▪
ont eu une influence prépondérante sur loeuvre de Lemaîte, n'ont pas osé s' aventurer sur
un terrain jugé trop glissant.

sie). Dit bracht de jonge priester op het idee van een soort ‘interpolatie’ van de twee
heelallen. In 1927, in zijn fundamenteel kosmologisch artikel, gaf hij een dynamische
vorm van deze ‘interpolatie’ in het kader van de homogene en isotrope
heelalmodellen. Deze ‘interpolatie’, een heelal met constante massa, bolvormig,
asymptotisch exponentieel uitdijend, in het verleden naar een Einstein-heelal, in de
toekomst naar een de Sitter-heelal, gekenmerkt door een zero-dichtheid van de
materie, was voor Lemaître het uitgelezen kader voor een verklaring van de door
Hubble waargenomen roodverschuiving van het spectrum van verafgelegen
sterrenstelsels.
In het begin van de jaren '30, na de formulering van zijn ‘oeratoom’-hypothese
(zie de bijdrage van Helge Kragh) en na onderzoek van de mogelijkheid van de
vorming van sterrenstelsels met behulp van zijn niet-homogeen bolsymmetrisch
model, wendde Lemaître zich geleidelijk naar de eigenlijke kosmologie. Vanaf dan
ging de kosmologie een andere richting uit. Immers, de algemene relativiteit kon
niet volstaan om de totstandkoming van en de overvloed aan elementen in de
kosmos te verklaren. De kosmologie moest dus de methoden van de kernfysica
integreren. Lemaître was niet voorbereid om de ontwikkeling van dit soort fysica,
waarin bijvoorbeeld Gamow, Meyer en Teller zouden uitblinken, te volgen. Zij waren
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de eersten om expliciet een theorie op te stellen die betekenis gaf aan de
‘oeratoom’-hypothese van Lemaître (die nooit enige vergelijking heeft opgesteld die
dit ‘atoom’ effectief beschrijft).
Na de oorlog lieten de meeste kosmologen de ideeën van een ‘explosief’ begin
van het heelal, zoals Lemaître en nadien Gamow en zijn school hadden voorzien,
gedurende meer dan tien jaar links liggen. Immers, voor een groot aantal fysici,
onder wie Einstein maar ook Eddington, leek de initiële singulariteit, vandaag big
bang genoemd, eerder naar de metafysica dan naar de fysica te verwijzen. Hermann
o

o

o

Bondi ( 1919), Fred Hoyle ( 1915) en Thomas Gold ( 1920) lanceerden het zgn.
model van continue schepping van materie, het stationaire heelal, waarbij het
universum op ieder moment en op alle plaatsen van de ruimte
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De voor- en tegenstanders van de steady-state-theory ontmoetten elkaar op het
Solvay-congres van 1958. Brussel, Archives de l'Université libre de Bruxelles. ▪

dezelfde kenmerken vertoont (daarop slaat de formulering ‘perfect kosmologisch
principe’). Aangezien men de expansie van het heelal niet kon ontkennen en dit op
ieder moment dezelfde kenmerken moest vertonen, moest men dus een continue
schepping van materie introduceren. Deze theorie werd pas volledig opgegeven na
o

de ontdekking van de dieptestraling door Arno Penzias ( 1933) en Robert Woodrow
o

Wilson ( 1936) in 1964, waarvan de natuurlijke verklaring te vinden was in de big
bang-theorie.
België ontving na de oorlog, dankzij de Solvay-congressen (1948-1959) en de
bijeenkomsten aan de universiteit van Luik, zowel de verdedigers van de big
bang-theorie als de aanhangers van de ‘steady-state-theory’. Er is evenwel nooit
interactie geweest tussen al deze wetenschappers en Lemaître. Er is dus nooit, en
dat kan men betreuren, een echte Belgische school in de kosmologie rond zijn figuur
geweest, terwijl rond De Donder wel degelijk een Belgische school in de algemene
relativiteit is gevormd.
Op het einde van de jaren '50 kende de belangstelling voor de algemene relativiteit
een opleving bij de Belgische theoretische natuurkundigen en mathematici. In juni
1959 organiseerde Jules Géhéniau (1909-1991), met de steun van het Belgisch
Centrum voor Wiskundig Onderzoek (BCWO), aan de Université libre de Bruxelles
een colloquium over - onder meer - de oplossingen van de
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Einstein-Maxwell-vergelijkingen, Einsteins unitaire veldtheorie, de toepassing van
de technieken van de groepentheorie op de algemene relativiteit. Jacques Tits, later
professor aan het Collège de France, hield er een exposé over ‘Les espaces
isotropes de la relativité’. Nogmaals, en vreemd genoeg, kwam Lemaître niet aan
het woord op dit colloquium, terwijl hij toch vrij regelmatig aan de activiteiten van
het BCWO deelnam.
In de volgende jaren verrichten tal van Belgische universiteiten essentieel
theoretisch onderzoek over de heelalmodellen; de theorie van de elementaire deeltjes
werd geïntegreerd en steeds meer werd gebruikgemaakt van de informatica.
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9 De sterrenkunde
Léo Houziaux
▪ Inleiding
Reeds vóór de Eerste Wereldoorlog had de sterrenkundige wereld internationale
instellingen om grote onderzoeksprogramma's te stimuleren en te coördineren. In
de eeuwen daarvoor had men astronomische waarnemingen verzameld tijdens
lange en verre expedities. Maar in de 19de eeuw was uit grootschalige
ondernemingen zoals de stercatalogus van de ‘Bonner Durchmusterung’ gebleken
dat samenwerking tussen sterrenwachten zoals die van Kaapstad (Zuid-Afrika) en
Cordoba (Argentinië) noodzakelijk was. Een Internationale Unie voor samenwerking
in het zononderzoek werd opgericht in 1904; zij hield haar vijfde (en laatste)
internationale bijeenkomst te Bonn in augustus 1913. Nauwelijks waren de gevechten
beëindigd of de contacten tussen de geleerden uit de verschillende landen werden
onder druk van vooral Amerikaanse en Engelse astronomen hernieuwd om zo de
banden van voor de oorlog te herstellen en te ontwikkelen.
Wat betreft de plaats die de ‘Centrale Machten’ (Duitsland en bondgenoten) in
deze organismen moesten krijgen, liepen de meningen sterk uiteen, zelfs onder de
geallieerden. België speelde een belangrijke bemiddelingsrol bij het op weg helpen
van de door de Amerikanen voorgestelde International Research Council. De situatie
was vrij bijzonder. Hoewel de intellectuele gemeenschap erg onder de oorlog had
geleden, was België niet zo radicaal als Frankrijk tegenover Duitse geleerden of
tegenover onderzoekers uit neutraal gebleven landen. Dankzij de inspanningen van
Georges Lecointe (1869-1929), directeur van de Sterrenwacht te Ukkel, werden in
1919 in het Brusselse Paleis der Academiën naast andere instellingen de
International Astronomical Union, de International Union of Geodesy and Geophysics
en het Bureau international de l'Heure gesticht. Zestien geallieerde landen maakten
er deel van uit; ook dertien neutrale landen mochten toetreden. De essentiële rol
van België bij het herstel van de internationale wetenschappelijke contacten zou
belangrijke gevolgen hebben voor de oriëntatie van het onderzoek in de sterrenkunde
tijdens het interbellum. Als land met beperkte middelen en met een ongunstig klimaat
voor de observatie, ging België zich al gauw richten op internationale programma's
en eigen onderzoekers op stage sturen naar het buitenland, eerst in Europa, dan
in de Verenigde Staten.

▪ Galactische sterrenkunde
Een stercatalogus is een werk van lange adem en kan enkel worden uitgevoerd
door een permanente onderzoeksdienst met vast personeel. Tussen 1925 en 1936
equipeerde de Sterrenwacht van Ukkel onder leiding van Paul Stroobant (1868-1936)
zich met een Askania-meridiaancirkel met 19 cm opening, voorzien van automatische
registreertechnieken, waarmee aan de hand van 11.000 waarnemingen een
catalogus kon worden opgesteld die tevens diende voor de International Latitude
Service. Van 1936 tot 1947 was Eugène Delporte (1882-1955) directeur van de
Sterrenwacht. De Sterrenwacht werd uitgenodigd om deel te nemen aan een
internationaal programma voor de realisatie van de astrografische catalogus van
de hemelkaart, een gigantische taak die de meting betrof van de posities van
ongeveer vijftien miljoen sterren en waaraan de Sterrenwacht al meewerkte door
clichés te nemen met behulp van een Gautier-equatoriaal met 33 cm opening. Deze
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samenwerking liep tot in de jaren '50, onder de leiding van Paul Bourgeois
(1898-1972), die Delporte in 1947 was opgevolgd. Net als Stroobant doceerde hij
sterrenkunde aan de Université
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Luchtfoto van de Koninklijke Sterrenwacht van België te Ukkel ▪

Albert Velghe (1916-1986), directeur van de Koninklijke Sterrenwacht van België van 1964
tot 1983. Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
▪

libre de Bruxelles. Hij gebruikte de precieze metingen van Ukkel voor werken in
stellaire kinematica over de snelheidsspreiding van de warme sterren. Voor deze
werken over stellaire statistiek waren nieuwe Tekenmiddelen nodig. Paul Bourgeois
was voorzitter van het Centrum voor Mechanische Berekeningen van bij de oprichting
in 1951. Een eerste computer werd te Ukkel geïnstalleerd in 1962. In 1963, na
Bourgeois' pensionering, nam Albert Velghe (1916-1986) het roer over. Hij kwam
van de universiteit van Gent. In navolging van Henri-Louis Vanderlinden (1892-1983)
interesseerde ook hij zich voor de stellaire statistiek. In samenwerking met Jason
John Nassau van het Warner and Swasey Observatory (Ohio, USA) maakte hij een
classificatie van bijzondere koude sterren op basis van spectra verkregen met behulp
van een objectiefprisma in het nabije infrarood. De galactische sterrenkunde is
eveneens al heel vroeg ontwikkeld door onderzoekers van de Leuvense universiteit.
De wetenschappelijke activiteit van deze universiteit tijdens
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het interbellum werd uiteraard gedomineerd door de sterke persoonlijkheid van
Georges Lemaître (1894-1966), die elders in dit boek aan bod komt. In het vlak van
de eigenlijke sterrenkunde werd reeds in het begin van de jaren '30 interessant werk
verricht door Vlaamse onderzoekers. Armand Van Hoof (1906-1989) bezocht in die
periode meermaals de sterrenwacht van de universiteit van Leiden, die toen werd
geleid door Eijnar Hertzprung (1873-1967). Hij had belangstelling voor het probleem
van de ellipsoïde van de snelheden van de G-, K- en M-sterren, en op aanraden
van Jan Hendrik Oort (1900-1992), toen al een autoriteit in het vlak van de
galactische structuur, begon hij zeer vroeg met het langdurig tellen van de sterren
in de sterrenbeelden Schorpioen, Ophiuchus en Boogschutter. We ontmoeten Van
Hoof nog verder in dit hoofdstuk, maar we vermelden dat zijn werk in het galactische
domein werd voortgezet door zijn medewerker Florent Bertiau. Die werd in 1949
eerst assistent aan de universiteit van Leuven. Daarna verbleef hij lange tijd aan
de Lick-sterrenwacht (Californië) en aan de Yerkes-sterrenwacht (Wisconsin). In
Groningen kon hij, onder leiding van Adriaan Blaauw, de parallaxen bepalen van
de sterren van de sterstroom Schorpioen-Centaur. Hij bepaalde tevens, samen met
Paul Henry Roberts (Newcastle, G.B.) de spreiding van het gravitatieveld in de
o

globulaire clusters. André Heck ( 1946), die vooral carrière maakte aan de
sterrenwacht van de Université Louis Pasteur te Straatsburg, had de methoden van
de multivariabele statistische analyse gebruikt voor de kalibratie in absolute
helderheid van in verschillende fotometrische systemen geobserveerde sterren. In
Luik toonde Henri Robe belangstelling voor het probleem van de Roche-limiet in de
sterrenstelsels. De stellaire dynamica, zowel in onze Melkweg als in de andere
sterrenstelsels, was het thema van meerdere studies van de sterrenwacht van de
Gentse universiteit. Op basis van gegevens van de Hubble Space Telescope
bepaalde Herwig Dejonghe de essentiële kenmerken van de sterrenstelsels en de
globulaire clusters. Het gebruik van de Boltzmannvergelijking (zonder botsingen),
gekoppeld aan de Poissonvergelijking, laat met name de studie toe van de structuur
van elliptische sterrenstelsels en van de instabiliteit van de ‘balken’ en van de
spiraalverdelingen in de galactische schijven.

▪ Stellaire en interstellaire fysica
De stellaire en interstellaire fysica is een belangrijk hoofdstuk van de astrofysica en
is het favoriete onderwerp geweest van meerdere Belgische astronomen. De
discipline omvat observatie- en theoretische aspecten; die laatste zijn op hun beurt
onderverdeeld in takken zoals de theorie van de interne structuur van de sterren,
de stabiliteitstheorie, de theorie van de steratmosferen en de fysica van het
interstellair milieu.
Op het vlak van de instrumentatie had alleen de Sterrenwacht van Ukkel, in 1919
omgedoopt tot Koninklijke Sterrenwacht van België, genoeg middelen om zich uit
te rusten. In 1933 werd er een Zeisstelescoop met een doorsnede van 1 m
geïnstalleerd. Verwijderd door het Duitse leger in 1940, werd hij in 1958 vervangen
door een Schmidt-telescoop van 120 cm, uitgerust met een spectrograaf. Daarmee
kon Edgard Vandekerkhove het gedrag volgen van een bepaald aantal sterren met
variabel spectrum, zoals de ster γ Cassiopeia, het paradigma van de zgn. Be-sterren
waaraan momenteel al meer dan duizend publicaties zijn gewijd. Maar het Belgische
klimaat is echt ongunstig. Daarom gingen de Belgische onderzoekers onder een
andere sterrenhemel en met veel krachtiger instrumenten het onmisbare
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observatiemateriaal verzamelen om, doorheen de analyse van de fotonenflux die
ons uit de diepe ruimte bereikt, de fysica van de gassferen in ons Heelal te
ontcijferen. In het begin van de jaren '20 was Europa omwille van de slachtingen
en verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog niet in staat geweest haar
sterrenwachten uit te rusten met toestellen die de astronomen konden laten proeven
van de fundamentele ontdekkingen in de statistische mechanica en vervolgens in
de atoom- en kwantumfysica. Er was in die tijd slecht één vaderland voor de
astrofysica: de Verenigde Staten. Het klimaat was er gunstig en met grote middelen
was men er in geslaagd, niet alleen de grootste refractoren ter wereld te bouwen,
maar ook telescopen die uiteindelijk
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doorslaggevende ontdekkingen zouden mogelijk maken, zowel in de stellaire fysica
als in de galactische structuur. Ze luidden de studie in van de extragalactische
stelsels. De Belgische waarnemers trokken dus naar de USA. Ze waren vertrouwd
met een lange internationalistische onderzoekstraditie. Ze konden dan ook profiteren
van de mogelijkheden die werden aangeboden door instellingen zoals de Fulbright
Foundation en de Belgian American Educational Foundation. Zo vinden we Polydore
Swings (1906-1983) in 1931 als ‘CRB Advanced Fellow’ aan de Yerkes-sterrenwacht,
Marcel Migeotte (1912-1992) in 1938 als CRB-bursaal aan de universiteit van
Michigan, Paul Ledoux (1914-1988) in 1940 eveneens aan de Yerkes-sterrenwacht,
Armand Van Hoof in 1948 aan de McDonaldsterrenwacht. Alle vier hadden ze reeds
aan Europese sterrenwachten gewerkt, in Parijs, Warschau, Leiden of Oslo. Op die
manier kregen de Belgische onderzoekers toegang tot de beste toestellen en tot
de grootste onderzoekscentra van dat moment. Ze keerden naar hun land terug
met eersterangs observatiemateriaal. Anderzijds ontstonden hechte vriendschappen
tussen Belgische en buitenlandse astronomen, wat verklaart dat wat later, tegen
het eind van de jaren '50 en in de jaren '60, een cohorte jonge onderzoekers dezelfde
weg zou inslagen. In het begin van de jaren '60 zien we dat het Europees onderzoek
zich herstelde en dat de westerse landen voor het eerst een gemeenschappelijke
inspanning deden om zich uit te rusten met een vooruitstrevende infrastructuur voor
astronomische observatie. België participeerde van in het begin in nieuwe instellingen
zoals het European Southern Observatory (ESO) en in de instellingen waaruit
uiteindelijk het European Space Agency (ESA) zou ontstaan. Anderzijds kan men
betreuren dat ons land door de angstige reacties in regeringskringen niet alle
buitenlandse aanbiedingen volledig heeft benut. Een project zoals de Benelux Cross
Antenna werd afgeblazen. De deelname van Belgen aan de snelle ontwikkeling van
de stellaire en extragalactische radioastronomie werd er door verhinderd. De enkele
onderzoekers (Eric Gérard, René Grognard) die zich in deze richting hebben
bekwaamd, moesten uitwijken, vooral naar Frankrijk en Australië. Dat verklaart
waarom vanaf de jaren '60 onderwerpen zoals de galactische structuur nogal
verwaarloosd werden.

Koning Leopold III in het gezelschap van Marcel Denalu en Jules Duesberg. Luik, Université
de Liège. Collections artistiques ▪
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Tijdens zijn verblijf te Parijs in 1928 als bursaal van de regering bezocht Polydore
Swings, onder impuls van Marcel Dehalu (1873-1960), regelmatig de diensten waar
astrofysica werd beoefend aan de sterrenwacht van Meudon. Na zijn terugkeer
vestigde hij in Luik een laboratorium voor spectroscopie. Zijn verblijf in Warschau
in 1929-1930 oriënteerde hem naar de moleculaire spectroscopie. In die richting
rekruteerde hij trouwens zijn eerste studenten, zoals Marcel Nicolet (1912-1997).
Benoemd als docent in 1932, ging hij in samenwerking met zijn oud-medestudent
en vriend Léon Rosenfeld (1904-1974) toepassingen van de studie van moleculen
op de astrofysica ontwikkelen. Hij profiteerde ten volle van de bezoeken en lessen
van buitenlandse geleerden zoals Subramanyan Chandrasekhar (1910-1997),
toekomstig Nobelprijswinnaar natuurkunde, die op weg naar Leningrad in 1933 te
Luik enkele lessen gaf over het transport van straling in steratmosferen. Aan de
Yerkes-sterrenwacht van de universiteit van Chicago had Swings kennisgemaakt
met de grote astrofysicus van Russische afkomst Otto Struve (1897-1963), met wie
hij een vruchtbare samenwerking was begonnen die in de jaren 1940-1944 een
hoogtepunt zou bereiken en pas eindigde met Struves dood. Swings paste zijn
kennis van de moleculaire spectroscopie toe op astrofysische problemen
(zonnevlekken, koude sterren,...), en identificeerde zo in 1937 samen met Rosenfeld
de eerste interstellaire molecule, het CH-radicaal. Hij definieerde ook de
excitatievoorwaarden ervan. Die werden in 1965 bevestigd door het werk van de
Amerikanen Arno Penzias en Robert Wilson over de dieptestraling op 2,7 K. Voor
de collectie Actualités scientifiques et industrielies van de Parijse uitgever Hermann
schreef hij niet minder dan zes monografieën over spectroscopie. Zijn eerste boek,
La spectroscopie appliquée, verscheen in 1935 te Parijs. In Lund identificeerde
Swings samen met Bengt Edlén (1906-1992) talrijke atoomlijnen in het spectrum
van de zonnecorona en in de spectra van de bijzondere sterren van de eerste typen,
een onderwerp waarin Struve hem had ingewijd. In 1939 ontmoette hij hem opnieuw
aan de universiteit van Chicago, onder de auspiciën van de BAEF. Hij startte er een
intense en vrucht-

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

Polydare Swings (1906-1983), hoogleraar aan de universiteit van Luik. Brussel, Académie
royale de Belgique ▪

bare samenwerking over de spectroscopische studie van bijzondere warme sterren
(Of-, Be-, P Cygni-, Wolf-Rayet-sterren, ‘shell stars’), novae en andere bijzondere
objecten zoals de symbiotische sterren en de planetaire nevels. Niet minder dan
veertig artikels, vooral in samenwerking met Struve, zagen het licht in de periode
1940-1943. Door de oorlog duurde zijn verblijf immers veel langer dan gepland. De
talrijke contacten die Swings reeds voor de oorlog in het buitenland had gelegd,
vergemakkelijkten de creatie van de ‘Colloques internationaux d'Astrophysique de
Liège’, waarvan de editie 1999 was gewijd aan de sterren van de galactische halo.
Ingewijd door Swings in 1949, vergrootten deze wetenschappelijke manifestaties
de faam van de astrofysicaschool van Luik.
Vooraleer we het exposé van de sterrenkundige werken en ontdekkingen in België
in het vlak van de fysica van sterren en sterrengroepen vervolgen, willen we stilstaan
bij de oplossing die is gevonden voor het fundamentele probleem van het verzamelen
van observatiegegevens. Door het slechte klimaat zijn investeringen in dure
astronomische instrumenten op Belgisch grondgebied onmogelijk. Het is dus evident
dat men ofwel bilaterale akkoorden moest sluiten, ofwel moest toetreden tot een
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Het wetenschappelijk station op de Jungfraujoch. Brussel. Belgisch Instituut voor
Ruimte-Aëronomie ▪

internationale instelling die uitzicht bood op realisaties die evenwaardig waren aan
die in het buitenland, en met name in de Verenigde Staten, waar de uitrusting sinds
het begin van de 20ste eeuw die van de andere landen had overtroffen.
Twee mogelijkheden werden uitgewerkt en toegepast. Het internationaal station
Jungfraujoch (Berner Alpen, Zwitserland) was een interessante basis voor de
ontwikkeling van de zon- en sterrenspectroscopie. Dankzij Swings' uitstekende
relaties met de directeurs van de centrale sterrenwacht van het Franse CNRS,
ondergebracht nabij Forcalquier, kregen de Luikse onderzoekers toegang tot de
telescopen van deze instelling vanaf de ingebruikneming in de jaren '50. Voorts
wijzen we op het feit dat meerdere Belgische onderzoekers tussen 1948 en 1965
regelmatig naar de Verenigde Staten en Canada trokken. In het begin van de jaren
'70 installeerden de universiteit van Luik en de universiteit van Mons-Hainaut
respectievelijk aan het Observatoire de Haute-Provence (Alpes de Haute-Provence,
650 m) en de Teide-sterrenwacht (Tenerife, 2300 m) toestellen die, hoewel ze van
bescheiden omvang waren, toch een goed didactisch rendement gaven.
Deze partiële of voorlopige maatregelen konden het probleem niet oplossen. Het
was duidelijk dat alleen een internationale inspanning de Belgische astronomen
toegang kon geven tot competitieve observatiemiddelen, zodat een desastreuze
situatie zoals voor de oorlog zou worden vermeden. De Amerikanen hadden al vroeg
de weg gewezen door in Chili en Zuid-Afrika waarnemingsstations in te planten
waarmee de gegevens die op het eigen grondgebied waren verzameld, werden
aangevuld. De zuidelijke hemisfeer, bijzonder rijk door de aanwezigheid van het
centrale deel van de Melkweg en van de twee satellietsterrenstelsels (de zgn.
Magelhaense Wolken), lonkte naar de Europeanen. Enkele landen, waaronder
België, namen het beheer over van de Boyden-sterrenwacht nabij Bloemfontein
(Zuid-Afrika), een oud waarnemingsstation van het Harvard College Observatory
van Cambridge (Massachussetts). Meerdere Belgische astronomen waren er
directeur tussen 1959 en 1965. Deze organisatie werd door de leden een na een
opgegeven, maar op 18 juli 1967 ratificeerde België de conventie voor de oprichting
van een Europese organisatie voor astronomisch onderzoek in de zuidelijke
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Het European Southern Observatory te La Silla (Chili), ESO/Université de Genève ▪

hemisfeer. Het European Southern Observatory (ESO) was geboren. Deze instelling
werd ingeplant in het uitstekend gelegen La Silla (Chili) en werd geleidelijk uitgerust
met toestellen die worden gebruikt in het domein van de optische en
millimetergolflengten en die in kracht en hulpinstrumenten vergelijkbaar zijn met de
beste infrastructuur in de noordelijke hemisfeer. Als stichtend lid van de ESO kreeg
België eigen vertegenwoordigers in de raden en commissies. Vanaf het begin van
de jaren '70 nam het aantal missies van Belgische waarnemers naar La Silla toe.
Veel jonge astronomen hebben de kans gekregen om er, voorafgaand aan of volgend
op de doctoraatsverhandeling, meerdere jaren te verblijven. Enkelen maakten er
zelfs carrière.
Anderzijds begon voor de sterrenkunde in de jaren '60 het zgn. ‘ruimtevaarttijdperk’.
Men bracht observatoria in een baan rond de aarde en men lanceerde sondes
doorheen het zonnestelsel, waardoor de sterrenkundigen een gigantisch werkterrein
kregen. Ook hier was België al op de eerste Europese conferenties aanwezig. Op
basis van de ervaring met CERN stelde de Franse fysicus Pierre Auger (1899-1993)
eind 1961 te Nice de creatie voor van een Commission préparatoire européenne
de Recherche spatiale (COPERS). De Diensten van Wetenschapsbeleid stelden
de regering voor - op aanraden van personaliteiten zoals Polydore Swings, Marcel
Nicolet en André Jaumotte en met de steun van vooruitziende industriëlen - bij het
Europese project aan te sluiten. België werd vlug een stichtend lid van de European
Space Research Organisation (ESRO) en van de zusterorganisatie voor de
ontwikkeling van een Europese raket (ELDO), die later fusioneerden tot het European
Space Agency (ESA). Bovendien besloot de regering de wetenschappelijke
inspanningen in het domein van het ruimteonderzoek speciale steun te geven. Vanaf
1962 konden meerdere onderzoekers dankzij de kredieten uit de ‘financiële reserve’
van Eerste Minister Theo Lefèvre zich kandidaat stellen voor het instrumentarium
dat meeging in de kop van de raketten en sondes (onderzoek van het poollicht,
realisatie van een kunstkomeet), en deelnemen aan de uitrusting van Europese
satellieten. Zo stelde het departement sterrenkunde van de ULB in 1968 voor
apparatuur te installeren in de HEOS I, de eerste
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Europese satelliet. Een van de instrumenten aan boord van dit ruimtetuig met een
zeer excentrische baan (tot 230.000 km van de aarde) werd vervaardigd onder
leiding van Raymond Coutrez en was bestemd voor de systematische analyse van
het energiespectrum en de aankomstrichtingen van de zonnewind in de ruimte
Aarde-Maan. Het leverde zo een eerste bijdrage tot de kennis van het interplanetair
plasma en van de interactie met het aardmagnetisch veld. Te Luik betrof het
belangrijkste experiment de spectrofotometrische opmeting van de hemel in het
ultraviolet. Dit experiment, aanvankelijk in 1962 voorgesteld in samenwerking met
het Royal Observatory van Edinburg, vereiste een gevoelige uitbreiding van het
wetenschappelijk, technisch en administratief kader van het Institut d'Astrophysique,
dat in 1975 ongeveer honderd mensen telde. ‘Thor-Delta 1’, de eerste astronomische
gestabiliseerde satelliet van het European Space Agency, werd gelanceerd in maart
1972 en leverde, naast andere stellaire observaties, de ultravioletspectra van 1.800
sterren en fotometrische gegevens over meer dan 30.000 hemellichamen tussen
130 en 275 nm golflengte. De resultaten, verzameld in drie catalogi en gepubliceerd
door het European Space Agency (Parijs) en de Science Research Council (Londen),
stonden vlug ter beschikking van de astronomische gemeenschap. De studie ervan
door Britse en Belgische (Luik, Mons) onderzoekers zorgde voor talrijke publicaties
in professionele tijdschriften; ze hebben betrekking op de spectraalclassificatie van
deze sterren en op hun fysische kenmerken. Voor het eerst werden in het ultraviolet
de energieverdelingen in de superreuzesterren van een naburig sterrenstelsel, de
Grote Magelhaense Wolk, gemeten. Na het succes dat ze met deze eerste satelliet
hadden behaald, gingen de Belgische onderzoekers ten volle de mogelijkheden
benutten van de baantelescopen van de International Ultraviolet Explorer (IUE), en
meer recent, van de astrometrische en fotometrische telescoop Hipparcos, de Hubble
Space Telescope, en het Infrared Space Observatory, allemaal realisaties van het
European Space Agency of gezamenlijke projecten van ESA met de Amerikaanse
NASA.
Het gecombineerd gebruik van grondtelescopen - opgesteld in Frankrijk, de
Verenigde Staten of Spanje, of onderdelen van ESO-installaties - en van
ruimteobservatoria in het ultraviolet- of röntgendomein heeft een massa resultaten
opgeleverd. De publicatie ervan in de gespecialiseerde pers (met name in het
Europese tijdschrift Astronomy and Astrophysics, gesponsord door België)
vertegenwoordigt honderden artikels. We schetsen hier enkele van deze werken,
uiteraard zonder volledig te willen zijn. Al in de jaren '50 drukten de talrijke, in de
Verenigde Staten gestarte waarnemingen van Armand Van Hoof over de fotometrie
van veranderlijke warme sterren van het type β Cephei hun stempel op de Leuvense
onderzoeken over dit soort objecten. De niet-lineaire sterpulsen werden nader
o

bestudeerd door Paul Smeyers ( 1934) en zijn leerlingen, die aantoonden dat de
resonanties tussen verschillende radiale en niet-radiale pulsatiewijzen het bijzondere
gedrag van bepaalde cefeïden of dat van de RR Lyrae-sterren kunnen verklaren.
De evolutie van de baanelementen van dubbelsterren werd bestudeerd in het kader
van de theorie der dynamische getijden. De Leuvense traditie van fotometrische en
spectrometrische observaties leeft voort, met name dankzij een intense
samenwerking met de fotometrische equipe van de sterrenwacht van Genève, bij
de ESO, op de Jungfraujoch of aan de sterrenwacht van de Haute-Provence.
Systematische fotometrische programma's van lange duur hebben toegelaten vele
pulsatiewijzen te karakteriseren en te identificeren in meerdere klassen veranderlijke
sterren van de eerste typen. Deze pulsen kunnen de diepe lagen van de ster treffen
en hun analyse laat toe de eigenschappen van de interne structuur, ontoegankelijk
voor een rechtstreekse kennis, te onthullen. Het grote aantal waarnemingen van
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veranderlijke sterren door het team van Leuven heeft geleid tot de detectie van
sterren die een grote hoeveelheid materie verliezen. Met een massa vergelijkbaar
met die van de Zon, zijn deze sterren in een korte en belangrijke fase van hun
evolutie die, na uitstoting van de oppervlaktelagen, hen laat blootstaan aan de
omringende omgeving van de warme en diepe lagen van hun structuur en hen
uiteindelijk doet evolueren naar de fase van de
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witte dwergen. Het uitgeworpen omhulsel is waargenomen in het zgn.
‘post-AGB’-stadium (Asymptotic Giant Branch). Dankzij de waarneming van deze
omhulsels in het infrarood door de satelliet IRAS (Infrared Astronomical Satellite,
gelanceerd in 1982) is aangetoond dat hun scheikundige samenstelling verrijkt is
met door kernfusie geproduceerde elementen zoals zuurstof, stikstof en koolstof.
De schijnbare verdwijning van zware elementen (ijzer, metalen) is te wijten aan hun
opname in de stoffen die zijn gevormd in de koudere stellaire omgeving en die
tegelijk verantwoordelijk zijn voor karakteristieke absorptie in het ultraviolet en voor
een sterke re-emissie in het infrarood. Tegelijk leent de analyse van ontklede
fotosfeerlagen zich bijzonder goed tot het verifiëren van de theorie van de kernfusie,
die zich voordoet terwijl de ster door de fase van de ‘rode reus’ passeert en waarvan
de producten aan de oppervlakte komen in de volgende fasen van de evolutie van
de ster. De pulsaties van de rode reuzen en hun massaverlies werden ook
bestudeerd aan het Institut d'Astronomie et d'Astrophysique van de ULB door Alain
Jorissen, die zich tevens interesseert voor scheikundig abnormale koude sterren
zoals de zgn. ‘bariumsterren’, voor sterren van het type S, en voor symbiotische
sterren, met name diegene die deel uitmaken van binaire stelsels. Men schat
trouwens dat meer dan de helft van de sterren in de Melkweg dubbelsterren zijn.
Dit type ster speelt dus een primordiale rol in de fysica en de evolutie van onze
stellaire omgeving. Diverse aspecten van deze sterren werden bestudeerd in de
Belgische astronomische instellingen. Wat de telling ervan betreft, vermelden we
de werken van de sectie astrometrie en stellaire dynamica van de Koninklijke
Sterrenwacht. Deze sectie heeft actief deelgenomen aan de samenstelling van de
voorbereidende catalogus van de ESA-missie Hipparcos in het domein van de
visuele dubbelsterren en de meervoudige sterren. Onder leiding van Jean
Dommanget heeft ze tevens de gekende componenten onder de waarnemingen
van de satelliet geïdentificeerd en de banen van tientallen visuele spectroscopische
dubbelsterren verbeterd. Speciaal

De interferometrische spectrometer van de universiteit van Luik waarmee in het
wetensschappelijk station van de Jungfraujoch de Atlas van het zonspectrum werd
gerealiseerd. Brussel. Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie ▪
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daarvoor zijn observatiecampagnes ondernomen in de twee hemisferen. De evolutie
van de binaire stelsels is het onderwerp van talrijke studies van het team jonge
astrofysici van de VUB. Vanaf de jaren '70 kan men met programma's die
gebruikmaken van krachtige computers de evolutie van dichte dubbelsterren
berekenen. Camiel de Loore en zijn medewerkers bestudeerden in het bijzonder
de invloed van de sterrenwind, het effect van de convectie en dat van de penetratie
van convectieve cellen in de radiatieve zone rond de convectieve kern van de ster.
Deze sterevolutiesequenties maakten het mogelijk de oorsprong en de evolutie te
verklaren van de Wolf-Rayet-sterren en van dubbelsterren met een krachtige
röntgenflux uitzendende component. Er werd een grote sprong gemaakt in het
begrijpen van de evolutie van binaire stelsels wanneer, in samenwerking met de
groep van Saclay (Frankrijk), een programma op punt werd gesteld dat toeliet de
simultane evolutie van de twee componenten van de dubbelster te berekenen, dit
door de wijzigingen in massa en straling te determineren. Gedetailleerde
evolutiepatronen zijn berekend voor dichte dubbelsterren met massa's variërend
tussen 3 en 100 maal de zonnemassa voor de primaire component en verschillende
massaverhoudingen tussen primaire en secundaire component, alsook voor
chemische samenstellingen die niet alleen met de melkwegsterren, maar ook met
de sterren van nabije sterrenstelsels corresponderen. De evolutie van de
contactdubbelsterren van het type W Ursae Majoris werd bestudeerd door Walter
Van Hamme (RUG).
De theorie van de sterstructuur en sterevolutie komt in veel onderzoeken aan
bod. Nadat hij te Luik onder Swings' leiding had gewerkt op moleculaire problemen
van astrofysische aard, richtte Paul Ledoux zich in 1939 aan het Instituut voor
Theoretische Astrofysica te Oslo onder leiding van Svein Rosseland op het probleem
van de stellaire stabiliteit. Rosseland had dit precies geformuleerd in navolging van
Bethes en von Weiszäckers werken over de energieopwekking in sterren. Omdat
de Duitse invasie van 1940 zijn terugkeer naar België verhinderde, verbleef hij aan
het observatorium van Stockholm, van waaruit hij, dankzij een beurs
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Paul Ledoux (1914-1988) op het spreekgestoelte van de Académie royale de Belgique.
Brussel, Académie royale de Belgique ▪

van de Belgian American Educational Foundation het Yerkes Observatory van de
universiteit van Chicago kon vervoegen en, onder de leiding van Subramanyan
Chandrasekhar, voort kon werken aan het probleem van de stellaire stabiliteit. Na
een onderbreking omwille van zijn mobilisatie (1941-1945) in Afrika nam Ledoux
zijn werk in Chicago weer op en ontwierp hij als een van de eersten stermodellen
met convectieve kernen die langzaam waterstof verliezen, de eerste stap in de
theorie van de sterevolutie. Vervolgens bestudeerde hij de verbinding tussen de
convectieve en radiatieve zone en stelde hij de vestiging, door turbulente vermenging,
voor van een intermediaire zone die hij de semi-convectieve zone noemde. Hij had
ook belangstelling voor de niet-radiale oscillaties omdat hij het gedrag
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wilde verklaren van sterren van het type β Canis Majoris. Hij publiceerde over dit
onderwerp een artikel dat veel weerklank vond. Meerdere buitenlandse onderzoekers
deden te Luik onderzoek over de stellaire stabiliteit. Ledoux mocht samen met de
Nederlander Theodoor Walraven het hoofdstuk over de veranderlijke sterren schrijven
in het Handbuch der Physik. Voor hetzelfde volume schreef hij ook een lange bijdrage
over de stellaire stabiliteit, die snel een klassieker zou worden. Rond deze tijd
begonnen enkele talenten uit zijn omgeving naar voren te treden. R. Simon kreeg,
na een verblijf aan de Yerkes-sterrenwacht, belangstelling voor de oscillaties van
een gascilinder en bestudeerde de voortplanting van hydromagnetische golven aan
de grens tussen twee samendrukbare milieus. Arsène Boury (1934-1982)
bestudeerde, na onderzoek gevoerd met Laurence H. Aller aan de sterrenwacht
van Ann Arbor (Michigan), het probleem van de stabiliteit en de evolutie van massieve
sterren gevormd vanuit zuivere waterstof, en interesseerde zich vervolgens voor
problemen uit de kernfusie en voor het probleem van de zonneneutrino's.Wat later
hebben tal van jonge onderzoekers het kader van deze activiteiten verbreed met
nieuwe analysemethodes. Maurice Gabriel, Arlette Noels en Richard Scuflaire
bestudeerden de invloed van de convectie op de trillingsstabiliteit in verhouding tot
de niet-radiale oscillaties van de sterren. Jacques Demaret (1943-1999), die zich
later onderscheidde met theoretisch werk over kosmologie, bestudeerde de
trillingsstabiliteit van sterren in thermisch onevenwicht en stelde nieuwe oplossingen
voor in termen van asymptotische reeksen. J. Perdang gebruikte topologische
technieken en de chaostheorie om de evolutie van de stellaire stabiliteit te
karakteriseren. De verschillende auteurs, en in het bijzonder Arlette Noels en Maurice
Gabriel hebben deze methoden toegepast op de trillingsstabiliteit van de
gravitatiewijzen in verhouding tot de niet-radiale oscillaties en op de interpretatie
van de zonneoscillaties, belicht door waarnemers zoals R. Leighton. De seculaire
evolutie van de sterren staat in nauw verband met de kernreacties die zich afspelen
in het binnenste, en soms in het omhulsel van de ster. Ook de kennis van de vorm
van de wetten die deze reacties sturen en, tegelijkertijd van de fundamentele
parameters die hen kenmerken, maakt de kernastrofysica van primordiaal belang.
Aan de ULB hebben Marcel Arnould, Stéphane Goriely en Marc Rayet getracht de
kernreactiesnelheden te bepalen in stellaire plasma's. Zij hebben de vormen van
de splitsingsbarrières en de productiemechanismen van deficiënte of neutronenrijke
stabiele zware kernen bepaald. Zij hebben ook in het kader van internationale
wetenschappelijke samenwerkingsprogramma's de kernfusiefenomenen bestudeerd
in verband met eruptieve veranderlijke sterren zoals novae en supernovae.
Radioactieve bundels geproduceerd door de cyclotrons van Louvain-la-Neuve
hebben toegelaten de ‘werkzame doorsnede’ van kernreacties te meten, wat een
onstabiele kern veronderstelt in het toegangskanaal. Deze ontdekkingen zijn
toegepast op de ontwikkeling van bepaalde kosmochronometers van lutetium- en
loodisotopen.
In het domein van de steratmosferen noteren we dat Polydore Swings vanaf 1935
belangstelling toonde voor de spreiding van de fysische condities in de
steratmosferen. Hij publiceerde een monografie over de buitenste lagen van de
sterren; het was het eerste overzichtswerk over een embryonale algemene theorie
van de atmosferen, die daarna, in de jaren '50 tot '80, is uitgegroeid tot een belangrijk
geheel van leerstellingen in de astrofysica. Gepubliceerd in de verhandelingen van
de Société royale des Sciences de Liège is de uitstraling van dit werk vrij beperkt
gebleven als gevolg van de vrijwel gelijktijdige verschijning van het exhaustieve en
volumineuze traktaat Physik der Sternatmosphären van Albrecht Unsöld (1905-1997),
dat in zekere zin de Bijbel in deze materie is geworden. In de jaren '50 ging Lucien
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Neven, nadat hij zijn proefschrift over modellen van B-sterren had geredigeerd, te
Ukkel een sectie astrofysica uitbouwen en in samenwerking met Cornelis de Jager
(Utrecht) diverse werken publiceren over sterfysica, waaronder een rooster van 60
modellen voor sterren van alle typen, voorlopers van de van theoretische verfijningen
voorziene modellenbibliotheken waaraan de Zwitserse astronoom E. Peytremann
zou werken tijdens zijn verblijf te Harvard en nadien te Mons. Gezien zijn
belangstelling voor de bijzondere warme sterren
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leidde Polydore Swings meerdere van zijn leerlingen naar dit domein; zo bestudeerde
Jean Surdej de radiatieve overdrachten in snel uitbreidende omhulsels en paste hij
ze toe op de studie van sterren met buitenste lagen die versnelde materiewolken
uitzenden. Jean Manfroid van zijn kant droeg bij tot de opheldering van het probleem
van het transport van diffuse straling in nevels en paste zijn werk toe op de studie
van de verboden lijnen nabij warme sterren, waar de waterstof volledig is geïoniseerd.
Claude J. Zeippen had vooraleer hij in Frankrijk een opmerkelijke loopbaan in de
kernfysica zou opbouwen, in Luik gewerkt over de excitatievoorwaarden in gasnevels.
Meer recent verbeterde Pierre Magain de methodologie van de studie van atmosferen
van sterren van het zonnetype. Arlette Noels, Pierre Magain en Nicolas Grevesse
wierpen zich op het probleem van de globale fundamentele eigenschappen van
nabije sterren (massa, straling, werkelijke temperatuur, leeftijd en scheikundige
samenstelling) en de sterren van de galactische halo. Wij hebben gezien dat de
theoretische studie van de intrinsiek veranderlijke sterren (lichtsterkte en spectrum)
de aandacht had getrokken van talrijke theoretici, met name in Luik, Leuven en
Brussel. De observatie van deze sterren is in verschillende mate beoefend in haast
alle astronomische instellingen van het land. Vergeten we niet dat Armand Van Hoof
al voor de oorlog belangrijk materiaal had verzameld over de β Canis Majorissterren.
Zijn fotometrische studies verliepen langs fotografische weg. Na Swings bestudeerde
een productieve school in verschillende spectraaldomeinen de Wolf-Rayet-sterren
(Jean-Marie Vreux, Gregor Rauw) en de B-sterren met overdadig infrarood (D.A.
Allen (Australië), Jean-Pierre Swings (Luik), en Yvette Andrillat (Montpellier)), de
veranderlijke blauwe sterren met zeer grote lichtsterkte, hoofdzakelijk in de
Magelhaense Wolken (Eric Gosset, Damien Hutsemékers). Een telling van
fotometrische kenmerken van de bijzondere A-sterren werd ondernomen door Pierre
Renson, en talrijke systematische waarnemingen van deze objecten werden met
behulp van telescopen van La Silla (ESO) uitgevoerd door Jean Manfroid (Luik) en
Christiaan Sterken (VUB).
Het is bekend dat een van de redenen voor de late kennis van de vorm van de
Melkweg - het sterrenstelsel waartoe wij behoren - de vrij recente ontdekking is van
de belangrijke massa donkere materie verspreid tussen de sterren. Dankzij de eerste
werken van Edward Emerson Barnard (1857-1923) is men overgestapt van het
bescheiden ‘Heelal van Kapteyn’ (J.C. Kapteyn, 1851-1922) op dat van Harlow
Shapley (1885-1972), die met een doorsnede van de melkwegschijf van enkele
honderdduizenden lichtjaren ons dichter bij de huidige ideeën bracht. De verdeling
van de donkere materie in meerdere gebieden van de melkwegschijf werd bestudeerd
te Gent onder impuls van Henri Vanderlinden, en daarna ook aan de Sterrenwacht
door Albert Velghe en Jean Warzée. Dankzij de uitbreiding van het spectraaldomein,
met name door de observatie van warme sterren met de satellieten TD-1 en IUE,
kon men de absorptiekrommen van de stellaire materie preciseren, niet alleen in
diverse richtingen van de Melkweg maar ook in de Magelhaense Wolken, waar
meerdere significante verschillen gelieerd aan de metalliciteit van de interstellaire
materie aan het licht kwamen.

▪ Zonnefysica
De Zon is de enige ster waarvan we een duidelijk beeld kunnen hebben, en de
details die we ervan waarnemen impliceren het gebruik van speciale instrumenten
en bijzonder fijne analyses. Anderzijds is men de Zon, door het belang van de
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energieflux die zij ons zendt, lang voor de andere sterren gaan bestuderen in
gevarieerde domeinen van de golflengten. Aan de Koninklijke Sterrenwacht van
België wordt de zonneactiviteit in het optische domein automatisch gevolgd vanaf
een equatoriaaltafel uitgerust met monochromatische filters die de Hα-lijn van
waterstof en de lijn van het geïoniseerd calcium isoleren tot 393,3 nm. Anderzijds
worden continu observaties van de Zon in het domein van de radiofrequenties
uitgevoerd vanaf het radioastronomisch station van de Sterrenwacht, geïnstalleerd
te Humain (Rochefort). Een radiotelescoop met een parabolische spiegel van 7,7
in doorsnede functioneert op 600 Mhz, terwijl een
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Het overgangsgebied tussen de chromosfeer en de zonnecorana waargenomen op 12
december 1977 door de Extreme UV Imaging Telescope aab boord van de satelliet SOHO.
De filters aangebracht op de spiegels van de telescoop selecteren de golflengte van de
geïoniseerde heliumstraling op 30,4 nanometer. European Space Agency ▪

interferometer met 48 spiegels van 4 m doorsnede toelaat een- en tweedimensionale
beelden te verkrijgen op 408 Mhz. Bovendien is in Ukkel het Sunspot Index Data
Center gevestigd, dat via gegevens bezorgd door ruimtetuigen, met name de
bestanden van de Extreme UV Imaging Telescope van de Europese satelliet SOHO,
permanent gegevens over de zonneactiviteit de wereld instuurt.
De studie van de zonnefotosfeer heeft de krachten van de Belgische astronomen
decennialang gebundeld. Dit werk is nog voor de oorlog opgestart door Marcel
Migeotte. Als doctor in de natuurkundige en wiskundige wetenschappen (Luik) en
als optisch ingenieur (Parijs) maakte Migeotte zich aan de universiteit van Michigan
vertrouwd met de infrarooddetectietechnieken en bouwde hij te Luik een
infraroodspectrometer met hoge resolutie die hij gebruikte voor de studie van het
zonnespectrum. Zijn observaties aan de Ohio State University in 1947 leidden tot
de spectroscopische identificatie van methaan en koolmonoxide in de aardatmosfeer,
ontdekkingen die in de Verenigde Staten grote weerklank vonden. In 1950
installeerde hij zijn spectrograaf aan het wetenschappelijk station van Jungfraujoch
(3.580 m). Met de hulp van Lucien Neven van de Koninklijke Sterrenwacht
registreerde hij, in een atmosfeer met lage druk en een laag waterdampgehalte, het
zonnespectrum in het infrarood. In 1956-1957 verscheen hun atlas van het
zonnespectrum van 2,8 tot 23,7 micron, die voor het eerst een resolutie van 0,1
-1

cm bereikte. Deze werken onthulden de aanwezigheid van 4.000 nieuwe lijnen in
het zonnespectrum. Het werk werd voortgezet en een nieuwe spectrograaf met een
focusafstand van 730 cm stelde Luc Delbouille, Ginette Roland en Lucien Neven
in staat een Atlas
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du spectre solaire de λ 3.000 à λ 10.000 Angströms op te maken, een monumentaal,
in 1973 verschenen werk dat als referentie geldt voor spectroscopisch werk over
de Zon in dit spectraaldomein. De aanwezigheid van verboden kernlijnen werd
ontegensprekelijk aangetoond en de overvloedige resultaten werden zowel in Ukkel
als in Luik door talrijke onderzoekers gebruikt. Het was het vertrekpunt voor meerdere
o
studies over chemische elementen door Nicolas Grevesse ( 1938), Jean-Pierre
o
o
Swings ( 1943) en Emile Biémont ( 1947) en over moleculaire verbindingen door
Rodolphe Zander en zijn medewerkers. De noodzaak tot het identificeren en
interpreteren van talrijke nieuwe lijnen gaf aanleiding tot theoretische en
experimentele werken in de kern- en moleculaire fysica (Emile Biémont, Iwan Dubois,
Harald Bredohl). Aan de universiteit van Mons-Hainaut werden tal van nieuwe
parameters berekend voor verschillende voor de astrofysica interessante elementen,
zoals de lanthaniden, die een belangrijke rol spelen in de kernfusie (Emile Biémont,
Pascal Quinet, Patrick Palmeri). Terzelfdertijd bewezen deze onderzoekers eindelijk
dat er een uitstekende verhouding bestaat tussen de door spectroscopische analyses
vastgestelde overvloed lichte niet-vluchtige elementen / zware refractaire elementen
in de zonnefotosfeer en de langs chemische weg tot stand gebrachte
meteorenovervloed op bepaalde verkoolde chondrieten. Zij losten ook definitief het
oude en vervelende probleem op van de overvloed aan ijzer in de Zon.
Het team zonnewaarnemers van Luik heeft zich zo veel mogelijk willen onttrekken
aan de hinderlijke effecten van de aardatmosfeer. In het infrarood is dat mogelijk
vanaf een hoogte van circa 30 km. De Luikse onderzoekers bedachten dus een
telescoop die werd gekoppeld aan een spectrograaf van hoge resolutie en
geïnstalleerd in de richtbare gondel van een stratosferische ballon. Dit instrument,
gelanceerd vanaf de Amerikaanse basis Palestine (Texas), zorgde voor een reeks
interessante resultaten, die toelieten in de hoge aardatmosfeer sporen te vinden
van fluorwaterstof, geproduceerd door de ontbinding van freonen. Als gevolg van
deze ontdekking is fluorwaterstof permanent geobserveerd vanaf de spectrograaf
van Jungfraujoch om er de evolutie van te volgen. Sindsdien zijn de studies
voortgezet met behulp van gegevens van verschillende satellieten, met name
Amerikaanse, en een intense analyseactiviteit is in Luik en Ukkel tot ontwikkeling
gekomen.
Tot slot noteren we dat het globale zonnespectrum werd bestudeerd tijdens
meerdere vluchten van bemande ruimtelaboratoria met behulp van instrumenten
die werden vervaardigd door onderzoekers van het Belgisch Instituut voor
Ruimte-Aëronomie met het oog op de detectie van een variatie in de totale door de
aardatmosfeer ontvangen zonneflux.

▪ Hemelmechanica en het zonnestelsel
Aan de Koninklijke Sterrenwacht werd de astronomie van het zonnestelsel druk
beoefend. Paul Stroobant interesseerde zich voor de structuur van de ringen van
Saturnus, en voor de structuur en oorsprong van asteroïdenringen. Deze asteroïden
kregen constant aandacht van meerdere astronomen, onder wie Eugène Delporte
(65 ontdekkingen), Sylvain Arend (1902-1992, 51 ontdekkingen), Henri Debehogne
o

o

( 1928, 174 ontdekkingen) en Eric Eist ( 1936, 84 ontdekkingen). 134 van deze
objecten zijn ontdekt in Ukkel, wat de Sterrenwacht mondiaal op de 16de plaats
stelt in dit domein. De ontdekkingen gebeurden vooral dankzij de dubbele astrograaf
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van 40 cm. Dat werk werd met diverse instrumenten onder een milder gesternte
voortgezet, namelijk met behulp van de ESO-astrograaf te La Silla en de
Luik-CNRS-Schmidt-telescoop aan de sterrenwacht van de Haute-Provence (Henri
Debehogne en Eric Eist), waar talrijke ontdekkingen die van Ukkel vervolledigden.
Sinds 1997 wordt de 120 cm-telescoop van Ukkel, uitgerust met CCD-detectoren,
regelmatig gebruikt om asteroïden precies te lokaliseren, observaties die worden
gemeld aan het Minor Planet Center in Cincinnati (USA) en die dienen om de juistheid
van de baankenmerken te verbeteren.
Sinds de creatie van een licentie toegepaste wiskunde is te Namen onder impuls
o

van Jacques Henrard ( 1938) en Pierre Guillaume (1943-1973) een onderzoeksgroep
hemelmechanica gevormd. Van-

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

149
uit een belangstelling voor de theorie van de beweging van de Maan, heeft deze
groep middelen ontwikkeld voor algebraïsche manipulatie die toelaten de Maanpositie
tot op een meter te voorspellen. Dit werk wordt momenteel aangevuld door het
Bureau des Longitudes (Parijs), dat gebruikmaakt van de theorie van de libratie van
de Maan opgesteld door Michèle Moons (1963-1998). De groep heeft zich vervolgens
gericht op meer kwalitatieve problemen in verband met de vorming en de
termijnevolutie van het zonnestelsel. Met name het ontstaan van de Kirkwood-kloven
in de asteroïdengordel en de resonantieopvanging van natuurlijke satellieten hebben
hun aandacht getrokken. Het oordeelkundig gebruik van numerieke simulaties heeft
toegelaten de oorzaken en de effecten te begrijpen van de wanorde van de
bestudeerde dynamische systemen en te verklaren hoe de asteroïdenringen zich
in 5 miljard jaar hebben kunnen ontdoen van de banen waarvan de periodiciteit met
die van Jupiter in een verhouding 2:1 staat, terwijl de banen met verhouding 3:2
hun populatie asteroïden behouden. Te Luik boekte Henri Robe vooruitgang op het
vlak van het drielichamenprobleem.

De Schmidt-telescoop van Luik-Centre national de la Recherche scientifique, geïnstalleerd
aan het Observatoire de Haute-Provence ▪

De Koninklijke Sterrenwacht is een onderdeel van een netwerk van instellingen
dat belast is met het bepalen van de Internationale Atoomtijd (IAT). De metingen
van de variaties in de rotatie van de Aarde en haar oriëntatie in de ruimte leidden
tot onderzoek over de geofysische oorzaken. Het gaat om een effect dat samenhangt
met de Maan-Zon-(en zelfs de planetaire) aantrekking op de equatoriale rand van
de Aarde, die op dezelfde manier reageert als een gyroscoop. De bewegingen van
precessie en nutatie werden berekend uit zwaartekrachtinteracties tussen Aarde,
Maan, Zon en de verschillende planeten. Maar vermits de Aarde een elastische pit,
een vloeibare kern en een elastische mantel bezit die een ellipsoïde vorm hebben,
is zij vervormbaar en moeten de effecten veroorzaakt door deze vervormbare
structuur in rekening worden gebracht. Daarbij komen nog de effecten van de
atmosfeer en de oceaan, gemodelleerd vanaf een rooster met atmosferische en
oceanische gegevens. Deze methoden kunnen tevens worden toegepast op de
studie van de interne structuur van de planeten; met de observaties van de
Marssonde Netlander zou men kunnen bepalen of Mars een vloeibare of vaste kern
heeft. De fysische studie van planeten heeft aan belang gewonnen met de lancering
van kunstsatellieten en ruimtesondes. Te Luik bestudeerden Jean-Claude Gérard
o

( 1946) en zijn medewerkers de morfologie van de nachtelijke ultraviolette
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luminiscentie van Venus, wat leidde tot atmosferische modellen van deze planeet.
Hij verkreeg tevens met behulp van de Hubble Space Telescope de eerste beelden
van ultraviolet poollicht op Jupiter; onze ideeën over de atmosfeer van deze planeet,
gebaseerd op gegevens van de Voyager en de International Ultraviolet Explorer,
werden dankzij deze waarnemingen aanzienlijk aangepast. Recenter gebruikte
Gérard beelden van de noordelijke poolkap van Saturnus om het verband aan te
tonen tussen het poollicht en de stratosferische mist die de hooggelegen streken
van deze planeet verduistert. Kometen zijn in Ukkel regelmatig waargenomen; er
werden ook meerdere ontdekkingen gedaan. De beroemdste is uiteraard die van
de niet-periodieke komeet 1957 III, ontdekt op 8 november 1956 met de dubbele
astrograaf van 40 cm tijdens onderzoek

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

150

Marcel Nicolet (1906-1996). oprichten en eerste directeur van het Belgische Instituut voor
Ruimte-Aëronomie. tijdens een vergadering van de raad van beheer van het CSAGI (Comité
spécial de l'Année géophysique internationale) te Ukkel op 26 februari 1958. Brussel. Belgisch
Instituut voor Ruimte-Aëronomie ▪

van kleine planeten door Sylvain Arend en Georges Roland. Kort daarna werden
te Ukkel de periodieke kometen 1957 VII (Arend en Rigaux) en 1959c (Arend)
gevonden. Anderzijds trok de fysische studie van kometen de aandacht van Polydore
Swings, als gevolg van zijn werk over de moleculaire koolstofverbindingen. In 1941,
tijdens een verblijf aan de Lick-sterrenwacht waar hij als Research Fellow was
uitgenodigd, gaf Swings een verklaring voor de zeer vreemde intensiteitverdeling
van de moleculaire banden in komeetspectra; hij toonde aan dat deze verdeling en
zijn variaties in een en dezelfde komeet te wijten zijn aan de veranderingen van de
radiale snelheden van de komeet in verhouding tot de Zon, waarvan de exciterende
straling, gelijnd met kern- en moleculaire absorpties, door de komeetstaart aan
variabele golflengten ontvangen gaat worden als gevolg van het
Doppler-Fizeau-effect. Dit fundamentele idee van Swings werd hernomen en verder
ontwikkeld door meerdere van zijn medewerkers (Claude Arpigny, Daniel Malaise).
Swings ontdekte eveneens, samen met Andrew McKellar (1919-1960) uit Victoria
(Canada), een nieuwe moleculaire band. Het werk van Gerhard Herzberg
(1904-1997) en Boris Rosen (1900-1980) te Luik toonde aan dat deze band tot een
onbekende moleculaire verbinding behoorde, nl. C3, dat is samengesteld uit 3
koolstofatomen. Het is begrijpelijk dat de kometen Swings' geliefde onderwerp zijn
gebleven en dat weinig aspecten van de fotochemie van deze hemellichamen aan
o

zijn aandacht zijn ontsnapt. Onder zijn impuls ontwikkelde Louis Haser ( 1928), een
onderzoeker van de universiteit van Saarbrücken, een succesvol model van de
verdeling van materie in de kop van kometen dat veel toepassingen zou kennen.
Samen met Haser publiceerde hij in 1955 zijn Atlas of Representative Cometary
Spectra, die vaak geciteerd zou worden in de literatuur. Vanaf 1952 werkte hij samen
o

met Armand H. Delsemme ( 1918). Dat leidde tot de idee dat de zeer vluchtige
moleculen (NH3, CH4), verwanten van de in de kometen waargenomen radicalen,
in vaste hydraten zouden kunnen gevangen zitten. Nadat hij tussen 1957 en 1960
had getracht om een sterrenwacht te installeren nabij Jadotstad (toenmalig
Belgisch-Congo) onder de aegis van het IWOCA (Instituut voor Wetenschappelijk
Onderzoek in Centraal-Afrika), ging Del-
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semme aan de universiteit van Toledo (Ohio) zijn onderzoek over de komeetkernen
en de invloed van komeetbombardementen op de planeten, en met name op de
Aarde, verder ontwikkelen. Hij toonde aan dat de aanwezigheid van water aan het
oppervlak van onze planeet (en dus ook het ontstaan van het leven) te wijten is aan
een bombardement van miljoenen kometen, vooral in het eerste miljard jaar van
haar bestaan; hij werkte mee aan belangrijke ruimteprojecten van NASA's Jet
Propulsion Laboratory (Pasadena, Californië). De kometen werden uitvoerig
geobserveerd door Jean Surdej en François Dossin (1928-1998) met de
Luik-CNRS-Schmidt-telescoop, waarmee de komeet Heck-Sause werd ontdekt. Na
zijn studies te Gent bouwde Georges Van Biesbroeck (1880-1974) aan de
Yerkessterrenwacht van de universiteit van Chicago een mooie carrière uit als
waarnemer van planeten en asteroïden. Aan hem danken we de bepaling van de
baan van Nereïde, een maan van Saturnus, alsook de ontdekking van de komeet
1954 IV (periode: 12 jaar en 5 maanden). De problemen van de resonante turbulentie
in de komeetstaarten werden onderzocht door Frank Verheest (RUG), die tevens
de Alfvén-modes in stofbevattende planetaire plasma's heeft bestudeerd. Dirk
Callebaut heeft aan de UIA de solaire en kosmische magnetische velden onder de
loep genomen.
Het zal voor de lezer duidelijk zijn dat de sterrenkundige activiteit in België tijdens
de beschouwde periode belangrijk, rijk en gevarieerd was. Binnen het kader van dit
hoofdstuk is het echter onmogelijk het wetenschappelijke leven in de centra waar
deze activiteit plaatsvond uit te diepen. Belangrijke werken gerealiseerd in het
domein van zowel de theoretische als de observatiekosmologie komen in een ander
hoofdstuk aan bod. Ook al maken we geen allusie op de verwante wetenschappen
vermeld in het eerste deel (1815-1927: meteorologie, interne geofysica, seismologie,
aardmagnetisme, geodesie, topografie, aëronomie,...) en beperken we ons tot zuiver
sterrenkundige activiteiten, toch is het niet mogelijk alle onderzoeksthema's op te
sommen, tenzij we de tekst willen beperken tot een droge opsomming van namen
en onderwerpen. De auteur is zich daarvan wel degelijk bewust en biedt bij voorbaat
zijn verontschuldigingen aan voor de talrijke leemten; de lezer zal in andere bronnen,
waarvan enkele in de referenties zijn geciteerd, interessante aanvullingen vinden.

▪ Onderwijs en verspreiding van de sterrenkunde
De sterrenkunde wordt in de verschillende Belgische universiteiten aan diverse
graden onderwezen. Bij de vorming van de wet van 1929 op de universitaire
programma's en graden bestond het sterrenkundig onderzoek voor een groot deel
uit de astrometrie, de hemelmechanica en de stellaire statistiek. Het onderwijs ervan
werd hoofdzakelijk toegevoegd aan de nieuwe licentie in de wiskundige
wetenschappen, waarvan het een specialisatierichting was. De licentie in de
natuurkundige wetenschappen, gecreëerd door dezelfde wet, voorzag slechts één
keuzevak, getiteld ‘spectroscopie en astrofysica’. In die periode was de astrofysica
echter een essentieel onderdeel van de sterrenkunde geworden. Evenwichtige
cursussen in deze discipline konden pas aan de wiskundestudenten worden
onderwezen nadat hen de elementen van de statistische fysica, de
kwantummechanica en de hydrodynamica waren bijgebracht. In elke universiteit is
de situatie anders geëvolueerd. Anderzijds liepen de paden van het onderwijs en
het onderzoek in de sterrenkunde zeker niet parallel. Een universiteit die een sterke
cursus sterrenkunde bezat, deed soms maar weinig aan onderzoek.
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Het klassieke schema van het astronomieonderwijs aan de Belgische universiteiten
bevatte vooreerst een verplicht onderdeel verstrekt aan de kandidaturen in de
wiskundige en de natuurkundige wetenschappen, alsook aan de kandidaturen van
de ingenieurs. Vrij uniform tot omstreeks 1960, werd het belang van dit onderwijs
in de loop der jaren zeer variabel, gaande van 5 tot 45 uur per jaar. Hoewel de
cursus nog op het diploma staat, is de cursus in bepaalde ingenieurssecties eerst
geïntegreerd in de cursus mechanica, om vervolgens simpelweg te verdwijnen. In
de licentie wiskunde zijn de cursussen haast volledig optioneel en zowel hun
oriëntatie als hun benaming (sferische sterrenkunde, wiskundige
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Het Institut d'Astrophysique van de universiteit van Luik te Cointe in 1952. Luik, Centre
d'Histoire de Sciences et des Techniques ▪

sterrenkunde, sterrenkunde en geodesie) komen niet langer overeen met de
onderwijsstof, die al naargelang de instelling gaat van algemene relativiteit en
zwaartekrachtleer over klimatologie tot alle variëteiten astrofysica en
hemelmechanica. Ook in de natuurkundige wetenschappen, waar er geen enkele
verplichte cursus bestaat, zijn de situaties zeer gevarieerd.
Aan de ULB werd het departement in 1923 opgericht door Paul Stroobant, en de
functie van professor in de sterrenkunde was lange tijd gekoppeld aan die van
directeur van de Koninklijke Sterrenwacht. Een onafhankelijk en volledig onderwijs
in de sterrenkunde en de astrofysica is er pas gekomen in 1961 met de benoeming
van Raymond Coutrez (1915-1998), voordien werkzaam aan de Sterrenwacht. Een
speciale licentie in de astrofysica is kort daarna opgericht en het onderwijs is sterk
uitgebreid. Aan de VUB werden de cursussen eerst hoofdzakelijk verzekerd door
Cornelis de Jager, professor aan de universiteit van Utrecht. Maar sinds 1970 is
een school voor sterrenkunde uitgebouwd; voor astrofysica onder impuls van Camile
de Loore, voor kernfysica door Walter Van Rensbergen. Een twaalftal
doctoraatsverhandelingen werd er in de periode 1970-1999 voltooid. Aan de
universiteit van Gent zijn de activiteiten, na het directeurschap van Henri
Vanderlinden, toegespitst op statistische toepassingen, maar recentelijk heeft een
team leraars en onderzoekers de cursussen vernieuwd. In Luik had de sterrenkunde
een speciaal statuut door de creatie van de sterrenwacht van Cointe in 1880. Naast
een hele reeks cursussen in de sterrenkunde en de kosmologie, werden
uiteenlopende fysicacursussen onderwezen, zoals elektriciteit, elektronica, akoestiek,
analytische mechanica, optische en radiospectroscopie, ruimtetechnieken; ze waren
bestemd voor zowel ingenieurs-fysici, fysici als wiskundigen, en de wettelijke titels
waren in verschillende ‘partims’ onderverdeeld. Vanaf 1962 is in Luik, dankzij de
steeds talrijker wordende onderzoeksteams, ook een derdecyclusonderwijs
ontwikkeld, dat momenteel de benaming ‘DEA de physique, option astrophysique
et géophysique’ draagt. Dit onderwijs heeft heel wat studenten van andere
universiteiten aan-
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getrokken en wordt beschouwd als een voorwaarde tot het maken van een
doctoraatsverhandeling.
Maurice Alliaume onderwees tot aan zijn dood in 1931 aan de Katholieke
Universiteit van Leuven de cursussen sterrenkunde en hemelmechanica. Na zijn
overlijden werd het onderwijs zowel in het Nederlands als in het Frans voortgezet
door Armand Van Hoof. Aan de KULeuven is het vooral ontwikkeld door Paul
Smeyers en Florent Bertiau. Dit departement heeft een Kortrijks filiaal en telt veel
gevorderde studenten en doctorandi. Hun vorming wordt verzekerd door een pleiade
professoren en onderzoekers, onder wie Christoffel Waelkens en Emile Aerts. Aan
de UCL werd het onderwijs van de sterrenkunde en de astrofysica sinds de dood
van Lemaître en van diens opvolger de meteoroloog Odon Godart toevertrouwd
aan externe prominenten. Aan de Universitaire Instelling Antwerpen werden de
cursussen georiënteerd op toepassingen van de relativiteit en op de
magnetohydrodynamica. Aan de FUNDP werden de cursussen voor fysici
toevertrouwd aan externe leerkrachten, terwijl de cursussen voor wiskundigen
werden toegespitst op de hemelmechanica in het zonnestelsel. Aan de universiteit
van Mons-Hainaut startte het onderwijs in 1966. Sinds 1978 worden er vervangende
kandidatuurcursussen gegeven; niettemin werden er al meer dan 40
licentiaatsverhandelingen over astrofysica en spectroscopie geredigeerd. Sinds
1971 verschenen er al 8 doctoraatsverhandelingen. Binnen de Commissie Onderwijs
van de Sterrenkunde van het Nationaal Comité voor Sterrenkunde zijn pogingen
ondernomen om noties sterrenkunde in de vakken van het middelbaar onderwijs te
integreren. Onder de benaming ‘kosmografie’ zijn lessen geïntegreerd in het
aardrijkskundeonderwijs van het 5de jaar van het secundair. Sommige universiteiten
hebben vormingscursussen georganiseerd voor belangstellende leerkrachten (Mons,
KULeuven, Kortrijk), met de steun van de verantwoordelijke ministeriële
departementen. Maar de sterrenkunde geraakte bij het grote publiek vooral bekend
dankzij de verenigingen en amateurclubs, die veel leden tellen. Hemelse zaken
fascineren de mens al eeuwenlang, en de grotere beschikbaarheid van krachtige
instrumenten en

Volkssterrenwacht MIRA te Grimbergen ▪

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

154

Absolute zwaartekrachtmeter van de Koninklijke Sterrenwacht van België. Brussel, Koninklijke
Sterrenwacht van België ▪

de toename van de vrije tijd speelden de amateurverenigingen in de kaart. Er is het
Planetarium op de Heizel (Brussel), dat afhangt van de Koninklijke Sterrenwacht
van België en dat veel publiek lokt met meertalige programma's. Daarnaast zijn
sinds enige tijd nog andere planetaria actief. Bovendien zijn er verschillende lokale
verenigingen met veel leden. Tot de belangrijkste verenigingen behoren de
Vereniging voor Sterrenkunde, Meteorologie,s Geofysica en Aanverwante
Wetenschappen (Genk), die duizenden leden telt, de Société royale belge
d'Astronomie, de Météorologie et de Physique du Globe (Brussel), de
Volkssterrenwacht Urania (Antwerpen), de Société astronomique de Liège (Luik),
de Volkssterrenwacht Mira (Grimbergen) en de Cercle astronomique montois (Mons).
Het is duidelijk dat de huidige testand van de sterrenkunde in België niet meer te
vergelijken is met de weinig benijdenswaardige situatie op het moment van de
redevoering van Koning Albert I te Seraing. Toch zijn lang niet alle problemen
opgelost. Immers, als het lidmaatschap van de International Astronomical Union als
richtlijn wordt genomen, dan telt België slechts een honderdtal professionele
astronomen. Kon de ESO bij de oprichting een kleine groep onderzoekers de
noodzakelijke middelen geven om aan onderzoek te doen, dan is de situatie nu toch
geëvolueerd. De reuzentelescopen, zoals de Very Large Telescope (ESO), vereisen
voor hun werking een belangrijk deel van de middelen van deze instelling, wat de
geleidelijke sluiting van middelgrote telescopen of hun overdracht aan nationale hetzij Europese, hetzij Latijns-Amerikaanse - instellingen impliceert. Hoewel de
meeste Europese landen (zelfs kleinere dan België) deze sluitingen compenseren
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met eigen installaties (in Spanje, op de Canarische Eilanden, op Hawaï), kan België
zijn onderdanen niets gelijkaardigs aanbieden. De verschillende instellingen moeten
dus parallelle initiatieven nemen om deze tekortkoming te ondervangen, maar hun
financiële middelen zijn in het algemeen ontoereikend opdat ze interessante partners
zouden kunnen worden. De middelen bestemd voor de analyse van waarnemingen
en voor theoretisch onderzoekswerk hangen, zoals voor de andere takken van de
fysica, af van de onderzoeksfondsen van de federale overheid, de gemeenschappen
en de gewesten; het is bekend dat de verschillende universiteiten, die in hoofdzaak
hun studentenaantal willen verhogen en zich willen integreren in het zgn. ‘openbare
leven’, slechts een symbolische bijdrage kunnen leveren tot de financiering van het
fundamenteel onderzoek. Anderzijds bevoordelen zij initiatieven die uitlopen op
industriële toepassingen, waardoor universitaire spin-offs zoals het Centre spatial
te Luik op Europees vlak en op wereldvlak een succesvolle bijdrage kunnen leveren.
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10 De thermodynamica, de wetenschap van het niet-lineaire en de
statistische mechanica
Grégoire Nicolis
▪ Inleiding
Thermodynamica is de discipline van het macroscopische. Doel is verbanden te
leggen tussen de voornaamste grootheden die de toestand van een natuurlijk
systeem op deze schaal definiëren - druk, temperatuur, stroomsnelheid, concentraties
van stoffen die een reactief mengsel vormen - en dit zonder een beroep te moeten
doen op de details van de processen die zich op moleculaire schaal afspelen.
Thermodynamica betreft zowel ‘geïsoleerde’ systemen, die geen uitwisseling
hebben met hun omgeving, ‘gesloten’ systemen, die alleen energie uitwisselen met
de buitenwereld, en ‘open’ systemen die niet alleen energie maar ook materie
uitwisselen. Deze systemen kunnen werken onder ‘evenwichts’- of
‘niet-evenwichts’-voorwaarden. Als ze geïsoleerd worden gehouden, beperkt het
niet-evenwicht zich tot een min of meer lange transiënte toestand en is het evenwicht
de unieke eindtoestand. Als ze daarentegen open of gesloten zijn, kan er een
permanente niet-evenwichtstoestand worden gecreëerd door toepassingen van
gepaste ‘beperkingen’: temperatuurverschillen aan de randen, instroom van verse
reagentia en afvoer van verbruikte producten, enz. Buiten zulke beperkingen
identificeert het systeem zich met zijn omgeving door een evenwichtstoestand aan
te nemen met dezelfde temperatuur, druk en chemisch potentiaal van de omgeving.
Als het systeem echter de niet-evenwichtsbeperkingen behoudt, kan het zich
differentiëren van zijn omgeving.
De thermodynamica houdt zich meer in het bijzonder bezig met de overgangen
die de opeenvolgende toestanden van een systeem verbinden. Men zegt dat een
overgang ‘reversibel’ is wanneer twee evenwichtstoestanden worden verbonden,
en ‘irreversibel’ wanneer twee niet-evenwichtstoestanden worden verbonden. Het
verloop van deze overgangen berust op twee fundamentele wetten. De ene, de
‘eerste hoofdwet’ van de thermodynamica, zegt dat de totale energie bij de evolutie
van een geïsoleerd systeem behouden blijft. De andere, de ‘tweede hoofdwet’, voert
een nieuw concept in, ‘entropie’, en zegt dat in een geïsoleerd systeem de entropie
niet kan toenemen, en constant blijft als de evenwichtstoestand is bereikt.
Op het eerste gezicht lijkt het toepassingsveld van de thermodynamica dus vrijwel
onbeperkt en omvat het de meest uiteenlopende systemen en fenomenen zoals de
motor van een auto, een industriële synthesereactor, een levend organisme, de
atmosfeer en de oceanen, of zelfs de biosfeer in zijn geheel. Maar kan zulke
universaliteit echt bestaan onder alle voorwaarden, op welk descriptief niveau kan
zij zich het meest adequaat manifesteren, en wat kunnen haar beperkingen zijn?
Deze vragen hebben richting gegeven aan de ontwikkelingsgeschiedenis van de
thermodynamica.
In de evenwichtstoestand wordt de universaliteit van de thermodynamica
ongetwijfeld het meest compleet gerealiseerd. Men weet immers dat het evenwicht
beheerd wordt door het extremum van een ‘toestandsfunctie’ - een grootheid die
eenduidig afhangt van de toestandsvariabelen: maximum entropie in een geïsoleerd
systeem, minimum vrije energie van Gibbs in een systeem met een gegeven
temperatuur en druk, enz. Dit extremum stelt zowel het eindpunt voor van de
natuurlijke evolutie van het systeem in de tijd, volgens de tweede hoofdwet, als de
garantie dat het evenwicht, eenmaal bereikt, stabiel zal zijn tegen eventuele kleine
verstoringen die de omgeving op het systeem zou kunnen overbrengen.
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Men heeft lange tijd gedacht dat een soortgelijke universaliteit ook in
niet-evenwichtsvoorwaarden kon bestaan. Zo werd het bestaan geformuleerd van
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een autonome discipline van thermodynamica, met eigen wetten, die voldoende
informatie zouden leveren om fenomenologische wetten op te stellen voor de evolutie
op macroscopische schaal. Deze wetten stroken weliswaar met die van de
microscopische fysica, de chemische kinetica of de mechanica van continue milieus,
maar zouden ook op zich een autocoherent bouwwerk kunnen vormen.
Men weet nu dat deze droom van een autonome wetenschap van de
thermodynamica van niet-evenwichtssystemen moet worden opgegeven. Om de
gezochte universaliteit, zelfs onder een beperkte vorm, terug te vinden, moet de
thermodynamica van het niet-evenwicht zich openstellen voor disciplines als de
kinetica, de wetenschap van het niet-lineaire en de statistische mechanica. Als we
terugkijken naar de ontwikkelingen van de thermodynamica sinds de jaren '30 zien
we dat zelfs haar meest markante vooruitgang voortkomt uit zulke ‘intrusies’, waarbij
de thermodynamica een zeer originele en vruchtbare interactie aanging met
disciplines die haar tot dan vreemd waren.
Het is een opmerkelijk feit dat zelden in de geschiedenis van de wetenschap
wordt waargenomen, dat de werken van Belgische vorsers aan de oorsprong liggen
van - zonder uitzondering - elk van de opeenvolgende stappen die deze herleving
van de thermodynamica markeren, en aan de spits van de gerealiseerde vooruitgang
bleven. In 1924 werd het veld van de thermodynamica uitgebreid door de invoering
van de affiniteit - een toestandsfunctie van het niet-evenwicht - en Théophile De
Donder (1872-1957) sloeg terzelfdertijd een bres naar de kinetica; in 1971 dan werd
de thermodynamica van het niet-evenwicht in het nauw gedreven door het verkrijgen
van een stabiliteitscriterium; tegelijk maakten Paul Glansdorff (1904-1999) en Ilya
o

Prigogine ( 1917) een doorbraak naar de wetenschap van het niet-lineaire.
Het doel van dit essay is de geschiedenis, en vooral de logica, te schetsen van
deze verschillende ontwikkelingen, door in elk geval de werken van de Belgische
school in het evolutieperspectief te plaatsen van de wetenschap van de
thermodynamica. Eerst worden de pogingen behandeld om uit de
evenwichtsthermodynamica een thermodynamica van het niet-evenwicht op te
bouwen in de zin van toestandsfuncties en extremumprincipes. Het volgende deel
is gewijd aan de ontwikkelingen die geleid hebben tot het opgeven van het idee van
een extremumprincipe; de thermodynamica wordt als het ware gedreven naar de
wetenschap van het niet-lineaire. De microscopische benadering - de ontmoeting
van de thermodynamica met de statistische mechanica en de stochastische
processen - komt daarna aan bod. De meest karakteristieke toepassingen van de
thermodynamica door Belgische vorsers worden in het laatste deel besproken. Tot
slot worden de voornaamste conclusies en vooruitzichten van huidige ontwikkelingen
voorgesteld.

▪ Thermodynamica van het niet-evenwicht, een autonome wetenschap?
▫ De tweede hoofdwet van de thermodynamica en de affiniteit
De eerste significante doorbraak van de Belgische wetenschap in de thermodynamica
leidde tot niets minder dan een nieuwe formulering van de tweede hoofdwet. Zij was
het werk van Théophile De Donder, stichter van de Brusselse school van
thermodynamica en mathematische fysica. Er bestaan uitstekende verslagen over
de persoonlijkheid en het werk van deze grote wetenschapper. Wij beperken ons
hier tot de presentatie van zijn belangrijke bijdrage in het perspectief van dit artikel.

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

We gaan terug naar het begin van de 20ste eeuw toen de tweede hoofdwet die,
zoals eerder vermeld een richting geeft aan elk niet-evenwichtsproces, zijn primitieve
ongelijkheidvorm van Carnot-Clausius had bewaard: de ‘niet-gecompenseerde
warmte’ dQ', gedefinieerd als het verschil tussen het product van de temperatuur T
en de toename van entropie dS als gevolg van de elementaire warmtehoeveelheid
dQ die het systeem heeft ontvangen, en dQ zelf, is niet-negatief,
dQ' = TdS - dQ ≥ 0 (1)
Zij meet de ‘dissipatie’ van de energie in het systeem en heft zich pas op in het
grensgeval van het evenwicht. Het nadeel van deze versie, die een deel van
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Théophile De Donder. Brussel, Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪

de wetenschappers in die tijd onverschillig liet voor niet-evenwichtsprocessen, was
de afwezigheid van elk kwantitatief verband tussen dQ' en de karakteristieken van
het betrokken systeem. De Donder vulde deze hiaat voor de belangrijke klasse van
ruimtelijk homogene systemen waar de niet-evenwichtsprocessen uitsluitend
voortvloeien uit chemische reacties. Te dien einde heeft hij eerst de ‘vorderingsgraad’
x, van een reactie r ingevoerd, een nieuwe toestandsvariabele die eenduidig met
deze reactie is verbonden, en in principe kan afhangen van de concentraties c, van
verschillende chemische stoffen die eraan deelnemen. Aangezien dQ' volledig aan
de reacties is te wijten, verwacht men dat men dit kan uitdrukken in de vorm Adx.
De ongelijkheid van Carnot-Clausius wordt aldus, voor een enkele reactie,
Adξ ≥ 0 of Av ≥ 0 (2)
v = dx /dt is de reactiesnelheid. De Donder toont aan dat de
evenredigheidscoëfficiënt A onafhankelijk is van alle andere toestandsvariabelen
dan x (T, V of T, p enz.), met andere woorden, dat A een echte toestandsfunctie is
van niet in evenwicht zijnde chemische systemen, en die daarom wordt aangeduid
met de naam ‘chemische affiniteit’. We zien in (2) dat het teken van A het teken van
v bepaalt en dus de richting van een chemische reactie: A is de thermodynamische
kracht die aan de oorsprong ligt van de reactie. De tweede hoofdwet wordt zo een
algemeen geldend evolutiecriterium, onafhankelijk van elk verband dat kan bestaan
tussen A en v, lineair of niet-lineair.
De Donder heeft ook de veralgemening afgeleid van de relatie (2) voor meerdere
reacties,
Aangezien het ongelijkheidsteken slechts voor de totale som geldt, zijn er in principe
reactiestappen mogelijk waarin Av < 0, mits zij in andere stappen gekoppeld zijn
aan andere voldoende positieve Av waarden om globaal aan de beperking van (3)
te voldoen.
De affiniteit heeft in feite tot twee grote doorbraken geleid: een herformulering
van de tweede hoofdwet waar voor het eerst de eigenschappen van het
onderliggende systeem expliciet worden opgenomen; en het aantonen van
onverwachte verbanden tussen de thermodynamica en de kinetica. De Donder heeft
deze verbanden nog verder verfijnd door de snelheid v te ontleden in een ‘directe’
snelheid, ⃗ en een ‘omgekeerde’ snelheid, ⃖. Bij het evenwicht is ⃗ = ⃖ en A = 0.
Omgekeerd wordt een niet-evenwichtstoestand gekenmerkt door een verhouding
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⃗ / ⃖ verschillend van 1. Door gebruik van een explicietere vorm van de relaties
(1)-(2) waar de affiniteit verbonden is met de vrije energie van Gibbs, verkreeg hij
de opmerkelijke relatie
⃗ / ⃖ = exp(A/RT) (4)
waarin R een universele constante (de zgn. ‘gas-constante’) is. Hiermee breekt
de irreversibiliteit buiten het strikte kader van de thermodynamica waar zij
aanvankelijk toe beperkt was en krijgt zij een kinetische dimensie.

▫ De thermodynamica van het niet-evenwicht gezien als een ‘veldtheorie’
Over het algemeen zijn de toestandsvariabelen van een systeem niet-uniform in de
ruimte verdeeld. Bovendien kan een thermodynamisch systeem uit
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evenwicht zich ook in een mechanische niet-evenwichtstoestand bevinden, die
gepaard gaat met een vervorming of een stroming waarvan de karakteristieken ook
variëren in de ruimte. Het zou dus zeer wenselijk zijn het werk van Théophile De
Donder, dat beperkt is tot reactieve systemen die uniform in de ruimte worden
gehouden, uit te breiden tot deze veel ruimere klasse van systemen. Deze uitbreiding
gebeurde in de jaren '40, met name door Ilya Prigogine, leerling van Théophile De
Donder. Zijn bijdragen, alsook die van Lars Onsager, Eckhart en Josef Meixner
hebben geleid tot een coherente formulering die vandaag nog als vertrekpunt dient
voor het formalisme van de thermodynamica van irreversibele processen. Een
knappe uiteenzetting van deze formulering vinden we in het aggregatieproefschrift
van Prigogine dat in 1947 is gepubliceerd.
Het basisidee is het afleiden van de vorm van niet-gecompenseerde warmte - of,
in de moderne terminologie, van de productie van entropie - vanuit een lokale
entropiebalans, s (entropie per eenheid volume of massa)
∂s/∂t = (uitwisselingsterm met de buitenwereld)
+ (bronterm)
= -divJs + σs, σs ≥ 0 (5)
waarin Js en σs respectievelijk de flux en de productie van entropie zijn, en de
ongelijkheid vertaalt de beperking die door de tweede hoofdwet is opgelegd.
Om aan (5) een expliciete vorm te geven volstaat het s uit te drukken in lokale
waarden van toestandsvariabelen (inwendige energie e, specifiek volume υ,
concentraties ci, ...). Men beschikt inderdaad over balansvergelijkingen van de
geconserveerde mechanische grootheden zoals massa, bewegingshoeveelheid en
totale energie, waaruit men de balansen van de verschillende energievormen
(kinetische, potentiële en inwendige) kan afleiden. Zulk verband werd door Gibbs
opgesteld voor het thermodynamisch evenwicht
Seq = S (E, V, N,)
waarin E, V, N, respectievelijk de totale energie, het totale volume, en het aantal
deeltjes zijn van het

Ilya Prigogine Brussel, Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪

soort i, maar wat gebeurt er wanneer i ver van het evenwicht is? De fundamentele
optie die Eckhart, Meixner en Prigogine kozen, was de validiteit van dergelijk verband
in het niet-evenwicht te aanvaarden, aangezien zij niet globaal op het hele systeem
zou moeten worden toegepast maar lokaal, op elk klein volume-element dat
gecentreerd is op een willekeurig punt r:
s (r, t) = s(e(r, t),υ(r, t),ci(r,t)) (6)
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Deze ‘lokaal evenwicht’-hypothese leidde tot een van de belangrijkste
formuleringen van de moderne thermodynamica van het niet-evenwicht, en in het
bijzonder, tot de beroemde bilineaire vorm van de productie van entropie,
waarin Jk de fluxen zijn van de aanwezige irreversibele processen
(warmtegeleidbaarheid, viskeuze stroming, chemische reacties) en Xk de
daarbijbehorende thermodynamische krachten (temperatuurgradiënt, tensor van
de spanningen, affiniteit).
Wij komen later nog terug op de speciale rol van dit formalisme in de ontwikkeling
van de thermodynamica, en ook op de geldigheid van de relatie (6). Wij besluiten
deze subsectie met een kort overzicht van de voornaamste andere benaderingen
van de thermodynamica van het niet-evenwicht, waar Belgische thermodynamici
prominent bij betrokken zijn. Maurice Anthony Biot (1905-1985), opge-

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

159
leid aan de Katholieke Universiteit van Leuven, maar hij maakte hoofdzakelijk carrière
in de Verenigde Staten, boog zich al vanaf de jaren '50 over de mogelijkheid om de
relatie (6) uit te breiden (op macroscopisch niveau zoals dat hoort in een
thermodynamische benadering) tot en met het effect van de processen die zich
afspelen als een materiaal aan externe beperkingen is onderworpen. Te dien einde
introduceerde hij een reeks variabelen {xa} anders dan e, υ, ci, die ‘interne variabelen’
worden genoemd waarvan ook de toestandsfuncties zouden afhangen,
s = s(x, {ξa}) (8)
waarin x de variabelen zijn van de lokale evenwichtstheorie. Merk op dat bij
evenwicht de interne variabelen geen onafhankelijke toestandsvariabelen meer zijn,
maar zich herleiden tot functies van x. Dit formalisme vond vele toepassingen in de
thermodynamica van vervormbare milieus, een domein dat ook onder dezelfde hoek
is belicht door Josef Meixner en Gerrit Kluitenberg en, vanuit een andere
gezichtspunt, door de Amerikaanse school van Clifford Truesdell.
o

Anderzijds werd vanaf de jaren '70 Georgy Lebon ( 1937) van de universiteit van
Luik, in samenwerking met de Spaanse thermodynamici David Jou en José
Casa-Vasquez, een van de protagonisten van de zgn. ‘uitgebreide’ thermodynamica
van irreversibele processen waar de formule van Gibbs (verg. (6)) op een andere
manier werd uitgebreid, dit keer met inbegrip van de ‘niet-behouden’ mechanische
grootheden zoals de warmteflux of de bewegingshoeveelheid. Een van de
voornaamste verworvenheden van dit formalisme is de invoering van een eindige
voortplantingssnelheid van warmte- of concentratieverstoringen. Het staat nog
steeds ter discussie of men de afhankelijkheid mag beperken tot alleen de warmteflux
en de bewegingshoeveelheid.

▫ De constitutieve relaties. Lineair domein van de irreversibele
processen, theorema van de minimale entropieproductie
De meest courante variabelen die de momentane lokale toestand van een
fysisch-chemisch systeem beschrijven zijn de temperatuur T (r, t), de densiteit r(r,
t), de bewegingssnelheid van het geheel v(r, t) en de concentraties ci(r, t) van de
aanwezige soorten. Voor deze variabelen, collectief aangeduid met {x(r, t)}, kunnen
we een geheel van relaties afleiden die lijken op evolutievergelijkingen vanuit
balansvergelijkingen van behouden grootheden (cf. vorig punt). Deze relaties zijn
echter niet ‘gesloten’, met andere woorden, zij verbinden de temporele variatie van
deze variabelen niet uitsluitend met de variabelen zelf of, eventueel hun variaties
in de ruimte. Bovendien laten zij de fluxen van de verschillende irreversibele
processen zien, dezelfde als in de uitdrukking van de entropiebron (verg. (7)).
Daardoor kunnen we deze variabelen niet evalueren in een gegeven situatie, en de
evolutie van het onderliggende systeem dus ook niet voorspellen.
De sluiting van de evolutievergelijkingen van de toestandsvariabelen {x(r, t)} vormt
een van de fundamentele problemen van de macroscopische fysica. A priori zijn er
meerdere mogelijkheden om de fluxen Jk uit te drukken in termen van
toestandsvariabelen, maar hoe kiest men daaronder diegene(n) die compatibel zijn
met alle beperkingen waaraan een fysisch systeem verondersteld is te voldoen?
Een van de grote verdiensten van de thermodynamica is dat zij een natuurlijk kader
biedt waar deze vraag op solide bases kan gesteld worden en kan worden
beantwoord.
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Het voornaamste te realiseren punt is dat de sluiting moet gebeuren door Jk niet
rechtstreeks te verbinden met de toestandsvariabelen maar met de veralgemeende
krachten die voorkomen in verg. (7), die zelf functies (of functioneel) zijn van de
toestandsvariabelen,
Jk = Jk ({Xl({x(r, t)})}) (9)
Wij noemen dit ‘constitutieve vergelijkingen’. Op het eerste gezicht is het
sluitingsprobleem in deze redenering slechts verplaatst. Er is echter een nieuw
element, namelijk dat we nu beschikken over een beperking, s ≥ 0 (die niets minder
is dan de lokale uitdrukking van de tweede hoofdwet) die de willekeur van deze
keuze zal beperken. Overigens weten we dat Jk en Xk elkaar bij evenwicht tegelijk
opheffen.
Onder impuls van de Amerikaanse thermodynamische school stelden vele vorsers
zich tevreden met
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deze enkele beperking. Er werden ook elegante thermodynamische theorieën
gelanceerd die ondanks hun relevantie toch een arbitrair element bevatten omdat
hoger genoemde bijzondere wet wel strookt met de tweede hoofdwet, maar strijdig
kan zijn met andere wetten, ook met wetten die op een meer microscopisch niveau
gelden.
Een coherent formalisme dat een uitweg zoekt, en de Belgische thermodynamische
school diep zou beïnvloeden, werd in 1931 voorgesteld door Lars Onsager. Het
dekt het beperkte domein van fenomenen waar de relaties (9) zich beperken tot
lineaire wetten,
De historische bijdrage van Onsager was dat hij aantoonde dat, om te voldoen aan
de beperkingen die zijn opgelegd door de fundamentele natuurwetten op
microscopische schaal, het nodig (en tegelijk voldoende) was dat alle
‘fenomenologische coëfficiënten’ {Lkl} een ‘bepaalde positieve symmetrische matrix’
vormden, d.w.z. een matrix met reële positieve waarden, zodanig dat aan volgende
‘wederkerigheidrelaties’ is voldaan:
Lkl = Llk (10b)
Een onverwacht resultaat van deze eigenschappen is dat op dit beperkter domein
een schijn wordt hersteld van de universaliteit die de thermodynamica bij het
evenwicht kent. Men kan immers aantonen dat de evolutie van de
toestandsvariabelen {x(r, t)} de vorm aanneemt van een extremumprincipe
waarin de vector x alle toestandsvariabelen voorstelt, Γ een positieve symmetrische
matrix, gebonden aan de matrix van Onsager, en f een van de thermodynamische
potentialen. Toch veronderstelt het beeld in (11) dat het systeem momentaan
verwijderd is van het evenwicht door een externe verstoring of een fluctuatie van
externe oorsprong, en daarna vrij terug naar het evenwicht terugkeert. Maar we
weten dat in vele gevallen - misschien zelfs de interessantste gevallen als we denken
aan levende systemen of aan onze natuurlijke omgeving - een systeem gedwongen
is uit evenwicht te blijven door externe beperkingen onder de vorm, bijvoorbeeld,
van randvoorwaarden. Is er op dit gebied nog een extremumprincipe dat de evolutie
leidt, dat in het lineaire domein aan irreversibele processen een universaliteit biedt
die ruimschoots onafhankelijk is van de details van de kinetische wetten? Dit is
precies wat Ilya Prigogine in 1945 bereikte met de bijkomende hypothese dat de
fenomenologische coëfficiënten Lkl niet alleen beantwoorden aan de
wederkerigheidrelaties (10b), maar ook onafhankelijk zijn van de toestandsvariabelen.
De grootheid van dit extremumprincipe, dat in dit geval een minimum is, is niets
anders dan de productie van entropie zelf; dit resultaat staat sindsdien in de literatuur
bekend onder de naam ‘theorema van minimum entropieproductie’. Net als het
evenwicht het extremum is van een thermodynamisch potentiaal dat irreversibel is
bereikt vanuit een initiële niet-evenwichtstoestand, komt een permanente (stationaire)
toestand van niet-evenwicht overeen met een minimum van entropieproductie (mits
aan de premissen van het theorema van Prigogine is voldaan), die na verloop van
tijd irreversibel wordt bereikt. Merk op dat het extremum in de twee gevallen stabiel
is voor zover de matrix van Onsager positief gedefinieerd blijft. Dit is met name
gegarandeerd in afwezigheid van faseovergangen in het systeem. Merk ook op dat
in de formulering van Prigogine, en in die van Onsager het onderverstaan is dat alle
betrokken variabelen betrekking hebben op irreversibele processen, met dissipatief
karakter. In aanwezigheid van inertiële elementen (circuits met inductieve elementen
enz.) is het theorema niet langer geldig.
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▪ Zoeken naar een universeel evolutieprincipe: mislukte pogingen,
auto-organisatie en dissipatieve structuren, ontmoeting met de
niet-lineaire dynamica
Bekijken we nu het algemenere geval waarbij men, in het kader van de lokale
formulering van de niet-evenwichtsfenomenen (verg. (6)) uitgaat van een stel
constitutieve relaties (verg. (9)) die zich niet
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gewoon beperken tot de lineaire relaties van verg. (10). Kan men de in het lineaire
domein verkregen resultaten veralgemenen tot het niet-lineaire domein van
irreversibele processen? Een serieuze uitdaging want, als dit zo is, zou men over
niet minder beschikken dan een universeel thermodynamisch criterium voor de
temporele evolutie van natuurlijke systemen. Dat zou de draagwijdte van de
thermodynamica aanzienlijk versterken en een nieuw elan geven voor het idee van
een autonome wetenschap, die ernstig in het gedrang was gebracht door de
aanwezigheid van extra-thermodynamische elementen die Onsager heeft moeten
inroepen om de eigenschappen van de fenomenologische coëfficiënten {Lkl} te
bepalen.
Het zoeken naar een dergelijk evolutiecriterium hield de Belgische thermodynamici
bijna twee decennia bezig (ongeveer van 1950 tot 1965). Het begon optimistisch
na de ontdekking door Paul Glansdorff en Ilya Prigogine, in 1954, van een universele
ongelijkheid voor een deel van de variatie van de entropieproductie die samenhangt
met de variatie van de veralgemeende krachten:
Om deze ongelijkheid in een evolutiecriterium te transformeren was het echter nodig
dat dxs de differentiaal is van een toestandsfunctie. Maar al snel bleek dat ver van
het evenwicht niet aan deze eigenschap van integreerbaarheid kon voldaan worden,
wegens de aanwezigheid van antisymmetrische bijdragen die, zoals Prigogine en
o

zijn leerling Radu Balescu ( 1932) vanaf 1955 hebben aangetoond, met name de
mogelijkheid aantonen van oscillerend gedrag in de tijd. Er werd vervolgens gezocht
naar een uitgebreid extremumprincipe (de zgn. methoden van lokale potentialen).
Ondanks deze vernuftige en elegante benadering leidden zij echter niet tot
substantiële resultaten. In deze context vermelden we ook de herformulering door
Maurice Biot van de thermodynamica op basis van een zeer algemeen, maar abstract
variationeel principe, nl. van virtuele dissipatie.
Het jaar 1966 markeert het begin van een vruchtbare periode met vele
ontwikkelingen waaruit blijkt dat de Belgische thermodynamici zich niet neerlegden
bij hun vruchteloze pogingen maar er integendeel gebruik van maakten om het
probleem vanuit een totaal nieuwe hoek te benaderen. Het moment was gunstig.
Enerzijds kwamen er uit Moskou berichten over de laboratoriumproeven van Anatole
Zhabotinski die het bestaan aantoonden van temporeel oscillerende gedragingen
van chemische reacties met zeer banale producten. Anderzijds bestudeerde René
o

Lefever ( 1943), toen in het begin van zijn doctoraatsthesis, en de auteur van dit
o

artikel ( 1939), kinetische schema's die alle thermodynamisch opgelegde beperkingen
respecteerden en drempeleffecten aantoonden; er was m.a.w. een kritische afstand
van het evenwicht nodig om de oscillaties in gang te zetten. Voor Glansdorff en
Prigogine betekende dit niet alleen het opgeven van een universele variationele
formulering maar ook - nog veel belangrijker - dat de uniciteit en de stabiliteit van
de niet-evenwichtsregimes op losse schroeven stond. Dat leidde in 1971 tot het
thermodynamisch stabiliteitscriterium t.o.v. kleine perturbaties, onder de vorm
waarin dJk en dXk de overmatige fluxen en krachten zijn t.o.v. de ‘thermodynamische
tak’, de tak van toestanden die de near-equilibrium toestanden extrapoleren. Ver
van het evenwicht kan deze ongelijkheid in het gedrang komen. Het systeem
evolueert dan naar kwalitatief nieuwe toestanden. Kinetische modelstudies die in
o

1967-1973 door hoger genoemde vorsers en Marcelline Kaufman ( 1945) en Albert
o

Goldbeter ( 1947) werden gevoerd, stelden vast dat deze toestanden duidelijk
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eigenschappen vertoonden van auto-organisatie in ruimte en tijd. Zo ontstond het
concept van ‘dissipatieve structuur’, een georganiseerde toestand van de materie
die letterlijk gevoed werd door de dissipatieve processen die door de
niet-evenwichtsbeperkingen werden onderhouden. Al deze resultaten werden in
1977 bekroond met de toekenning van de Nobelprijs voor Scheikunde aan Prigogine.
Ondanks zijn zuiver thermodynamisch aanzicht hangt de ongelijkheid (13) in
werkelijkheid af van de kinetica van de onderliggende processen, omdat de
overmatige grootheden dJk en dXk parallel met
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de oplossing van de evolutiewetten van de toestandsvariabelen moeten worden
geëvalueerd. Dit werk vormde het vertrekpunt voor een onverwachte interactie
tussen de thermodynamica en de wetenschap van het niet-lineaire, een discipline
die, toen (begin jaren '70) in volle opgang, een heel andere evolutie - totaal
onafhankelijk van de thermodynamica - doormaakte.
Zoals wij eerder hebben gezien, leiden de behoudswetten van de mechanische
grootheden (zie boven) aangevuld met de gepaste constitutieve relaties, tot ‘gesloten’
evolutievergelijkingen voor de toestandsvariabelen x(r, t) = {r(r, t), v(r, t), T(r, t),
{c,(r, t)}}. In het niet-lineaire domein van de irreversibele processen nemen deze
vergelijkingen de vorm aan van een systeem van ‘gekoppelde niet-lineaire
differentiaalvergelijkingen’
∂x/∂t = F(x, λ) (14)
waarin F de evolutieoperator is die een invloed heeft op de variabelen x en y, een
geheel van controleparameters die de werking van de beperkingen op het systeem
vertalen, waarbij de afstand tot het evenwicht, zoals men uit het voorgaande wel
kan verwachten, een bevoorrechte rol speelt.
De jaren '60 waren voor de wiskundigen die vertrouwd waren met deze niet-lineaire
systemen, net als voor hun collega's ‘thermodynamici’ een periode waarin zij de
idee van universaliteit najoegen. Een van de meest bekende benaderingen in deze
o

context is de catastrofetheorie van de Franse wiskundige René Thom ( 1923). Het
gestelde doel was te komen tot een exhaustieve lijst van alle kwalitatief verschillende
gedragingen van een systeem en het aantal parameters te bepalen dat nodig is om
deze gedragingen te ontplooien. We weten inmiddels dat dit doel niet kan worden
bereikt, want het meest beslissende element dat dit verbiedt is de verschijning van
‘deterministische chaos’ zodra het aantal variabelen groter is dan twee. Anderzijds
zijn beperkter klassen van universaliteit wel toegelaten. Dit inzicht lag aan de
oorsprong van de moderne theorie van bifurcaties en van de kwantitatieve
universaliteit in de chaos, die we te danken hebben aan de Amerikaanse
natuurkundige Mitchel Feigenbaum.
Zo komen, ondanks zeer verschillende wegen en methodologieën, de
thermodynamica en de niet-lineaire dynamica tot dezelfde dubbele conclusie: de
idee van een universele formulering moet worden opgegeven; en eenvoudige
systemen kunnen complexe gedragingen vertonen. Zo lag voor de Belgische vorsers,
o

o

waaronder de auteur van dit artikel en Pierre Borckmans ( 1942), Guy Dewel ( 1943)
o

en Daniel Walgraef ( 1943), de weg open voor een interactie tussen de twee
disciplines, en kwam men tot een beter begrip van de mechanismen die aan de
basis liggen van de auto-organisatie en tot een karakterisering van deze processen
in termen van een nieuwe type grootheden. Eigenaardig genoeg lijken sommige
van deze grootheden formeel op thermodynamische grootheden:
informatie-entropieën en entropie van Kolmogorov-Sinai (zeer verschillend van de
thermodynamische entropie) om de dynamische complexiteit van de chaos te
beschrijven, kinetisch potentiaal van Landau om de evolutie in de onmiddellijke
buurt van bepaalde bifurcaties te beschrijven (ook zeer verschillend van
thermodynamische potentialen zoals de vrije energie van Gibbs). Omgekeerd kan
men zich afvragen hoe de productie van thermodynamische entropie en andere
verwante grootheden zich gedragen als een niet-lineair systeem ver van het
evenwicht overgangen ondergaat in de vorm van bifurcaties; of nog, in welke mate
zouden zij alles welbeschouwd niet gebonden zijn aan de verschillende hoger
genoemde kwantificatoren van de dynamische complexiteit. Deze vragen worden
momenteel bestudeerd en blijven in hoge mate terra incognita.
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▪ De microscopische benadering: ontmoeting met de statistische
mechanica
Elke vorser in de thermodynamica heeft min of meer het gevoel dat hij geconfronteerd
wordt met een dubbele paradox. Enerzijds liggen zijn ervaring en dagelijkse perceptie
op de macroscopische schaal van de meter en de seconde (en dus volop in de
wereld van de thermodynamica), terwijl de fundamentele natuurwetten zich afspelen
op de micro-
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scopische schaal van de Angström (10 m) en de femtoseconde (10 sec).
Anderzijds zijn de microscopische wetten symmetrisch ten opzichte van de omkering
van de tijd, terwijl de macroscopische fenomenen zich irreversibel voltrekken (behalve
de evenwichtstoestand, die symmetrisch blijft ten opzichte van de tijdsomkering).
In zijn zoektocht naar een coherent en autonoom formalisme zal onze vorser zich
allicht ook vragen hebben gesteld naar de microscopische oorsprong van de
macroscopische gedragingen, met andere woorden, naar de funderingen van de
wetten van de thermodynamica. Een van de sterke punten van de Belgische school
van thermodynamici is dat zij, parallel met hun werken over thermodynamica,
historisch belangrijk onderzoek deden in de statistische mechanica, de discipline
die zich precies buigt over het verband tussen het microscopische en het
macroscopische, in tegenstelling tot de meeste van hun internationale collega's die,
zoals we zagen in een hoger punt, de thermodynamica op een meer puristische en
integrerende manier benaderden.
Een eerste categorie werken betreft de eigenschappen van evenwichtstoestanden
op de zogenaamd thermodynamische limiet. Men stelt dat een macroscopisch
systeem kan worden beschreven door een limiet waarin het aantal N deeltjes naar
het oneindige neigt en het volume V waarin ze begrepen zijn, ook naar het oneindige
neigt, met dien verstande dat de densiteit n = N / V eindig blijft. De vraag is dan, in
welke omstandigheden (met name van intermoleculaire interacties) het formalisme
van de statistische mechanica van het evenwicht, gebaseerd op de verzamelingen
van Gibbs (microcanoniek, canoniek,...), de bekende macroscopische gedragingen
weergeeft: bestaan van een welbepaalde druk of inwendige energie per
volume-eenheid, faseovergangen, enz. Een magistraal antwoord werd gegeven
door Léon Van Hove (1924-1990), ook een leerling van De Donder, maar die achteraf
vooral carrière heeft gemaakt in Nederland en in Zwitserland. Zijn werken markeren
het begin van een zeer actieve tak van de statistische mechanica die gewijd is aan
o

het zoeken naar rigoureuze resultaten waar ook David Ruelle ( 1935) zich in
onderscheidde, nog een eminent Belgisch vorser die na zijn opleiding in Mons en
Brussel een internationale carrière volgde en nu werkt aan het prestigieuze Institut
des Hautes Etudes scientifiques in Frankrijk. De resultaten van Ruelle op dit gebied
staan in een monografie die in 1969 is verschenen. Ruelle lag o.a. met de Russische
wiskundige Yakob Sinai en de Amerikaanse wiskundige Rufus Bowen (1947-1978)
aan de oorsprong van een zeer originele benadering die niet-lineaire systemen die
tot chaotische gedragingen leiden, wil beschrijven op een probabilistische manier
die gekopieerd is op de statistische mechanica van het evenwicht.
In een heel andere context werden de traditionele methoden van de statistische
mechanica van het evenwicht door Ilya Prigogine gebruikt om de eigenschappen
van mengsels in gecondenseerde fase te interpreteren. Zijn benadering, die veel
succes kende, is bondig beschreven in de monografie The Molecular Theory of
Solutions uit 1957.
De microscopische studie van ‘niet-evenwichtsfenomenen’ draagt zonder enige
twijfel de meest karakteristieke signatuur van de Belgische school van de statistische
mechanica. De eerste werken op dit gebied, van Ilya Prigogine, doen een beroep
op de klassieke middelen van de kinetische gastheorie, met name de
transportvergelijking van Boltzmann. Hun meest markante stap is dat zij hebben
aangetoond dat de formulering van de thermodynamica van irreversibele processen,
gebaseerd op de hypothese van het lokale evenwicht (verg. (6)), opgaat voor zover
men zich beperkt tot de dominante termen van de oplossing van de vergelijking van
Boltzmann door de asymptotische methode van Chapman en Enskog. Niettemin
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voelde men vanaf de jaren '50 dat men verder moest gaan dan de heuristische
hypothesen van Boltzmann. Zo vroegen Ilya Prigogine en zijn Engelse medewerker
Gerhardt Klein zich in 1953 af welk type irreversibele gedragingen zich in een
harmonische vaste stof konden voordoen. In 1955 kwam Léon Van Hove, toen aan
de Universiteit van Utrecht, met de eerste bevredigende afleiding van een
transportvergelijking à la Boltzmann vanuit het formalisme van de
kwantummechanica. Zijn werk werd in 1956 veralgemeend door Prigogine, in
samenwerking met zijn
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Ilya Prigogine ontvangt op 10 december 1977 te Stockholm de Nobelprijs voor Scheikunde
uit de handen van Koning Carl Gustav van Zweden ▪
o

Amerikaanse post-doc Robert Brout ( 1928). Zij leidden een transportvergelijking
af door een systematische perturbatieve ontwikkeling in functie van de
koppelingsconstante. Dat was het startsein voor vruchtbare ontwikkelingen die veel
o

te danken hebben aan Radu Balescu ( 1932) en Pierre Résibois (1936-1979), ook
een leerling van Prigogine, en die, tegen het eind van de jaren '60, uitmondden in
een theorie die zeer grote klassen van systemen omvat, van dichte vloeistoffen tot
plasma's. Deze benadering die veel jonge studenten en vorsers van over de hele
wereld naar Brussel lokte, is in monografieën samengevat. Zij verdiende de aandacht
van specialisten, parallel met de theorie die in de jaren '40 werd opgesteld door de
Russische natuurkundige Nicolai Bogolubov en verder werd ontwikkeld door de
Nederlandse natuurkundigen die daarna carrière maakten in de Verenigde Staten
- George Uhlenbeck, Eddie Cohen en hun studenten.
In deze ontwikkelingen bleven het macroscopische en de thermodynamica zeer
aanwezig, in die zin dat zij theoretische pogingen aan een onomkoombare test
onderwierpen: vanuit de transportvergelijking voor de waarschijnlijkheidsverdeling
van een microscopische toestand, de tweede hoofdwet van de thermodynamica
afleiden, en in een welbepaalde limiet, komen tot verg. (7) voor de bron van entropie.
Om tot deze resultaten te komen bleek men benaderingen te moeten gebruiken,
waarvan de voornaamste het veronachtzamen was van de correlaties die initieel in
het systeem kunnen bestaan.
Via deze ontwikkelingen komen wij, zoals de lezer zal hebben opgemerkt, tot de
periode waar de dissipatieve structuren worden ontdekt en de Belgische vorsers
zich ‘storten’ in de niet-lineaire dynamica en de piepjonge chaostheorie. Het is het
begin van een onverwachte synthese waar we een steeds nauwere verweving zien
tussen de concepten en de technieken van de dynamica en de thermodynamica.
We onderscheiden hier drie subrichtingen die vandaag nog actieve
onderzoeksthema's vormen.
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(i) Onder impuls van Ilya Prigogine werd hard gewerkt om voor de
waarschijnlijkheidsverdelingen ‘exacte’ irreversibele evolutievergelijkingen af te
leiden, met als voornaamste karakteristiek het integreren van de concepten en
instrumenten van de ergodische theorie en de functionele analyse, ter precisering
van het type beginvoorwaarden die thermodynamisch naar de toekomst evolueren.
o

Deze werken, waaraan Baidyanath Misra ( 1937) het meeste heeft bijgedragen,
zijn samengevat in de monografie From Being to Becoming (1980).
(ii) Een andere benadering wil de transportcoëfficiënten, de productie van entropie
en van andere macroscopische grootheden direct uitdrukken in termen van
grootheden die de dynamische chaos op microscopische schaal kwantificeren. Deze
benadering, waaraan de auteur van dit essay en, vooral, zijn leerling Pierre Gaspard
o

( 1959) hebben meegewerkt, heeft ook veel nuttige informatie opgeleverd over de
microscopische structuur van de niet-evenwichtstoestanden. Momenteel vormt deze
benadering een van de voornaamste tendensen in
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de statistische mechanica van het niet-evenwicht, met vorsers als David Ruelle in
Frankrijk, Giovanni Galavotti in Italië of Joel Lebowitz, Eddie Cohen, Bob Dorfman
en Bill Hoover in de Verenigde Staten. U vindt er een samenvatting van in de
monografieën Chaos, Scattering and Statistical Mechanics (1998) van Gaspard en
An Introcuction to Chaos in Nonequilibrium Statistical Mechanics (1999) van Dorfman.
(iii) Een ‘mesoscopische’ benadering tussen een zuiver microscopische formulering
en een kinetische en thermodynamische formulering, waarbij men hoofdzakelijk
geïnteresseerd is in de ‘fluctuaties’ van de macroscopische toestandsvariabelen
rond hun regimetoestand; die fluctuaties vormen de voornaamste manifestatie van
de microscopische dynamica op macroscopische schaal. Deze benadering, een
van de voornaamste bekommernissen van de auteur van onderhavig essay,
verduidelijkte de signatuur van de niet-evenwichtsovergangen wegens de
onderliggende niet-lineaire dynamica, op microscopisch niveau. Veel hiervan is te
o

danken aan Mohamed Malek Mansour ( 1946), leerling van de auteur, aan René
o

Lefever, Werner Horsthemke ( 1950) en Christian Van den Broeck en, buiten België,
aan Nick Van Kampen (Nederland), Hermann Haken, Robert Graham en Ludwig
Arnold (Duitsland), Masuo Suzuki (Japan), Crispin Gardiner en Don Walls
(Nieuw-Zeeland).
Er is eveneens een interessant verband gevonden tussen deze pogingen en het
thermodynamisch formalisme van chaotische systemen, zoals blijkt uit de
probabilistische evolutievergelijkingen voor dynamische systemen met weinig
variabelen. Het belang van deze inspanning is via exact oplosbare modellen tot een
antwoord te komen op vragen vanuit de statistische mechanica en de
thermodynamica zonder de vaak onoverkoombare moeilijkheden als gevolg van de
aanwezigheid van een groot aantal interagerende deeltjes.

▪ Enkele representatieve toepassingen
Door haar ‘roeping’ om zeer brede klassen van natuurlijke systemen in een
eengemaakt formalisme te integreren, is de thermodynamica een van de meest
toepassingsgerichte disciplines. Het is zelfs een historisch feit dat de thermodynamica
in zijn primaire vorm voortkwam uit zeer praktische vragen omtrent het rendement
van thermische machines. Deze oude roeping domineert nog steeds een belangrijk
deel van de literatuur over thermodynamica.
Belgische wetenschappers die ‘traditioneel’ een zeer grote rol speelden in de
conceptuele ontwikkeling van de moderne thermodynamica, waren niet minder
aanwezig in het verkennen van toepassingen. Gezien de diversiteit van betrokken
domeinen en geleverde bijdragen beperken we ons hier tot enkele bijzonder
representatieve aspecten.

▫ Ingenieurswetenschappen
Théophile De Donder, een geleerde die nochtans bekend stond om zijn voorkeur
voor fundamentele natuurkundige theorieën en abstracte wiskundige formuleringen,
was zich al heel vroeg bewust van het toepassingspotentieel van een chemische
thermodynamica gebaseerd op het concept van affiniteit. Zijn leerling Pierre Van
Rysselberghe, die een zeer aangenaam en verhelderend opstel heeft geschreven
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over affiniteit, vervolgt deze weg. Hij werd hoogleraar aan de universiteit van Stanford
o

en stichtte er de thermodynamische school waar zijn opvolger Michel Boudart ( 1924)
furore maakte met de toepassing van de thermodynamica op de heterogene katalyse
- de voornaamste chemische syntheseweg op industriële schaal. Zo toonde hij aan
hoe men vanuit een veralgemening van de relatie van De Donder (verg. (4))
informatie kan bekomen over de kinetische koppeling tussen de stappen in een
katalytische sequentie of in een kettingreactie.
o

André Jaumotte ( 1919) paste, in samenwerking met Paul Glansdorff, op
jet-propulsors de wetten toe van de mechanica en de thermodynamica van mobiele
open systemen. Zij verkregen zo het nuttige vermogen, het beschikbare vermogen,
de verliezen en dus ook het rendement, van een reactiepropulsor in alle
translatiebewegingen. Jaumotte heeft overigens de uitdrukking van het rendement
van de adiabatische machines veralgemeend tot de gevallen van machines met
een kinetische energievariatie tussen de ingang en de uitgang. Hij heeft ook werken
gewijd aan het gebruik van hoogovengas
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als brandstof in gasturbines, om de vermindering van het calorisch vermogen van
gas (gebonden aan de evolutie van het ijzer- en staalproces) te compenseren door
een bijkomende injectie van een vloeibare hulpbrandstof door speciaal de corrosie
te bestuderen van vuurvaste legeringen door de resten van hoogovengassen, met
name vanadiumpentoxide in aanwezigheid van natrium.
o

Recenter bestudeerde Alexis De Vos ( 1950), van de Universiteit Gent, de
problemen in verband met de conversie van zonne-energie en met de funderingen
van de informatica door de methoden van de niet-evenwichtsthermodynamica. Zijn
benadering situeert zich in het kader van de zgn. eindigetijdsthermodynamica waarin
men zich interesseert voor het rendement van een machine waarvan de cyclusduur
bepaald is, eerder dan door de omgeving geleverde warmtehoeveelheid, zoals het
geval is in de traditionele formulering gebaseerd op de cyclus van Carnot.

▫ Thermodynamica van de atmosfeer
De aardatmosfeer omvat vele processen die binnen het kader vallen van de
thermodynamica. Een van de meest vertrouwde voorbeelden is de verandering
tussen de gas-, vloeibare en vaste fasen van water, wat een beslissende rol speelt
in de microfysica van wolken en neerslag. Lange tijd hebben de meteorologen dit
vraagstuk empirisch benaderd. Jacques Van Mieghem (1905-1980), ook een leerling
van Théophile De Donder - hij maakte later carrière aan het Koninklijk Meteorologisch
Instituut van België, dat hij in de periode van 1962-1970 leidde - was de eerste die
het probleem fundamenteel benaderde door aan de affiniteit van De Donder een
eenmakende rol toe te kennen. Zijn werk lag aan de oorsprong van vele
ontwikkelingen, samengevat in de monografie Thermodynamique de l'atmosphère
(1975), die hij in samenwerking met Louis Dufour (1909-1985) schreef.
In deze context signaleren we ook de werken van Paul Glansdorff en medeauteurs
over de thermodynamica van vochtige gassen.
In de atmosfeer vinden ook transformaties plaats van verschillende energievormen.
Jacques Van Mieghem benaderde dit probleem ook onder de thermodynamische
hoek. Hij maakte een diepgaande studie van de balansvergelijkingen in de
dynamische meteorologie, samengevat in het belangrijke werk Atmospheric
Energetics (1973), dat een grote internationale weerslag kende. Recenter heeft de
noodzaak aan meteorologische en weersvoorspellingen de studie van de
atmosferische dynamiek vanuit de wetenschap van het niet-lineaire en de
chaostheorie gestimuleerd. In deze context exploreerde Catherine Rouvas-Nicolis
o

( 1945) de mogelijkheid de chaos-inherente thermodynamische signatuur te
identificeren, die zelf aan de basis lag van de beperkingen van ons
voorspellingsvermogen. Het representatieve geval van de warmteconvectie, een
van de voornaamste processen die aan de oorsprong liggen van de atmosferische
variabiliteit, gaf een positief antwoord.

▫ De levenswetenschappen
Het statuut van de levende wezens t.o.v. de wetten van de natuurkunde en de
scheikunde en, in het bijzonder, t.o.v. de tweede hoofdwet, boeide vele vorsers,
zowel natuur- als scheikundigen en fysiologen, van Max Planck en Alfred Lotka tot

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

Erwin Schrödinger, John Gould en Jean Piaget. De ogenschijnlijke tegenstelling
tussen de groeiende complexiteit van levende organismen in de biologische evolutie
en de toename van entropie in een geïsoleerd systeem ontsnapte niet aan de
opmerkzaamheid van Marcel Florkin (1900-1979), de grote Luikse biochemicus die
een opmerkelijke studie heeft gewijd aan de biochemische evolutie (1944). De
contradictie stond ook centraal in het werk van Ilya Prigogine. Aanvankelijk
exploreerde hij, in samenwerking met de Brusselse biochemicus Jean-Marie Wiame
o

( 1914), de implicaties van het theorema van minimum productie van entropie. Later
spoorde de contradictie aan tot werken die uitmondden in het concept dissipatieve
structuur. Men weet nu, via deze werken, dat de oplossing van de ogenschijnlijke
paradox berust op het feit dat een niet-geïsoleerd systeem uit evenwicht toch
geordende structuren kan ontwikkelen (en dat in perfecte overeenstemming met de
tweede hoofdwet) die bepaalde eigenschappen van het leven delen maar met
dissipatie van de energie op irreversibele wijze.
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Vanaf het einde van de jaren '60 voelde men de noodzaak om verder te gaan dan
deze kwalitatieve resultaten. Dat was het begin van een grote inspanning die tot
vandaag nog veel succes kent en heeft geleid tot de modelvorming van de
biologische processen die gebruik maken van de instrumenten van de wetenschap
van het niet-lineaire, in nauw contact met de experimentele realiteit. Meer bepaald
boog Albert Goldbeter zich in Brussel over biologische ritmes; Marcelinne Kaufman
en René Lefever bestudeerden diverse aspecten van de immuunrespons; Jean-Louis
o

Deneubourg ( 1951) verraste met studies over de collectieve gedragingen van
sociale insectenpopulaties. Vermelden we nog de benadering van de Brusselse
o

bioloog René Thomas ( 1928), leerling van de bioloog Jean Brachet, gebaseerd op
een logische analyse van regelkringen die een nuttige aanvulling vormen op de
methoden van de wetenschap van het niet-lineaire.

▫ Vloeistofmechanica en transportfenomenen
De vloeistofmechanica biedt vele voorbeelden van irreversibele processen, vanaf
de transfer van massa en warmte tot spectaculaire niet-lineaire gedragingen die
leiden tot geordende structuren in warmteconvectie of tot spatiotemporele chaos
en turbulentie. Het is ook een domein met een groot technologisch belang.
o

o

Jean-Claude Legros ( 1942) en Jean Platten ( 1941), momenteel professoren in
Brussel en Bergen en opgeleid op het einde van de jaren '60 - en vanaf 1970 door
Ilya Prigogine en Paul Glansdorff - hebben een interessante klasse van dergelijke
fenomenen verkend, met koppelingen tussen diffusie en geleiding van warmte. Zij
gebruikten de methode van lokale potentialen alsook digitale en analytische
methoden, wat gepaard ging met laboratoriumproeven. Ook Jean-Claude Legros
heeft zich gebogen over het domein van de vloeistofmechanica onder
microzwaartekrachtvoorwaarden waardoor effecten aan het licht komen die onder
standaardvoorwaarden vaak verborgen blijven.

▫ Fysico-chemie van grensvlakken
Vele zowel natuurlijke als technologische processen spelen zich niet af in een
homogene fase, maar in een medium dat twee verschillende milieus van
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Paul Glandsdorff. Brussel, Académie royale de Belgique ▪

elkaar scheidt. De fysico-chemie van deze lagedimensie systemen (elektroden,
membranen, katalytische oppervlakten, micro-emulsies, films) heeft ook de aandacht
van Belgische onderzoekers getrokken. Een van de eerste werken in deze richting,
gewijd aan de galvanische batterijen, is van de hand van Théophile De Donder zelf,
in samenwerking met zijn leerling Georges Van Lerberghe. De elektrochemie onder
zijn thermodynamische en corrosieaspecten maakte in Brussel een belangrijke
ontwikkeling door dankzij Marcel Pourbaix (1904-1998) en zijn medewerkers. Aan
hem danken we een internationaal erg gewaardeerde Atlas van elektrochemische
evenwichten in waterige oplossingen, gepubliceerd in 1963, en de stichting van de
internationale groep CEBELCOR, die zich inzet voor corrosiebestrijding.
Onder impuls van Raymond Defay (1887-1988) werd een systematische uitbreiding
van de thermodynamica ontwikkeld, met toevoeging van oppervlakte-effecten.
Raymond Defay was een van de eerste leerlingen van Théophile De Donder. Op
het lyceum van Sint-Gillis zat hij in de retoricaklas toen De Donder er wiskunde gaf.
Daarna zagen ze elkaar terug aan de universiteit.
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Aan Raymond Defay danken we het opmerkelijke werk Etude thermodynamique
de la tension superficielle, verschenen in 1934, en een synthese in samenwerking
met Ilya Prigogine, Tension superficielle et adsorption (1952), tot op heden nog altijd
o

een gezaghebbend werk. Zijn leerlingen Albert Sanfeld ( 1932) en Annie
o

Steinchen-Sanfeld ( 1938) die, sinds eind jaren '80, hun carrière in Parijs en Marseille
hebben voortgezet, hebben deze werken uitgebreid tot de studie van
o

oppervlaktefenomenen uit evenwicht. Recenter heeft Marc Baus ( 1942), in
samenwerking met zijn Amerikaanse collega Ronald Lovett, een microscopische
formulering van grensvlakken ontwikkeld. Het belangrijke probleem van
‘oppervlaktespanningverlaging’ werd vanuit de statistische mechanica benaderd
o

door Joël De Coninck ( 1956) van de universiteit van Mons.

▫ Geladen systemen
De studie van geladen milieus brengt een nieuw element in het algemeen formalisme
van de thermodynamica, door de aanwezigheid van elektromagnetische krachten
die niet-conservatief zijn. Om deze reden moeten de algemene balansvergelijkingen
opnieuw geformuleerd worden om expliciet rekening te houden met de aanwezigheid
van het elektromagnetisch veld.
Aan de Gentse thermodynamicus Jules Verschaffelt (1870-1955) danken we een
diepgaande studie van de elektrische geleider vanuit thermodynamische hoek. Een
uitbreiding van het formalisme van de thermodynamica tot het elektromagnetische
veld, werd ontwikkeld door Pierre Mazur, een Pools medewerker van Ilya Prigogine
die later carrière maakte in Nederland, en Prigogine zelf. Een uitstekende
samenvatting van de status quaestionis in het begin van de jaren '60 vinden we in
de monografie Nonequilibrium thermodynamics (1962) van Mazur en de Nederlandse
thermodynamicus Sybren De Groot.
De studie van geladen systemen heeft uiteindelijk te maken met de fysica van
plasma's en thermonucleaire fusie. Al in 1960 leidde Radu Balescu een
microscopische kinetische vergelijking af voor de waarschijnlijkheidsverdeling van
een plasma. Recenter ontwikkelde hij een gedetailleerde benadering van het
transport in een plasma en een mesoscopisch formalisme om het effect van
willekeurige elektromagnetische velden te behandelen.

▪ Conclusies en vooruitzichten
De thermodynamica ondergaat permanent diepgaande transformaties. Nieuwe
ideeën, uit de wetenschap van het niet-lineaire en de statistische mechanica, leiden
tot een verbreding en een aanzienlijke verrijking van het traditionele kader.
Omgekeerd beïnvloeden formalismen en methodologieën van thermodynamische
inslag niet-thermodynamische disciplines, door originele manieren aan te reiken die
lang onbeantwoord gebleven vragen moeten oplossen.
In de loop van dit artikel hebben wij de nadruk gelegd op het open karakter van
de thermodynamica en op de complementariteit tussen de verschillende
gezichtspunten: kinetisch en thermodynamisch, microscopisch en macroscopisch.
De synthese uit deze multi-level benadering biedt nieuwe perspectieven voor de
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karakterisering, modellering en voorspelling van complexe systemen in de fysische
wetenschappen, de ingenieurswetenschappen, de levenswetenschappen en de
milieuwetenschappen. Gezien de alomtegenwoordigheid van complexe systemen
in de natuur en in de technologische toepassingen lijdt het geen twijfel dat deze
benadering nog grootsere ontwikkelingen tegemoet gaat dan in het verleden.
Of het nu de klassieke aspecten van de jaren 1920 tot 1950 betreft, of de
heropleving sinds de jaren 1960, feit is dat een belangrijk deel van de discipline
‘thermodynamica’ bevroed werd in België. Van generatie tot generatie hebben de
Belgische wetenschappers de traditie en de verworvenheden van hun voorgangers
behouden, versterkt en gediversifieerd. Deze vooruitgang is nog steeds aan de
gang, zoals blijkt uit de vitaliteit van de onderwerpen die in dit artikel zijn aangeraakt.
Mogen de besluitnemers op federaal, regionaal en institutioneel niveau voldoende
overtuigd zijn van de nodige steun om deze historische taak tot een goed einde te
brengen.
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11 De organische scheikunde
Jacques Nasielski
▪ Inleiding: de middelen
Sinds de creatie van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en
vooral na de Tweede Wereldoorlog is de organische scheikunde in België geweldig
gegroeid. Het aantal chemiestudenten is spectaculair gestegen. Toen professor
Georges Chavanne in 1929 eiste dat de nieuwe lokalen van de Université libre de
Bruxelles een onderwijslaboratorium voor organische chemie met 12 plaatsen
zouden krijgen, vond men dat megalomaan. In 1950 moest het laboratorium plaats
bieden aan 60 studenten uit eerste licentie; in 1970 was hun aantal opgelopen tot
120. De onderzoeksteams zijn steeds groter, de onderzoeksthema's steeds
gevarieerder geworden. Nieuwe technieken, moderne denkwijzen en originele,
doeltreffende methoden hebben het actieveld van de organische scheikunde verruimd
in richtingen die vijftig jaar geleden ondenkbaar waren.
Deze uitbreiding en de onvermijdelijke daarmee gepaard gaande specialisatie
gebeurden vooral na 1945. Voordien spreken we eerder van algemene organische
scheikunde. In de hoop een samenhangende tekst aan te bieden, beginnen we dit
hoofdstuk met de periode 1927-1945, onder de titel algemene organische
scheikunde, waarna secties volgen gewijd aan de natuurstoffen, de organische
synthese, de fysische organische scheikunde en de macromoleculaire organische
scheikunde. De grenzen tussen deze domeinen zijn uiteraard wazig en de
gehanteerde indeling zal enigszins willekeurig lijken. We willen doen opmerken dat
sinds enkele jaren de interdisciplinariteit van het onderzoek zorgt voor een
wederzijdse beïnvloeding tussen de diverse specialisaties en samenwerking vereist
tussen meerdere laboratoria, soms in meerdere landen. De gebruikte onderverdeling
zal binnen enkele jaren verouderd of zelfs kunstmatig lijken.
Maar vooraleer we de wetenschappelijke ontwikkelingen van de organische
scheikunde analyseren, staan we stil bij de rol van de overheid in de uitbouw van
deze discipline in ons land.
Het NFWO heeft met de vorming van eerst tijdelijke maar daarna ook definitieve
onderzoeksposten talentvolle jongeren de kans gegeven zich te bewijzen en in
degelijke omstandigheden een academische loopbaan te beginnen. De NFWO-steun
aan de laboratoria heeft er sterk toe bijgedragen dat ons onderzoek en onderwijs
zonder onderbreking op een internationaal niveau zijn gebleven. Talloze
onderzoekers en docenten van onze universiteiten hebben op een of ander moment
in hun loopbaan een mandaat of subsidies gekregen van het NFWO. De kandidaten
voor een post of de promotors van een onderzoek die een krediet willen, dienen
een aanvraag in die steunt op een uitgewerkt rapport dat wordt voorgelegd aan de
bevoegde wetenschappelijke commissie. In dit hoofdstuk gaat het om de
wetenschappelijke commissie ‘Minerale en organische scheikunde’. Aanvankelijk
was ze de derde in rij; maar na de oprichting van de wetenschappelijke commissie
voor natuurkunde verschoof ze naar de vierde plaats.
Anderzijds dachten de Belgische politici die in Londen de naoorlogse wederopbouw
planden aan de creatie van een instelling die een impuls zou geven aan de industrie
en de landbouw door middel van subsidies voor innoverend onderzoek in de
ondernemingen. Zo ontstond het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk
Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL).
Bovendien was het onmiddellijk duidelijk dat het onderzoek moest worden
gerealiseerd door mannen en vrouwen met een degelijke opleiding die
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Studenten aan het werk in een scheikundelaboratorium aan de Université libre de Bruxelles,
jaren '50. Brussel, Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪

hun kennis, nieuwsgierigheid en creativiteit ontwikkelde, maar die hen ook gehard
maakte tegen mislukkingen, het dagelijks lot van elke onderzoeker. Het IWONL gaf
specialisatiebeurzen aan licentiaten in de wetenschappen, agronomen, ingenieurs,
farmaceuten om hen een doctoraatsthesis te laten maken. Deze subsidiebron heeft
meer dan 50 jaar bestaan. In die tijdspanne hebben ca. 1000 jongeren een
proefschrift in de organische chemie verdedigd. De meesten hebben nu een prachtige
carrière in de industrie. Ze houden het toegepast onderzoek op niveau en zorgen
voor de instandhouding van onze nijverheden, die grote concurrentie krijgen uit het
buitenland.
Recenter hebben internationale organisaties zoals de Europese Unie en in mindere
mate de Wereldgezondheidsorganisatie steun verleend aan projecten die door
Belgische onderzoekers werden ingeleid, maar uiteraard is de wedijver op
internationaal niveau nog groter dan in eigen land.

▪ De uitrusting
In 1945 geleken de apparaten en technieken in een laboratorium voor organische
chemie nog sterk op 19de-eeuwse instrumenten: de kolvens, bekers, erlenmeyers,
filters, destilleerkolommen, enz. waren nog niet veel veranderd.
De vloeistoffen werden gezuiverd door meerdere zorgvuldig uitgevoerde destillaties
met efficiënte kolommen die weliswaar verlies veroorzaakten. Er was dus een grote
hoeveelheid materie nodig, in de grootteorde van meerdere milliliters. De identificatie
berustte op de kleur, de bepaling van het kook-
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De assistenten Yvonne Désirant (links) en Jeanne Revis (rechts) in het laboratorium voor
fysische scheikunde van de Gentse universiteit. 1929. Gent, Archief Universiteit Gent ▪

punt, de brekingsindex, de viscositeit, de elementanalyse, de moleculaire massa
door meting van het molair volume van de verdamping, de geur en zelfs op de
smaak.
De vaste stoffen werden gezuiverd door achtereenvolgende kristallisaties tot een
constant smeltpunt werd bereikt. De overeenkomst met een authentiek monster
werd gecontroleerd door de meting van het gemengd smeltpunt. Ook hier waren in
het begin grote hoeveelheden nodig.
De bepaling van de structuur van een nieuwe stof was een lange en complexe
operatie, die begon met een afbraak door middel van krachtige reagentia, gevolgd
door een scheiding van de verschillende brokken die daarna moesten worden
vergeleken met de gekende stoffen. Er werden slechts enkele specifieke reacties
gebruikt, zoals de hydrolyse van esters, de ozonolyse van dubbele en drievoudige
koolstof-koolstofbindingen of de katalytische hydrogenering.
Dit landschap is na de Tweede Wereldoorlog snel en ingrijpend veranderd door
de opkomst van efficiënte scheidings- en zuiveringsmethoden, zelfs voor kleine
hoeveelheden, en door het toenemend gebruik van fysische methoden die de
bepaling mogelijk maakten van de moleculaire structuur, zowel de wijze waarop de
atomen met elkaar zijn verbonden als hun positie in de ruimte.
De kolomchromatografie was de eerste doorbraak in het domein van de scheiding
en de zuivering. Door een complex mengsel aan de top van een met aluminiumoxide
gevulde glaskolom te plaatsen en er met een goed gekozen oplosmiddel uit te
wassen, maakte de onderzoeker gebruik van
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de affiniteitverschillen van de diverse bestanddelen voor de vaste fase en verzamelde
hij achtereenvolgende fracties die, in de gunstige gevallen, slechts één enkele stof
bevatten. Vanaf het einde van de jaren '40 werd de techniek systematisch gebruikt
in de laboratoria. Hij liet toe te isoleren en te zuiveren, maar toonde ook onverwacht
aan dat bepaalde stoffen die in de literatuur beschreven stonden als elementen in
feite mengsels waren. Wat later ging men naast aluminiumoxide ook siliciumdioxide
gebruiken. Beide stoffen worden nog steeds gebruikt.
Het was een heroïsch begin: de onderzoeker ging met zijn aluminiumoxide naar
het laboratorium voor industriële chemie, verpulverde het in een kogelmolen en
ziftte vervolgens het poeder om uiteindelijk slechts een fractie met de geschikte
korrelgrootte over te houden; hetzelfde deed hij voor het siliciumdioxide. Rekening
houdend met het werk dat de bereiding van de media vergde, stelden de laboratoria
methodes op punt om vervuild siliciumdioxide te recupereren en wisselenden zij
efficiënte methodes uit. De leveranciers van chemische producten kregen pas veel
later interesse voor dit nieuwe afzetgebied en brachten reproduceerbaar
aluminiumoxide en siliciumdioxide van goede kwaliteit op de markt.
Omstreeks deze periode ontwikkelde Craig de Counter Current Distribution (CCD)
methode. Die bestond erin extracties uit te voeren tussen twee niet-mengbare fasen
en deze transfers automatisch te realiseren. In deze machine bevatte een eerste
buis een zware fase waarin het te scheiden mengsel was opgelost en voegde men
er de lichte fase bij. Men regelde de duur van het schudden en van de klaring;
vervolgens transfereerde men de hogere fase naar een nieuwe buis die reeds het
veel zwaardere oplosmiddel bevatte, terwijl de eerste vers oplosmiddel ontving. De
operatie werd een aantal keer herhaald in een machine met 20 tot 30 buizen die
door de laboratoria kon worden gebouwd.
Vervolgens kwam de zgn. gaschromatografie (GC) waar de mobiele fase een gas
was zoals stikstof of waterstof, eerder dan een vloeistof. De respons van de
detectoren, die reageerden op de warmtegeleiding van het uitstromende gas of op
de ionisatie van zijn vlam, was erg gevoelig en liet toe uiterst kleine hoeveelheden
te detecteren. Een belangrijke

Gaschromatografie in het Gentse laboratorium voor organische scheikunde. Gent, Archief
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Toestel voor chromatografische scheiding in het laboratorium voor organische scheikunde
te Gent. Gent. Archief Universiteit Gent ▪

vooruitgang in dit domein was de opkomst van de zgn. (GC)2 (Glass Capillary Gas
Chromatography) waarbij een capillair van meerdere meters lang aan de binnenkant
bedekt was met een uiterst dunne laag vloeibare fase en die, eenmaal opgerold,
maar heel weinig plaats innam. Het deponeren van deze film vormde een
onoplosbaar probleem tot de dag dat één van onze laboratoria (RUG), gesubsidieerd
door een Amerikaanse fabrikant, een betrouwbare en herbruikbare techniek op punt
stelde die sindsdien door alle leveranciers van capillaire kolommen wordt gebruikt.
De chromatografie is sindsdien de methode bij uitstek voor alle scheidingen;
varianten maakten toepassingen mogelijk die anders ondenkbaar waren, in het
bijzonder het gebruik van zgn. inverse fases die een siliciumdioxide gebruiken,
chemisch gemodificeerd door middel van lange alifatische ketens die het niet-polair
maken, terwijl de uitwassing gebeurt met een polair oplosmiddel. Een andere versie
is de erg doeltreffende vloeistofchromatografie (HPLC) die, na te zijn gebruikt op
zeer kleine hoeveelheden voor analytische doeleinden, zich heeft ontwikkeld tot
een preparatietechniek.
Eens de onbekende stof was geïsoleerd en gezuiverd, kwam het er op aan de
structuur ervan te bepalen; de situatie veranderde totaal met de introductie van de
spectroscopische methoden.
Reeds voor de oorlog beschikten enkele laboratoria over
zichtbaar-UV-spectrofotometers. Hun gebruik vereiste een manuele opname van
golflengte tot golflengte door de apparaatrespons aan te passen in verhouding tot
een cel met oplosmiddel. Bovendien geeft het UV- zichtbaar spectrum slechts
inlichtingen over de chromoforen van de stof en biedt het dus geen hulp wat betreft
het alifatische deel van de moleculen, en vandaar is het onbruikbaar in het geval
van verzadigde aminozuren, terpenoïden en steroïden. Hoewel er steeds betere
automatische apparaten met dubbele bundel op de markt kwamen, blijft deze
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methode een toepassing die vooral is voorbehouden voor aromatische verbindingen
en complexen van transitiemetalen. In theoretisch opzicht waren de elektronische
transities van moleculen met meerdere atomen al vroeg het onderwerp van
berekeningen in de kwantummechanica.
Een variant van de absorptiespectroscopie is de fluorescentieanalyse. Deze uiterst
gevoelige methode laat toe in gunstige gevallen sporen van stoffen in complexe
mengsels te detecteren.
De situatie is anders wat betreft de infrarood-(IR) of trillingsspectroscopie, die
informatie verstrekt over atoomgroepen; zo detecteert men bijvoorbeeld de
C-H-bindingen en kan men methylgroepen onderscheiden van methyleengroepen.
De carbonylgroep is veruit de meest bestudeerde; niet alleen is de absorptie van
de koolstof-zuurstof dubbele binding zeer intens, ook is de frequentie van deze band
zeer gevoelig voor de moleculaire
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omgeving. Men kan trouwens met zekerheid zeggen of de beschouwde
carbonylgroep die van een amide, een keton of een ester is; men onderscheidt zelfs
zeer goed de cycloalkanonen, cyclobutanon, cyclopentanon en cyclohexanon, die
op verschillende frequenties trillen. Aan het effect van het oplosmiddel op deze
trilling zijn talrijke degelijke studies gewijd. Ook de CC dubbele bindingen tonen hun
substitutiegraad en in gunstige gevallen is het mogelijk de E- en Z-isomeren te
onderscheiden; de substitutie van benzeenderivaten kan eveneens worden afgeleid.
De rijke resultaten die de chemici uit het infrarood hebben leren trekken, hebben
ertoe geleid dat naast de toestellen geconstrueerd door onderzoekers, commerciële
spectrometers beschikbaar werden die een veralgemeend gebruik van deze methode
toelieten. Ze waren helaas niet zo praktisch; vooral de prisma's in natriumchloride,
die absoluut bewaard moesten worden in zeer droge omstandigheden, baarden
heel wat zorgen en konden enkel door gekwalificeerde mensen worden
gemanipuleerd. De huidige toestellen, uitgerust met roosters in plaats van prisma's,
maken gebruik van Fouriertransformen en leveren zeer snel uitstekende spectra
vanuit zeer kleine hoeveelheden.
Kort na de Tweede Wereldoorlog volgde een grote omwenteling. Félix Bloch
(1905-1983) kon met stukken van gedemilitariseerde radars het eerste
kernmagnetische resonantietoestel bouwen (NMR). Wat later bracht hij het
verschijnsel chemische verschuiving aan het licht dat wordt vertoond door een proton
wanneer het deel uitmaakt van een molecule met meerdere atomen. De organici
hadden plots een niet-destructieve methode die hun de moleculaire omgeving van
elk proton leverde, tegelijk door de chemische verschuiving (die afhangt van de
elektronegativiteit van de groep waaraan het is verbonden, maar ook van het geheel
van magnetische eigenschappen van de molecule) én door de koppelingen met de
naburige kernen die een spin hebben die niet gelijk is aan nul. De eerste toestellen
hadden als basisfrequentie 25 MHz. Wat later verschenen apparaten van 60 MHz.
De eerste spectrometer van deze soort die vrij beschikbaar werd, was die van de
Expo 58 te Brussel. De jonge Belgische onderzoekers oefenden ermee. De methode
werd al gauw een onmisbaar hulpmiddel in de organische chemie. In alle domeinen
werd geweldige vooruitgang gemaakt, vooral bij de bepaling van de structuur van
de natuurstoffen. Een student kon nu binnen de termijn van zijn
licentiaatsverhandeling met minder dan één gram de structuur van een stof bepalen.
Vroeger nam dat jaren in beslag en had men meerdere grammen nodig. De kwaliteit
van het NMR-spectrum varieert met het kwadraat van de basisfrequentie en dus
met het kwadraat van het toegepast magnetisch veld. Er volgde dus een wedren
naar de hogere velden. Onze laboratoria werden vlug uitgerust met sterkere
apparaten, vooral dankzij subsidies van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek. Momenteel kan men spectra opnemen aan 600 MHz voor het proton.
Sinds kort is voor iets meer dan 5 miljoen euro een 900 MHz-spectrometer te koop.
Met deze apparaten kan men ook spectra opnemen van het koolstof 13-isotoop
(aanwezig in 1% van natuurlijk koolstof), van fluor, van fosfor, van tin en van vele
andere stoffen. Bovendien biedt de introductie van de impulsspectroscopie door
Fourier-transformen de mogelijkheid snel spectra van grote kwaliteit op te nemen
op zeer kleine hoeveelheden materie.
Een opmerkelijke doorbraak in het NMR-domein werd gerealiseerd door een
Belgisch onderzoeksteam (ULB). Door uitbreiding van de impulstechnieken ontwierp
en realiseerde het team de zgn. tweedimensionale NMR of 2D NMR. In één enkele
operatie verkrijgt men bv. een proton-koolstof-correlatiespectrum waarmee men
kan preciseren welk proton met welk koolstofatoom is verbonden, waardoor men
heel de molecule stap voor stap kan reconstrueren. Deze opmerkelijke methode
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ging snel de wereld rond en sindsdien zijn 2D-spectra een onmisbaar onderdeel
van de NMR-spectroscopie. Dit zorgde voor belangrijke vorderingen die leidden tot
multidimensionale methoden. Met een impulstechniek van de Vrije Universiteit
Brussel kan men bv. alleen waterstofatomen detecteren die gekoppeld zijn aan het
tinatoom van een organotinderivaat, wat de structuurbepaling vergemakkelijkt.
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De kracht van NMR in de structuuranalyse komt ook tot uiting in de mogelijkheden
die zij biedt voor de bepaling van de relatieve stereochemie van de moleculen dankzij
het systematisch gebruik van de waarde van de koppelconstanten die bv. afhangt
van de diëderhoek H-C-C-H. Bovendien is het de enige methode waarmee men de
snelheid kan meten van bepaalde snelle transformaties zoals de stoel-omgekeerde
stoel-interconversie van cyclohexaanverbindingen of hun analogen, en meer
algemeen, van talrijke conformatieveranderingen die van kapitaal belang zijn voor
het begrijpen van de werking van de enzymen.
NMR is ook de enige spectroscopische methode waarmee men twee
waterstofatomen kan onderscheiden die, gebonden aan hetzelfde koolstofatoom,
identiek lijken maar toch verschillend zijn omwille van hun plaats in de ruimte.
Eveneens kort na de oorlog durfden onderzoekers organische verbindingen
onderwerpen aan massaspectrometrie. De moleculen, in gasfase, worden
onderworpen aan een elektronenbombardement (70 eV), transformeren in positieve
ionen met hoge energie en vallen uiteen in neutrale fragmenten, die verloren gaan,
en cationische fragmenten die worden versneld door een elektrisch veld E en
afgebogen door een magnetisch veld B. Een detector aan de uitgang van het
magnetisch veld registreert het aantal ionen van elke massa om een totaalbeeld te
geven van de fragmentatie van de molecule. Systematische studies over de hele
wereld hebben het mogelijk gemaakt het verband te systematiseren tussen de
structuur en de fragmentatietypen die ontstaan volgens een vrij beperkt aantal
gekende en opgetekende mechanismen. Het laboratorium van de RUG heeft snel
een internationale reputatie gekregen met analyses van de massaspectra van
natuurstoffen. Bovendien kan men met de exacte massametingen moleculen
onderscheiden die schijnbaar dezelfde massa hebben, zoals koolstofmonoxide en
etheen, waarvan de massa in de buurt ligt van atoommassa 28, maar die verschillen
vanaf het derde decimaal na de komma. Dit zorgde voor heel wat verduidelijking.
Op vraag en volgens de plannen van het laboratorium van de UMH heeft een
fabrikant van massaspectrometers een revolutionair toestel gebouwd. Het bevat
achtereenvolgens: een elektrische sector, een magnetische sector, twee elektrische
sectoren, een magnetische sector en tenslotte een elektrische sector (EBEEBE);
met deze opstelling kunnen neutrale of geïoniseerde moleculaire entiteiten worden
geproduceerd die men onmogelijk zou kunnen bestuderen met de klassieke
methodes van de chemie in gecondenseerde fase.
Het werk van de onderzoekers kwam in een stroomversnelling door de introductie
van zgn. GCMS-installaties waarin de uitgang van een gaschromatograaf (GC) is
gekoppeld aan de ingang van een massaspectrometer. Een mengsel van natuurlijke
of synthetische stoffen wordt zo zeer snel geanalyseerd; men verkrijgt informatie
over de aard van de verschillende bestanddelen en hun respectievelijke
hoeveelheden.
Dit overzicht van de diverse fysisch-scheikundige methodes die het uitzicht van
de organische scheikunde totaal hebben veranderd, wordt afgesloten met een
onderdeel over de röntgendiffractie. Een monokristal van een stof dat wordt
onderworpen aan een monochromatische röntgenbundel geeft een diffractiediagram
met vlekken waarvan de schikking en de intensiteit na lange berekeningen de exacte
structuur van een molecule kunnen opleveren. In het begin was deze methode
ontzettend arbeidsintensief omdat men er honderden uren rekenwerk in stak. Ze
was ook niet zo nauwkeurig omwille van de gebrekkige uitrusting en het benaderend
karakter van de fotografische techniek die voor de detectie gebruikt werd. De situatie
veranderde op slag toen professor Maurice Van Meersche aan de Katholieke
Universiteit Leuven originele technieken introduceerde met een moderne uitrusting,
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en een beroep deed op computers voor de berekening. Het laboratorium kreeg
dadelijk een wereldreputatie. Er zijn sindsdien ontelbaar veel structuren bepaald.
Problemen die ondanks de kracht van de spectroscopische methoden geen analyse
toelieten, konden met precisie worden opgelost. Deze aanpak is dus een erg
doeltreffend hulpmiddel. Helaas moeten de monokristallen van goede kwaliteit zijn.
Daarom kan de techniek niet altijd worden toegepast.
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Een andere belangrijke vooruitgang in het domein van de moderne organische
chemie houdt niet zozeer verband met de evolutie van de instrumenten als wel met
de ontwikkeling van de computer. In 1945 waren de toepassingen van de
kwantummechanica hoofdzakelijk beperkt tot aromatische moleculen. De
berekeningen gebeurden met de hand of met trage, luidruchtige elektromechanische
rekenmachines. Grote computers zorgden voor ingrijpende veranderingen. Steeds
meer structuurof reactiviteitsproblemen worden onderworpen aan doorgedreven
berekeningen waarbij een beroep wordt gedaan op golffuncties van het Slater-type
in plaats van de gaussiaanse golffuncties (UCL, ULB, VUB). De methoden van de
kwantummechanica vinden ook een toepassing in de studie van periodische
macromoleculaire systemen (UCL, UMH).
De vooruitgang op het vlak van instrumenten en technieken had ook gevolgen
op gerechtelijk niveau. Reeds in 1850 leverde Jean-Servais Stas (1813-1891) een
essentiële bijdrage in het kader van een moordzaak in de streek van Mons. Hij
toonde aan dat een slachtoffer vermoord was door middel van nicotine. Deze affaire
vormde de start van de wetenschappelijke opsporing in België. Onze laboratoria
werden vaak in minder dramatische omstandigheden te hulp geroepen, bij geval
van fraude of vervalsing. Zo kon zonder moeite worden aangetoond hoe varkensvet
met boter werd vermengd. Een tuinier die ordinaire rozen verkoopt onder een
bekende naam kan worden ontmaskerd met een simpele chromatografische analyse
van de pigmenten uit slechts één bloemblad (RUG). Met de analyse van het
fluorescentiespectrum met een laserstraal is het mogelijk de aanwezigheid aan te
tonen van vreemde plantaardige vetten in cacao, zodat men de ‘echte’ chocolade
kan onderscheiden van de andere. De aanwezigheid van dioxine in de voeding kan
worden aangetoond door gaschromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie.
In 1945 brak een artistieke, wetenschappelijke en politieke zaak uit die nog altijd
niet is beëindigd. De Nederlandse schilder Han Van Meegeren (1889-1947) werd
vervolgd omdat hij een meesterwerk van Vermeer voor een prik aan Goering had
verkocht. Hij pleitte zich gemakkelijk vrij met de verklaring dat hij slechts een
zelfgeschilderde imitatie had verkocht; de collaborateur werd onmiddellijk een
nationale held. Dat zou zo gebleven zijn mocht hij niet kort daarna hebben verklaard
dat nog twee andere schilderijen van Vermeer vervalsingen van zijn hand waren.
De zaak kreeg een snelle wending. Het museum was uiteraard zeer ontstemd,
temeer omdat Het Laatste Avondmaal en de Emmaüsgangers werden beschouwd
als authentieke werken van de Hollandse meester. Daarop vroeg men aan Paul
Coremans, de stichter en eerste directeur van het Instituut voor het
Kunstpatrimonium, de schilderijen te onderzoeken. Hij besloot dat het wel degelijk
vervalsingen waren. Het aangetroffen vernis was immers een fenolformaldehydehars
en de blauwe kleur was op basis van kobalt, twee moderne ingrediënten. Men vroeg
een contra-expertise, onder meer aan de fysisch scheikundigen Mund, van de
Katholieke Universiteit Leuven, en Coekelbergh, van de Koninklijke Militaire School,
en aan de organisch scheikundige Martin, van de Université libre de Bruxelles. Ze
verklaarden dat Coremans' besluiten niet goed ondersteund waren en ze dus niet
als bewijs konden dienen. Kunstminnaars en experts waren het eens: de twee
verdachte schilderijen waren oud en van de Vermeers hand. Men begon een proces,
de zaak bleef aanslepen en verzuurde met wederzijdse beschuldigingen van
vervalsing, kwader trouw en leugens. De zaak werd in de pers breed uitgesmeerd.
Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat de micro-opnamen van dezelfde barstjes voor
de ene partij het bewijs zijn dat ze voortkomen uit een recente vervalsing en voor
de andere partij een bewijs van ouderdom. Sommigen suggereerden zelfs dat de
monsters met modern hars niet afkomstig waren van de betreffende schilderijen
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maar vervalsingen waren van Van Meegeren. Met het overlijden van de
hoofdrolspelers, Van Meegeren in 1947 en Coremans in 1965, verdween de zaak
naar de achtergrond. De twee schilderijen hadden volgens de Nederlandse wet
vernietigd moeten worden als het om vervalsingen ging, maar ze worden nog steeds
tentoongesteld als ‘toegeschreven aan Vermeer’. Vijftig jaar na datum blijven de
opvolgers en vrienden van de protagonisten
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Frédéric Swarts in zijn, laboratorium te Gent. Gent. Archief of Universiteit Gent ▪

bij hun standpunt. De emoties zijn nog niet verdwenen, al blijven ze binnenskamers.
De studie zal misschien ooit worden hervat met de moderne methoden van de
microchemie en de spectroscopische structuuranalyse, op voorwaarde uiteraard
dat het museum instemt met het risico.

▪ De algemene organische chemie
De wetenschappelijke loopbaan van Frédéric Swarts (1866-1940) liep opzijn eind
toen het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek werd opgericht. Hij
was de eerste voorzitter van de derde wetenschappelijke commissie, gewijd aan
de organische en minerale scheikunde. Hij was de grondlegger van de organische
fluorchemie en deed onderzoek tot aan zijn pensioen in 1936. Hij legde de basis
van de bereiding, reactiviteit en studie van de fysische constanten van fluoralkanen
en fluorarenen. De industriële toepassing van zijn ontdekkingen werd verwezenlijkt
in de Verenigde Staten door zijn leerling Albert Henne.
De loopbaan van Henri Wuyts (1872-1966) begon in 1906 met een opdracht als
hoogleraar organische chemie aan de faculteit Wetenschappen van de Université
libre de Bruxelles. Hij onderwees ook de farmaceutische chemie aan de faculteit
Geneeskunde vanaf 1907.
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In 1927 redigeerde hij samen met andere professoren van Belgische universiteiten
een Note sur l'action du Comité national de Chimie dans la question de la
collaboration de la Science et de l'Industrie; dat document zou belangrijk worden
na de beroemde redevoering van Koning Albert I op 1 oktober 1927 te Seraing, die
de aanzet gaf tot de stichting van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek. Uiteraard was hij vanaf de oprichting lid van de derde wetenschappelijke
commissie van het NFWO.
Wuyts was onvermoeibaar en sprong zijn universiteit bij wanneer dat nodig was.
In 1944, op het einde van de bezetting en drie jaar na de sluiting, zat de universiteit
zonder hoogleraar organische chemie; ze richtte zich tot Henri Wuyts, toen reeds
72 jaar oud, om de taak op zich te nemen. In plaats van zich te verschuilen achter
een verdiend pensioen aanvaardde hij de opdracht zonder aarzelen. Hij bleef
lesgeven tot zijn opvolger Richard-Henri Martin in februari 1947 in functie trad.
Als eerbetoon boden zijn collega's hem het erevoorzitterschap aan van het
colloquium over zwavelchemie dat in 1962 werd georganiseerd door de Société
chimique de Belgique. Amper enkele maanden voor zijn dood woonde hij nog trouw
de zittingen bij van de Classe des Sciences van de Académie royale de Belgique.
De chemie van de organische zwavelverbindingen vormde de kern van zijn werk.
Hij bestudeerde de vorming en de eigenschappen van de carbodithiozuren die veel
reactiever zijn dan hun zuurstofhoudende analogen. Deze verbindingen leveren
gemakkelijk aldehyden die via andere weg moeilijk verkrijgbaar zijn, en geven snel
toegang tot corresponderende nitrillen onder invloed van hydroxylamine. Hij ontdekte
tevens dat de hydraziden, verkregen vanuit dithiozuren gemakkelijk reageren met
de aldehyden en profiteerde ervan om een elegante en snelle methode op punt te
zetten om de aldosen te karakteriseren: deze suikers geven glucothiazolines die,
in tegenstelling tot andere derivaten van koolhydraten, goed kristalliseren en
bovendien een groot draaivermogen hebben.
Zo effende hij het pad voor onverwachte ontwikkelingen; het betreft het gebruik
van para-tolueensulfonzuur als dehydrateringsmiddel van de alcoholen. Hij zette
zijn werk voort met de bereiding van ethers, ketalen, acetalen, esters door een
beroep te doen op deze katalysator die veel handiger in gebruik is dan zwavelzuur.
Vandaag gebruiken nog steeds honderden organici para-tolueensulfonzuur
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met succes zonder zich te realiseren dat Henri Wuyts een pionier in dit domein is
geweest.
Wuyts was een bescheiden man, die eerder ten dienste stond van zijn universiteit,
zijn studenten, zijn vaderland, dan eigen roem na te streven; hij genoot een
internationale reputatie. Op 76-jarige leeftijd werd hem nog gevraagd twee
hoofdstukken te schrijven voor het prestigieuze Traité de Chimie organique de V.
Grignard.
Georges Chavanne (1875-1941) was afkomstig uit de Doubs en studeerde aan
de Ecole normale supérieure. Hij was een leerling van Ferdinand-Frédéric-Henri
Moissan (1852-1907) en Jean-Baptiste Perrin (1870-1942). In 1904 werd hij doctor
in de natuurkundige wetenschappen. Een jaar later kwam de leerstoel algemene
scheikunde aan de Université libre de Bruxelles vrij. Op aanbeveling van Moissan
en Marcellin Berthelot (1827-1907) werd hij aangeboden aan Chavanne nadat die
een opmerkelijk exposé had gemaakt over de metaalhydriden. Hij onderwees
algemene scheikunde aan de kandidatuurstudenten in de wetenschappen van de
faculteit Toegepaste Wetenschappen en de handelsschool, en fysische scheikunde
aan de doctoraatstudenten in de scheikundige wetenschappen.
Zijn belangrijkste onderzoek deed hij vóór 1927. Zijn eerste werken handelden
over de structuur van complexe moleculen en over de verbetering van een methode
om halogenen te doseren in de organische stoffen. Hij bewees dat de eliminatie
van HI uit dijoodetheen onder invloed van kaliumhydroxide in trans plaatsvindt.
Daarna veralgemeende hij deze observatie tot andere eliminaties.
Het einde van zijn loopbaan was gewijd aan de studie van de oxidatie van
koolwaterstoffen: in een afgesloten buis met 1,3-dimethylcyclopentaan in
aanwezigheid van lucht constateerde hij de geleidelijke verdwijning van zuurstof in
150 dagen, en de vorming van een onstabiel peroxide dat gecarbonyleerde derivaten
leverde. Hij bewees ook dat de spontane oxidatie van verzadigde koolwaterstoffen
begint door de aanval van tertiaire en secundaire CH-groepen eerder dan van
methylgroepen. Zijn werken liggen aan de basis van het gebruik van brandstoffen
‘met een hoog octaangehalte’. Hoe meer vertakt ze zijn, hoe performanter ze zijn.
Pierre Bruylants (1885-1950) was de zoon van Gustave Bruylants (1850-1925),
hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven.
Zijn wetenschappelijke belangstelling paste in de familietraditie. Hij werd belast met
het onderwijs van de fysische scheikunde in 1911 en van de algemene scheikunde
in 1913 aan de studenten van meerdere faculteiten van de Leuvense universiteit.
Hij was vanaf de oprichting lid van de derde wetenschappelijke commissie van het
Nationaal Fonds voorwetenschappelijk Onderzoek.
Hij spitste zijn onderzoek al snel toe op de organische scheikunde, waarin hij echt
uitblonk. Hij maakte vooral vorderingen in het domein van de nitrillen. Onder de
ontdekkingen in zijn laboratorium vermelden we: het zuurkarakter van de protonen
gesitueerd in a van de nitrilgroep en die bijgevolg gemakkelijk te onttrekken zijn
door een organomagnesiumreagens. Hij heeft ook aangetoond dat kopercyanide,
samen met zgn. allylbromiden, resultaten geven die verschillen van die welke worden
verkregen met kaliumcyanide dat wijzigingen in de koolstofketen aanbrengt. Hij
wilde α-cyaanketonen synthetiseren en liet een alkalicyanide inwerken op
α-halogeenketonen. Hij ontdekte dat de reactie op volstrekt onverwachte wijze
verloopt: er vormt zich immers een ring met drie atomen, waaronder een
zuurstofatoom.
Deze werken hebben de basis gelegd van de chemie van de nitrillen en hun
derivaten. Zowel in België als in het buitenland bezorgden ze Bruylants een groot
prestige. In 1923 werd hij corresponderend en in 1935 gewoon lid van de Académie
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royale de Belgique. In 1943 was hij voorzitter. Hij mocht tevens een hoofdstuk
opstellen voor het Traité de Chimie organique de V. Grignard. Het verscheen in
1942 onder de titel: ‘Les Nitriles, Carbylamines et Amidines’.
Hij dacht ook toekomstgericht na over de synthesepolymeren, zowel op industrieel
als fundamenteel niveau. Dankzij Bruylants werd aan de universiteit van Leuven
een leerstoel macromoleculaire scheikunde opgericht, die werd toegewezen aan
zijn leerling Georges Smets.
Naast zijn academische activiteiten was Pierre Bruylants bedrijvig in de industrie.
Hij werd
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benoemd tot directeur van het onderzoekslaboratorium van Gevaert en droeg met
zijn verbeelding, kennis en advies bij tot de creatie van emulsies die de
kleurenfotografie mogelijk maakten. Zijn leerling André Van Dormael volgde hem
op in deze functie.

▪ De natuurstoffen
De chemische studie van de natuurstoffen ligt aan de oorsprong zelf van de
organische chemie, wat de benaming ervan verklaart. Dit domein heeft in ons land
een belangrijke ontwikkeling gekend, enerzijds omdat de onderzoekers de landbouw
wilden voorthelpen en anderzijds omwille van de bevoorrechte relatie met de kolonie,
die de laboratoria voorzag van amper geanalyseerde stoffen die een echte uitdaging
vormden.
Gaston Goethals (1908-1979) specialiseerde zich al heel vroeg in dit domein. Zijn
vader, een vertegenwoordiger van een Frans parfumeur, had de loopbaan van zijn
twee zonen vooraf bepaald. Omdat hij een familiaal parfumbedrijf wilde oprichten
moest de ene scheikundige en de andere boekhouder worden. Gaston deed zijn
hogere studies aan de universiteit van Gent. In 1941 verdedigde hij zijn proefschrift
over de etherische oliën uit Congolese planten. Hij ontdekte daarin onder meer
geraniol en citronellaolie. In 1942 werd hij verbonden aan het NFWO en vanaf 1946
doceerde hij te Gent de cursus organische scheikunde aan de faculteit
Wetenschappen. Vervolgens richtte hij zich op de verbetering van de
scheidingsmethoden, in het bijzonder de eerste en tweede destillatie. Op basis
daarvan werd hij opgenomen in de wetenschappelijke raad van de Fédération
européenne du Génie chimique. Hij beëindigde zijn loopbaan met onderzoek over
de cellulosechemie. Zijn verbeterde synthese van carboxylmethylcellulose kende
talrijke industriële toepassingen.
Jacques Pecher (1924-1989) deed zijn lagere en middelbare studies te Antwerpen
en schreef zich daarna in aan de universiteit van Leuven. Na een korte legerdienst
in Engeland na de bevrijding werd hij licentiaat in de scheikundige wetenschappen
aan de Université libre de Bruxelles, waar hij een proefschrift verdedigde over de
filaricides. Hij koos dit onderwerp omdat hij mee de filariose wilde bestrijden, een
wijdverbreide ziekte in Midden-Afrika. Na een verblijf van zes maanden te Londen
bij professor Derek H.R. Barton (1918-1998) keerde hij terug naar België met de
bedoeling alkaloïden te gaan onderzoeken. Dankzij het Instituut voor Tropische
Geneeskunde kreeg hij monsters van planten uit Congo. Aldus begon hij samen
met zijn medewerkers te werken op Voacanga chalotiana, waaruit hij door middel
van een Craig-machine met 200 buizen (zeer groot voor die tijd, maar wat later
ingehaald door een Gents toestel met 430 buizen) een nieuw indolalkaloïde kon
extraheren dat voachalotine werd genoemd. Het NMR-spectrum, opgenomen in
Gent, was één van de eerste opnames in België op een molecule van deze omvang
en bewees de aanwezigheid van een ethylideengroep en een N-methylindool,
structurele kenmerken die hij maar heel moeizaam verkregen zou hebben met de
traditionele chemische methoden. Het was één van de eerste alkaloïden dat aan
massaspectrometrie werd blootgesteld, eerst in Glasgow en vervolgens te Mons bij
Doehaerd. Als geassocieerd hoogleraar zette hij zijn onderzoek voort en isoleerde
hij als eerste dubbele alkaloïden waarvan de structuur kon worden bepaald.
Het domein van de alkaloïden kende nog andere ontwikkelingen. De traditionele
geneeskunde in Midden-Afrika doet vaak een beroep op slecht gedefinieerde
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plantenextracten. Het isoleren en zuiveren van één van deze extracten aan de RUG
heeft geleid tot een stof waarvan men de structuur kon bepalen. De extractiemethode
werd op punt gesteld met de hulp van de Wereldgezondheids-organisatie. De
methode zal ter plaatse worden toegepast en zou volgens de statistieken 300 miljoen
mensen gered hebben van de leishmaniose, een ziekte veroorzaakt door protozoa.
De Afrikanen gebruikten ook extracten van de Holarrhena congolensis om gifpijlen
te maken. Het actief bestanddeel, holarrhenine, bleek een steroïde alkaloïde te zijn
(VUB) waarvan men de structuur heeft kunnen bepalen.
Een onderzoeksteam van de ULB wierp zich op Europese planten, aangezien
Afrikaanse planten
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moeilijker verkrijgbaar waren na de verdwijning van het NILCO. Men analyseerde
lycopoden alsook Sedum acre, dat talrijke piperidinesystemen bevat. Hoewel het
een echte uitdaging betekende, was men er toch in geslaagd de structuur en de
stereochemie ervan te bepalen.
Wat zou België zijn zonder bier? Of beter, wat zou bier zijn zonder België, en
meer bepaald zonder de Belgische organische chemie? Een grote brouwerij vroeg
een Gents onderzoeksteam wat nu juist een goede hop is. Aldus werd het pad
geëffend voor succesvol onderzoek. Tientallen thesissen werden gewijd aan de
isolatie, de structuurbepaling en het gedrag van de bestanddelen van hop. Met de
moderne scheidingsmethoden was het mogelijk zgn. a-zure verbindingen te
extraheren: humulon, verantwoordelijk voor de bittere smaak, werd onderworpen
aan gewone omstandigheden zoals in een brouwerij. Zo kon men preciseren wat
oorzaak was van de isomerisatie in iso-humulon, wat veel bitterder is en de kwaliteit
in het gedrang brengt. De aanwezigheid van meerdere ketonfuncties en CC dubbele
bindingen in humulon maakt het bier erg gevoelig voor licht. Een fotochemische
additie van butylmercaptan op een van de onverzadigingen, waarvan het
mechanisme in detail is geanalyseerd, geeft het bier een onuitstaanbare smaak.
Om de vorming te verhinderen van lichtbier zijn alle bierflesjes bruin of groen van
kleur.
Na het plantenrijk volgt nu het dierenrijk. De insecten vormen de grootste dierlijke
biomassa op aarde en werden succesvol bestudeerd aan de ULB. Belangrijke
thema's zijn hun communicatie en hun aanvals- en verdedigingsmiddelen, gebaseerd
op specifieke stoffen. De coccinellen scheiden een zeer bittere stof af die hun
belagers definitief afschrikt; een veertigtal alkaloïden, waaronder coccinelline en
derivaten, werden geïsoleerd en de structuur ervan bepaald. De chrysomela,
waaronder de beroemde doryphora, bezitten gespecialiseerde klieren die stoffen
produceren die analoog zijn aan de suikers maar een nitrogroep bezitten, wat
zeldzaam is bij natuurstoffen; men vindt ook hartglycosiden met steroïde skelet die
vogels afschrikken (of doden), maar ook mieren, ook al hebben die geen duidelijk
lokaliseerbaar hart. Bovendien scheiden ze heel speciale aminozuren af die de
enzymen blokkeren. Dit hele arsenaal is volledig geïdentificeerd.
Een van de meest ‘brandende’ problemen is dat van de Solenopsis of ‘vuurmier’.
Dit insect is oorspronkelijk afkomstig uit Mexico maar verspreidt zich over het zuiden
van de Verenigde Staten, waar het alle andere miervariëteiten uitroeit en aanzienlijke
schade berokkent aan de landbouw. Meerdere personen die door een zwerm
vuurmieren werden aangevallen, zijn overleden aan de brandende pijn waaraan het
diertje zijn naam ontleent. De solenopsines die deze mieren injecteren zijn alkaloïden
die uiterst vervelende allergieën veroorzaken en het zenuwstelsel aantasten. Ze
werden geïdentificeerd en gesynthetiseerd met de correcte stereochemie. Deze
studies hebben geleid tot het op punt stellen van specifiek toxisch lokaas waarmee
men hoopt de plaag onder controle te krijgen.
Ook in de mariene wereld ging de aandacht van de onderzoeker naar de
communicatie en de verdedigings- en aanvalsmiddelen. Bepaalde vissen
communiceren door middel van lichtflitsen en doen daarvoor een beroep op
chemiluminescentie (UCL), veroorzaakt door heterocyclische verbindingen. Maar
nog veel andere zeeorganismen (ULB) doen een beroep op stoffen als signaal of
wapen. De holothuries of zeekomkommers bevatten diterpenen (met twintig
koolstofatomen), sesquiterpenen (met vijftien koolstofatomen) en triterpenen (met
dertig koolstofatomen); octocorallia (gorgonia, doomansduim,...) uit tropische wateren
hebben sesquiterpenen waarvan de biologische rol amper is bestudeerd maar die
ongetwijfeld defensieve stoffen zijn. De sponzen vertonen een grote diversiteit inzake
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synthetisch potentieel en hebben al meer dan honderd nieuwe stoffen opgeleverd.
Het farmacologisch potentieel geraakt stilaan bekend, in het bijzonder in het domein
van de schildklierinsufficiëntie.

▪ De organische synthesechemie
We onderscheiden in de organische synthese vier motivaties, ook al zijn ze in het
denken complementair. We bespreken ze één voor één.
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Richard-Henri Martin. Brussel, Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪

▫ De uitdagingen
De uitdagingen hebben te maken met het verlangen moleculen te synthetiseren
omwille van de schoonheid van hun structuur. Richard-Henri Martin is een typisch
voorbeeld.
Toen Richard-Henri Martin (1914-1995) zijn hogere studies begon, twijfelde hij
tussen een artistieke en een wetenschappelijke loopbaan. Hij koos uiteindelijk voor
het diploma van scheikundig ingenieur, dat hij behaalde in zijn geboortestad Genève.
Hij werkte in het laboratorium van Cook in Londen toen de Blitz hem verraste; hij
hield, met de helm op, wacht op het dak van het hospitaal waar hij zijn proefschrift
voorbereidde; uiteindelijk moest hij verhuizen naar Oxford om er een andere
doctoraatsthesis te beginnen onder de leiding van Robert Robinson (1886-1975).
Sir Robert leerde de jonge Zwitserse onderzoeker de moderne methoden en
aanpakken van de organische chemie, met nadruk op de reactie-elektronentheorieën.
Na de oorlog keerde hij terug naar Genève. Op dat moment kwam aan de Université
libre de Bruxelles de leerstoel organische chemie vrij. De ULB zocht een jonge,
dynamische, beloftevolle buitenlandse scheikundige. Professor Jean Timmermans
(1882-1971), die fysische scheikunde doceerde, dacht aan de jonge Zwitserse
chemicus die hij in Londen had ontmoet en die hem had geholpen correspondentie
vanuit Engeland via Zwitserland naar België te sturen. In februari 1947 maakte
Richard-Henri Martin op 33-jarige leeftijd zijn debuut aan de ULB.
De aanvoer van vers bloed werd dadelijk vertaald in een reeks ingrijpende
veranderingen, vooreerst in het onderwijs van de organische chemie. Martin volgde
de ideeën van de Engelse school en werd sterk beïnvloed door Robinson. Als eerste
in België structureerde hij zijn cursus rond reactie-intermediairen zoals de
carbanionen, in plaats van de toen traditionele opsomming van de eigenschappen
van elke verbinding. Hij maakte van de reactiemechanismen een vast onderdeel
van de organische chemie; zo verkoos hij een beroep te doen op algemene principes
eerder dan op het geheugen. Deze vernieuwende benadering van de organische
chemie werd uiteindelijk door alle Belgische universiteiten overgenomen.

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

Martin gaf ook een sterke impuls aan de organische synthese. Zij die onder zijn
leiding hebben gewerkt, weten met welk enthousiasme hij een syntheseschema
bedacht, hoe vernuftig hij was, hoe hij

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

183

Model van het 13-heliceenmolecule. in de vorm van een wenteltrap met dertien aan elkaar
gehachte benzeenringen. Brussel, Université libre de Bruxelles ▪

zijn medewerkers stimuleerde, hoe gevarieerd de domeinen waren die hij aanroerde.
Zijn eigen voorkeur ging uit naar de synthese en de studie van de eigenschappen
van nieuwe polycyclische aromatische verbindingen. Aanvankelijk kaderde dit in
onderzoek naar kankerverwekking. Het was immers bekend dat kanker kan
veroorzaakt worden door de bestanddelen van teer. Zijn belangstelling breidde zich
al gauw uit. Van zodra commerciële kernmagnetische resonantietoestellen
beschikbaar werden, schafte hij zich als eerste in Franstalig België een spectrometer
aan waarmee zowel zijn onderzoek als zijn cursussen een nieuwe dimensie kregen.
Dankzij zijn baanbrekend onderzoek in samenwerking met zijn werkleider Nicole
Defay (1923-1986) over de spectra van de aromatische verbindingen werd hij overal
ter wereld uitgenodigd om seminaries te organiseren of plenaire lezingen te geven.
In 1967 zorgde hij voor een doorbraak die hem een internationale reputatie
bezorgde. Samen met zijn medewerkers ontwikkelde hij een snelle en efficiënte
methode voor de synthese van helicenen. Terwijl zijn werkleider Daisy
Bogaert-Verhoogen (1900-1984) helicenen trachtte te vormen met thermische
reacties, wierp Martin zich op het probleem langs fotochemische weg, wat uiteindelijk
het efficiëntst bleek: door een oplossing van een diaryletheen in aanwezigheid van
lucht en jodium te bestralen werden helicenen verkregen die een uitstekend
rendement gaven. Helicenen zijn fascinerende verbindingen, bestaande uit
benzeenringen die zo aan elkaar zijn gehecht dat ze een helix vormen die gelijkt
op een wenteltrap. Andere laboratoria in de wereld hadden maar met veel moeite
het eerste lid van de reeks, het zes ringen tellende hexaheliceen, gevormd; in korte
tijd produceerde het laboratorium hogere homologen tot dertien ringen. Deze stoffen
vertonen uitzonderlijke eigenschappen, in de eerste plaats omwille van hun enorm
draaiingvermogen die nog door geen andere klasse verbindingen werd geëvenaard.
De ontdekking bezorgde de Belgische organische chemie in haar geheel wereldwijde
uitstraling.
Martin was lid van de Académie royale de Belgique, van de vierde
wetenschappelijke commissie van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek en werd in 1975 doctor honoris causa van de universiteit van Genève.
De complexe structuur van de natuurstoffen was een uitdaging van een ander
niveau. De totaalsynthese in overeenstemming met de stereochemie
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van antibiotica, hormonen, vitaminen vergt van de organisch scheikundige veel
verbeelding en een groot doorzettingsvermogen.
Een onderzoeksteam van de RUG realiseerde als één van de eerste in de wereld
de synthese van prostaglandines. Het gebruikte daarvoor een niet-courante
reductiemethode. In het domein van de sesquiterpeenlactonen synthetiseerde het
ook damsine, door de realisatie van een fotochemische cycloadditie van een
cyclopenteen dat oordeelkundig gesubstitueerd was op een cyclopentanon. Een
grote stap voorwaarts was het gebruik van furaan in een intramoleculaire
Diels-Alderreactie, terwijl het als aromatische verbinding nooit zou moeten reageren
als dieen; dit succes heeft het pad geëffend voor de synthese van in positie 11
zuurstofhoudende steroïden, wat leidde tot de cortisonen. Het microorganisme
Gibberella fujikuroi scheidt het groeihormoon gibbereline af, waarmee landbouwers
de groei van hun gewassen beter kunnen controleren; overmatig gebruik richt grote
schade aan in rijstvelden. Met een strategie gebaseerd op furaan kon men gibbereline
verkrijgen in 15 stappen, terwijl de Amerikaanse scheikundige en Nobelprijswinnaar
o

Elias James Corey ( 1928) 30 stappen nodig had. Biotine, een andere stof van groot
biologisch belang, heeft men op een bijzonder elegante wijze kunnen synthetiseren.
Een team van de ULB werkt aan de synthese van de Sedum Acre-alkaloïden.
Het zijn 2,6-piperidinen, gedisubstitueerd door gefunctionaliseerde alkylketens. Door
de elektrochemische oxidatie van zorgvuldig beschermde piperidinen op
grafietelektroden kan men de gewenste ketens fixeren met uitstekende resultaten.
Anderzijds heeft de additie van alkynen aan 1,3-dipolaire reagentia, nog maar zelden
gebruikt in de wereld, intermediairen opgeleverd met goed gedefinieerde regiochemie
en stereochemie die leiden tot andere interessante gesubstitueerde piperidinen.

▫ De nieuwsgierigheid
De organisch scheikundige heeft de mogelijkheid zijn studieonderwerp zelf te creëren,
en hij laat die kans niet onbenut. Talrijke werken beschrijven de synthese van nieuwe
stoffen waarvan het gedrag uitgebreid werd onderzocht. Het is ongetwijfeld nuttig
er aan te herinneren dat de actuele vooruitgang van de organische chemie, zoals
die van alle andere wetenschapsdomeinen, te danken is aan het werk van generaties
onderzoekers die het onmiddellijk nut verwaarloosden maar resultaten bezorgden
die als basis dienden voor spectaculaire vorderingen die oorspronkelijk niet waren
voorzien. Laat ons beginnen met het werk van Maquestiau.
André Maquestiau (1936-1996), geboren te Vilvoorde, studeerde aan de Université
libre de Bruxelles onder leiding van Grégoire Chiurdoglu. Hij werd er doctor met een
proefschrift over de isomerisatie en de auto-oxidatie van de cyclanen en over de
Ramanspectroscopie van cyclohexaanderivaten. Benoemd tot hoogleraar in de
organische chemie aan de Faculté polytechnique de Mons startte hij een
onderzoeksloopbaan gewijd aan de pentaatomische heterocycli. Zijn grote ervaring
inzake organische synthese liet hem toe problemen te behandelen die gemakkelijk
worden omschreven maar waarvoor veel vernuft nodig is om een bevredigend
antwoord te vinden: wetende dat veel pentagonale moleculen stikstof en zuurstof
bevatten, en één van de waterstofatomen veel verschillende plaatsen kan innemen,
wat is dan de overheersende vorm? Deze vraag, op het eerste gezicht futiel, is
belangrijk bij problemen betreffende de DNA-structuur. Daar de synthese van de
verschillende geblokkeerde analogen kon worden gerealiseerd, heeft hij de
ultravioletspectroscopie gebruikt om de isomere compositie van de basismolecule
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te preciseren. Later interesseerde hij zich voor de synthese van nieuwe
pyridinederivaten, analogen van de dihydropyridinen die tussenkomen in de
biologische oxidatie-reductieprocessen.
Zijn bijdragen tot de heterocyclische chemie bezorgden hem internationaal aanzien:
hij werd belast met de organisatie van een internationaal congres over
heterocyclische chemie dat plaatsvond te Brussel in 1983.
Hij realiseerde met de steun van zijn collega Doehaerd dat de massaspectrometrie
een uitgelezen werkinstrument werd voor de studie van de heterocycli. In 1968
verwierf hij een spectrometer. In 1975 liet hij een nieuw type apparaat bouwen
waarmee
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hij als eerste in Europa geïoniseerde moleculen onderwierp aan activering door
botsing. Hij werd erkend als een pionier in het jonge domein van de chemie van
ongewone moleculen in gasfase.
André Macquestiau zette zich zonder onderbreking in voor de creatie van een
nieuwe rijksuniversiteit in Mons, de latere Université de Mons-Hainaut (UMH). Hij
bouwde er ook een volwaardig laboratorium voor organische chemie. Bovendien
nam hij het initiatief tot een contactgroep van het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek, gewijd aan de massaspectrometrie.
Hij was tevens nauw betrokken bij de werking van de Société chimique de
Belgique. Hij was secretaris van het redactiecomité van het Bulletin des Sociétés
chimiques belges en werd daarna, van 1978 tot 1993, voorzitter.
Recent is aan de UMH onderzoek tot ontwikkeling gekomen in het kader van de
productie van ongewone moleculen in een massaspectrometer. Door goed gekozen
heterocyclische precursoren te pyroliseren onder vacuüm genereert men fragmenten
die geïnjecteerd worden in de ionisatiekamer van het apparaat, waarna de
geproduceerde ionen vervolgens dankzij een in België bedachte en op punt gestelde
methode worden onderworpen aan botsingen met een gas zoals stikstof. Men heeft
zo voordien onbekende moleculen kunnen genereren zoals propadienoniminen die
een keten bevatten van drie koolstofatomen met een zuurstofatoom aan één uiteinde
en een stikstofatoom aan het andere uiteinde, het geheel bijeengehouden door vier
dubbele gecumuleerde bindingen. Het is ook mogelijk om vanuit energierijke (circa
8.000 eV) ionen door middel van een neutralisatie-re-ionisatie-vertraging sequens
onstabiele isomeren te genereren van gekende stoffen waarvan de structuur
ondubbelzinnig kan worden bepaald.
Maar de heterocyclische chemie heeft nog andere opmerkelijke ontwikkelingen
gekend. Gerrit L'Abbé (1940-1996) had reeds op 15-jarige leeftijd veel belangstelling
voor chemie. Hij volgde avondcursussen en had thuis een klein laboratorium
ingericht. Hij werd in 1963 met grootste onderscheiding licentiaat aan de Katholieke
Universiteit Leuven. In 1966 werd hij met dezelfde graad doctor na ver-
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Gerrit L'Abbé Brussel. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten ▪

dediging van een proefschrift onder leiding van Georges Smets. Na twee
postdoctoraten in Erlangen-Nürnberg en de universiteit van Colorado (Boulder)
keerde hij terug naar Leuven, waar hij benoemd werd tot docent (1972) en vervolgens
tot hoogleraar (1977).
Zijn wetenschappelijke loopbaan was helemaal gewijd aan de studie van de
heterocyclische verbindingen, zowel de zuurstofhoudende, de zwavelhoudende,
maar vooral de stifstofhoudende. Hoewel een deel van zijn werk de kleine ringen
betrof, handelde het grootste deel over de transformaties die de π-overmatige
stikstofhoudende heterocycli zoals pyrrol en de π-deficiënte systemen zoals pyridine
ondergaan. De chemie van deze families leek goed gekend totdat Gerrit L'Abbé en
zijn medewerkers volstrekt originele omleggingen ontdekten die maakten dat de
zijketens van een ring zich transformeerden in een nieuwe ring terwijl de oude zich
opende, dat alles aan een zeer grote snelheid. Hij had ook aandacht voor de chemie
van hypervalente, zwavelhoudende verbindingen waarbij de zwavel een covalentie
3 of zelfs 4 vertoont terwijl
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in traditionele organische verbindingen de covalentie nooit de 2 overschrijdt. De
doorgedreven analyse van deze reacties voltrok zich door stelselmatig gebruik te
maken van de kernmagnetische resonantie.
Tot kort voor zijn dood was L'Abbé bezig met wat vandaag bekend staat als de
supramoleculaire chemie, en meer precies met de synthese en studie van de
eigenschappen van de dendrimeren. Zoals hun naam aangeeft, hebben deze
moleculen een centrale kern van waaruit lange ketens vertrekken die zelf vertakt
zijn, waardoor het geheel lijkt op een wijde boomkruin waarvan de uiteinden
katalytische centra kunnen dragen. Hij heeft spijtig genoeg niet het geluk mogen
beleven de vruchten van zijn werk te bewonderen.
L'Abbé schreef meer dan 200 publicaties en gaf talloze lezingen aan buitenlandse
universiteiten en plenaire lezingen tijdens internationale congressen. Hij was lid van
de Koninklijke Academie van België en voorzitter van de vierde BOSS-bijeenkomst
in 1992. Zijn bijdrage tot de heterocyclische chemie blijft van fundamenteel belang.
Veel werd verwacht van het gebruik van gemodificeerde nucleïnebasen om een
kankerbestrijdings-therapie te vinden. De essentiële bestanddelen van het DNA
kunnen in principe de celdeling blokkeren. In dat kader verrichtte men aan de ULB
de synthese van analogen van purine- en pyrimidinebasen waarin een van de
koolstofatomen van de pyrimidinering vervangen zou zijn door een stikstofatoom,
wat een s-triazine geeft. Ook al gaf deze aanpak niet het verhoopte resultaat, toch
werden enkele interessante ontdekkingen gedaan, zoals de synthese van
alloxantaïdine, oxidatieproduct van urinezuur. Een pyrimidinering met een drievoudige
binding, een zeer reactief intermediair en nog lange tijd ontoegankelijk, werd bereid
en gebruikt in reacties die leidden tot nieuwe heterocycli.
Nadat Raymonde Hinkens (1935-1988), werkleider bij Richard-Henri Martin, had
deelgenomen aan de synthese van s-triazines (ULB), ging zij zich toeleggen op de
chemie van quinoxaline en onthulde zij de grote variëteit van de reacties alsook de
vele anomalieën waartoe deze molecule aanleiding geeft. Zij realiseerde ook als
eerste de synthese van hexa-azatrifenyleen waarvan de zes stikstofatomen op een
ideale manier zijn geschikt om de transitiemetalen te complexeren; de mogelijkheden
van deze molecule, gebruikt in laboratoria over de hele wereld, zijn nog lang niet
uitgeput.
Acetyleen is een van de eenvoudigste moleculen uit de organische chemie: twee
koolstofatomen verenigd door een drievoudige binding en een waterstofatoom aan
elk uiteinde suggereren een beperkte chemie. Niets is minder waar (UCL): met
volstrekt bijzondere voorzorgsmaatregelen en dankzij zeer lange temperaturen is
het mogelijk geweest acetylenen te bereiden die een nitrogroep dragen en, nog
beter, een halogeenatoom op een van de koolstofatomen en een metaalatoom op
het andere te dragen. Deze laatste verbindingen lijken dus op een mineraal zout
waarvan de bestanddelen op afstand worden gehouden door twee koolstofatomen;
het is dus denkbaar dat ze onstabiel zijn vermits het mineraal zout niets anders
vraagt dan opnieuw gevormd te worden. De onderzoekers die deze verrassende
systemen hebben bestudeerd, herinneren zich ongetwijfeld het effect van enkele
gedenkwaardige explosies die gelukkig alleen materiële schade hebben aangericht.
De bereiding van deze bijzonder reactieve stoffen is momenteel gelukkig onder
controle. Ze zijn beschikbaar voor al wie uitgewerkte syntheses wil realiseren.
Hoewel de α-chloorketonen al lang gekend zijn, hebben hun stikstofanalogen, de
α-chlooriminen lange tijd weerstand geboden aan de pogingen van de chemici tot
wanneer het idee is ontstaan (RUG) om de chlorering uit te voeren in aanwezigheid
van titaantetrachloride en er de laatste sporen van water uit te verwijderen. Na deze
doorbraak kon men deze onuitputtelijke bron gaan benutten, wat talrijke nieuwe
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heterocycli heeft opgeleverd. Ook was het mogelijk snel en efficiënt toegang te
krijgen tot reeds gekende structuren: ringen met drie, vier, vijf, zes of zeven atomen
liggen voortaan binnen het bereik van de organisch scheikundige. Men hoopt stoffen
te vinden die belangrijk zijn voor de landbouwchemie en de landbouwfarmacie zoals
feromonen, insecticiden, fungiciden of acariciden.
Recent heeft een laboratorium van de FUNDP de productie van nanotuben op
punt gezet. Deze
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vreemde moleculen bevatten alleen koolstofatomen en hebben de vorm van een
buis waarin men kleine moleculen kan inbrengen. In het professioneel jargon noemt
men ze ‘Belgian tubes’.

▫ Zichzelf nuttig maken
De organisch scheikundige wordt ook vaak aangesproken door de industriële wereld.
Een goed voorbeeld is de loopbaan van André Van Dormael in het domein van de
fotografie.
André Van Dormael (1915-1993) werd geboren in Oxford, studeerde aan de
Katholieke Universiteit Leuven en behaalde er de doctorstitel onder leiding van
Pierre Bruylants. Hij werd de opvolger van zijn promotor. Er wachtte hem de zware
en delicate taak naast de industriële activiteiten ook de leiding van de
onderzoeksdienst van Gevaert over te nemen.
Hij toonde al vroeg belangstelling voor het verband tussen de structuur en de
spectraal- en reactie-eigenschappen van de moleculen, en stelde een reeks regels
op waarmee nieuwe kleurstoffen werden gemaakt die konden dienen als fotografische
sensibilisator. Het lijkt paradoxaal dat volstrekt kleurloos zilverchloride en het gelige
zilverbromide de twee zouten zijn die dienen om foto's te maken in zichtbaar licht
dat niet is geabsorbeerd door de emulsie. De fotografie is slechts mogelijk wanneer
de zilverzoutkorrels bedekt zijn met een zeer dunne laag kleurstof waarvan de
elektrochemische en spectraaleigenschappen toelaten een elektron te injecteren
naar het zilverchloorbromide onder inwerking van het licht. De gebruikelijke
kleurstoffen waren de oxonolen, die een geconjugeerd systeem van
koolstof-koolstof-dubbele bindingen bezitten, aan één uiteinde afgesloten door een
carbonylgroep, aan het andere door een enolaat oxanion. De cyaninen hebben een
gelijkaardig koolstofskelet maar worden afgesloten door twee stikstofatomen. Van
Dormael bedacht, synthetiseerde en gebruikte nieuwe structuren die uitstekende
sensibilisators doch minder goede kleurstoffen bleken te zijn. Het waren
merocyaninen met een stikstofatoom aan het ene uiterste en een zuurstofatoom
aan het andere. Deze uitstekende proefnemer onderzocht eveneens het effect van
een volumineuze groep die is gefixeerd op het midden van de koolstofketen, in het
bijzonder de fosforhoudende substituenten. Hij was steeds bereid zijn resultaten te
analyseren met behulp van de meest recente theorieën en aarzelde niet het werk
van anderen maar ook het zijne aan de nodige kritiek te onderwerpen. Zijn oeuvre
omvat meer dan 200 publicaties en talrijke brevetten.
André Van Dormael was ook een uitstekend spreker, die zijn ideeën wilde delen
met zijn entourage. Hij stond in hoog aanzien bij zijn collega's, wat op verschillende
manieren tot uiting kwam: nog geen 40 jaar oud, behaalde hij reeds de
Chavanne-Pinkus Prijs; hij werd verkozen tot voorzitter van de Société chimique de
Belgique en aangesteld als docent aan de Katholieke Universiteit Leuven. Reeds
in 1945 redigeerde hij samen met Pierre Bruylants de syllabi van de cursussen
Constitution et coloration en Les cyanines. Op het einde van zijn loopbaan werd hij
nog uitgenodigd om lessen en seminaries te geven in het kader van de internationale
postuniversitaire cursussen die in België werden georganiseerd.
De microlithografie, veel gebruikt bij de vervaardiging van chips en van het groot
belang in onze sterk geïnformatiseerde samenleving, doet een beroep op zuiver
silicium. Veel mag worden verwacht van toepassingen met organische verbindingen
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(FUNDP), en meer bepaald van moleculen met lange ketens bestaande uit
siliciumatomen, de zgn. polysilanen.

▫ Organische synthese en gezondheid
Met het onderzoek van stoffen die bijdragen tot de volksgezondheid slaan we een
heel andere richting in.
Vitamine D werpt interessante vragen op die van groot medisch belang zouden
kunnen zijn. Deze vitamine is onmisbaar voor de fixatie van calcium in de beenderen
en heeft ook de eigenschap de celwoekering te blokkeren, waardoor ze misschien
kan worden gebruikt in de kankerbestrijding. Helaas is haar therapeutische coëfficiënt
slecht aangezien de noodzakelijke doses voor kankerbehandeling zo groot zijn dat
hypercalcemie (te veel calcium in het bloed) optreedt, wat dodelijk kan zijn.
Aanpassingen aan de structuur van vitamine D hebben
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Voorstelling van Vitamine D door organische scheikundigen ▪

toegelaten het toxisch effect te verzachten met behoud van de gunstige
eigenschappen (RUG); industriële proeven worden momenteel uitgevoerd. In
dezelfde lijn werpt het team van de RUG zich op de synthese van stoffen die een
steroïdemotief combineren met een geheel van twee CC-dubbele bindingen aan
weerszijden van een drievoudige binding; het gaat om de enedyinegroep, die zich
gedraagt als een sterk explosief op celniveau en het DNA van kankercellen selectief
zou kunnen vernietigen.
Een andere aanpak van de chemotherapie (VUB) maakt gebruik van
gefunctionaliseerde organotinnen. Een eerste reeks wordt verkregen door
carbonzuren, soms steroïdale zuren, te laten inwerken op oxides van dialkyl-, diaryl-,
trialkyl- of triaryltin om toegang te krijgen tot de corresponderende tincarboxylaten.
Een andere reeks werd verkregen door op het tinatoom ketens te fixeren met een
of meer carboxylgroepen of ketens met meerdere zuurstofatomen. Al deze
benaderingen hebben tot doel de oplosbaarheid van deze verbindingen in water te
vergroten. De in vitro-pogingen, eerst op cellen van muizen maar momenteel ook
op strookjes van menselijke tumoren, hebben inderdaad aangetoond dat de werking
van deze organotinnen veel groter is wanneer ze oplosbaar zijn in water. De
verbindingen lijken zich te richten naar de fosfaatgroepen of andere zuurstofatomen
van het DNA, d.w.z. naar elders dan cis-platina; dit buitengewoon interessant
resultaat zou kunnen leiden tot een efficiënte therapie voor gevallen waar cis-platina
niet, of nog erger, niet meer werkt.
Eveneens in de hoop kankercellen te bestrijden, werden aan de ULB
rutheniumcomplexen met polystikstofhoudende moleculen gesynthetiseerd, zoals
hexa-azatrifenyleen en derivaten. Deze moleculen hebben de eigenschap zich te
intercaleren aan het DNA. Onder belichting veroorzaken ze door selectieve oxidatie
ter hoogte van een guanine een breuk in een van de stringen. Ook hier is een van
de doelstellingen het op punt stellen van een strategie om het MDR-gen (multidrug
resistant), verantwoordelijk voor het niet meer werken van cis-platina, af te remmen.
Modificaties aan het polystikstofhoudend molecule laten toe de oxiderende
eigenschappen en de affiniteit voor het DNA te moduleren.
Men bestudeert momenteel bepaalde gemodificeerde steroïden die worden
gebruikt bij bestrijding van borstkanker, maar hun synthese in nog steeds buitensporig
lang. Door het enorme versnellingseffect te benutten (UCL), dat een drukverhoging
(veertienduizend tot twintigduizend atmosfeer) veroorzaakt op een vloeibaar milieu
waarin een reactie plaatsvindt, is het mogelijk deze synthese in vier in plaats van
in twintig stappen uit te voeren.

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

Psoriasis is een huidaandoening die kan worden behandeld met psoralenen,
moleculen uit de familie der furocoumarinen, die helaas ernstige neveneffecten
veroorzaken op DNA-niveau, waardoor intensief gebruik onmogelijk is. Een
onderzoeksteam van de ULg deed langdurig onderzoek over de organische chemie
van coumarine en synthetiseerde ontelbare heterocycli die tot deze familie behoren
maar zwavel, selenium of telluur bevatten. Zo werd thiopsoraleen bereid, waarin
het fenolisch zuurstofatoom van de coumarinering is vervangen door een
zwavelatoom: dat nieuwe product blijkt even actief tegen psoriasis als psoraleen,
maar is duizend maal minder toxisch.
Het onderzoek op stoffen die een anticonceptieeffect kunnen hebben
(implantaatremmers) is voortgezet in de gemodificeerde steroïdale reeks, d.w.z.
van de moleculen die schijnbaar identiek zijn
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aan een natuurlijk sterol maar die er van verschillen door de aanwezigheid van een
stikstofatoom op de plaats van een koolstofatoom in een ring of desnoods op het
verbindingspunt van twee ringen. Dit leidde tot langdurige onderzoekingen (VUB)
over de quinolizidinen, die precies één stikstofatoom hebben op de verbinding tussen
twee ringen, en tot de ontdekking van een zeer belangrijk effect van de stereochemie
op de chemische verschuivingen in NMR van koolstof 13 van de piperidinen en
quinolizidinen. Een uitbreiding van deze werken was de synthese van gemodificeerde
polypeptiden. Immers, talrijke proteïnen met een therapeutisch effect zijn helaas
erg fragiel en ondergaan in een fysiologisch omgeving in enkele minuten tijd breuken;
één enkele breuk volstaat echter om de genezende eigenschappen te vernietigen.
Het is dus heel normaal dat men heeft geprobeerd de gevoelige plek inert te maken
voor hydrolyse, wat is gelukt door het NH of het zuurstofatoom van het carbonyl
van de amide groep te vervangen door een methyleen. Deze strategie vereiste de
ontwikkeling van originele synthesemethoden, wat een succes werd.
Een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid is de verspreiding
van bacteriën die resistent zijn voor de gekende antibiotica. Een bekend geval is
penicilline: deze molecule bevat een b-lactamgroep, de site die de celwand van de
bacteriën vernietigt. Nadat het antibioticum meer dan een halve eeuw intensief werd
gebruikt, verschenen bacteriën met een specifiek enzym dat deze site ontbindt. Een
efficiënte strategie is dus gericht (UCL) op het bedenken en synthetiseren van
nieuwe penicillinevormen met sterk gehinderde zijketens, waardoor de activiteit van
de blactamasen wordt geremd maar met behoud van de bacteriedodende werking.
Dat vereiste de ontwikkeling van originele synthetische benaderingen van analogen
met de gepaste stereochemie. Daarvoor is met succes een chiraal hulpmiddel
ontwikkeld, d.w.z. een voorwerp dat niet identiek is met zijn spiegelbeeldvorm en
in staat is een overwicht van een stereo-isomeer te induceren: prolinol, een derivaat
dat gemakkelijk te bereiden is vanuit een natuurlijk aminozuur, gaf zeer goede
resultaten en wees de weg naar andere verbindingen. Deze methodologie werd
uitgebreid tot de synthese van andere natuurstoffen zoals de polyalcoholen, waarvan
de stereochemie rigoureus gerespecteerd dient te worden.
Virginiamycine is een veelgebruikt antibioticum in kippen- en varkenskwekerijen,
maar is intussen verboden. Het wordt nog wel intens gebruikt in de menselijke
oogheelkunde. Hoewel minder beroemd dan penicilline, vormt het middel een
fascinerend probleem: eigenlijk gaat het om een mengsel van twee verschillende
stoffen, nl. S, een onstabiel polypeptide, en M, een grote ring gevormd door
koolstofatomen met enkele stikstofatomen aan de buitenkant. Het is zo dat M geen
enkel therapeutisch effect heeft en S bijna inactief is; het mengsel van de twee
daarentegen is duizend maal actiever dan S alleen. De synthese (RUG) van
S-analogen waarvan sommige chemische functies gemodificeerd zouden zijn, laat
het beste verhopen.
De noodzaak de ruimtelijke schikking van de atomen rigoureus te respecteren,
werd op dramatische wijze duidelijk door de teratogenese onder invloed van
Softenon, dat onder twee enantiomeren (elkaars spiegelbeeld) bestaat, één vorm
die wel degelijk misselijkheid tegengaat, maar een andere die misvormingen
toebrengt aan de foetus. Een manier om het stereochemisch verloop van een reactie
te controleren bestaat erin gebruik te maken van de natuur (RUCA) in plaats van
haar te imiteren: het enzym alcohol dehydrogenase uit paardenlever (in het Engels
HLAD, Horse Liver Alcohol Dehydrogenase) heeft de eigenschap de ketonen in
alcoholen te reduceren in bepaalde omstandigheden. 2-methylcyclohexanon bestaat
onder vorm van twee enantiomeren waarvan één wordt gereduceerd door HLAD
terwijl de andere volstrekt intact blijft; bovendien wordt van de twee mogelijke
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alcoholen slechts één verkregen en dat met een kwantitatief rendement; dat
opmerkelijk resultaat heeft men kunnen uitbreiden tot veel andere ketonen.
De organische chemie is er ook in geslaagd technieken op punt te stellen die een
versnelde evolutie van de enzymen in een laboratorium veroorzaken (UCL), wat
heeft geleid tot de creatie van
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mutantbanken. Over hun therapeutische rol is nog niet veel bekend.
De ziekte van Parkinson en schizofrenie zijn twee voorbeelden van
zenuwaandoeningen die verband houden met het disfunctioneren van
neurotransmitters; dopamine en serotonine zijn natuurlijke moleculen die op dit
niveau als regulatoren fungeren maar, zoals vaak, onaangename neveneffecten
hebben. Men moet dus proberen structuren te synthetiseren waarvan de ruimtelijke
vorm en de flexibiliteit gelijken op die van de natuurstoffen. Een werkwijze bestaat
er bijvoorbeeld in een koolstofatoom van een gekend product te vervangen door
een stikstofatoom. Dit werd gerealiseerd (KULeuven) door gebruik te maken van
2-azadieen i.p.v. butadieen, d.w.z. een butadieen waarvan het tweede koolstofatoom
is vervangen door een stikstofatoom, in condensatiereacties met een reeks
diënofielen. Toegepast op suikers, leidt een analoge strategie tot het vervangen
van één van de zuurstofatomen door een koolstofatoom, wat zeer stabiele
verbindingen geeft waarvan het tumor- en virusbestrijdend potentieel momenteel
wordt onderzocht.
De organici dragen ook zorg voor het respecteren van het milieu. Decennialang
bestreken scheepvaartmaatschappijen de boeg van hun schepen met een verf die
organotinderivaten bevatte, die loskwam tijdens het varen. Het doel was de fixatie
vermijden van mosselen, algen en andere zeeorganismen (‘fouling’). De accumulatie
van deze biomassa remt immers het schip en zorgt voor een groter brandstofverbruik
en meer bezoeken aan het droogdok om de ongewenste aanhechtingen te
verwijderen. Recent is gebleken dat deze organotinderivaten te lang in het zeewater
blijven en een toxisch effect veroorzaken. Een nieuwe klasse antifouling verbindingen
die niet in het water blijven werd ontdekt aan de ULB, wat leidde tot systematische
studies.
Een veelgebruikte reactie in de organische scheikunde is de oxidatie van alcoholen
en ketonen, meestal door middel van kaliumpermanganaat of kaliumbichromaat.
Helaas zijn de nevenproducten van deze reacties, mangaan- of chroomoxides, giftig;
als ze worden geloosd, vervuilen ze het milieu terwijl het opslaan ervan hoge kosten
meebrengt. Men heeft zich dus de vraag gesteld (UCL) of het mogelijk is zuurstof
uit de lucht te gebruiken als oxiderend reagens. Het is niet alleen gratis, maar het
reactieproduct is bovendien gewoon water. De arthropoden (garnalen, rivierkreeften,
kreeften,...) en mollusken (mosselen, slakken, oesters,...) bieden een interessante
piste. Hun bloed is gebaseerd op koper (in plaats van het ijzer bij de zoogdieren).
Dat speelt dezelfde rol als het hemoglobine, d.w.z. het dient om het zuurstof te
transporteren. Het volstaat dan ook het koper te complexeren met phenanthroline
om een katalysator te verkrijgen die, reeds in kleine hoeveelheden, buitengewoon
sterk is en de gewenste oxidatie vrijwel zonder nevenproducten realiseert.
De incorporatie van ijzernitraat in klei levert eveneens een reagens, het zgn.
clayfen (ULg), dat nitreringen mogelijk maakt in zeer milieuvriendelijke
omstandigheden.
De bestrijding van ondraaglijke geurhinder in de omgeving van kwekerijen is op
wetenschappelijke wijze (RUG) aangevat met behulp van moderne
gasanalysemethoden.
Insecticiden zijn onmisbaar voor de landbouw. In India had DDT tientallen
miljoenen mensen van de hongerdood gered tot men vaststelde dat het product op
lange termijn een nefast effect had voor het milieu, waardoor het werd verboden.
Efficiënte insecticiden afgeleid van chrysanteemzuur zijn in zeer kleine hoeveelheden
aanwezig in bepaalde chrysanten; tien milligram van deze verbindingen geeft
hetzelfde effect als tien kilogram DDT. Om hoeveelheden te verkrijgen die groot
genoeg zijn om te voldoen aan de grote vraag (miljardenomzet) is het noodzakelijk
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een doeltreffende synthese te realiseren en daarnaast analoge vormen te exploreren.
De chrysanteemzuren vertonen het voor natuurstoffen uiterst zeldzame kenmerk
dat ze een ring van drie koolstofatomen bevatten. Door twee goed gekozen
substituenten (FUNDP) boven het vlak van dit cyclopropaan te plaatsen, verkrijgt
men een verbinding waarvan slechts twaalf milligram volstaat om een
champagnewijngaard van één hectare te bestrooien, in plaats van enkele honderden
kilogram. Bovendien is dit product volledig biologisch afbreekbaar. Indien men de
twee substi-
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tuenten daarentegen aan weerszijden van het vlak van de ring plaatst, verkrijgt men
een insecticide dat zich nog sneller ontbindt en geschikt is voor huishoudelijk gebruikt.

▫ De creativiteit in de organische chemie
De bovenvermelde werken zouden nooit tot stand zijn gekomen indien hun bedenkers
niet zo creatief waren geweest in het op punt stellen van nieuwe methoden en
efficiënte denkwijzen. België heeft op dit vlak een solide reputatie opgebouwd.
Een zeer opmerkelijke klasse reagentia werd gecreëerd en ontwikkeld aan de
UCL. Het gaat om de immoniumzouten, waarin een koolstofatoom een dubbele
binding heeft met een tetravalent positief geladen stikstofatoom. Deze vaak weinig
stabiele verbindingen, met als bekendste fosgeen-immonium, maken
cyclo-additiereacties mogelijk die de weg openden naar talrijke stoffen die uiterst
moeilijk te verkrijgen waren met de eerder gekende methoden.
De synthese van verbindingen met een ring gevormd door vier koolstofatomen
is lange tijd een uitdaging geweest voor de organische scheikundigen, omdat zij
niet beschikten over een goede methode die deze structuren gaf met aanvaardbare
rendementen. Sinds het mogelijk werd (UCL) gemakkelijk en in grote hoeveelheden
dichloorketeen te produceren, is de situatie volledig veranderd. Het volstaat deze
verbinding, waarin twee koolstofatomen verbonden door een dubbele binding aan
de ene kant twee chlooratomen en aan de andere kant een zuurstofatoom dragen,
tegenover een alkeen te plaatsen dat de gewenste substituenten draagt om, door
middel van deze cyclo-additie, snel en met excellente resultaten cyclobutaanderivaten
te verkrijgen. Men heeft ontelbare structuren van dit type verkregen. Al naargelang
de aard van de op de ring gefixeerde groepen, kunnen ze leiden tot meer uitgewerkte
structuren of de weg wijzen naar ringopeningen die toegang geven tot nieuwe
reagentia met meerdere toepassingen. De denkwijze die aan de basis ligt van deze
methodologie is reeds ver ontwikkeld en leidde tot talrijke varianten van deze
cyclo-addities. In het bijzonder de pyridinederivaten, analogen van die welke van
belang zijn in oxidaties en enzymreducties, werden gesynthetiseerd met een rijke
waaier substituenten, dankzij originele variaties die geïntroduceerd werden in de
reactiepartners. De uitzonderlijk hoge rendementen van deze synthesen maken dit
tot een ideaal hulpmiddel in laboratoria voor fundamenteel en industrieel onderzoek.
De pyrimidinen, die behoren tot de fundamentele bestanddelen van het DNA, worden
toegankelijk met een grote keuze aan structurele variaties.
Deze methodologie, die een beroep doet op moleculen met eigenschappen die
op maat zijn gemaakt in functie van later gebruik - door professionals synthons
genoemd - vereist soms de introductie van een siliciumatoom op een zuurstofatoom
van het substraat. De klassieke methoden gebruiken verbindingen met een
silicium-chloor-binding, wat problemen kan geven in verband met de vorming van
chloorwaterstofzuur in het milieu; een nieuw reactief, gekenmerkt door een
silicium-stikstofbinding (UCL), laat toe deze problemen te vermijden mét de garantie
op betere resultaten.
Een spectaculair resultaat van de zeer hoge rendementen van deze reacties is
de mogelijkheid ze uit te voeren (UCL) in zgn. ‘one-pot’-omstandigheden. Wanneer
een reactie een laag rendement levert, bevat het milieu noodzakelijkerwijs andere
substanties en is het noodzakelijk het gewenste product te isoleren, wat vaak veel
tijd vergt en duur is. Tijdens een ‘one-pot’-operatie worden de reagentia één na één
in een recipiënt geïntroduceerd op welbepaalde tijdsintervallen; op het einde isoleert
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men het gewenste product, dat wordt gescheiden en gezuiverd. Aldus kan een
synthese die in klassieke omstandigheden een week in beslag neemt, in enkele
uren worden uitgevoerd met besparing van oplosmiddelen en energie en met
inperking van de milieuaantasting.
Een van de drijfveren van de organisch scheikundige is een nieuw reagens te
creëren met meerdere toepassingen, in de lijn van het werk van Victor Grignard
(1871-1935), die in het begin van de 20ste eeuw de Nobelprijs won voor zijn
ontdekking van organische magnesiumverbindingen met talloze toepassingen. In
bepaalde gevallen geven ze aanleiding tot nevenreacties, zoals die welke werden
geidentificeerd door Pierre Bruylants. Vooral de zeer
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gehinderde ketonen en zgn. enoliseerbare ketonen geven niet het gewenste resultaat.
Door lithium te laten ageren op een seleenacetaal, d.w.z. een verbinding met twee
seleniumatomen op eenzelfde koolstofatoom, bekomt men een a-seleenlithium
(FUNDP) dat als Grignard-reagens ageert en dat uitstekende rendementen geeft,
zelfs met gehinderde of enoliseerbare ketonen.
De reeds vermelde ketonen en a-gechloreerde aldehyden, die zeer belangrijke
intermediairen zijn in de organische synthese, worden verkregen door de actie van
chloorgas op de beginketonen en -aldehyden. Deze reactie gaat evenwel gepaard
met ongewenste nevenproducten. Een eenvoudige methode (RUG), de katalyse
van de reactie door magnesiumchloride, werd op punt gezet waardoor talrijke
problemen konden worden opgelost.
De grote ambitie van de organische scheikunde was altijd en is nog steeds, zoals
in andere domeinen van de wetenschap, de introductie van nieuwe, vruchtbare
concepten. In het midden van de 20ste eeuw had de Angelsaksische school de
elektronentheorieën van de organische chemie aangereikt. Zij hechtte veel belang
aan trivalent koolstof als reactie-intermediair. Wanneer zo'n atoom twee niet-bindende
elektronen heeft en een negatieve lading, en dus een carbanion heet, is het erg
goed gestabiliseerd, en vandaar gemakkelijk opwekbaar, vermits het twee
elektronenontvangende substituenten draagt. Als de trivalente koolstof geen enkel
niet-bindend elektron en een positieve lading draagt, is het carbocation zeer goed
gestabiliseerd door twee elektronengevende groepen; deze rol kan worden gespeeld
door zuurstof of zwavel, wat men al lang weet, maar ook door selenium (FUNDP).
Wanneer de trivalente koolstof neutraal is, en dus geen niet-bindend elektron
draagt, gaat het om een vrij radicaal. De vrije radicalen, waarvan het fysiologisch
belang langzaam erkend wordt en die eveneens een cruciale rol spelen in de
productie van synthesepolymeren, moeten ook gestabiliseerd zijn als men ze wil
genereren in milde omstandigheden; omgekeerd is het nuttig te beschikken over
een gepaste en snelle diagnose indien men de substanties wenst te identificeren
waarvan men kan vermoeden dat ze gemakkelijk vrije radicalen leveren. Zo is een
eenvoudige hypothese tot stand gekomen (UCL): zou het, om een vrij radicaal te
stabiliseren, volstaan dat het een elektronenontvangende groep en een
elektronengevende groep draagt? Het model van dit capto-datief radicaal, dat
gemakkelijk te gebruiken is, is blijkbaar algemeen geldig en werd op verschillende
congressen besproken. Het was tevens de aanzet tot theoretisch onderzoek met
doorgedreven methoden uit de kwantumchemie. De Belgische organische chemie
liet zich dit internationale succes welgevallen. Zdenek Janousek (1943-1996),
werkleider aan de Université catholique de Louvain, nam actief deel aan de
ontwikkeling van dit model.

▪ De fysische organische scheikunde
De benaming ‘fysische organische scheikunde’ werd geïntroduceerd door Louis P.
Hammett (1894-1987) in 1940 als verzamelnaam voor de studie van het verband
tussen de structuur van de organische moleculen en hun reactiviteit. Momenteel
omvat dit domein alle fysische studies op moleculaire schaal en meer in het bijzonder
werk waarvoor men een beroep doet op de spectroscopie.
In België was Grégoire Chiurdoglu (1904-1987) ontegensprekelijk een van de
pioniers in dit domein. Hij werd geboren in Tatarbunar (Roemenië), maar studeerde
aan de Université libre de Bruxelles, waar hij in 1931 doctor werd onder leiding van
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Chavanne; hij was een van de eerste aspiranten van het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek. Hij promoveerde in 1940 tot geaggregeerde voor het
hoger onderwijs. Op gevaar van eigen leven was hij assistent tijdens geheime
cursussen in de organische scheikunde die plaatsvonden in de kelders van de kliniek
Antoine Depage tijdens de periode van de sluiting van de ULB tussen 1941 en 1944.
Hij doorliep alle academische echelons. In 1962 werd hij benoemd tot gewoon
hoogleraar voor de cursus organische scheikunde aan de faculteit Toegepaste
Wetenschappen van de ULB.
Zijn werk had vanaf het begin betrekking op de chemie en de eigenschappen van
ringvormige moleculen. Hij zette zijn eerste stappen in de chemie en stereochemie
van cyclopentaan en cyclo-
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Albert Bruylants. Louvain-la-Neuve, Archives de l'UCL, Collections photographiques ▪

hexaan. Vervolgens ging hij in Parijs bij professor Lecomte de infraroodspectra
opnemen van de stoffen die hij had bereid. Zijn bijdragen tot de stereochemie van
de gesubstitueerde cyclanen omvatten het onderzoek van het effect van deze
stereochemie op de reactiesnelheden, in het bijzonder de isomerisatie onder
inwerking van aluminiumchloride, en op de factoren die het thermodynamisch
evenwicht beïnvloeden. Hij bestudeerde talrijke derivaten van cyclohexaan,
cyclopentaan en decalaan, en groeide uit tot een wereldvermaard specialist op het
vlak van de conformatie-analyse. Hij heeft eveneens een opmerkelijke bijdrage
gemaakt over de stereochemie van de halogeenderivaten van cyclohexaan en
cyclohexanon, door infrarood maar ook door systematisch gebruik te maken van
de Raman-spectroscopie. Daarvoor werkte hij nauw samen met professor Doehaerd
van de universiteit van Mons.
Hij waagde zich spontaan op het terrein van de terpenen, en meer in het bijzonder
dat van de sesquiterpenen, verbindingen die vijftien koolstofatomen bevatten, zoals
cedrelanol of extracten van rozenolie. Deze moleculen hebben middelgrote ringen
waarvan hij de chemie perfect beheerste; hij bepaalde er de structuur van en gaf
een gedetailleerde analyse van hun chemie.
Hij was voorzitter van de wetenschappelijke raad van het Centre de Recherches
pour l'Etude des Substances naturelles (CRESNA) en voorzitter van het symposium
‘Perspectives et limites actuelles de l'analyse conformationelle’ in 1969.
Albert Bruylants (1915-1990) promoveerde in 1938 tot doctor in de wetenschappen
aan de universiteit van Leuven en won in 1939 de Empain Prijs; in 1942 volgde hij
zijn vader Pierre op in de leerstoel algemene scheikunde te Leuven. Hij zetelde in
de vierde wetenschappelijke commissie van het NFWO en werd in 1977 verkozen
tot lid van de Académie royale de Belgique, waar hij in 1983 directeur was van de
Classe des Sciences. Hij nam het initiatief tot de stichting van de contactgroep
fysische organische scheikunde, die onder de bescherming stond van het Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Na een verblijf aan de universiteit van Groningen en aangemoedigd door zijn
collega Jungers, oriënteerde Bruylants zijn onderzoek al vroeg op de studie van het
verband tussen structuur en reactiviteit in de organische scheikunde, en meer in
het bijzonder in de reeks van de amiden en nitrilen. Ook zijn vader, die een
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indrukwekkende verzameling verbindingen behorende tot deze familie naliet, was
daarin gespecialiseerd. Hij wijdde meerdere publicaties aan de kinetiek van de
hydrolyse van de amiden, zowel de alifatische als de aromatische. Daarnaast
verrichtte hij diepgaand onderzoek naar de inwerking van salpeterigzuur op amiden.
De snelheidsconstanten werden gecorreleerd aan de structuurkenmerken door
middel van de Taft-vergelijking (in de alifatische reeks) of de Hammett-vergelijking
(in de benzeenreeks), eventueel door middel van vergelijkingen met meerdere
parameters.
In een aanverwant domein, en ondanks de experimentele moeilijkheden die
verband houden met de extreme gevoeligheid van de reagentia voor lucht en licht,
wierp Bruylants zich op het onderzoek van een reeds door zijn vader bestudeerde
reactie,
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maar ditmaal op een kwantitatieve manier: de meting van de snelheidsconstanten
van de additie van de organomagnesia op nitrilen.
Deze onderzoeken bewezen het zuur karakter van de in a gebonden
waterstofatomen van een alifatisch nitril. Hij stelde een spectrofotometrische methode
op punt om de corresponderende carbanionen te detecteren, waardoor eenvoudige
regels konden worden opgesteld die het mogelijk maakten te voorspellen of een
bepaald nitril kon leiden tot de klassieke condensatiereacties in base milieu om
bijvoorbeeld cyaanstilbenen te leveren. Deze techniek was tegelijk eenvoudig en
snel, waardoor de beoefenaars van de organische synthese niet langer lange, dure
en ontmoedigende experimenten moesten uitvoeren.
Maar Bruylants ontwikkelde snel een andere onderzoeksrichting. Hij had immers
de gelegenheid gehad om een broomreagens, broomsuccinimide, te laten ageren
op verbindingen met een labiel waterstofatoom en begon zich vragen te stellen over
de factoren die de aanval van een vrij radicaal op een gefunctionaliseerde alifatische
keten bepalen. Deze vraag mondde uit in een indrukwekkend aantal publicaties die
ondanks de algemene titel ‘Essais de chloration dirigée’ telkens andere substraten
of reagentia beschreven. Meer precies toonde hij aan dat het chlooratoom, verkregen
door de fotolyse van elementair chloor, een vrij radicaal is dat een zekere selectiviteit
vertoont en in tegenstelling tot de gangbare mening in de radicaalscheikunde moet
worden beschouwd als een elektrofiel reagens dat er de voorkeur aan geeft een
waterstofatoom te onttrekken dat zo ver mogelijk gelegen is van de nitril- of
carboxylgroep van de alifatische ketens.
Er werden enkele studies gerealiseerd over de zgn. ladingsoverdracht-complexen,
gevormd tussen aromatische moleculen met elektronenontvangende groepen en
nucleofiele reagentia zoals de aminen.
Bruylants verwierf voor zijn hele oeuvre internationale erkenning. Hij was de
Belgische afgevaardigde bij IUPAC, laureaat van de Lavoisier Medaille en erelid
van de Société chimique de France. Hij werd doctor honoris causa van de
universiteiten van Rennes en Aix-Marseille. Daarnaast was hij nog benoemd tot
geassocieerd hoogleraar van de Université de Paris VII.
Maar Albert Bruylants was niet alleen een gereputeerd docent en onderzoeker.
Een groot deel van zijn tijd besteedde hij aan de algemene geschiedenis, de
geschiedenis van de scheikunde, en meer in het bijzonder de geschiedenis van de
Belgische scheikunde.
De kinetische studies zijn in België sterk ontwikkeld. De nucleofiele substitutie,
die bijvoorbeeld toelaat een halogeenatoom van een molecule te vervangen door
een ander halogeen, een hydroxide-ion, een amine of een zwavel- of fosforgroep,
heeft de aandacht getrokken van meerdere onderzoekers, en ligt aan de basis van
het inzicht in het verband tussen structuur en reactiviteit. Een groot aantal
broomcycloalkanen, chloormethylcyclanen en gechloreerde nitro-aromatische
verbindingen is onderworpen aan de actie van het jodide-ion (ULB). Door meting
van de reactiesnelheid met een conductometrische methode heeft men eerdere
inzichten kunnen veralgemenen, en in tegenstelling tot de beweringen in de literatuur,
vond men niet-lineaire Hammett-correlaties, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van
een meer globale visie die rekening houdt met het simultaan belang van de vorming
van de nieuwe binding én de verbreking van de oude.
Een van de varianten van de elektrofiele substitutie bestaat in het vervangen van
een metaalatoom, gebonden op een koolstofatoom, door een broom- of jodiumatoom.
Een diepgaande kinetische studie (ULB) over organotinverbindingen waarbij het
tinatoom vier groepen draagt, zowel aromatische als alifatische, toont het effect van
het oplosmiddel op de selectiviteit van de verbrekingen. Immers, jodium opgelost
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in methanol verwijdert bij voorkeur de minst volumineuze groep, terwijl bij jodium
opgelost in koolstoftetrachloride de verbrekingen haast toevallig gebeuren. Deze
vaststelling leidde tot een interessant resultaat; sinds meer dan vijftig jaar trachtten
onderzoekers uit de hele wereld zonder succes een verbinding te synthetiseren
waarin het tinatoom vier verschillende groepen zou dragen. Door gebruik te maken
van het effect van het oplosmiddel, kon Stéphane Boué (1939-1999), werkleider bij
Richard-Henri Martin, deze syn-

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

195
these in één week realiseren. De impact was enorm en vormde het onderwerp van
opmerkelijke lezingen tijdens internationale congressen.
De Friedel-Craftsreactie vormde eveneens het onderwerp van kinetische studies
(KULeuven). Ze suggereerden een nieuwe toepassing, de reactie tussen een
zuurchloride en een acetyleen, wat de deur opende naar een volstrekt originele
klasse van verbindingen.
Het tijdsverloop van de reacties is vaak vrij eenvoudig in het geval waar het
systeem maar een gering aantal reagentia bevat; eens het systeem complex wordt
en veel reagentia bevat die op meerdere wijzen kunnen interageren, zoals in
biologische systemen, kan de evolutie van het systeem niet langer wiskundig worden
geanalyseerd. Enkel een benadering met simulatie op computer laat een
gedetailleerde studie toe. Een programma voor zo'n benadering werd op punt gesteld
aan de ULB. Daarmee kon men een coherent mechanisme voorstellen voor bepaalde
biologische reacties.
De organische fotochemie wordt veel gebruikt voor de uitvoering van bijzondere
syntheses; ze vormt tevens het onderwerp van doorgedreven studies die tot doel
hebben het gedrag van moleculen die onderworpen zijn aan de inwerking van het
licht beter te begrijpen.
Wanneer een molecule een foton absorbeert, verspringt één van haar elektronen
naar een hoger niveau. De resulterende geëxciteerde molecule met een erg korte
levensduur is uiterst reactief omdat ze nu twee niet-gepaarde elektronen heeft die
een antiparallelle spin (men spreekt dan van een singulettoestand) of parallelle spin
(men spreekt dan van triplet) kunnen hebben. Het is mogelijk de zuurkracht van
deze toestanden te meten, en aan de ULB is aangetoond dat die van een
geëxciteerde triplettoestand steeds het midden houdt tussen die van de fundamentele
toestand en die van de geëxciteerde singulettoestand. De geëxciteerde toestanden
hebben een bijkomende eigenschap: ze worden tegelijk sterkere oxidanten én
reductoren dan in de fundamentele toestand. Een treffend voorbeeld wordt ons
gegeven door chlorofyl, dat onder belichting in staat is kooldioxide te reduceren en
uiteindelijk glucose en vervolgens cellulose levert.
Deze exaltatie van de elektronenoverdrachten in de fotogeëxciteerde moleculen
manifesteert zich in het bijzonder in moleculen die bekend staan als bichromoforen
(KULeuven), waarin één deel (het eerste chromofoor) van het molecule het licht
absorbeert maar een ander deel (het tweede chromofoor) nieuwe eigenschappen
vertoont. Deze overdracht van elektronenenergie gebeurt aan een snelheid die
afhangt van de lengte en de starheid van de separator waaraan deze twee
chromoforen zijn gefixeerd, maar ook van de ruimtelijke schikking in verhouding tot
het moleculair skelet. Door een beroep te doen op technieken die de analyse toelaten
van deze overdrachten op een tijdsschaal van een miljardste seconde, of zelfs nog
duizend maal korter, is het mogelijk het verloop van deze elektronensprongen precies
te beschrijven. Deze werken hebben een weerslag op de voorspelling van de
stabiliteit van de polymeren in het licht.
Recenter werd het mogelijk de analyse uit te breiden tot de verste grenzen van
de tijdresolutie door een installatie te bedenken en te realiseren (KULeuven) die het
mogelijk maakt af te dalen tot een femtoseconde (miljoenste van het miljardste van
een seconde). Het is zelfs mogelijk, dankzij een in België ontwikkelde software, met
de microscopische methoden door te dringen tot op moleculaire schaal, waardoor
men de cis-trans-isomerisatie van moleculen van diverse op grafiet geadsorbeerde
azobenzenen kan ‘zien’.
De problemen van nu en in de toekomst inzake energiebevoorrading stimuleerden
de onderzoekers om zich te wenden tot de organische fotochemie teneinde zonlicht
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direct in elektriciteit om te zetten. Net zoals het silicium in elektronische chips, kan
de organische halfgeleider polyacetyleen positief geladen ‘p-gedopeerde’ of negatief
geladen ‘n-gedopeerde’ dragers hebben. Men verkrijgt (ULB) een p-polyacetyleen
door introductie van jodium, of n-polyacetyleen door toevoeging van een
metaalhydride, en in dat laatste geval komt men tot de introductie bij een elektron
door een koolstofatoom. Andere fotovoltaïsche cellen die gebruikmaken van
organische kleuroplossingen (ULB) werden eveneens onderzocht. In die context
werden de foto-elektrische eigenschappen geanalyseerd van
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kleurstoffen die geadsorbeerd zijn in een dunne laag op een geleidend glasplaatje
(KULeuven).
De zuivering van door PCB's (polychloorbifenylen) vervuild milieu is een van de
problemen waarmee de samenleving vandaag te kampen heeft. De afbraak van
deze PCB's onder invloed van licht is vergaand onderzocht (UCL), zowel door
veroorzaking van hun dissociatie als door veroorzaking van elektronenoverdrachten
tussen een reducerend reagens, zoals het naftolaat-ion, en de geëxciteerde toestand
van de vervuilende stof. Deze aanpak leidde tot een variant waarin een
sensibiliserende stof op siliciumdioxide is geadsorbeerd alsook tot het op punt stellen
van chemische sensoren en fluorescente sondes voor het kalium-ion.
Een cyclohexaanmolecule, met een zeshoekige structuur en gevormd door zes
koolstofatomen, is niet vlak: de atomen bevinden zich beurtelings boven en onder
een middenvlak, wat aan deze geometrie de naam stoelconformatie heeft gegeven.
Bovendien is deze molecule niet strak; zij is onderhevig aan een snelle beweging
die de hogere atomen naar beneden en de lagere atomen naar boven doet kantelen,
wat een omgekeerde stoel oplevert. De NMR-spectroscopie blijkt de enige methode
waarmee deze beweging kan worden bestudeerd. Dankzij de analyse van de vorm
van de lijnen in functie van de temperatuur heeft men voor de eerste keer (ULB) de
inversiebarrière stoel-omgekeerde stoel van broomcyclohexaan kunnen bepalen.
Dat werk dient als basis voor alle conformatiestudies van mobiele moleculen.
Bovendien laat het toe vraagstukken te behandelen die voortvloeien uit de interactie
tussen een enzym en een substraat. Deze benadering toont aan dat er een duidelijke
behoefte is aan kwantitatieve metingen in de organische chemie. In België is men
daaraan steeds tegemoet gekomen.
De uitbreiding van deze studie naar talrijke acyclanen toont bovendien het belang
aan van de entropische factor (ULB) in de conformatie-evenwichten, iets wat
systematisch werd verwaarloosd in onderzoek dat elders plaatsvond. Deze studies
handelen niet alleen over ringen die geheel uit koolstofatomen zijn opgebouwd,
maar ook over ringen met vijf, zes of meer atomen waaronder één of meer zuurstof(ULB, RUG), stikstof-, zwavel- of seleniumatomen (RUG).
De meting van de chemische verschuiving in NMR die xenon vertoont, dat opgelost
in diverse oplosmiddelen dient als spinspion, heeft geleid tot een herziening van de
ideeën over de intermoleculaire interacties. Terwijl de klassieke beschrijvingen van
de manier waarop de oplosmiddelen interageren met de opgeloste stoffen slechts
de Ionische en dipolaire effecten voorzagen, bleek dat de quadrupolaire term van
groot belang kan zijn, precies omdat het gaat om interacties op zeer korte afstand.
In gasfase is die term verwaarloosbaar.

▪ De macromoleculaire organische scheikunde
Om zichzelf te overtuigen van het belang van de macromoleculaire scheikunde,
volstaat het te verwijzen naar de ontelbare kunststoffen die ons in het dagelijkse
leven omringen. Het zijn macromoleculen die werden verkregen door polymerisatie
van kleine moleculen en dus de naam polymeren dragen. De ontdekking van het
eerste synthetische materiaal door de Belg Baekeland kreeg in ons land geen
navolging. Bakeliet zou een opmerkelijke industriële opbloei beleven in de Verenigde
Staten. De ganse situatie veranderde pas onder impuls van Pierre Bruylants.
Georges Smets (1915-1991) werd door Bruylants gestimuleerd om zijn onderzoek
te richten op de macromoleculaire scheikunde. Hij studeerde aan de universiteit
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van Leuven, waar hij in 1940 zijn doctoraat behaalde. Daarna werd hij verbonden
aan het NFWO. Na een kort intermezzo als onderzoeker bij Gevaert en een
postdoctoraat in de Verenigde Staten werd hij in 1944 benoemd als docent te Leuven,
waar hij een dienst voor macromoleculaire chemie oprichtte. In 1948 werd hij
benoemd tot gewoon hoogleraar.
Met zijn gedegen kennis van de moderne organische scheikunde was Smets in
staat een eenvoudig maar gewaagd en succesvol idee te formuleren: op
macromoleculen reacties toepassen die traditioneel waren in de organische chemie
van de kleine moleculen. Zo bedacht en realiseerde hij de geënte
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Georges Smets ▪

polymeren: een macromoleculaire keten met reactieve zijgroepen is onderworpen
aan reacties zoals de vorming van zuurchloriden die, in aanwezigheid van een
hydroperoxide, een polyperoxide geven. Opgelost in een monomeer en verwarmd,
geeft dit peroxide een macropolyradicaal dat een nieuwe polymerisatie inleidt. Men
verkrijgt zo een lange keten waarop andere lange ketens worden geënt. Het geheel
lijkt op een kam. Een nadeel van deze methode is dat tijdens de vorming van het
polyradicaal er ook kleine radicalen worden gevormd die eveneens een
ketenpolymerisatie inleiden, wat een moeilijk te scheiden mengsel oplevert. Dat
probleem werd pas veel later opgelost door een beroep te doen op
anionpolymerisatie.
Een andere innovatie van Smets was de introductie van deze zeer reactieve
functies aan de twee uiteinden van een keten, wat toeliet een nieuwe polymerisatie
te starten met een monomeer dat verschilt van dat in de eerste keten. Door
oordeelkundig de orde van de introductie van de diverse monomeren te alterneren,
verkrijgt men zgn. blokpolymeren die, zoals de geënte polymeren, interessante
eigenschappen vertonen.
Smets werkte zijn idee verder uit door toepassing van 1,3-dipolaire
cycloadditiereacties - reacties van carbenen of aziden - op de polymeren, wat telkens
nieuwe paden opende. Hij was een van de eersten die het belang benadrukte van
de stereochemie in het chemisch gedrag van de polymeren.
Door de introductie van fotochrome groepen in de polymeren, in het algemeen
van de klasse der spiropyranen, plaatste hij binnenin deze materialen een gevoelige
sonde die inlichtingen verstrekte over de lokale mobiliteit.
Hij stond hoog aangeschreven in de wetenschappelijke wereld, wat zich vertaalde
in talrijke onderscheidingen. Hij was lid van de Academie, doctor honoris causa van
de universiteiten van Aberdeen en Mainz, laureaat van de Polymer Chemistry Prijs
van de American Chemical Society, erelid van meerdere buitenlandse geleerde
genootschappen, gastprofessor aan verschillende Belgische universiteiten, maar
ook in de Verenigde Staten, China en Japan. De International Union for Pure and
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Applied Chemistry organiseerde in 1984 te zijner ere een bijeenkomst over
macromoleculaire chemie te Leuven.
De uitstraling van deze innemende persoonlijkheid is tot op heden voelbaar in
andere Belgische universiteiten.
Vooral de anionische polymerisatie heeft een belangrijke ontwikkeling gekend
(KULeuven) in de studie van het effect van het geassocieerd kation - lithium, natrium
of cesium - op de mogelijkheid toegang te geven tot goed gesequentieerde
polymeren, wat een gunstige weerslag heeft op hun mechanische eigenschappen
en hun veroudering. De invloed van het oplosmiddel is eveneens onderzocht. De
apolaire oplosmiddelen remden de reactie terwijl de etheroplosmiddelen ze sterk
versnelden. Deze studies vergden de bijzondere aanpassing van een kinetische
techniek, de zgn. stop-flow, op polymerisatiereacties, wat toeliet met precisie
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de kinetische ontwikkeling te bepalen van reacties die minder dan een seconde
duren. De biologische afbreking van de polymeren is eveneens in detail bestudeerd.
De kationische polymerisatie heeft in België een bijzonder interessante uitbreiding
gekend; wanneer een kleine ring (met drie of vier schakels) een stikstof-, zuurstof-,
of zwavelatoom bevat, is het mogelijk er de polymerisatie van op gang te brengen
door middel van een zuur reagens (RUG), met als resultaat een macromolecule dat
een groot aantal atomen van deze hetero-elementen bevat (wat ze nieuwe
eigenschappen geeft) en een chemische functie draagt aan de twee uiteinden; ze
worden ‘telechelische polymeren’ genoemd. Deze ontdekking leverde stof voor vier
boeken waarvoor de uitgeverijen stonden aan te schuiven. De afbreking van de
polymeren hangt sterk af van hun ruimtelijke structuur.
Een bijzonder spectaculaire vooruitgang werd recent geboekt doordat een beroep
werd gedaan op complexen van overgangsmetalen (ULg) om nieuwe soorten
polymerisaties uit te voeren. Een eerste voorbeeld bestaat erin een cycloalkeen
tegenover de actie van rutheniumderivaten te stellen. De dubbele CC-binding opent
zich om twee reactieve uiteinden te geven, en de uiteinden van twee moleculen
verenigen zich om het begin van een keten te geven die zo twee actieve ‘uiteinden’
bezit. Dit proces, sinds lang gekend onder de algemene naam metathese onder
inwerking van wolfram, wordt in dit geval een ROMP-reactie, een afkorting voor
Ring Opening Metathesis Polymerization. Door het gebruik van ruthenium kon men
metatheses realiseren op moleculen die zuurstof bevatten, wat niet realiseerbaar
was met wolfram.
De traditionele polymerisaties worden voortgeplant door een neutraal (radicaal,
oncontroleerbaar), positief (kationisch, weinig selectief) of negatief (anionisch, erg
delicaat) geladen uiteinde. Een recente variant bestaat erin ruthenium te betrekken
in een radicaalpolymerisatie; de verstrikking van het reactieve uiteinde maakt het
radicaal veel minder agressief, wat interessante modulaties toelaat in de keuze van
de monomeren en de stereochemie kan regelen van het verkregen polymeer. Dat
kan interessante gevolgen hebben voor de mechanische en medische toepassingen.
Polymeren die de amidinefunctie bevatten (ULB) hebben een toepassing gevonden
in de chemie van de celmembranen. In de landbouw worden andere polymeren
gebruikt om de korrelgrootteverdeling van de bodem te verbeteren.

▪ Het plezier van elkaar te ontmoeten
Op initiatief van wat toen nog het Ministerie van Openbaar Onderwijs heette, werden
omstreeks het midden van de jaren '50 bijeenkomsten georganiseerd van het
Interuniversitair Centrum voor Organische Scheikunde. Eén keer per jaar kwamen
de professoren, werkleiders, assistenten en doctorandi samen in één van de vier
universiteiten voor een presentatie van het werk van de organiserende instelling.
De meeste voordrachten werden gehouden door jongeren die zo leerden uiteenzetten
en antwoorden op vragen en opmerkingen. Uiteraard sprak iedereen in zijn eigen
taal, wat de bijeenkomsten een nationaal, unitair karakter gaf. Het was ook een
gelegenheid voor de onderzoeksgroepen om zich op de hoogte te stellen van wat
zich elders in het land afspeelde, mensen te ontmoeten, wederzijdse appreciatie
en respect te tonen. Het Centrum had een bescheiden budget dat diende om de
verplaatsingsonkosten van de deelnemers te betalen - de meerderheid kwam per
trein - alsook het middagmaal dat in groep werd genuttigd. Ook kon men er een
kleine uitrusting mee betalen. Al zou deze organisatie niet zo lang duren, toch vormt
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zij onbetwistbaar het vertrekpunt van een hele reeks ontmoetingen. Tot vandaag
denken de wetenschappers die toen als jonge studenten aan deze memorabele
studiedagen hebben deelgenomen met emotie terug aan de dynamische,
stimulerende en vooral menselijke sfeer die er heerste.
Toen de interuniversitaire centra werden opgedoekt, creëerde het Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek in 1971 contactgroepen die nationaal of regionaal
konden zijn. De Belgische organische scheikundigen kozen voor een nationale
contactgroep. Vervolgens hervatten de ontmoetingen. Het reglement van de
contactgroepen voorzag

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

199
een voorzitter wiens functie permanent kon zijn; voor de organische chemici was
dat sowieso de organisator van de lopende bijeenkomst en men duidde er de
verantwoordelijke aan voor de volgende vergadering. Een ander initiatief, eigen aan
de contactgroep voor organische synthese, bestond erin jaarlijks niet twee zittingen
van een dag maar één enkele jaarvergadering van twee dagen te organiseren. In
plaats van dat de vergadering doorging aan één van onze universiteiten, vond zij
plaats in een vakantiecentrum in de Ardennen of aan de Kust, al naar gelang de
beschikbare plaats in de maand november. De zittingen vingen aan op vrijdagochtend
en duurden tot zaterdagnamiddag. De deelnemers logeerden ter plaatse en namen
de maaltijd in de cafetaria. De verplaatsingskosten werden niet meer terugbetaald
maar het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek subsidieerde een
buitenlandse gastspreker en kwam tussen in de kosten voor verblijf en maaltijden;
met subsidies van de industrie werden de kosten voor de doctorandi beperkt. Deze
formule oogstte een geweldig succes. Het was niet uitzonderlijk dat honderd tot
tweehonderd deelnemers bijeenkwamen in Herbeumont, Hengelhoef of De Haan.
De verdwijning van de contactgroepen liet een leegte achter die gelukkig ingevuld
werd dankzij belangrijke medewerking uit de industrie. De bijeenkomsten zijn tot
ieders tevredenheid hervat en verstevigen de nationale verbondenheid van de
organisch scheikundigen.
De contactgroep voor moleculaire fotochemie nam eveneens de formule van
residentiële seminaries over en vergaderde slechts één maal per jaar op het
platteland om wetenschappelijke uitwisseling te bevorderen.
Niet tevreden met de vergaderingen in het kader van de contactgroepen, wilden
de Belgische organische scheikundigen zich meer open stellen naar de internationale
gemeenschap. Ons land heeft dan ook heel wat congressen en bijeenkomsten
georganiseerd. Weinig bekend is dat één van de belangrijkste bijeenkomsten van
de International Union for Pure and Applied Chemistry (IUPAC) in 1930 te Luik
plaatsvond, met op de agenda de regelgeving voor de nomenclatuur. Bijna alle
weerkerende internationale symposia zijn minstens één maal in ons land geweest;
deelnemers uit de hele wereld spraken vol lof over de organisatie en stonden vol
bewondering voor het niveau van ons onderzoek.
Het is dan ook normaal dat de idee werd gelanceerd om een tweejaarlijks
symposium te organiseren dat volledig over organische synthese zou handelen. De
eerste editie van BOSS (Belgian Organic Synthesis Symposium) was een groot
succes. Het symposium week immers af van het klassieke model. Maandag was
volledig gewijd aan een cursus door een specialist in één of ander domein van de
organische chemie, zoals de organische chemie van palladium of de bijdrage van
de kwantummechanica tot de kennis van de organolithium stoffen. Deze cursussen,
vaak samengevat in een syllabus, leverden een opmerkelijke bijdrage tot de vorming
van onze onderzoekers. De volgende dagen bestonden uit plenaire lezingen gegeven
door eminente onderzoekers, geselecteerd door het wetenschappelijk comité, terwijl
de klassieke congressen lezingen brachten ingediend door de auteurs. Hun werk
werd uiteengezet tijdens postersessies. Het programma werd bewust licht gehouden
om alle deelnemers de mogelijkheid te bieden de bijdragen van de laboratoria te
consulteren. Het hoogtepunt van de BOSS was de conferentie van de laureaat van
de Janssen Prijs, een onderscheiding die werd toegekend aan een organicus die
zich heeft laten opmerken door zijn creativiteit en de kwaliteit van de resultaten die
hij heeft behaald en die daarenboven nog geen vijftig jaar is.
De BOSS heeft al acht maal plaatsgevonden: te Namen in 1986 en 1994, te Gent
in 1988, 1996 en 2000, te Louvain-la-Neuve in 1990 en 1998, en te Leuven in 1992.
Het succes van deze symposia neemt nog steeds toe.
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▪ Besluit
De vorige pagina's bespreken slechts een fractie van de activiteit van de universitaire
organisch scheikundigen in België. Het was niet mogelijk al het werk dat bij ons
werd gerealiseerd op te nemen in een overzicht dat enkel stilstaat bij de
spectaculairste punten in het onderzoek en bij de belangrijkste
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bijdragen voor de samenleving. Het dynamisme van de Belgische organische
scheikunde uit zich in duizenden artikels, gepubliceerd in hoogstaande en zeer
selectieve tijdschriften, in de vorming van meer dan duizend doctors in de
wetenschappen, die hun verbeelding, creativiteit en bekwaamheid te dienste stellen
van de industrie en de openbare sector. Het hoofdstuk vertoont nog lacunes; het
was onmogelijk, al was het maar kort, de evolutie van de ideeën, en de opmerkelijke
onderzoekingen in de industrie te bespreken, evenmin als de uitstraling van studenten
die in België hun vorming hebben gekregen en onze kennis en aanpak uitdragen
in de geïndustrialiseerde wereld. Een exposé van die aard moet in teamverband
worden samengesteld.
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12 De fundamentele biologie: van het organisme tot de cel, van
de molecule tot het ecosysteem
Denis Thieffry
De biologie heeft in de loop van de 20ste eeuw een ongeziene ontwikkeling gekend.
Voor een deel is deze evolutie een uitvloeisel van een algemene beweging, die
zowel in België als in het buitenland is vastgesteld, met een forse toename van de
middelen van de universiteiten en de onderzoeksinstellingen. Maar zelfs in deze
florissante algemene context is de explosieve ontwikkeling van de biologische
disciplines heel opmerkelijk, vooral in de tweede helft van de eeuw. Het
spectaculairste onderdeel van deze ontwikkeling is de geleidelijke opbouw van een
moleculaire benadering van de functies, eigenschappen en kenmerken van levende
organismen. De invloed van deze moleculaire benadering was te merken in alle
biologische disciplines, maar ook in de geneeskunde, in de agronomie en meer
recent in de informatica. In België heeft deze ontwikkeling zich vanaf de jaren '60
vertaald in de oprichting van een indrukwekkend aantal, speciaal aan de moleculaire
biologie gewijde departementen, instituten en universitaire programma's. Dat
betekende daarom nog niet het einde van het meer traditionele onderzoek in de
systematiek of de morfologie van dieren en planten. Ondanks een relatieve
marginalisatie behielden deze klassieke biologische disciplines een fundamentele
rol in het biologieonderwijs. Ook zij kenden een ingrijpende reorganisatie, in het
bijzonder met de geleidelijke verdwijning van de oorspronkelijke dichotomie tussen
botanische en zoölogische wetenschappen. Maar hun voornaamste inbreng in de
loop van de 20ste eeuw betrof de steeds nauwkeuriger beschrijving van het gedrag
van dieren en van de ontwikkeling van de planten- en dierenpopulaties in nauwe
relatie tot hun omgeving. De ontwikkeling van vooral de ethologie en de ecologie
vestigde de aandacht op de kwetsbaarheid en de aantasting van ons milieu, wat
onder meer leidde tot de vorming van verschillende natuurreservaten.
Uiteraard is het onmogelijk het gehele werk van Belgische biologen in de 20ste
eeuw samen te vatten in een tiental pagina's. In plaats van de lezer te vervelen met
een catalogus van namen en experimenten, willen we de ontwikkeling van de biologie
in België schetsen aan de hand van enkele betekenisvolle voorbeelden. De meeste
aandacht zal gaan naar de moleculaire biologie. Deze keuze wil vooral de bijdrage
van onze biologen in de opbouw van dit nieuwe multidisciplinaire domein belichten.
Daarbij zal ook worden stilgestaan bij de specifieke kenmerken van de Belgische
academische context.

▪ Van de analyse van de structuren tot het begrijpen van de functies
Gedurende de 19de eeuw werden de meeste botanische of zoölogische studies
uitgevoerd door onderzoekers met een ‘brede’ belangstelling, d.w.z. met interesse
voor de studie van de natuur in al haar vormen. Of het nu ging om
universiteitsprofessoren of om verlichte amateurs, al deze naturalisten hadden over
het algemeen een zeer uitgebreide wetenschappelijke cultuur die hen in staat stelde
gespecialiseerde studies, bijvoorbeeld in botanica of entomologie, te plaatsen in
een algemeen schema van de organisatie der levende wezens en van hun evolutie.
Deze erfenis werd aan het begin van de 20ste eeuw voortgezet in de talrijke studies
van de fauna en flora van België, van de Belgische kolonies in Midden-Afrika en
van andere regio's in de wereld. Hoewel deze studies voor het grootste deel werden
uitgevoerd aan Belgische universiteiten (Brussel, Gent, Luik en Leuven), werden
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zij eveneens gestimuleerd door de vorming van instituten en verenigingen op
nationaal niveau die
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door hun publicaties en conferenties een belangrijke bijdrage leverden.
Rond de eeuwwisseling merken we een steeds systematischer en meer
veralgemeende toepassing van de experimentele methode in de biologie, vooral in
Duitsland, Engeland, België, Frankrijk en de Verenigde Staten. Het laboratoriumwerk
werd belangrijker dan het veldwerk. De biologen onderzochten de levende
organismen met behulp van steeds fijnere technieken met de bedoeling hun
eigenschappen, hun functies en hun gedrag te begrijpen op basis van de inwendige
structuur. Daarnaast legden ze zich vooral toe op de analyse van de embryonale
ontwikkeling en van processen zoals de gametogenese en de bevruchting.

Marcel Florkin, door Auguste Mambour, Luik, Centre d'Histoire des Sciences et des
Techniques ▪

De precisering van de biologische vraagstukken ging gepaard met de verfijning
van de instrumenten en technieken, zoals de optische microscopie of de technieken
voor het prepareren, filtreren en fixeren van biologische monsters. Hoewel deze
technieken in zekere zin de voortzetting vormden van de studies der naturalisten,
deden zij meer en meer een beroep op de scheikunde en de fysica; zij leidden tot
de ontwikkeling van gespecialiseerde disciplines zoals de cytologie, de histologie
en de fysiologie.
Te Leuven werd het werk van Jean-Baptiste Carnoy (1836-1899) voortgezet en
gediversifieerd door een bloeiende school met daarin onder meer Frans Janssens
(1863-1924), Victor Grégoire (1870-1938) en Théophile Debaisieux (1847-1920).
Hun onderzoek, uitgevoerd in laboratoria voor plantkunde, agronomie of zoölogie,
beschreef in detail de celdeling en celdifferentiatie, wat van groot belang zou blijken
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voor de interpretatie van de mechanismen die aan de basis liggen van de transmissie
en recombinatie van erfelijke kenmerken (zie later). Te Brussel toonde de
plantkundige Léo Errera (1858-1908) bijzonder veel belangstelling voor de
plantenfysiologie vanuit een reeds grotendeels moleculair perspectief.
De loopbaan van Léon Fredericq (1851-1935), reeds besproken in een vorig
hoofdstuk, is door de combinatie van interdisciplinaire aspecten én een grote
specialisering een goede illustratie van de tendensen in de biologie rond de
eeuwwisseling. Fredericq onderzocht de functionele aspecten van de ademhaling
en de werking van het hart bij diverse organismen, van de ongewervelden tot de
mens. Zijn wetenschappelijke successen en charisma lagen aan de basis van een
bijzonder dynamische school voor vergelijkende fysiologie te Luik.
Marcel Florkin (1900-1979), medicus van vorming en leerling van Léon Fredericq,
zou zich toeleggen op de vergelijkende analyse van belangrijke fysiologische functies
zoals de ademhaling (typering van de zuurstoftransporterende
ademhalingspigmenten), de osmoseregulatie bij ongewervelde en gewervelde zeeen landdieren, en de elektrische eigenschappen van zenuwen en spieren. Hij
ontwikkelde het begrip ‘biochemische evolutie’, cor-
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relatief met de morfologische evolutie van de levende wezens. Hij was één van de
eerste onderzoekers die de evolutie van proteïnen bestudeerde door vergelijking
van in verschillende soorten geïsoleerde homologe proteïnesequenties. Als auteur
van talrijke werken over biochemie en over de geschiedenis van deze discipline
stond Florkin, die in Luik belast werd met de organisatie van de eerste lessen
biochemie, mee aan de wieg van de Belgische Vereniging voor Biochemie (1951),
waarvan hij de eerste voorzitter werd. Via die vereniging droeg hij bij tot de oprichting
van de International Union of Biochemistry, en ook daarvan werd hij de eerste
voorzitter. Florkin zou eveneens belangrijke politieke functies bekleden bij het
Ministerie van Nationale Opvoeding, de UNESCO en de
Wereldgezondheidsorganisatie.
Na medische studies aan de Université libre de Bruxelles en meerdere
buitenlandse stages, onder meer bij W.B. Cannon te Boston, voegde Zénon M.
Bacq (1903-1983) zich te Luik bij de groep van Fredericq; hij nam er de cursussen
dierfysiologie en algemene pathologische fysiologie voor zijn rekening. Zijn onderzoek
bestreek vooral de elektrocardiografie, de metabolismeregulatie, en de
neurohormonale transmissie in de synapsen en de knopen van de autonome
zenuwstelsels. Conceptueel gezien droeg Bacq bij tot de bepaling van het begrip
chemische communicatie. Hij speelde tevens een belangrijke rol in de ontwikkeling
van de moleculaire farmacologie, vooral door een aantal specifieke therapeutische
instrumenten op punt te stellen, onder meer door het onderzoek van de
stralingsafwerende eigenschappen van bepaalde chemische stoffen.
Te Brussel resulteerden de onderzoekingen van Jules Bordet (1870-1961) in
fundamentele bijdragen tot de fysiologie en de bacteriologie. Hij was directeur van
het Pasteurinstituut van Brabant van 1901 tot 1940 en titularis van de eerste leerstoel
bacteriologie aan de faculteit Geneeskunde van de universiteit van Brussel. Bordet
werd internationaal erkend voor zijn bijdragen in de immunologie (bepaling van de
rol en het karakter van het bloedcomplement) en de bacteriologie en ontving in 1919
de Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde.

Jules Bordet. Brussel, Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪

Na medische studies aan de Université libre de Bruxelles, vervolledigd met stages
aan het Institut Pasteur te Parijs en het Rockefeller Institute te New York, werkte
André Gratia (1893-1950) op het departement bacteriologie van Jules Bordet. Gratia
bestudeerde de rol van microscopische agenten bij de overdraagbare
autolysefenomenen van stafylokokken. Hij legde de link tussen deze ‘stafylofagen’
en de door Twort en d'Hérelle onafhankelijk van elkaar ontdekte bacteriofagen,
waarmee hij tegelijk het bestaan aantoonde van een massa lytische agenten. De
studie van deze micro-organismen bracht Gratia tot het isoleren van meerdere
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interessante enzymen, zoals het eerste voorbeeld van colisines, antibiotica die een
belangrijke rol spelen in de bacteriegenetica. In 1932 werd Gratia gevraagd om aan
de universiteit van Luik de lessen bacteriologie en parasitologie te geven. Hij richtte
zich vooral op de studie van de planten- en insectenvirussen. De microbiologie zou
gedurende enige tijd een opmerkelijke bloei beleven aan het CERIA (Centre d'Etudes
et de Recherches des Industries Alimentaires) te Brussel, onder leiding van
Jean-Marie Wiame, die samen met zijn medewerkers onderzoek deed naar de
analyse van de regulatiemechanismen van het stikstofmetabolisme in gist.
De universiteit van Gent kon, in de persoon van Corneel Heymans (1892-1968),
eveneens rekenen op een internationaal gerenommeerd fysioloog.
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Corneel Heymans ontving voor zijn onderzoek de Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde
(1938). Gent. Universiteit Gent, Heymans Instituut voor Farmacologie ▪

Met behulp van een delicate orgaanperfusietechniek slaagde hij erin de rol van de
encefalobulbaire centra bij de controle van de hart- en ademhalingsactiviteiten bij
de hond aan te tonen. Best bekend werd hij uiteraard door zijn werk op het gebied
van de fysiologie en de farmacologie van de carotis sinus en de baroreceptoren van
de aorta, die hem in 1938 de Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde bezorgden.

▪ Het ei en zijn ontwikkeling
De reproductie en de ontwikkeling van de meercellige organismen behoren tot de
meest fascinerende problemen in de biologie. De experimentele analyse van deze
problemen zorgde in België gedurende de hele 20ste eeuw voor een reeks erg
succesvolle onderzoeken. Op het einde van de 19de eeuw waren erfelijkheid en
embryo-ontwikkeling in de geest van experimentele biologen zoals Jean-Baptiste
Carnoy (1836-1869) aan de universiteit van Leuven of Edouard Van Beneden
(1846-1910) aan de universiteit van Luik nauw met elkaar verbonden. Beide
onderzoekers lagen aan de basis van zeer productieve scholen. Ze gaven onder
meer minutieuze beschrijvingen van de verdichting van chromatine in chromosomen,
en van de verdeling van de chromosomen in de loop van celdelingen. In 1882
slaagde Van Beneden erin de meiose te verklaren, de celdeling die sporen of
gameten voortbrengt en die de basis vormt van de erfelijkheid.
Albert Brachet (1869-1930), een leerling van Edouard Van Beneden, bracht het
grootste deel van zijn loopbaan door aan de medische faculteit van de Université
libre de Bruxelles. Als pionier van de experimentele analyse van de
embryo-ontwikkeling in België, een benadering die hij omschrijft als ‘causale
embryologie’, kreeg Brachet vooral erkenning voor zijn werk over de embryologie
van de vertebraten. Albert Dalcq, één van Brachets leerlingen, nam het onderwijs
van de anatomie en de menselijke embryologie, en ook de leiding van het
laboratorium over. In de loop van de jaren '20 had Dalcq vooral aandacht voor de
cytologische analyse van de spermatogenese, evenals voor de analyse van de
parthenogenese en de mitose. In de jaren '30 legde Dalcq zich toe op de studie van
de eerste stappen van de embryo-ontwikkeling (van de bevruchting tot de gastrulatie).
Zijn markante synthese van het experimenteel onderzoek, uitgevoerd
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in meerdere laboratoria, werd vervat in twee boeken, Form and Causality in Early
Development (1938) en L'oeuf et son dynamisme organisateur (1941). In deze
werken kwam Dalcq tot een algemene theorie van de vroege embryo-ontwikkeling,
opgesteld in samenwerking met Jean-Jules Pasteels (1906-1991).
Deze theorie combineert het bestaan van een initiële heterogeniteit in het ei met
de mogelijkheid van regulatiefenomenen. Aldus maakt de initiële structuur van het
ei het op gang komen van een cascade van differentiatieprocessen mogelijk. Deze
‘epigenetische’ processen worden gestuurd door een dynamische combinatie van
‘gradiënten’ en ‘velden’, d.w.z. van variaties in de concentraties van morfogenetische
substanties in het ei in ontwikkeling. Volgens Dalcq en Pasteels kunnen de effecten
van deze gradiënten en velden worden voorgesteld door eenvoudige wiskundige
relaties, met producten en quotiënten, maar ook met actiedrempels. Hoewel de
inspanningen van de embryologen met het oog op de identificatie van dergelijke
morfogenetische substanties decennialang zonder resultaat zouden blijven, slaagde
Dalcq er toch in de lokalisering evenals de eigenschappen van enkele van deze
substanties te preciseren door rotatie- en centrifugeerproeven met bevruchte eieren.
Hij schoof het bestaan naar voor van een ‘corticaal veld’, verbonden met een
morfogenetische substantie die in contact is met de buitenste laag van het ei en
geprangd zit tussen twee membranen waardoor het bestand is tegen diverse fysische
verstoringen.
Dalcqs synthese, die boven de experimentele resultaten uitstijgt, werd eveneens
gekenmerkt door zijn bereidheid over een hele reeks traditionele dichotomieën in
de embryologie heen te stappen, bijvoorbeeld de tegenstelling tussen preformatie
en epigenese, of die tussen vorm en functie. Hoewel hij aan de oorsprong lag van
het bewijs van het bestaan van regulatiemechanismen in de loop van de ontwikkeling
van het zakpijpei, over het algemeen beschouwd als een mozaïek van vooraf
gedefinieerde gebieden, bleef Dalcq voortdurend hameren op het belang van de
aanwezigheid van initiële verschillen in ieder ei, verschillen zonder dewelke geen
enkele regulatie mogelijk zou zijn. Als embryoloog stond Dalcq ook heel open voor
de mogelijkheid van een potentiële actie van de genen in de loop van de ontwikkeling,
een openheid die contrasteert met de controverses tussen genetici en embryologen
in de Verenigde Staten.

▪ De moleculaire reductie
In de 20ste eeuw onderging de biologie een grote gedaanteverwisseling door het
contact met de scheikunde en de fysica. Talrijke biologen gingen immers de
karakteristieke structuren en processen van de levende wezens uitdrukken in
moleculaire termen. De verwondering over de morfologische diversiteit van het leven
maakte geleidelijk plaats voor de analyse van de onderliggende biochemische
mechanismen, wat onverwachte verwantschappen blootlegde. Terzelfdertijd maakte
de fijne analyse van de metabolismevariaties doorheen de levende wereld het
mogelijk de fylogenetische en functionele relaties tussen de soorten te preciseren.
Zoals boven reeds is gezegd, speelde Marcel Florkin een doorslaggevende rol
in de ontwikkeling van de biochemie in België en publiceerde hij honderden
wetenschappelijke artikels en meerdere handboeken. Op conceptueel vlak is hij de
bedenker van de begrippen ‘vergelijkende biochemie’ en ‘moleculaire evolutie’,
begrippen die hij in praktijk zou brengen en mee in het buitenland zou helpen
verspreiden. Met zijn dynamisme en buitengewone ondernemingszin werkte hij mee
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aan de uitgave van meerdere referentiewerken, waaronder Comprehensive
Biochemistry (36 delen, 1962-1986) en Comparative Biochemistry (7 delen,
1960-1964), en ook aan de organisatie van internationale congressen over
biochemie.
De Luikse expertise in biochemie zou zich nog verder verdiepen en diversifiëren
in de loop van de volgende decennia, door de ontwikkeling van onderzoekseenheden
die, vooral onder de leiding van Jean-Marie Frère, Joseph Martial en Jean-Marie
Ghuysen, een brede waaier van instrumenten voor proteïneanalyse en -engineering
wisten in te zetten.
In de loop van de jaren '40 had de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en
protocollen een zeer grote impact op het beeld dat biologen zich van de
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cel vormden. In het bijzonder technieken zoals de elektronenmicroscopie, de
ultracentrifugering en de radioactieve tracering zouden het mogelijk maken het
binnenste van de cel en structuren die onzichtbaar bleven voor de optische
microscoop bloot te leggen.
Meerdere Belgische wetenschappers speelden een hoofdrol bij het op punt stellen
en aanpassen van deze technieken voor de analyse van biologische weefsels. Hier
dienen we de bijdragen te vermelden van Emile Henriot (1885-1961), een in België
gevestigd Frans fysicus die hoogleraar was aan de Université libre de Bruxelles.
De elektronenmicroscoop, ontworpen en ontwikkeld in Duitsland, was aanvankelijk
niet geschikt voor de studie van levende organismen waarvan de weefsels de hevige
elektronenbombardementen slecht konden verdragen. De beelden van bacteriën
die met behulp van deze prototypes werden gemaakt, waren wazig en boden
bijgevolg weinig informatie. Tegelijk met Ernst Ruska (1906-1988) in Duitsland
bouwde Lucien Marton, een assistent van Emile Henriot, te Brussel een nieuw
prototype van de transmissie-elektronenmicroscoop. Marton werkte verder aan de
ontwikkeling van dit prototype in de Verenigde Staten. Hoewel deze microscoop
beter geschikt was voor de studie van de biologische monsters, konden er enkel
uiterst dunne structuren mee worden geobserveerd wegens de zwakke
penetratiekracht van de gebruikte elektronenbundel. Men moest dus wachten op
de ontwikkeling van technieken voor monsterpreparatie en op de ultramicrotoom ontworpen door Claude en Porter in New York - om de mogelijkheden van het
instrument geheel te benutten.
Daarvóór al bedacht Henriot een sterk presterende ultracentrifugemethode waarbij
een rotor werd aangedreven door samengeperste lucht. Henriots prototype werd
snel aangewend door Gratia en door de groep van het Rood Klooster te Brussel
(zie hierna), en diende als basis voor de ontwikkeling van de befaamde
Beckmann-microcentrifuges die weldra een vaste plaats zouden krijgen in de meeste
laboratoria voor moleculaire biologie.
Twee Belgen aan het Rockefeller Institute te New York gebruikten deze technieken
om de interne organisatie van de eukaryote cellen te onderzoeken. Albert Claude
(1899-1983) had door zijn medische studies aan de universiteit van Luik vooral
belangstelling voor de analyse van de oorzaken van kanker. In New York trachtte
hij de kankerverwekkende oorsprong van het Rous-sarcoom te isoleren. Dankzij de
ultracentrifuges van het Rockefeller Institute kon Claude celfractioneringsprotocollen
ontwikkelen en wist hij het bestaan van cytoplasmakorrels van verschillende grootte
aan te tonen. Reeds bij een relatief trage centrifugesnelheid sedimenteerden de
‘mitochondriën’, die een rol speelden bij het energiemetabolisme van de cel, alsook
diverse membraanfragmenten. Door veel snellere centrifugesnelheden te gebruiken,
slaagde Claude erin een onderscheid te maken tussen grotere en kleinere deeltjes,
de zgn. ‘microsomen’. Aanvankelijk beschouwde men deze laatste als de
kankerverwekkers. De biochemische analyse onthulde een samenstelling van
proteïnen, nucleïnezuren en fosfolipiden. Claude toonde ook aan dat deze granula
konden worden ‘geïnactiveerd’ met behulp van ultraviolette stralen, waarvan het
spectrum samenviel met het absorptiespectrum van deze stralen door de
nucleïnezuren. Maar controle-experimenten met gezonde weefsels onthulden al
gauw het bestaan van identieke deeltjes, wat bijgevolg de specifieke rol van de
microsomen in de oncogenese uitsloot.
Eveneens aan het Rockefeller Institute leidde het werk van George Pallade tot
de ontdekking van nog kleinere deeltjes, de ribosomen, vaak geïsoleerd in associatie
met lipide membranen afkomstig van de fragmentatie van een complex celorganel,
het zgn. ‘ergatoplasma’ of ‘encoplasmatisch reticulum’. George Palade bewees dat
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de microsomen van Albert Claude in feite bestonden uit fragmenten van deze
structuur. Nadat de ribosomen met elektronenmicroscopen werden zichtbaar
gemaakt, werd snel hun rol duidelijk bij een van de meest fundamentele en typische
processen van de levende wezens: de synthese van proteïnen (zie verder in deze
bijdrage).
De tweede Belg die in dit verband moet worden vermeld is Christian de Duve
o

( 1917). Zijn eerste onderzoeken hadden als ambitieuze doelstelling
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het mechanisme te ontrafelen van de actie van insuline op de lever. Daar hij inzag
dat een biochemische benadering noodzakelijk was, vulde de Duve zijn medische
vorming aan met een licentie in de scheikunde. Te Leuven leidde het werk van de
Duve tot de herontdekking van het hormoon glucagon, een antagonist van insuline.
Door deze ontdekking mocht de Duve aan de slag in het laboratorium van Gerty en
Carl Cory (Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde 1947), waar hij in
samenwerking met Earl Sutherland (Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde
1971) aantoonde dat glucagon wordt aangemaakt door de α-cellen van de eilandjes
van Langerhans in de alvleesklier. Terug in België bleef de Duve het gebruik van
ultracentrifugetechnieken combineren met biochemische instrumenten. Na
verbetering van de methode van fractionering via centrifugering in
dichtheidsgradiënten, poogde de Duve de karakteristieke enzymactiviteiten van de
verschillende verkregen fracties te bepalen. De verfijnde analyse van de zure
fosfatase- en oxydase-activiteiten bracht de Duve en zijn medewerkers tot het
karakteriseren van twee nieuwe celorganellen: de lysosomen en de peroxysomen.
Dankzij deze successen mocht hij vanaf 1962 werken aan het prestigieuze
Rockefeller Institute; hij bleef wel deeltijds actief aan de UCL.
Christian de Duve aan de UCL en Albert Claude aan de ULB speelden beiden
een belangrijke rol in de ontwikkeling van instituten die fundamenteel én
geneeskundig onderzoek integreerden en bevolkt werden met wetenschappers die
de meest geavanceerde moleculaire technieken beheersten. Het Institute of Cellular
Pathology (ICP) en het Institut Bordet bouwden vlug een grote internationale reputatie
op. Het werk van Albert Claude en Christian de Duve werd in 1974 gezamenlijk
bekroond met de Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde, een prijs die ze
deelden met hun Amerikaanse collega George Palade.

▪ De biologische macromoleculen
Van de vele klassen moleculen die men bij levende wezens ontmoet zijn er twee
die erg belangrijk zijn geworden voor de biologen van de 20ste eeuw.
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Christian de Duve met een centrifugeertoestel aan de Rockefeller University te New York
▪

Op de eerste plaats de proteïnen, waarvan sommige verrassende en gevarieerde
enzymatische eigenschappen bezitten. In de eerste helft van de 20ste eeuw konden
biochemici, vooral in Duitsland en Engeland, aantonen dat bepaalde proteïnen
betrokken zijn bij talrijke levensnoodzakelijke chemische reacties. Deze proteïnen,
die in alle levende wezens voorkomen, werden gezien als complexe verbindingen
van veel verschillende componenten, gekozen onder een twintigtal aminozuren,
soms aangevuld met suikergroepen. Omwille van deze fantastische eigenschappen
zouden de proteïnen algemeen en tot het begin van de jaren '50 worden aanzien
als de enige macromoleculen die in staat zijn de biologische variëteit en specificiteit
te verduidelijken.

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

208
De andere klasse moleculen die steeds belangrijker zou worden in de biologie is
die van de nucleïnezuren. In het begin werden twee types nucleïnezuren
geïdentificeerd in zeer verschillende organismen. Het eerste, in overvloed
aangetroffen in de thymus van dieren werd aanvankelijk ‘thymonucleïnezuur’
genoemd, een term die al gauw werd gewijzigd in desoxyribonucleïnezuur (DNA).
Het tweede, eerst geïsoleerd in gist, werd in het begin aangeduid met de term
‘zymonucleïnezuur’, maar is nu bekend onder de naam ‘ribonucleïnezuur’ (RNA).
In het begin van de eeuw had men vastgesteld dat thymonucleïnezuur (DNA) in
belangrijke hoeveelheden aanwezig is in de chromosomen. Dankzij de werken van
de groep van Thomas Hunt Morgan en van andere Amerikaanse genetici konden
precieze correlaties worden bepaald tussen de structuur van de reuzenchromosomen
van de speekselklieren van de Drosophila en de aanwezigheid van
mutantkenmerken. Dit mondde omstreeks 1915 uit in de formulering van de
‘chromosomenerfelijkheidsleer’. Maar behalve de aanwezigheid van nucleïnezuren
reveleerde de chemische analyse van de chromosomen ook de aanwezigheid van
proteïnen, die lange tijd werden gezien als voornaamste erfelijkheidsdrager.
Het is in die context dat Jean Brachet (1909-1988), leerling van Dalcq, zich ging
bezighouden met het karakteriseren van de nucleïnezuren in de loop van de
oögenese van de kikvorsachtigen. Begin jaren '30 toonde Brachet met behulp van
de Feulgenreactie, een recent op punt gezette cytochemische reactie, aan dat het
desoxyribonucleïnezuur wel degelijk een permanent bestanddeel van de
chromosomen is. Op basis van dit resultaat begon Brachet vervolgens met de
analyse van de synthese van nucleïnezuren tijdens de opeenvolgende celdelingen
van bevruchte eitjes.
In die tijd kwamen twee theorieën met elkaar in botsing. De eerste theorie,
gesteund door onder meer Jacques Loeb (1859-1924), spitste zich toe op de idee
van een de novo-synthese van de nucleïnezuren vanuit elementaire bestanddelen
(fosforzuur, suikers, purine basen en pyrimidines). De tweede theorie, vooral
verdedigd door de embryoloog Emil Godlewski (1847-1930), beweerde dat het
cytoplasma een reserve aan nucleïnezuren bevatte die geleidelijk migreerden in de
kern, waar de verdubbeling van de chromosomen plaatsvindt. De experimentele
resultaten verkregen met behulp van verschillende methodes waren met elkaar in
tegenspraak: enerzijds werd het behoud van de globale hoeveelheid nucleïnezuren
gesuggereerd (middels de dosering purine of fosforzuur), anderzijds een effectieve
synthese van desoxyribonucleïnezuur (met behulp van een reactie die specifiek de
aanwezigheid van desoxyribose reveleerde). Om deze contradictie op te lossen
kwam Brachet met de baanbrekende hypothese van de aanwezigheid van het
andere nucleïnezuurtype in de eitjes van dieren, tot dan toe exclusief geassocieerd
met de planten.
Brachet stelde vervolgens een nieuwe techniek op punt voor specifieke
cytochemische bepaling van de aanwezigheid van DNA en RNA in de cel. Deze
techniek, bekend als de Unna-Brachet-methode, berustte op het gebruik van
enzymen die specifiek het DNA (DNAse) of het RNA (RNAse) degraderen. Met
behulp van deze methode kon Brachet aantonen dat zijn hypothese over de
aanwezigheid van ‘plantaardig’ nucleïnezuur bij de dieren gegrond was; hij wees
erop dat het zee-egelei effectief een grote hoeveelheid RNA bevat. Meer zelfs,
Brachet kon weldra de aanwezigheid van RNA bepalen in meerdere types van cellen
en weefsels, zowel plantaardige als dierlijke.
Deze serie experimenten maakte het dus mogelijk celdeling en
chromosomenduplicatie hecht met elkaar te verbinden door de constante
aanwezigheid en zelfs een synthese van concomitant DNA. Argumenten die de
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fundamentele rol van het DNA in de erfelijkheidstransmissie ontkenden, waren in
één klap geëlimineerd. De vergelijkende analyse van de nucleïnezuren van diverse
types dierlijke en plantaardige cellen bracht Brachet tot nog een andere correlatie
die later heel belangrijk zou worden. Parallel met de groep van Torbjörn Cassperson
in Zweden stelde Brachet vast dat hoewel de hoeveelheid DNA per cel bijna gelijk
is in de verschillende celtypes van éénzelfde organisme, de hoeveelheid RNA wel
degelijk verschilt en een erg hoog niveau bereikt in de cellen die worden gekenmerkt
door een intense proteïnesynthese. Wetende
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De installaties van de groep van het Rood Klooster. Brussel, Archives de l'Université libre
de Bruxelles ▪

dat het essentiële van het DNA was gelokaliseerd in de celkern en dat de
proteïnesynthese voornamelijk plaatsvond in het cytoplasma (door de bovenvermelde
ribosomen te laten interveniëren), zag Brachet voor het RNA een intermediaire rol
weggelegd in de proteïnesynthese. Deze veronderstelling werd bevestigd door
verder onderzoek, ondernomen door de ‘groep van het Rood Klooster’, genoemd
naar de abdij vlakbij de laboratoria van Brachet en zijn collega's.
De bepaling van de rol van het RNA in de proteïnesynthese zorgde voor een ware
revolutie wat betreft de visie op de rol van de desoxyribonucleïnezuren. Reeds in
de jaren '40 hadden het werk van Oswald Avery, Colin M. MacLeod en Maclyn
McCarty aan het Rockefeller Institute geleid tot het identificeren van het DNA als
agens van de erfelijkheidsoverdracht van de besmettelijke bacterie pneumococcus.
Tegelijkertijd observeerde de biochemicus Erwin Chargaff intrigerende correlaties
in de verhoudingen van de verschillende basen in het DNA (adenine, thymine,
guanine en cytosine). In alle bestudeerde organismen lag de gemeten hoeveelheid
adenine immers heel dicht tegen die van thymine, en er was evenveel guanine als
cytosine. De dieperliggende reden van deze correlatie zou pas een tiental jaren
later worden gevonden.
Intussen besloten meerdere Amerikaanse onderzoekers, onder impuls van Max
Delbrück, zich te gaan concentreren op de analyse van een systeem bestaande uit
bacteriën en een groep parasietvirussen van deze bacteriën (‘bacteriofagen’). Hun
werk zou de vermoedens omtrent het DNA versterken. Vooral Alfred Day Hershey
en Martha Chase (1952) toonden aan dat het DNA van de bacteriofagen het enige
virusdeel is dat zelf in staat is de bacterie te penetreren en volstaat om de
reproductiecyclus van het virus in te leiden.
De nucleïnezuren worden gekenmerkt door een sterke absorptieband in het
ultraviolet, in de buurt van 2.600 Angström. De purine- en pyrimidinebasen die in
hun samenstelling voorkomen, hebben elk een karakteristiek spectrum dat men
onder enigszins andere vorm terugvindt in de meer complexe bestanddelen
nucleosiden, nucleotiden en polynucleotidenketens. Omstreeks het einde van de
jaren '40 werden duidelijke gegevens over deze spectra beschikbaar dankzij
o

onderzoek van Chargaff en Hotchkiss. Te Brussel gebruikte René Thomas ( 1928),
die een doctoraatsthesis begon onder de leiding van Jean Brachet, deze gegevens
om een
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‘theoretisch’ spectrum te berekenen dat rekening hield met de spectra van de
nucleotiden en met hun verhoudingen in het DNA-molecule. Hij constateerde dadelijk
een grote discrepantie tussen de berekende absorptiecoëfficiënten (in atoomgram
van P) en die van het natief DNA: de absorptiecoëfficiënt van 2.600 Angström van
de bestanddelen is met bijna 40% gereduceerd in het natief DNA. Deze discrepantie
verdwijnt (hyperchroomeffect), niet alleen wanneer men het DNA hydrolyseert (wat
aantoont dat zij niet te wijten is aan een meetfout), maar ook, en dat is een essentieel
punt, wanneer de nucleïnezuuroplossing wordt onderworpen aan een van de
meerdere zachte behandelingen waarvan bekend is dat zij geen effect hebben op
de covalente binding tussen nucleotiden. Besluit (sindsdien meermaals bevestigd):
het natief DNA bezit een secundaire structuur van zwakke bindingen
(waterstofbindingen en/of Van der Waalskrachten) verantwoordelijk voor het
absorptiedeficit; deze secundaire structuur kan verdwijnen (denatureren) als gevolg
van zachte condities, wat de toename van de UV-absorptie veroorzaakt.
De structuurstudie (Rosalind Franklin en Maurice Wilkins, 1953) en de
modelvorming (James Watson en Francis Crick, 1953) van de DNA-moleculen te
Cambridge, Engeland, zou vrij vlug het bekende ‘dubbelhelix’-model opleveren. Dit
model houdt rekening met het feit dat elk stukje DNA bestaat uit een keten
nucleotiden die op covalente wijze met elkaar zijn verbonden. Deze laatste kunnen
ook een binding aangaan met de nucleotiden van een complementair stukje dankzij
meerdere specifieke waterstofbindingen die een chemische complementariteit laten
optreden tussen de basen adenine en thymine, evenals tussen de basen guanine
en cytosine. Deze complementariteit van de sequenties basen die de twee stukjes
van de dubbelhelix vormen, verklaart dus de correlaties die Chargaff had vastgesteld.
Het model bekoorde door zijn eenvoud en schoonheid, maar bovendien suggereerde
het een verleidelijk mechanisme (complementaire synthese van stukjes DNA) voor
de overdracht van erfelijke informatie in de loop van de celvoortplanting.
Omstreeks het einde van de jaren '50 hebben de elegante genetische
experimenten van Benzer over de recombinatie van de bacteriofagen ondubbelzinnig
aangetoond dat het genetisch materiaal zich gedraagt als een lineaire verbinding
van ondereenheden, en dat tot op het intragenetisch niveau. Tegelijk bewees Sydney
Brenner de colineariteit tussen gen en proteïne. De onderliggende mechanismen
van deze colineariteit moesten nog worden bepaald. Meerdere groepen stortten
zich op de ontcijfering van de ‘genetische code’ met behulp van theoretische en
experimentele instrumenten.
Daarnaast begonnen meerdere Duitse en Amerikaanse onderzoeksgroepen
ernstige belangstelling te tonen voor het RNA, in het bijzonder voor zijn rol bij de
overdracht van een virale ziekte die de tabaksplanten trof. Het betreffende virus,
het ‘Tobacco Mosaic Virus’ of kortweg TMV, werd gezuiverd, geanalyseerd en zelfs
gekristalliseerd, en dat gaf een structuur gevormd door RNA en proteïnen. Met
behulp van ribonuclease (een enzym dat het RNA aantastte) en analogen van uracil
(specifieke mutagene agenten van het RNA) toonde Raymond Jeener (1904-1995)
te Brussel de noodzaak aan van de integriteit van het RNA voor de ziekteoverdracht.
Het bewijs van het bestaan van een specifieke periode van gevoeligheid van het
virus voor ribonuclease bracht Jeener tot het bepalen van een verband met de
experimenten uitgevoerd op bacterievirussen (‘bacteriofagen’) door Hershey en
Chase in de Verenigde Staten. Jeener zou voor het RNA van het TMV-virus een
equivalente erfelijkheidsrol voorstellen, wat vrij snel werd aangetoond door
infectieproeven met mutante virussen (Tsugita en Fraenkel-Conrat in de Verenigde
Staten), gebruikmakend van gezuiverd viraal RNA (Gierer en Schramm in Duitsland).
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Andere proeven, uitgevoerd in het Rood Klooster door Jeener, Maurice Errera,
Adrienne Ficq en Perry, lieten toe een onderscheid te maken tussen verschillende
RNA-fracties, gekenmerkt door een specifieke vernieuwingsgraad en welbepaalde
intracellulaire lokalisaties.
o

In samenwerking met Hubert Chantrenne ( 1918) bewees Jean Brachet de
persistentie van de proteïnesynthese in eencellige geënucleëerde algen
(Acetabularia), dus zonder nucleair DNA! Brachet hielp zelfs met de regeneratie
van celstructuren in cel-
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fragmenten zonder kern, met inbegrip van structuren die duidelijk onder de controle
vielen van genetische factoren volgens de werken van Hamerling.
Eind jaren '50 had de groep van het Rood Klooster dus een indrukwekkend geheel
van experimentele resultaten bij elkaar gebracht dat duidelijk de betrokkenheid
suggereerde van het RNA bij de proteïnesynthese, waarbij overdracht van
erfelijkheidsinformatie van de kern naar het cytoplasma mogelijk was. Rond dezelfde
tijd konden François Jacob en Jacques Monod dankzij hun onderzoek over de
inductie van een bijzondere bacteriofaag en over de genetische controle van de
expressie van de noodzakelijke enzymen voor het gebruik van lactose bij de bacterie
Escherichia coli, komen tot een precieze definitie van de eigenschappen van het
zgn. ‘messenger-RNA’ (m-RNA), dat verschilt van het ribosomaal RNA. Andere
experimenten, uitgevoerd in de Verenigde Staten, toonden het bestaan en de rol
aan van een specifieke RNA-fractie in de proteïnesynthese bij de bacteriën. Het
boodschapper-RNA zou in de Verenigde Staten zeer snel een cruciale rol gaan
spelen in de biochemische in vitro-experimenten met het oog op

Raymond Jeener en Jean Brachet in 1953. Brussel, Archives de l'Université libre de Bruxelles
▪

het ontcijferen van de genetische code. Maar het was nogmaals de groep van het
Rood Klooster die als eerste een m-RNA van eukaryote cellen isoleerde, namelijk
dat van konijnenhemoglobine. In samenwerking met John Gordon ging de groep
van Chantrenne zelfs de specifieke rol in vivo van dit RNA aantonen; men injecteerde
het in Xenopeovocyten, wat leidde tot de synthese van konijnenhemoglobine door
Xenope-ovocyten!
Gesterkt door deze successen zouden Brachet, Jeener en Chantrenne, later
bijgestaan door Maurice Errera, René Thomas, Paulette van Gansen, Maurice
Steinert en vele anderen, voldoende financiële en institutionele steun vergaren om
in het begin van de jaren '60 het eerste departement in België uit te bouwen dat
volledig aan de moleculaire biologie was gewijd, met gespecialiseerde eenheden
in de embryologie, de immunologie, de cytologie, de biochemie, de biofysica, de
radiobiologie, de genetica en de virologie.

▪ Moleculaire genetica
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Meerdere Belgische onderzoekers hebben een doorslaggevende rol gespeeld in
de structurele en functionele analyse van de levende organismen op moleculair
niveau. Centrale concepten als ribosomen, lysosomen, m-RNA zijn verankerd in
het werk van Belgische onderzoekers, actief in België of in het buitenland. Toch zou
in België, waar mensen als Van Beneden en Carnoy de basis hadden gelegd van
een cytologische interpretatie van de genetica, de ontwikkeling van dit domein lang
stagneren. Een uitzondering hierop vormde het onderzoek in de toegepaste genetica
met betrekking tot de botanica en de agronomie, bijvoorbeeld aan de Facultés
agronomiques de Gembloux.
Te Brussel voelde Jean Brachet dit tekort goed aan. Hij stuurde meerdere van
zijn studenten op stage naar gereputeerde buitenlandse laboratoria om er degelijke
ervaring in genetica op te doen. René Thomas verbleef zo enige tijd in het
laboratorium van de Ephrussi's te Parijs en in dat van Alfred Hershey te Cold Spring
Harbour in de Verenigde Staten. Terug in Brussel (1958), ontwikkelde hij eigen
onderzoeksprojecten over de
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regulering van de genexpressie bij de bacteriofaag lambda.
Enkele jaren daarvoor hadden Jacob en Monod het bestaan kunnen aantonen
van een bijzondere klasse genen, de zgn. ‘regulatorgenen’. Hun rol is in essentie
de regulatie van expressie van andere genen die in het algemeen coderen voor
diverse proteïnen. Zij hadden geponeerd dat het actiemechanisme van deze
regulatorgenen een proteïne, een zgn. ‘repressor’, liet interveniëren die het DNA
direct kon beïnvloeden en de transcriptie van één of meerdere naburige genen,
gegroepeerd binnenin éénzelfde eenheid, het zgn. ‘operon’, kon blokkeren. De
inductie van de genexpressie kon dus worden verklaard door kleine signaalmoleculen
die zich kunnen binden met de repressor, waardoor de affiniteit van deze laatste
voor bepaalde sites van het DNA drastisch daalt. Dit model van negatieve regulering,
dat rekening hield met de resultaten voor verschillende bacteriële functies, in het
bijzonder met de inductie van genen die nodig zijn voor het gebruik van de
suikerlactose, werd door de meeste biologen snel aanvaard en is zelfs veralgemeend
naar de regulering van de genexpressie en de differentiatie bij de hogere organismen.
In die context bewees de groep van René Thomas omstreeks het midden van de
jaren '60 het bestaan van een directe positieve controle van de zgn. ‘late’ functies
van de faag. Rond dezelfde tijd behaalden Engelsberg en Dove in de Verenigde
Staten vergelijkbare resultaten. Vanaf dan was het onmogelijk nog langer het bestaan
of het belang te ontkennen van de positieve regulatiefactoren (activering) naast de
negatieve factoren (repressie) van Jacob en Monod. Op de eerste successen van
de groep Thomas volgden nog veel andere, wat in eerste instantie leidde tot de
ontwikkeling van een bloeiende school in bacteriegenetica. Meerdere leerlingen van
Thomas gingen zich bezighouden met de regulering van de genexpressie bij de
hogere organismen, van het fruitvliegje over de muis tot de mens. Een illustratie
van deze bloeiperiode is de loopbaan van Jean-Pierre Lecocq (1947-1992), een
leerling van Thomas die de leiding zou krijgen van het Franse bedrijf Transgène,
dat onder meer aan de basis ligt van het hondsdolheidvaccin voor vossen.
Omstreeks het begin van de jaren '70 zou Thomas zelf, verbluft door de
complexiteit van de reguleringen die in het geval van de faag lambda aan het licht
waren gekomen, zich wagen aan de dynamische analyse van de netwerken van
genregulering. Hij ontwikkelde onder meer een geavanceerd logisch formalisme dat
bijzonder geschikt was voor de kwalitatieve denktrant van de genetici. Op basis van
de studie van diverse reguleringsnetwerken toonde Thomas de overwegend
dynamische rol aan van de circulaire reguleringsequenties of ‘terugslaglussen’.
Thomas suggereerde dat de lussen of zgn. ‘positieve circuits’ (d.w.z. waarbij een
even aantal negatieve interacties is betrokken) een fundamentele rol spelen in de
processen van de celdifferentiatie.
De groep Thomas is lang niet de enige die op betekenisvolle wijze heeft
bijgedragen tot een beter inzicht in de mechanismen van de genexpressie. Walter
o

Fiers ( 1931) van de universiteit van Gent hield zich vanaf de jaren '60 bezig met
het bepalen van de structuur en de sequentie van het genetisch
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Walter Fiers, Privé-verzameling ▪
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De eerste sequentie van een gen en de eerste sequentie van een totaal genoom werden
gepubliceerd door Fiers en medewerkers, respectievelijk in 1972 en 1976. Het betrof het
manteleiwitgen en het genoom van het virus Bacteriofaag MS2. De figuur toont de sequentie
van het gen zoals afgebeeld in de krant The New York Times van 24 september 1972 ▪

materiaal van meerdere virussen. Tijdens een postdoctorale stage aan het California
Institute of Technology bewees Fiers, in samenwerking met Sinsheimer, eerst de
circulariteit van de DNA-keten van de bacteriofaag ΦΧ174. Terug in Gent begon hij
met een hele reeks experimenten die hem in staat stelden om vanaf 1976 de eerste
sequentie te publiceren van een compleet genoom, het virus MS2, waarvan het
genetisch materiaal bestaat uit een lange RNA-keten (3.569 nucleotiden). De analyse
van deze sequentie zou snel leiden tot een beter begrip van de diverse biologische
eigenschappen van het virus, alsook van de structuur van de genen (begin, einde,
enz.).
In de jaren '70 kreeg de snelgroeiende groep van Fiers belangstelling voor de
analyse van een ander virus, het virus SV40. Dit virus met DNA is in staat zich te
vermenigvuldigen in diverse stamcellen van zoogdieren, en is van groot medisch
belang omwille van zijn vermogen tot inductie van de tumortransformatie van
bepaalde cellen. De groep Fiers publiceerde in 1978 de complete sequentie van
SV40 in het beroemde tijdschrift Nature, parallel met S. Weismann van de universiteit
van Yale in de Verenigde Staten. Tegelijk stond Fiers aan de basis van de
karakterisering van de eerste sequentie van een oncogen, d.i. een gen met
transformatie-eigenschap. Dit werk moest eveneens de basis vormen van het
onderzoek van één van de eerste ‘tumor suppressor genes’: het gen dat codeert
voor de factor ‘p53’.
Een ander virus, het ‘influenzavirus’ of griepvirus, dodelijk voor de mens, ging
weldra centraal staan in het onderzoek van de groep Fiers. Het werk van die groep
leidde eerst tot de identificatie van de voornaamste proteïnen van het virus die door
het immuunsysteem worden herkend, vervolgens tot de karakterisering van het
mechanisme waardoor het virus ontsnapt aan het immuunsysteem van het
geïnfecteerd organisme - een mechanisme dat zorgt voor de accumulatie van
mutaties in deze doelproteïnen. De verfijnde kennis van dit mechanisme moest
spoedig uitmonden in het op punt stellen van vaccins die lange tijd bescherming
bieden tegen het virus.
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De organisatie van de genen gecodeerd door het oncogeen virus SV 40. De genen ‘small-t’
en ‘large-T antigen’ zijn oncogenen, verantwoordelijk voor het tumorinducerend vermogen
van dit virus. De totale sequentie van het genoom van het dierlijk virus SV 40 werd in 1978
gepubliceerd in Nature ▪

In de loop der jaren heeft de groep Fiers meer dan honderd mensen aangeworven;
ze werden ondergebracht in het Laboratorium voor Moleculaire Biologie van de
Faculteit Wetenschappen van de Gentse universiteit. De groep ging zich tevens
richten op de cloning, sequenering en analyse van een hele reeks genen die
betrokken zijn bij de immunorespons van de zoogdieren. Met behulp van ‘genetic
engineering’ zouden Fiers en zijn medewerkers bijzonder veel belangstelling gaan
tonen voor diverse moleculen die betrokken zijn bij de communicatie tussen de
verschillende cellen van het immuunapparaat, waaronder het β-interferon, het
γ-interferon en het interleukine-2, in het kader van samenwerkingscontracten met
het farmaceutisch bedrijf Biogen. Deze indrukwekkende lijst werd nog aangevuld
met de cloning en de karakterisering van een antikankerfactor, de ‘tumour necrosis
factor’ (TNF). Al deze resultaten samen maakten de weg vrij voor diverse
therapeutische strategieën, in de eerste plaats in het kader van de strijd tegen
verschillende kankers.
o

Marc Van Montagu ( 1933),een leerling van Laurent Vandendriessche, speelde
eveneens een belangrijke rol in de ontwikkeling van de moleculaire biologie in België,
vooral op het vlak van de planten, hun ziekteverwekkers en microbensymbionten.
In navolging van Fiers handelden Van Montagu's eerste werken in essentie over
de biochemische en genetische analyse van bacteriofagen, vooral de hoger vermelde
RNA-bacteriofaag MS2. Terwijl Fiers zich concentreerde op de biochemische
aspecten, in het bijzonder op sequenering, wierp Van Montagu zich op het isoleren
van diverse mutanten (mutaties die ‘stop codonen’ introduceren (of DNA-tripletten
die voor geen enkel aminozuur coderen) in het genoom van de faag, en ‘suppressor’
bacteriemutanten die in staat zijn bepaalde van deze stopcodonen te negeren).
Deze mutanten kunnen een licht werpen op de functioneringswijze van de faag en
zijn interactie met de gastbacterie E. coli.
o

In samenwerking met een andere Gentenaar, Jozef Schell ( 1935), ging Van
Montagu zich eveneens interesseren voor de bacteriofagen die een andere bacterie,
Agrobacterium tumefaciens, infecteren. Deze bacterie bleek een erg interessante
eigenschap te hebben: ze induceert de tumorvorming in bepaalde planten. Als
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leerling van de Gentse hoogleraar in microbiologie Joseph Deley toonde Schell
belangstelling voor de taxonomie van de bacteriën, evenals voor de
conjugatiemechanismen die bepaalde bacteriën toelaten DNA uit te wisselen,
fenomenen die hij zich eigen heeft kunnen maken tijdens een stage in het
laboratorium van Bill Hayes te Londen. Schell en Van Montagu, die materiaal en
personeel deelden, gingen zich geleidelijk concentreren op de analyse van het
systeem dat wordt gevormd door Agrobacterium tumefaciens en enkele planten die
door deze bacterie worden geparasiteerd, vooral de in een laboratorium erg
gemakkelijk te kweken Arabidopsis thaliana. Beide onderzoekers en hun
medewerkers wisten op die manier geleidelijk het inductiemechanisme van
plantentumoren te ontrafelen, waardoor de vitale functies van de geïnfecteerde plant
worden ‘afgeleid’ ten voordele van de bacterie. De meeste bacteriefuncties die er
bij betrokken zijn, werden gelokaliseerd op een plasmide, d.w.z. in een klein
DNA-segment dat vreemd is aan het bacterie-
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chromosoom. Schell, Van Montagu en hun medewerkers toonden aan dat alleen
de transfer van dit plasmide naar een gastheerplant volstaat om de tumorvorming
te induceren.
Op basis van deze resultaten kon een efficiënte techniek voor de genetische
transformatie van planten op punt worden gezet, wat de weg vrijmaakte voor
ontelbare toepassingen in de agronomie. De ontwikkeling van de moleculaire
plantenbiologie nam een vliegende start en de achterstand ten opzichte van de
moleculaire dierenbiologie werd snel ingehaald. Hoewel Schell België verliet om
directeur te worden van één van de prestigieuze Max Planck-instituten in Duitsland,
bleef Van Montagu te Gent een bloeiend laboratorium leiden dat in het begin van
de jaren '90 meer dan 200 personeelsleden telde. Internationaal erkend als pionier
van de moleculaire plantenbiologie zorgde de groep Van Montagu ook voor meerdere
belangrijke technologische innovaties in het domein van de genomenstudie of
‘genomics’ (karakterisering van de genexpressie door een methode gebaseerd op
de analyse van de verdeling van de restrictiefragmenten van de m-RNA-moleculen).
De strategie van Fiers, Schell en Van Montagu, gebaseerd op de lokalisering,
cloning, sequenering en analyse van de expressie van genen of virussen met een
medisch of agronomisch nut, vindt zijn oorsprong in de eerste fundamentele werken
van de groep over de bacteriofagen. Deze strategie werd toegepast in talrijke
laboratoria over de hele wereld en zou erg succesvol blijken. Steeds meer biologen
kregen vertrouwen in deze weliswaar reductionistische maar vooral benijdenswaardig
efficiënte benadering van het geheel van levensfuncties in termen van genen,
proteïnen en moleculaire interacties tussen beide. Deze benadering mondde in de
jaren '90 uit in diverse sequenering-projecten van complete genomen van levende
organismen, van de bacteriën tot de mens. Tegenwoordig zijn reeds een tiental
bacteriegenomen volledig gekend, alsook het complete genoom van een eencellig
eukaryoot organisme, de gist Saccharomyces cerevisiae. Dat laatste resultaat is
verkregen in het kader van een opmerkelijk internationaal samenwerkingsproject
van tientallen Europese laboratoria, gestart

In 1980 isoleerden Fiers en medewerkers, in samenwerking met twee andere Belgische
laboratoria, het menselijk Interferon-β gen, en zij waren de eerste om dit gen in bacteriën
tot expressie te brengen. Een figuur uit de publicatie in Nature toont de scheiding volgens
groote, van eiwitten afkomstig van de getransformeerde bacteriën, op de verwachte plaats
werd inderdaad menselijke interferon activiteit aangetoond ▪
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De Tumor Necrose Factor - gen van de muis - werd in 1985 te Gent geïsoleerd door de
groep Fiers. Men toonde aan dat in samenwerking met interferon-γ TNF inderdaad diverse
tumoren bij de muis doet regresseren. De figuur toont een atoommodel van het trimeer TNF.
Deze factor interageert met twee verschillende receptoren op de cellen. Aminozuurresten
betrokken bij deze interacties werden geïdentificeerd en op deze basis werden TNF mutanten
gemaakt die slechts op één van beide receptoren binden. Wegens ernstige toxiciteit wordt
TNF slechts op zeer beperkte schaal toegepast in de kankertherapie. TNF is echter de
belangrijkste factor verantwoordelijk voor chronische ontstekingen: daarom worden anti-TNF
geneesmiddelen veelvuldig, en met succes, toegepast onder meer voor behandeling van
reumatoïde artritis en de ziekte van Crohn ▪
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Marc Van Montagu en Josef Schell. Gent, Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen ▪

op initiatief van André Goffeau (UCL). Onder meer de Brusselse groep van Marcelle
Granson en zijn opvolger Bruno André nam er aan deel. De sequenering van het
genoom van het eerste meercellige organisme, een draadworm, is sinds kort voltooid
in Engeland, terwijl de genomen van de drosophila en van de plant A. thaliana in
de loop van het jaar 2000 afgewerkt worden, onder meer dankzij de medewerking
van de groep Van Montagu uit Gent. De complete sequentie van een modelgenoom
van de mens, het resultaat van een assemblage van sequenties die afkomstig zijn
van diverse celstammen en van verschillende individu's, zou binnen enkele jaren
moeten zijn voltooid.
Hoewel zeer recent, heeft de systematische sequenering van genomen de manier
van werken van de biologen al sterk veranderd. Ze worden steeds meer
geconfronteerd met de noodzaak om een zeer groot aantal sequenties te stockeren,
te ordenen, te vergelijken en te analyseren, waardoor ze noodzakelijkerwijs hun
toevlucht moeten nemen tot krachtige computers en software. Een nieuwe discipline
is reeds in ontwikkeling: de bio-informatica. De analyse van de al voltooide genomen
heeft geleid tot meerdere verrassende vaststellingen. Een belangrijk deel (circa een
derde) van de genen die in deze genoomsequenties zijn geïdentificeerd, lijkt op
niets dat al gekend was. Bovendien levert de vergelijking tussen de genomen
belangrijke informatie over de origine en de diversificatie van de levende organismen.
De vergelijkende analyse van de genoomsequenties en van de gebruiksfrequentie
van de verschillende DNA-tripletten die voor eenzelfde aminozuur coderen,
suggereert het bestaan van mechanismen voor horizontale transfers van gengroepen
tussen verschillende soorten.
De technologische component neemt een steeds belangrijker plaats in: cf. de
ontwikkeling van machines voor automatische sequenering en - vooral tijdens de
laatste jaren - het op punt stellen van technieken voor simultaananalyse van de
expressie van duizenden parallelgenen (‘DNA chips’). Daar elk van deze machines
miljoenen kost, wordt het voor laboratoria van bescheiden
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omvang steeds moeilijker om ze te verwerven. Het blijkt dus meer en meer
noodzakelijk een associatie aan te gaan met andere groepen op Belgisch, Europees
of mondiaal niveau. Vlaanderen is zich van deze noodzaak bewust. Recentelijk
heeft het een netwerk van laboratoria gevormd, een soort instituut ‘zonder muren’
dat ruime middelen krijgt van het gewest om mee te dingen naar de fantastische
wetenschappelijke en economische inzet aangereikt door de nieuwe biotechnologie.

▪ Van het organisme tot het ecosysteem
Veel markante ontwikkelingen van de 20ste-eeuwse biologie blijken in essentie het
resultaat te zijn van een steeds fijnere analyse van de karakteristieke structuren en
processen van de levende wezens tot op het moleculaire niveau. Dat betekent
echter niet het einde van studies van de levende wezens op macroscopisch niveau.
Integendeel, tegelijkertijd is een omgekeerde tendens merkbaar naar een
geïntegreerde analyse van de diergemeenschappen en van hun afhankelijkheidsof competitieverhoudingen. De vestiging van meerdere onderzoeksstations in
Wallonië, aan de kust en in Brussel maakt de ontwikkeling mogelijk van universitaire
onderzoeksprojecten die nauw verband houden met terreinstudies. De algemene
achteruitgang van het milieu in België zette onze zoölogen en botanisten aan tot
steun en deelname aan het beheer van meerdere natuurreservaten.
Te Luik bijvoorbeeld specialiseerde een equipe onder impuls van Marcel Dubuisson
zich in marinebiologie of ‘oceanologie’; zij stimuleerde onder meer de creatie van
een internationaal oceanografisch station op Corsica en de ontwikkeling van een
gespecialiseerd derde cyclusprogramma aan de universiteit van Luik.
Daarnaast namen veel Belgische biologen deel aan wetenschappelijke expedities
in het buitenland, voornamelijk in de streek van de grote meren in Midden-Afrika.
Zij brachten talrijke biologische monsters mee die onze natuurhistorische musea
verrijkten en als basis dienden voor nieuwe studies in de systematiek en de
vergelijkende anatomie.
Met een dergelijke traditie en de vele groepen onderzoekers en leraars in
systematiek en planten- en dierenanatomie kon België niet achterblijven wat betreft
de ontwikkeling van nieuwe biologische disciplines zoals de ethologie of de ecologie.
Te Gent verrichtte Victor Willem (1866-1952), wiens onderzoek praktisch alle takken
van het dierenrijk beslaat, pionierswerk in beide disciplines. Te Leuven maakten de
o

werken van Georges Thinès ( 1923) over het gedrag van vissen de precisering
mogelijk van de voorwaarden en de beperkingen van hun visuele perceptie. Te
Brussel wees Léo Errera als één van de eersten op het belang van simultane studie
van soorten in interdependentie-interactie, in het bijzonder de insecten en de
geassocieerde bloemen. Veel later maakte de botanist Paul Duvigneaud de ecologie
tot hoofddiscipline en legde hij de basis van de stadsecologie. Eveneens in Brussel
leidden Jacques Pasteels' werken over diverse insectengemeenschappen tot een
verklaring van de vaak als complex waargenomen sociale gedragingen in termen
van relatief eenvoudige individuele gedragingen.
Dergelijke gedetailleerde analyses van de relaties tussen individuen en soorten
binnen gemeenschappen en ecosystemen hebben niet alleen een fundamenteel
belang in de biologie, maar kunnen tevens leiden tot het uitwerken van nieuwe
strategieën in toegepaste domeinen zoals de agronomie. Als voorbeeld kunnen we
de werken vermelden van Raymond Mayné (1887-1971) over diverse schadelijke
insecten in België en Afrika. Mayné, hoogleraar en later rector van het Institut
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agronomique de l'Etat te Gembloers, en gedurende lange tijd directeur van het
Station d'Entomologie de l'Etat, was één van de eersten die zich bezighield met het
bevorderen van de biologische bestrijding van schadelijke dieren, in het bijzonder
de Doryphora, een echte plaag voor de aardappelteelt.

▪ Besluit
Deze korte verkenning van de Belgische hedendaagse biologie leidt tot een reeks
vragen over de academische organisatie van de biologische wetenschappen en
over de evolutie daarvan. De historische
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banden tussen de biologische disciplines enerzijds en de geneeskunde en agronomie
anderzijds blijken immers zo nauw te zijn dat het artificieel lijkt wanneer men ze wil
scheiden. Vooral fundamentele en toegepaste aspecten zijn onomstotelijk onderling
afhankelijk.
Mensen zoals Bordet, Claude, de Duve, Florkin, Jeener, Fiers, enz. hebben
immers steeds op grond van in wezen fundamenteel onderzoek de instrumenten
aangeleverd tot het karakteriseren van de biologische structuren en mechanismen
die aan de basis liggen van de ontwikkeling van talrijke pathogene microben of van
de gesofisticeerde verdedigingsreacties van de zoogdieren. Het is duidelijk dat de
belangrijke concepten en instrumenten die daaruit zijn voortgekomen een waaier
van gespecialiseerde disciplines op de grens tussen de geneeskunde en de biologie
tot bloei hebben gebracht: de microbiologie, de virologie, de immunologie, de
oncologie. Het lijkt dan ook zinloos, ja zelfs contraproductief, om de zgn. ‘toegepaste’
disciplines te willen onderscheiden of voortrekken, bijvoorbeeld in de biomedische
sector, vooral wanneer dit leidt tot een zekere marginalisering van het fundamenteel
onderzoek, de essentiële inspiratiebron en leerschool voor nieuwe toepassingen.
Deze korte historische schets leert ons tevens dat de klassieke indeling van de
biologie zelf in diverse disciplines voorbijgestreefd is, in het bijzonder het nog steeds
bestaande onderscheid tussen botanica en zoölogie in de Belgische
universiteitscursussen. De wetenschappelijke relevantie van dit onderscheid is
volledig achterhaald als gevolg van de dubbele beweging die én de moleculaire
verwantschappen én de ecologische relaties die dieren en planten verenigen aan
het licht bracht. Een groot deel van de nieuwe ontwikkelingen in de biologie is wel
degelijk het resultaat van multidisciplinaire benaderingen, met als treffend voorbeeld
de moleculaire biologie, die is geboren uit de combinatie van onderzoek in de
biologie, de scheikunde, de fysica en zelfs, hoewel recenter, de informatica en de
wiskunde. Ook aan de andere kant van het spectrum van de biologische
onderzoekingen, d.w.z. in het kader van de studie van de ecosystemen, merken we
de betrokkenheid van diverse wetenschapsdisciplines: de geologie, de geofysica
en de wiskunde.
Tenslotte blijken de twee karakteristieke tendensen van de ontwikkeling van de
hedendaagse biologie sterk complementair: de recente vooruitgang in de ecologie
en de systematiek is meer en meer te danken aan moleculaire instrumenten en
concepten, terwijl het diepere inzicht in de oorsprong en de structuur van de op
moleculair niveau gekarakteriseerde regulatiesystemen hun integratie vereist in
functionele schema's op macroscopisch niveau. Ongetwijfeld kan het meest
significante punt van contact - men zou kunnen zeggen van verstrengeling - tussen
deze twee benaderingen van het leven worden gesitueerd in de hedendaagse
opvatting van de evolutie, die de gesofisticeerde mutatiemechanismen op moleculair
niveau en de systeemanalyse van de selectiefactoren beklemtoont. Wil men op
betrouwbare en duurzame wijze kunnen reageren op de uitdagingen waaraan de
biologen, artsen en agronomen van morgen het hoofd zullen moeten bieden, dan
lijkt het essentieel dat de ontwikkeling, de coëxistentie of zelfs de synergie tussen
deze verschillende benaderingen van het leven wordt verzekerd, zowel in de
universitaire opleidingen als in de onderzoekslaboratoria.
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13 De aardwetenschappen
Eric Groessens en Marie-Claire Groessens-Van Dyck
In de loop van de 20ste eeuw zijn de aardwetenschappen, zoals alle andere
kennisvelden, uiteengevallen in meerdere specialiteiten, die op hun beurt verder
zijn versnipperd. De auteurs van dit hoofdstuk hebben daarom een aantal te
gespecialiseerde domeinen zoals de kristallografie, de geofysica, de geochemie en
de vele toepassingen van de aardwetenschappen grotendeels onbesproken gelaten.
Ook de geologie van de overzeese gebieden, die elders in dit boek aan bod komt,
blijft hier onaangeroerd. De befaamde rotsontsluitingen van ons land, uitgegroeid
tot klassiekers dankzij het werk van de pioniers van de Belgische geologie, hebben
- hoe kan het anders - de aandacht getrokken van veel buitenlandse geologen, die
er soms hun voornaamste onderzoeksthema van hebben gemaakt. Dat geldt voor
veel Rijselse geologen die, naar het voorbeeld van Jules Gosselet (1832-1916),
Mgr. Gaston Delepine (1878-1963) en Denise Brice, mee hun stempel hebben
gedrukt op de geologie van België. Het ontbreekt ons echter aan plaats om hun
carrière verder toe te lichten.

▪ De universiteit van Leuven
We hebben al eerder gezien dat het onderwijs van de minerale wetenschappen te
Leuven echt is begonnen met de benoeming, in 1863, van Charles de La Vallée
Poussin (1827-1903), die zich vooral op mineralogie toelegde. In 1895 werden de
lessen paleontologie en stratigrafie toevertrouwd aan kanunnik Henry de Dorlodot
(1855-1929). Toen zijn fysieke toestand het hem steeds moeilijker maakte veldwerk
te verrichten, richtte hij zich op het evolutievraagstuk en stond hij zijn
onderwijsopdracht gedeeltelijk af aan Félix Kaisin sr.
Félix Kaisin werd geboren te Floreffe in 1879, in een familie die daar al meer dan
honderd jaar de geneeskunde beoefende. In zijn grafrede schreef André Grosjean:
‘De familie, de plaats, de doeltreffende invloed van de geleerde kanunnik de Dorlodot,
dat is alles wat nodig is om een geologisch roeping te verklaren’. Zijn roeping kreeg
snel bevestiging want hij begon een doctoraat in de scheikunde in het laboratorium
van Louis Henry (1834-1913). Daarna studeerde hij te München bij de mineraloog
Paul Groth (1843-1927) en te Wenen bij de geomorfoloog Albrecht Penck
(1858-1945). Hij was nog maar net meerderjarig of hij kreeg al de
onderwijsopdrachten geologie in de kandidatuur natuurwetenschappen en fysische
aardrijkskunde in de nieuwe afdeling aardrijkskunde (1900). Het jaar
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Félix Kaisin tijdens een geologische excursie. Louvain-la-Neuve, Archives de l'UCL.
Collections photographiques ▪
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daarop nam hij van de La Vallée Poussin de leerstoel mineralogie over, die ook
petrografie en kristallografie bevatte. In 1920 nam hij de leerstoel algemene geologie
over van Henry de Dorlodot. In de tweede helft van zijn lange loopbaan breidde
Kaisin ‘zijn werkterrein’ gebaseerd op het aandachtig observeren van de tektonische
structuren uit tot de mysterieuze raadsels van de orogenese. Door zijn originele
inzichten onderging het klassieke profiel van het Maasdal - waarvan hij de beste
gids was - zo'n veranderingen dat het tektonisch probleem van de oude Ardennen
voor onze ogen in een heel nieuw licht kwam te staan’. Zijn werken over de
lithologische eigenschappen van het zwarte marmer van Dinant (1910), zijn
geologisch profiel van het Maasdal, opgemaakt voor de excursies van het
internationaal geologisch congres (België, 1922), zijn profiel van de citadel van
Namen (1924) en Le problème tectonique de l'Ardenne (1936) blijven
referentiewerken. De voorstanders van de conservatie van wetenschappelijke sites
beschouwen hem als één van hun grote voorlopers. Félix Kaisin overleed te Leuven
in 1948.
Zijn zoon Félix J. Kaisin (1907-1979) had van kindsbeen af belangstelling voor
geologie. Hij werd mijningenieur (1932) en licentiaat in de geologische en
mineralogische wetenschappen (1934). Hij werd in 1934 assistent en in 1936 docent;
na de oorlog volgde hij zijn vader op als titularis van de leerstoel geologie. Het
grootste deel van zijn tijd besteedde hij aan de Carboonterreinen van België. Hij
begon met de studie van de Waulsortiaankalksteen, waaraan Alan Lees, zijn opvolger
vanaf 1969, een internationale dimensie zou geven; hij ontwikkelde te Leuven een
beroemde school voor sedimentologie. Kaisin was tevens een van de eersten die
het belang inzag van micropaleontologisch onderzoek van de Dinantiaankalksteen,
een domein waarin zijn leerling Raphaël Conil (1930-1990) wereldfaam verwierf.
Hij had ook belangstelling voor de goudmijnen van Kilo-Moto, voor de toegepaste
geologie, voor de burgerlijke bouwkunde en voor de conservatie van oude
monumenten. Hij stierf te Wezembeek-Oppem op 5 februari 1979.
Jacques Thoreau (1886-1973) leverde belangrijke bijdragen in de toegepaste
geologie en de minera-

Jacques Thoreau. Brussel. Académie royale de Belgique ▪

logie. Zijn verhandelingen over de petrografie en de metamorfe evolutie van het
Precambrium van Congo zijn het bekendst, maar hij maakte ook talrijke belangrijke
studies over de mineralogie en de metaalkunde van de koper- en uraniumlagen van
Katanga. Hoewel hij veel reisde volgde hij van nabij de ontwikkelingen van de
kristallografische en mineralogische wetenschappen, die vooral na de Tweede
Wereldoorlog een grote uitbreiding kenden.
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Zijn opvolger Jules Moreau, geboren te Nimy op 28 januari 1931, onderwees
gedurende bijna 40 jaar mineralogie en toegepaste geologie aan de twee Leuvense
universiteiten. Hij begon mijningenieurstudies te Mons, vervolledigde ze in Leuven
(1954), Harvard en tenslotte Amsterdam. Vervolgens werd hij docent (1957) en
gewoon hoogleraar (1961). Zijn onderwijsopdracht werd grotendeels overgenomen
door Jean Verkaeren (UCL) en Willy Viaene (KULeuven). Laatstgenoemde werd
geboren in 1940 en overleed op 13 maart 2000. Zijn naam zal verbonden blijven
met een oxisulfide, het Viaeneiet. Tot zijn leerlingen behoren Rudy Swennen en
Philippe Muchez, auteurs van talrijke publicaties over het Dinantiaan van Oost-België
en de Kempen, die zich o.m. specialiseerden in fenomenen van de diagenese van
de carbonaten.
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Bathymetrische zoneringscoupe, uitgevoerd door Marius Lecompte. In: Le Dévonien de la
Belgique et du nord de la France. International symposium on the Devonian system, Calgary
1967 (D.H. Oswald. ed.). vol. 1, pp. 15-52. Alberta Soc. Petroleum Geologists, Calgary
(Alberta). Canada. 1969 ▪

De stratigrafische paleontologie stond te Leuven niet stil. Reeds in 1913 onderwees
de van Spa afkomstige priester Achille Salée (1883-1932) deze wetenschap. Hij
studeerde geologie te Leuven en werd doctor (1910) met een thesis over de
tetrakoralen van het Carboon. Hij wijdde meerdere belangrijke nota's aan dit
onderwerp vooraleer hij zich, na 1920, met de Afrikaanse geologie zou gaan
bezighouden. Tijdens een van zijn missies, in 1932, stierf hij in een auto-ongeval.
Zijn opvolger kanunnik Félix Demanet (1882-1964) werd geboren in de schaduw
van het Waulsortiaanrif van Sosoye, het onderwerp van het proefschrift dat hij kort
voor de Eerste Wereldoorlog voltooide. Na zijn benoeming aan het Natuurhistorisch
Museum in 1927, verruimde hij zijn onderzoek in de stratigrafische paleontologie
met de studie van de zeefauna uit het Boven-Carboon. Hij hielp museumdirecteur
Victor Van Straelen (1889-1963) met de oprichting van de Association pour l'Etude
de la Paléontologie et de la Stratigraphie houillère, en werd er de spilfiguur van. Hij
nam ontslag te Leuven in 1945 en verliet het Museum in 1947. Hij trok zich terug
voor pastoraal werk in Watermaal-Bosvoorde, waar hij in 1964 overleed.
Marius Lecompte (1902-1970), zijn collega in het Natuurhistorisch Museum, volgde
hem te Leuven op in 1945. De te Morlanwelz geboren Lecompte was van bescheiden
afkomst. Nadat hij voor de centrale jury was geslaagd in de kandidaturen
natuurwetenschappen, werd hij assistent-geoloog bij Union Minière du Haut-Katanga,
waar hij werkte van 1927 tot 1930. In 1932 promoveerde hij op een proefschrift over
het batholiet van Mokambo (Congo). Nadat Eugène Maillieux hem had aangeworven
als medewerker van het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen doorliep
hij de hele hiërarchie. Met zijn analyse van de rijke tabulatacollectie werd hij in 1940
geaggregeerde voor het hoger onderwijs. Daarna onderzocht hij de stromatoporen
van het Devoon en werkte hij mee aan de referentiewerken over paleontologie van
Piveteau (1952) en Moore (1956). Hij bestudeerde vervolgens Devoonriffen in België
en de rest van de wereld. Hij overleed te Leuven op 21 augustus 1970 en liet een
o

school na voor studies van het Devoon over gans de wereld. Paul Sartenaer ( 1925),
mijningenieur en licentiaat in de geologie, volgde hem in 1970 op aan het hoofd van
het departement paleontologie. Zijn rijke loopbaan in het museum wijdde hij aan de
rhynchonella's van het Paleozoïcum, aan de spiriferiden van het Boven-Devoon en
o

aan internationale stratigrafische correlaties. In 1990 volgde Pierre Bultynck ( 1938)
Sartenaer op

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

222
aan het hoofd van het departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen. Hij was in 1971 bij dit Instituut gekomen, nadat hij eerst
onderzoeker was geweest bij het NFWO en een doctoraat had behaald aan de
KULeuven (1967). Hij is een van de grootste specialisten ter wereld inzake
conodonten (Devoon en Onder-Paleozoïcum).
Aan de UCL werd Lecomptes opvolging verzekerd door Raphaël Conil
(1930-1990), die geboren werd te Brugelette op 5 juli 1930. In het college kreeg hij
zijn initiatie in de natuurwetenschappen van abbé Albert Delcourt, een bekend
palynoloog met wie hij een van diens laatste publicaties schreef. Hij studeerde te
Leuven bij Etienne Asselberghs en verdedigde in 1957 een proefschrift over de
stratigrafie van de Dinantiaanterreinen in de noordrand van het Bekken van Namen.
De cartografie bij dit werk corrigeerde gevoelig de geologische kaart van deze streek
waar de blauwe steen of zgn. ‘petit granit’ wordt geëxploiteerd. Hij zag vrij vlug het
belang in van de micropaleontologie voor de oplossing van de stratigrafische
correlaties en wierp zich op dit nieuwe domein. De conodonten en de foraminiferen
werden zijn belangrijkste onderzoeksthema's, maar al vlug verliet hij de eerste groep
om uit te blinken in de tweede. Hij stelde een methode op punt om microfossielen
in harde gesteenten te bestuderen, een domein dat tot dan toe nog niet was
ontgonnen. Vanaf 1964 onderscheidde hij, samen met zijn leermeester Maurice Lys
van het Institut français de Pétrole, meerdere honderden soorten microfossielen,
die hij o.a. publiceerde in deel 23 van de Mémoires de l'Institut géologique de
Louvain. Dat werk, een echte Bijbel in het domein, was snel uitgeput. In 1967
bepaalde hij, samen met Henri Pirlet van de Luikse universiteit, de stratigrafische
schaal van het Dinantiaan van onze streken. Zijn reputatie, aanstekelijk enthousiasme
en zin voor dialoog reikten snel tot buiten de grenzen. Luc Hance, zijn opvolger voor
de cursus paleontologie aan de UCL, vond betrouwbare correlaties binnen het
Onder-Viseaan en beantwoordde het lastige vraagstuk van de grens tussen het
Tournaisiaan en het Viseaan van de typeregio. In 1975 presenteerden Raphaël
Conil, Eric Groessens en Henri Pirlet een nieuw stratigrafisch charter van het
type-Dinantiaan van België, dat sindsdien op internationale schaal wordt gebruikt.
De reeds vermelde Etienne Asselberghs (1889-1959) was een groot geleerde
die bijzondere aandacht verdient. Zijn leermeester Henry de Dorlodot belastte hem
met de studie van het Onder-Devoon in de as van de syncline van Neufchâteau. In
1913 trad Asselberghs in dienst bij de Belgische Geologische Dienst, waar hij ook
na de Grote Oorlog bleef werken in combinatie met een onderwijsopdracht aan het
Institut agronomique de Gembloux. In 1923 kreeg hij aan de Leuvense universiteit
het onderwijs in de kandidaturen toegewezen. Dat was het begin van een
academische loopbaan die culmineerde in zijn benoeming tot decaan in 1943.
Tegenover de Duitse bezetter was hij onverzettelijk. In 1946 schreef hij L'Eodevonien
de l'Ardenne et de ses régions voisines, bekroond met de tienjaarlijkse prijs van de
regering. Hij toonde ook veel belangstelling voor de Afrikaanse geologie. Na een
eerste bezoek aan Congo in 1913, keerde hij er meermaals terug.
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Een van Asselberghs' Nederlandstalige studenten was Fernand Geukens, geboren
te Herentals op 20 juli 1919. Hij maakte een opmerkelijk proefschrift over het
Caledonisch Massief van Stavelot (1950). Nadat hij gedurende enige jaren
aardrijkskunde had gegeven in het middelbaar onderwijs, werd hij belast met enkele
universiteitscursussen (1950). Na Asselberghs' dood nam hij de leerstoel algemene
geologie over. Geleidelijk ontdeed hij zich van de cursussen fysische aardrijkskunde,
kristallografie en geofysica, ten gunste van respectievelijk Frans Gullentops, Geoffrey
King en Tony Van Autenboer.
De paleontologie werd te Leuven onderwezen door Edouard Boné (1957-1968),
en na diens benoeming tot rector van de Universitaire Faculteiten van Namen door
William Van Leckwijck (1902-1975). Hoewel Van Leckwijck uit Antwerpen kwam,
studeerde hij in Luik en Edinburgh. Hij had een lange loopbaan van mijningenieur
in alle uithoeken van de wereld. Hij was perfect meertalig en zeer bekwaam in
verschillende domeinen van de aardwetenschappen. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat hij secretaris-generaal van de International Union of Geological Sciences
(1964-1970) is geworden. Tijdens zijn hoogleraarschap kwam de micropaleontologie
van de tertiaire formaties tot bloei. Pieter Laga, Herman Hooyberghs, Dirk Verhoeve,
Frans Demeuter, enz. onderzochten de foraminiferen, terwijl Karel Wouters de
ostracoden bestudeerde. De macrofauna's en de sedimentologie werden niet
vergeten. Als voorzitter van het Nationaal Comité lanceerde Van Leckwijck het grote
project van de herziening van de stratigrafie van België, dat nog steeds loopt. Zijn
opdracht werd overgenomen door Jos Bouckaert (1930-1999), die zelf werd
opgevolgd door Etienne Steurbaut voor de micropaleontologie en door Pierre
Bultynck voor de algemene paleontologie.
Pierre de Béthune (1909-1991) behaalde in 1931 het diploma van mijningenieur
aan de Leuvense universiteit. Na zijn dienstplicht kreeg hij een studiebeurs in de
Verenigde Staten (1932-1935), waar hij in 1933 ‘Master of Science’ werd. Terug in
België werd hij belast met meerdere cursussen in de twee landstalen. Zijn
onderzoeksbezigheden werden verdeeld over de geomorfologie en de petrografie,
met bijzondere aandacht voor tektonische problemen. Sinds de jaren '60 liet hij zijn
studenten petrografische microanalyses uitvoeren met behulp van de elektronische
microsonde. Hij maakte naam met zijn werk over het Appalachenreliëf en de
erosiecyclus, alsook over het metamorfisme van de Ardennen (een onderzoeksterrein
waarin zijn zoon Stanislas in 1978 een opmerkelijk proefschrift maakte).
Bij zijn emeritaat werden de cursussen fysische aardrijkskunde aan de UCL
overgenomen door Guy Seret (tot 1998), terwijl Dominique Laduron de leiding nam
over het laboratorium voor petrografie. Laatstgenoemde, geboren te Namen op 15
juni 1941, doctoreerde in 1974 met een proefschrift over de antiform van Vanzone
(petrografische en structurele studie in de Valle Anzasca in Italië). Sinds hij in 1983
hoogleraar is geworden, leidt hij het Centre d'analyse par microsonde en heeft hij
meerdere onderzoekers opgeleid in het domein van het metamorfisme.

▪ De universiteit van Gent
De leerstoel fysische aardrijkskunde, eerder bekleed door Alphonse Renard
(1842-1903) en Jules Cornet (1865-1929), viel na de Tweede Wereldoorlog, niet
zonder moeilijkheden toe aan René Tavernier (1914-1992). Van 1943 tot 1950 was
hij bij de Belgische Geologische Dienst belast met de bedeling van drinkwater voor
de geallieerde troepen en van koelwater voor het zware luchtafweergeschut.
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Taverniers geologische belangstelling had betrekking op de sedimentologie van de
Cenozoïsche formaties van het Noordzeebekken, het Quartair in België, de fossiele
periglaciale structuren, de evolutie van het Scheldebekken in de loop van het Quartair
en van de kustvlakte tijdens het Holoceen, de schommelingen van het zeeniveau,
enz. De meeste van zijn publicaties zijn nog steeds referentiewerken. Zijn
voornaamste werk blijft evenwel de oprichting van het Centrum voor Bodemkartering
in 1947, dat tot zijn ontbinding in 1976 nuttig werk heeft verricht. Hij heeft veel van
zijn leerlingen in dit domein opgeleid. Bij zijn emeritaat werd de

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

224

Xavier Stainier. Gent, Archief Universiteit Gent ▪

leerstoel gesplitst: de fysische aardrijkskunde werd toevertrouwd aan Guy De Moor
o

( 1931), terwijl de bodemcartografie werd overgenomen door Jean-Baptiste Ameryckx
o

o

(1926-1994), Carolus Sys ( 1923) en Eric Van Ranst ( 1953).
Na Renards overlijden in 1903 werd de leerstoel geologie toegewezen aan Xavier
Stainier (1865-1943), die in 1888 doctor was geworden te Luik en sinds 1892 aan
het Institut agronomique de Gembloux onderwees. Stainier interesseerde zich voor
alles wat met geologie te maken had. Hij beschreef talloze fossielen, bestudeerde
stollingsgesteenten, beschreef fosfaatafzettingen in Henegouwen en Cambraisis,
schreef een korte nota over de solifluctie en over het nemen van stalen voor
chemische analyses, ontdekte toermalijnnaalden in het conglomeraat van Burnot
en metamorfe gesteenten in het ‘diluvium’ van Barvaux, enz. Hij verrichtte
pionierswerk in het steenkoolterrein en realiseerde 16 kaartbladen van de
geologische kaart op 1:40.000.
Met de vernederlandsing van de universiteit werd Stainier geleidelijk van zijn
onderwijsopdracht ontheven ten gunste van Victor Van Straelen. Hoewel hij één
van de productiefste Belgische geologen was, heeft hij nooit de officiële erkenning
gekregen die hij verdiende. Hij was geen lid van de Academie en heeft nooit een
officiële prijs ontvangen.
Victor Van Straelen (1889-1964) deed zijn universitaire studies te Brussel: het
doctoraat in de wetenschappen - chemie in 1914, geologie in 1919 -, het speciaal
doctoraat in de geologie en de paleontologie en het aggregaat voor het hoger
onderwijs in 1925. Hij begon er ook zijn wetenschappelijke en academische carrière
(1928-1934). In 1925 werd hij directeur van het Natuurhistorisch Museum te Brussel,
wat hem deed hopen op een benoeming als hoogleraar aan de faculteit
Wetenschappen van de Brusselse universiteit, maar dat plezier was hem niet gegund.
Zijn benoeming te Gent maakte deze teleurstelling nooit volledig ongedaan. Van
Straelen had een lange, bewogen en drukke loopbaan. Hij is vooral bekend als een
verdienstelijk paleontoloog, gespecialiseerd in fossiele schaaldieren, en als een
getalenteerd organisator. Hij was voorzitter van de nationale parken van Congo,
oprichter van het Nationaal Instituut voor Natuurbescherming en van de Association
pour l'Etude de la Stratigraphie et de la Paléontologie houillère, en promotor van
belangrijke missies in Afrika. Hij was wetenschappelijk directeur van de reis van
prins Leopold naar Nederlands Oost-Indië in 1928-1929. Voorts presideerde hij de
Charles Darwin Foundation voor de Galapagoseilanden. Helaas werd hij na de dood
van zijn enige dochter, de onafhankelijkheid van Congo en de ontbinding van
meerdere door hem gestichte centra een cynisch en verbitterd man; hij schonk
aanzienlijke bedragen aan de Société géologique de France.
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Van Straelen was te Gent hoogleraar geworden in 1925, op het ogenblik van de
inschrijving van Armand Hacquart (1906-1989), de eerste student in de Vlaamse
afdeling die in 1928 promoveerde met een Nederlandse dissertatie over het
vulkanisch gesteente van Muno. Hij vervoegde het academisch korps in 1932, werd
voorzitter van het NFWO en vertegenwoordigde België bij de UNESCO. Bij zijn
emeritaat werd hij vervangen door Jacques Laruelle (1928-1967), maar die kwam
o

om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Libanon. Georges Stoops ( 1937),
die doctoreerde op de paleogenesefenomenen in de Beneden-Congo, nam de
leerstoel over.
Bij Van Straelens emeritaat werd zijn opdracht verdeeld en kreeg Robert Maréchal
o

( 1928) de geologie toegewezen. Voor zijn activiteiten in het vlak van de
bodemkartering, de stratigrafie en de
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mariene geologie ging hij meermaals op missie naar het buitenland. Hij had veel
leerlingen, van wie enkelen zijn onderwijs voortzetten: Jean-Pierre Cnudde
(geologische opmeting en toegepaste geologie), Paul De Paepe (petrologie en
archeometrie), Stéphane Geets (sedimentologie en lithostratigrafie). Het onderwijs
van de mariene geologie werd verdeeld tussen Jean-Pierre Henriet voor de
geofysische aspecten en Patric Jacobs voor de sedimentologie en de stratigrafie.
Roger Nijs, specialist in bouwmaterialen uit de Vlaamse bodem, onderwijst de
algemene geologie.
Het laboratorium voor paleontologie werd toevertrouwd aan Jean de Heinzelin
de Braucourt (1920-1998), die had gedoctoreerd aan de ULB (1953) en de Sorbonne
(1955) en in 1944 zijn loopbaan was begonnen aan het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen (KBIN). Hij onderwees geologie van het Quartair aan
de ULB en de VUB tot 1985. Vanaf 1960 gaf hij ook les in Gent, maar zijn grootste
triomfen behaalde hij met veldwerk bij opgravingen voor de menselijke paleontologie
overal ter wereld. Aan het KBIN, de ULB en de VUB wordt zijn werk over de geologie
van het Quartair voortgezet door Paul Haesarts. Te Gent wordt de opvolging van
o

Jean de Heinzelin verzekerd door Achiel Gautier ( 1937), die erg actief is in de
archeozoölogie. Hij wordt bijgestaan door Jacques Verniers, bevoegdverklaard
navorser bij het NFWO, voor de micropaleontologie van de paleozoïsche formaties.
Van de te Gent gevormde paleontologen verdient Annie Dhondt speciale aandacht.
Ze heeft een internationale reputatie opgebouwd met werk over de mollusken van
het Mesozoïcum en de stratigrafie van het Maastrichtiaan. Ze is assistente geweest
aan de universiteit van Gent en zet nu haar werk voort aan het KBIN. De reguliere
zee-egels van het Krijt zijn het voornaamste onderzoeksgebied van Joris Geys, die
na de voltooiing van zijn doctoraat te Gent in 1975 zijn werk voortzet aan het KBIN
en aan het RUCA te Antwerpen.

▪ De mineralogie te Luik
De verdeling van de opdrachten van Gustave Dewalque aan de universiteit van Luik
had als gevolg dat de mineralogie in 1891 werd toegewezen
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aan Guiseppe Césaro (1849-1939), die afkomstig was van Torre del Greco, een
dorpje op de flank van de Vesuvius, waar zijn vader een landbouwbedrijf leidde. In
1865 kwam hij naar Luik voor een mijnopleiding. Door de financiële tegenslagen
van zijn familie moest hij privé-onderwijs in de wiskunde geven. Hij toonde veel
belangstelling voor mineralogie en perfectioneerde zich in dit domein. Toen Dewalque
de cursussen mineralogie en kristallografie wilde afstaan, werd voor de opvolging
onmiddellijk gedacht aan Césaro, hoewel die geen diploma kon voorleggen. Toch
zou hij meer dan dertig jaar lang professor zijn. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
wilde hij naar Italië terugkeren, maar hij strandde in Engeland, waar hij zijn onderzoek
mocht voortzetten. Het was daar dat Albert I hem verzocht terug te keren om de
troonopvolger wiskunde te leren. Hij schreef veel werken en wordt beschouwd als
de grondlegger van de kristallografische mineralogie in België. Toen Césaro in 1921
de leerstoel kristallografie en mineralogie afstond, werd hij opgevolgd door Henri
Buttgenbach (1876-1964).
Laatstgenoemde had zijn reputatie gevestigd met talrijke missies in verschillende
delen van de wereld. Voor mijnonderzoek was hij naar Congo gegaan, waar hij
toetrad tot de eerste Raad van Beheer van de Union Minière. Hij publiceerde in
1917 het boek Les minéraux et les roches, dat zevenmaal werd heruitgegeven en
veertig jaar lang het voornaamste Franse werk over mineralogie was. Een ander
boek, Les minéraux de Belgique et du Congo (1947), is nog steeds een
referentiewerk.
In de mineralogie werd Buttgenbachs werk voortgezet door zijn opvolgers Joseph
Mélon (1898-1991) en Pol Bourguignon (1923-1989). Laatstgenoemde is bekend
voor zijn werk over de Grande Brèche. Dankzij de substantiële bijdrage van de
o

röntgendiffractie is vervolgens onder leiding van Jacques Thorez ( 1937) een
gespecialiseerd laboratorium voor kleistudie totstandgekomen, terwijl het
kristallografisch en mineralogisch onderzoek wordt voortgezet door André-Mathieu
Fransolet. Het boek Les minéraux de Belgique van de hand van Joseph Mélon, Pol
Bourguignon en André-Mathieu Fransolet, uitgegeven in 1976, was vlug uitgeput.
Fransolet is sinds 1999 lid van de Académie royale de Belgique.
Een overzicht van de mineralogie in België kan niet zonder een vermelding van
het werk over de mineralen uit de Belgische bodem gerealiseerd aan het KBIN,
eerst door Renaat Van Tassel, vervolgens door Michel Deliens. Deliens, die in 1972
een proefschrift verdedigde aan de UCL, specialiseerde zich in secundaire mineralen
uit ertslagen, in het bijzonder uraniumhoudende gesteenten. Beide onderzoekers
ontdekten talrijke (althans voor België) nieuwe mineraalsoorten.

▪ Paul Fourmarier en zijn school
Paul Fourmarier (1877-1970), mijningenieur in 1899, eerste ingenieur-geoloog van
Luik in 1901, assistent, repetitor, hoofdingenieur-directeur bij het Mijnwezen, vanaf
1920 hoogleraar, werd na het overlijden van Lohest in 1927 belast met de cursus
algemene geologie. Hij bezat buitengewoon veel werkkracht, inzicht en eruditie. Hij
diepte de inzichten van zijn voorgangers verder uit, bevorderde het onderwijs en
het onderzoek in de stratigrafie, de tektoniek en de dynamische geologie, en zorgde
vooral voor een verbreding van het onderzoek tot buiten de grenzen, tot planetaire
fenomenen en tot nieuwe toepassingsdomeinen van de minerale wetenschappen.
Hij was tegelijk een natuurkenner én een ingenieur, een practicus vertrouwd met
geologische kartering én een theoreticus vol verbeeldingskracht. Of het nu ging
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over de Belgische steenkoolbekkens, de overschuivingen en hun implicaties, de
fijne structuur van gesteenten, de vorming van bergketens of de grote kenmerken
van de aarde, steeds observeerde, interpreteerde en ontrafelde hij vanuit een
indrukwekkende documentatie fundamentele principes en elementen voor toekomstig
onderzoek.
Paul Fourmarier was auteur van bijna 600 verhandelingen, wetenschappelijke
bijdragen en allerhande rapporten. In 1933 verscheen Principes de géologie, het
jaar daarop Vue d'ensemble sur la géologie de Belgique. Twintig jaar later verzorgde
hij in Prodrome d'une description géologique de la Belgique, een werk dat zijn
leerlingen en vrienden uit-
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Medaille met het portret van Paul Fourmarier. Luik, Centre d'Histoire des Sciences et des
Techniques ▪

gaven ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, het hoofdstuk over de tektoniek.
De mijningenieur en ingenieur-geoloog Paul Michot (1902-1999), die in Zürich bij
Paul Niggli had gestudeerd, kreeg vanaf 1932 de cursus sedimentaire petrografie,
later die van de petrografie der magnetische gesteenten. In 1948 werd hij belast
met de lessen algemene geologie. Het was zijn grote verdienste dat hij dit onderwijs
organiseerde op basis van fysisch-scheikundige wetenschappen, wat de klassieke
materie van de ‘petrografie’ omvormde tot ‘petrologie’, en dat in een periode waarin
de aardwetenschappen nog al te vaak gebukt gingen onder subjectieve indrukken
en ‘geopoëtische’ benaderingen die niet altijd geheel rationeel gefundeerd waren.
Hij was tegelijk een groot cartesiaan én encyclopedist die zich, steeds met even
groot succes, met de meest uiteenlopende problemen heeft beziggehouden. Wat
België betreft gaf hij een oplossing aan het moeilijke probleem van de formaties van
het Siluur, en lanceerde hij een school die op zoek ging naar de ritmiek in de
formaties van het Viseaan. Die school zou vooral worden getrokken door Henri
Pirlet, auteur van een magistraal proefschrift over dit onderwerp, en door Claude
Monty (1937-1999), die te Princeton (USA) een thesis maakte over de recente
blauwwieren van de Bahamas. Laatstgenoemde was zich bewust van de
fundamentele rol van de micro-organismen in de sedimentatie, verwierf daardoor
zeer snel een internationale reputatie en creëerde de dienst voor biosedimentologie
van de universiteit van Nantes.
In de formaties van het Viseaan (en meer in het algemeen in alle
Carboonformaties) konden een aantal kleihorizonten worden opgespoord. De
kleimineralen van deze kali-bentonieten werden bestudeerd door Annick Anceau
(ULg, 1993); de typologie van de zirkonen werd geanalyseerd door Bernard
Delcambre (UCL, 1996).
Paul Michot heeft ook de aandacht gevestigd op de belangrijke rol van de
kristallijne gesteenten - gevormd in de diepte der aarde - bij de totstandkoming van
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de aardkorst. Dit werd zijn voornaamste onderzoeksveld. Samen met zijn vele
leerlingen maakte hij een gedetailleerde analyse van Rogaland, een streek in
Zuid-Noorwegen. Hij was lid (en voorzitter) van de Académie royale de Belgique,
en ook van de Noorse, Nederlandse, Tsjecho-Slowaakse en Zwitserse academies
voor wetenschappen. Omwille van zijn activiteiten bij het verzet werd hij na de
Tweede Wereldoorlog tot senator verkozen.
Een van Paul Michots leerlingen was zijn zoon Jean Michot, geboren in 1930,
doctor in de wetenschappen van de universiteit van Luik, nadien professor aan de
universiteit van Brussel. Hij ontwikkelde er het departement aard- en
milieuwetenschappen en onderwees er petrografie en chemische geodynamica.
Zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten vulde hij aan met belangrijke
verantwoordelijkheden, zowel aan de ULB als op nationaal en internationaal niveau.
Hij was onder meer rector van de universiteit (1978-1982), ondervoorzitter van het
FNRS alsook van de interuniversitaire raad van de Franse Gemeenschap. Zoals
rector Vanherweghen bij zijn emeritaat (1995) onderstreepte, ijverde hij tevens voor
de verbreiding van de wetenschappen bij het grote publiek en voor de integratie
van de geologische kennis en concepten met het oog op een betere samenleving.
Aan de ULB hadden Jacques Jedwab en Jean Michot zich omringd met een
onderzoeksteam dat nu zorgt voor een
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heropleving van het geologieonderwijs: Alain Herbosch (sedimentaire geologie),
Daniel Demaiffe (geochemie), Léon Dejonghe (metallogenie), Alain Préat (historische
geologie), Alain Bernard (mineralogie, kristallografie en vulkanisme), James Scoates
(petrografie) en Luc André (geologische cartografie).
Aan de universiteit van Luik vinden we onder Paul Michots opvolgers Jacques
Bellière, een specialist in de mega-, macro- en microtexturen van tektonische
oorsprong in het Hercynisch segment. Als auteur van kaartbladen van de geologische
kaart van Frankrijk (de regio's van de Mont Blanc en de Aiguilles Rouges) was hij
uitstekend geplaatst om toe te treden tot de stuurgroep van de nieuwe geologische
kaart van Wallonië. Als zeer compleet natuurwetenschapper, is hij één van de vier
‘specialisten’ in de Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles.
Jean-Clair Duchesne heeft zich gespecialiseerd in petrografisch en geochemisch
onderzoek, meer in het bijzonder over de modellering van de genetische processen
in het anorthosiet magmatisme en de interferenties ervan met de bovenste aardkorst,
onder meer in Noorwegen. Een van zijn leerlingen, Robert Macquil, is momenteel
directeur van de Geologische Dienst van het Groothertogdom Luxemburg.

▪ De specialisten van het OnderPaleozoïcum van België
Onder de studenten van Gustave Dewalque nam Constantin Malaise (1834-1919)
een aparte plaats in met zijn pionierswerk over het Onder-Paleozoïcum van België.
Later, vanaf 1948, werd de geologische kennis uitgebreid door Robert Legrand
(1917-1986) en Georges Mortelmans (1910-1984). Robert Legrand was doctor in
de scheikundige wetenschappen (1942) en in de geologische en mineralogische
wetenschappen (1946) van de universiteit van Leuven. Nadat hij enkele jaren had
gewerkt aan het Centraal Laboratorium voor Farmacie van België en aan het NFWO,
vervoegde hij de Belgische Geologische Dienst, waar hij het grootste deel van zijn
professionele loopbaan doorbracht. Hij is auteur van een honderdtal publicaties
over diverse onderwerpen uit de paleontologie, de hydrologie en de geothermie.
Tot zijn voornaamste werken behoren de verhandelingen over de aanleg van het
hellend vlak van Ronquières (1967) en het synthesewerk over het Massief van
Brabant (1968).
Georges Mortelmans werd na een carrière in Afrika hoogleraar aan de Université
libre de Bruxelles. Hij deelde met Legrand drie belangstellingsvelden: het
Onder-Paleozoïcum van België, het Tournaisiaan van Doornik en de prehistorie.
Aan het Massief van Brabant is intussen een nieuwe synthese gewijd, gebaseerd
op de door Walter De Vos in 1997 geformuleerde hypothese van het bestaan van
diepliggend granietachtig batholiet.
De studie voor de Atlas des Roches éruptives de Belgique van de Belgische
Geologische Dienst was het werk van François Corin (1899-1978). Corin werd, na
studies te Luik, geoloog bij de Belgische Geologische Dienst en na de oorlog hoofd
van de Geologische Dienst van Congo en Ruanda-Urundi (1946-1960). Terug in
België werkte hij bij het Mijnwezen tot aan zijn pensioen in 1964. In 1983 wijdde
Luc André aan de ULB zijn doctoraatsthesis Origine et évolution des roches éruptives
du massif du Brabant aan hetzelfde onderwerp. De herziening van het Siluur van
Brabant wordt momenteel ondernomen onder de leiding van Jacques Verniers
(RUG), terwijl het palynologisch aspect van het Onder-Paleozoïcum is behandeld
door Michel Vanguestaine aan de universiteit van Luik en door wijlen Francine Martin
(1937-1994) aan het KBIN.
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▪ De paleontologie der vertebraten en invertebraten en de antropologie
Na het vertrek van Louis Dollo (1857-1931) was het meer dan tien jaar wachten op
de benoeming van een andere ‘vertebrist’ aan het Natuurhistorisch Museum: Edgard
Casier (1904-1976), een specialist van de fossiele vissen wiens voornaamste studies
over de fossiele fauna van de Beneden-Congo (1943-1959) en de London Clay
(1966) handelden. In 1946 verdedigde hij aan de Brusselse universiteit bij Maurice
Leriche een proefschrift over de fossiele vissen van het Ieperiaan van België. In
1960 publiceerde hij een vulgarisatiewerk over
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Laboratorium voor aardwetenschappen aan de Leuvense universiteit in de jaren '50. Leuven,
Archief KULeuven ▪

de iguanadons van Bernissart, dat hem in brede kring bekendheid gaf. Zijn zoon
Jean-Georges, gespecialiseerd in paleozoïsche ostracoden, werkt momenteel aan
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.
Casier was niet alleen: Louis Taverne is auteur van talrijke publicaties over de
fossiele en actuele visfauna van België en Afrika; Jacques Herman heeft een
proefschrift verdedigd over de Selacea van de neokrijt- en paleoceenformaties van
ons land. Hij is geoloog bij de Geologische Dienst sinds 1971 en auteur van talrijke
werken over de fossiele haaien en roggen van België en andere streken. Dirk Nolf
en Etienne Steurbaut van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
hebben een internationale reputatie opgebouwd met werk over de otolieten van de
teleostiaanvissen.
In de jaren '60 bestudeerde Guy-Elie Quinet, van opleiding tandheelkundige, de
tanden van de zoogdieren van het continentaal Landeniaan van Dormaal (enkel het
tweede deel van zijn verhandeling uit 1966 is gepubliceerd). Vermeldenswaardig
zijn de werken van twee amateur-geologen: Georges Wouters (1935-1992) en
Jean-Claude Lepage (1947-1992), die, samen met Pascal Godefroit en Dominique
Delsate, de zoogdierenreptielen in het Trias van Lotharingen hebben ontdekt.
Het paleontologieonderwijs aan de universiteit van Luik werd in 1919 toevertrouwd
aan Julien Fraipont (1883-1946), die zich steeds meer ging oriënteren naar de
paleoantropologie. Van zijn talrijke werken onthouden we zijn verhandeling over de
door Schmerling opgegraven kinderschedel uit de Grot van Engis. Hij bewees - net
zoals hij dat had gedaan voor de Mens van Spy - dat het een Neanderthaler was.
De oudste sporen van menselijke bewoning in de Benelux, in de grot van Belle
Roche te Sprimont, worden momenteel onderzocht door een Luiks team onder
leiding van Jean-Marie Cordy. De paleokarst heeft reeds een belangrijke collectie
fossielen opgeleverd, waaronder de beer van Deninger, de holenleeuw, de hyena,
de panter, de wolf, het paard, de neushoorn, evenals talrijke
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microzoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën en een steennijverheid die een
menselijke aanwezigheid doet veronderstellen.
Fraiponts opvolgers in de leerstoel paleontologie te Luik waren geen vertebristen.
Georges Ubaghs, lid van de Académie royale de Belgique, is een van de grote
specialisten van de fossiele stekelhuidigen. Hij stelde enkele delen over dit onderwerp
op voor het Treatise on Invertebrate Paleontology van Raymond C. Moore en
bestudeerde de dendroïde graptolieten van het Viseaan van Maredsous (1941).
Edouard Poty zorgt sinds kort voor de opvolging; hij bestudeert overal ter wereld
de

De mens van Spy, skelet van een Homo sapiens neanderthalensis. in 1994 samen met een
tweede skelet aangeboden aan het Koninklijk Bergisch Instituut voor Natuurwetenschappen
door de erven van Max Lohest. Brussel. Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen ▪

rugosa-koralen van het late Devoon en vooral die van het Onder-Carboon.
Aan de Université catholique de Louvain-la-Neuve heeft professor Edouard Boné
o

( 1919) in 1972 een laboratorium opgericht voor menselijke paleontologie en
paleontologie van de vertebraten. Deze jezuïet, voormalig hoogleraar paleontologie
aan de KULeuven (1957-1968) en oud-rector van de Facultés Notre-Dame de la
Paix te Namen (1965-1969), heeft ook lesgegeven aan de universiteit van Chicago
(1969-1974). Hij heeft deelgenomen aan talrijke paleontologische expedities in
Zuid-Afrika, Iran en Spanje. Bij zijn emeritaat in 1984 werden de lessen overgenomen
door de van oorsprong Hongaarse antropoloog Andor Thoma, bekend voor zijn
studie van het achterhoofdsbeen van de Mens van Vertessöllös (1966) uit het
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Mindel-glaciaal en voor zijn revisie van de systematische positie van de Mens van
Spy (1975). Sinds zijn pensionering in 1998 wordt het laboratorium voor paleontologie
van de vertebraten geleid door Marie-Claire Groessens-Van Dyck, auteur van een
proefschrift over de herpetofauna van het Paleoceen van West-Europa (1983) en
van werken over de reptielen van het Tertiair (in het bijzonder de fossiele
schildpadden van Duitsland, 1984-1985) en over de vogelfauna van het Quartair
van België en Luxemburg. Sinds de oprichting van de Fondation L. et H. Morren in
1991 zijn haar onderzoek en onderwijs vooral gericht op de multidisciplinaire studie
van de evolutie en het vermenselijkingproces.
Aan de universiteit van Brussel werd de paleontologie der vertebraten beoefend
door Maurice Leriche (1875-1948). Deze Rijselse onderzoeker had reeds nauwe
contacten met België toen in 1910 de leerstoel geologie vacant werd. Kort na de
oorlog, tijdens dewelke hij gevangenzat, hervatte hij zijn onderzoek en leverde
diverse bijdragen tot de studie van de fauna in bodems van verschillende ouderdom
- van Siluur tot turf - waarbij zowat alle diergroepen de revue passeerden: de
Pteraspis van Liévin en van de Ardennen, het eerste insect dat werd gevonden in
het steenkoolbekken van het Noorden, weekdieren, schaaldieren en slangsterren.
Zijn werk behoudt een fundamenteel karakter en een hogere waarde, vooral wat
betreft de vissen van
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het Famenniaan, het Krijt en het Tertiair. Leriche werkte en publiceerde altijd alleen,
zonder enige wetenschappelijke medewerking. Zijn opvolgers aan de ULB waren
Augustin Lombard (1905-1997), een geoloog uit Genève die een pionier werd van
de sedimentologie en gedurende een tiental jaren lesgaf te Brussel, en daarna
Georges Mortelmans. Ze hadden meerdere leerlingen, onder meer Roger Monteyne,
die vooral in het Jura van de Gaume werkte, en Bernard Mamet, die na zijn
verdediging van het opmerkelijk proefschrift Sédimentologie des faciès ‘Marbres
noirs’ du Paléozoïque francobelge, naar Canada emigreerde om er meerdere
decennia les te geven aan de universiteit van Montréal. Hij is auteur van talloze
publicaties over algen en foraminiferen van het Carboon overal ter wereld en heeft
veel leerlingen opgeleid.

▪ Van de Ecole des Mines tot de Faculté polytechnique de Mons
Aan de Faculté polytechnique van Mons werd de eerste helft van de 20ste eeuw
beheerst door de Fransman René Marlière (1905-1993). Na zijn studies te Rijsel
was hij assistent geworden van Jules Cornet aan de oude Ecole des Mines (1928).
Doordat Cornets gezondheid snel achteruitging, moest hij de cursussen algemene
geologie en stratigrafie in hun geheel overnemen gedurende ... 42 jaar. In 1943
verdedigde hij te Rijsel zijn doctoraatsthesis over de Frans-Belgische ‘Meule’, d.w.z.
het pre-Turoon Krijt met kalkzandsteenfaciës, wat zijn zevenenveertigste publicatie
werd. Zijn wetenschappelijk oeuvre kan in drie delen worden verdeeld: circa een
derde van zijn geschriften zijn beschrijvingen van de belangrijkste boringen in het
Bekken van Mons, een derde handelt over de paleontologie en de stratigrafie van
het Krijt, en een derde bespreekt allerhande onderwerpen. Na zijn proefschrift werkte
hij vooral aan de stratigrafie van het Krijt en het Paleoceen en aan het opmaken
van de 5 geologische kaarten op schaal 1:25.000 van het Zuidwesten van België,
waartoe de Geologische Raad in 1947 had beslist. Hij publiceerde eveneens studies
over de Montiaan-ostracoden van het Bekken van Mons en van Congo.
Met de komst van Alphonse Beugnies (1922-1988) in 1953 werd zijn
onderwijsopdracht enigszins verlicht. Beugnies werd teruggeroepen uit Afrika,
waarheen hij in 1947 was vertrokken, om de cursussen toegepaste geologie,
mineralogie en petrografie over te nemen. Meer dan 30 jaar vervulde hij deze
opdracht. Voor zijn werk in de kristaloptica werd hij omringd door jonge ingenieurs:
eerst Georges Toubeau, die zijn proefschrift maakte over het pleochroïsme en de
mineralenoptica en daarna een loopbaan uitbouwde in de cementindustrie van
Doornik; vervolgens Jean-Marie Charlet, auteur van een thesis over de
thermoluminescentie en de nucleaire spectrometrie, die op zijn beurt hoogleraar
werd aan de Faculté. Beugnies' wetenschappelijk oeuvre is uiterst belangrijk en
behandelt talrijke domeinen van de geologie, in het bijzonder de geologie der
Ardennen.
Het onderzoek over het Krijt en het onderwijs van de stratigrafische geologie en
de paleontologie werden hervat vanaf 1960 door een andere Fransman, Yvan
Godfriaux, die veel in Griekenland werkte. Het Krijt werd - op een meer internationale
schaal - het voornaamste onderzoeksthema van zijn opvolger Francis Robaszynski,
die zelf werd bijgestaan, althans voor de tertiaire formaties, door de huidige titularis
van de leerstoel geologie te Mons, Christian Dupuis.
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▪ De Luikse en de Brusselse school voor paleobotanica
Het was Armand Renier die bij een van zijn studentes, Suzanne Leclercq
(1901-1994), belangstelling wekte voor de ‘coal-balls’ van de steenkoolterreinen
die werden geëxploiteerd door de steenkoolmijnen van Wérister, en haar stimuleerde
om er de structuren van te bestuderen. Suzanne Leclercq verdedigde in 1924 haar
proefschrift over deze structuren aan de hand van microscopische slijpplaatjes. Ze
werd docente in 1933. In 1937 bekwam ze dat de plantenpaleontologie een apart
laboratorium kreeg, gelijkwaardig met dat van de dierenpaleontologie, en dat ze 35
jaar lang leidde. Haar onderzoek had vooral betrekking op de alleroudste planten,
die van het Devoon.

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

232
Gedurende dezelfde periode liet Victor Van Straelen aan het Natuurhistorisch
Museum de in 1876 door François Crépin (1830-1903) verlaten sectie paleobotanica
heropstarten. François Stockmans (1904-1986) trad er datzelfde jaar in dienst en
wijdde zich, samen met zijn echtgenote Yvonne Willière (1905-1979), aan
paleobotanisch onderzoek over de flora van het Devoon, het Carboon en het
Cenozoïcum.
De benoeming van Maurice Streel als hoofd van de eenheid plantenpaleontologie
te Luik stuurde het laboratorium in de richting van de palynologie. De werken van
Maurice Streel hebben vooral betrekking op het interval tussen het Devoon en het
Carboon, waarover al decennialang werd gediscussieerd. De biostratigrafische
zonering die hij heeft bepaald is uitgegroeid tot een internationale referentie. Maurice
Streel heeft zich omringd met een schare van onderzoekers wier bekwaamheid de
gehele stratigrafische schaal en paleobotanica omvat. De sporen, acritarchen en
pollen worden bestudeerd door Michel Vanguestaine (opvolger van Maurice Streel
als verantwoordelijke over de eenheid), Emile Roche, momenteel sectiehoofd aan
het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Philippe Steemans, Marc Roche, R. en
J. Schumacker-Lambry, enz. De studies van de megaflora danken we vooral aan
Muriel Fairon-Demaret en Philippe Guerrienne. Maurice Streel werd in 1992 verkozen
tot corresponderend lid van de Académie royale de Belgique.

▪ De Belgische Geologische Dienst in de tweede helft van de 20ste eeuw
In 1963 omschreef André Grosjean de Belgische Geologische Dienst als een
instelling van de Belgische staat die uniek is in zijn soort: ‘Op basis van zijn statuut
is het duidelijk een dienst die afhangt van een staatsadministratie; maar op basis
van zijn opdracht en activiteiten bezit hij onbetwistbaar de karaktertrekken van een
echte wetenschappelijke instelling’. Deze zin vat goed de paradoxale situatie samen
waarin de geologen van de Dienst al decennia werken. Het verhindert hen gelukkig
niet even briljante wetenschappers te zijn als hun voorgangers Michel Mourlon en
Armand Renier.
Van 1943 tot 1961 werd de Dienst geleid door André Grosjean (1903-1971), een
specialist van het Boven-Carboon van de Kempen, die de ontdekking van het
steenkoolterrein van Rotem-Neeroeteren op zijn naam schreef. Hij was ook de
eerste titularis van de leerstoel geologie aan de Facultés Notre-Dame de la Paix te
Namen.
Onder de medewerkers van eerstgenoemden hebben we reeds Etienne
Asselberghs genoemd, die in 1913 bij de Geologische Dienst begon en er in 1923
zijn functie inruilde voor het hoogleraarschap te Leuven. Frans Hallet (1879-1946),
een landbouwingenieur gediplomeerd te Gembloers, ving zijn loopbaan bij de
Geologische Dienst aan in 1902 en ging pas weg in 1945. Hij hielp mee de
Geologische Kaart op te maken en wijdde zich daarna aan de beschrijving van de
schachten en boringen door de meso- en cenozoïsche formaties van België. Met
zijn bijzondere belangstelling voor de hydrogeologie speelde hij een determinerende
rol bij de aanleg van het AlbertKanaal, van de Scheldetunnel in Antwerpen, en van
talrijke openbare werken. Vanaf 1920 onderwees hij geologie aan het Institut
agronomique de l'Etat te Gembloers. De wetenschappelijke loopbaan van Marcel
Gulinck (1917-1976) lijkt sterk op die van Hallet. Zijn eruditie, die eveneens een
artistieke dimensie had, maakte van hem, na Carl Camerman (1885-1958) - die
vanaf 1948 ‘chargé de mission’ was bij de Geologische Dienst -, een onbetwistbare
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specialist van bouwmaterialen die werden gebruikt voor de restauratie van oude
monumenten. Deze bekwaamheid benutte hij voor zijn lessen aan het Hoger
Architectuurinstituut Sint-Lucas. Zijn ervaring op het vlak van de hydrologie, een
wetenschap waarin hij geniaal pionierswerk verrichtte, diende als illustratie bij zijn
cursussen aan de KULeuven. Gulinck, die stierf in volle actie, heeft niettemin de tijd
genomen om een opvolger te vormen in de persoon van Piet Laga.
Bij de pensionering van André Delmer, Grosjeans opvolger als hoofd van de
Geologische Dienst, organiseerde de Société belge de Géologie als eerbetoon aan
zijn oud-voorzitter en secretaris-generaal een speciale bijeenkomst tijdens dewelke
haar voorzitter, graaf Aymard d'Ursel, in volgende woorden zijn portret schetste:
‘Een beminnelijk man,
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fijngevoelig en hoffelijk, nooit ongeduldig, steeds oplettend, aldus kwam de heer
André Delmer over bij de talrijke bezoekers van de Geologische Dienst. De
aantrekkingskracht van de heer Delmer voor de wetenschappen is aangeboren;
hoe zou het anders kunnen als zoon van de secretaris-generaal van het Ministerie
van Openbare Werken, Alexandre Delmer.’
André Delmer werd geboren op 18 maart 1916. Hij begon universiteitsstudies te
Leuven in 1935, na een klassieke opleiding aan het Sint-Michiels-college. Als jonge
burgerlijk ingenieur werd hij aangeworven door de steenkoolmijn van Waterschei.
In 1942 trad hij in dienst bij het Mijnwezen, waar Renier zijn identificatiewerk van
een te Le Grand Hornu geëxploiteerde steenkoolafzetting zo waardeerde dat hij er
alles aan deed om hem naar de Dienst te laten overplaatsen. Zijn hele loopbaan
lang zagen zijn collega's en de bezoekers van de Dienst hem voorovergebogen
werken aan een tekentafel, waar hij de steenkoolprofielen uittekende en met de
precisie van een wiskundige de grote tektonische structuren schetste van onze
streken doorheen het Paleozoïcum. Zelfs toen hij vanaf 1961 werd belast met de
opvolging van de om gezondheidsredenen afwezige Grosjean (officieel van 1966
tot 1981) zat hij meer aan zijn tekentafel dan aan zijn directeursbureau.
Hij werd plaatsvervanger voor de cursussen van Félix Kaisin te Leuven in 1950
en onderwees paleontologie en kristallografie aan het IRAM te Mons tot aan zijn
pensioen. In 1978 kreeg hij van het Deutsche Geologisches Gesellschaft de
prestigieuze Leopold von Buch Prijs.
In 1970 verkreeg André Delmer een uitbreiding van het kader van de Geologische
Dienst. Na de publicatie in het Staatsblad (k.b. van 17.1.1974) steeg het aantal
geologen van 5 naar 15 en werd het instellingshoofd inspecteur-generaal. Ter
gelegenheid van deze administratieve wijziging werden drie geologen, Robert
Legrand, Marcel Gulinck en Jean-Marie Graulich, bevorderd tot geoloog-directeur.
De carrières van de eerste twee werden al eerder geschetst. Jean-Marie Graulich
werd geboren te Luik op 4 mei 1920. Zijn vader, de jurist Léon Graulich, gaf les aan
de universiteit van Luik, waar-

André Delmer. Brussel, Belgische Geologische Dienst ▪

van hij rector was van 1939 tot 1945. Jean-Marie Graulich, een oorlogsvrijwilliger,
studeerde voor burgerlijk mijningenieur (1947) en ingenieurgeoloog (1948) alvorens
hij aspirant werd bij het FNRS en assistent op de dienst van professor Léon
Calembert aan de universiteit van Luik. In 1952 vervoegde hij de Geologische Dienst,
waar een lange carrière voor hem in het verschiet lag. Hij beschreef er duizenden
meters boringen, vooral uit het Oosten van België. Deze diepe boringen, aangevat
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door André Delmer, stelden eerst Graulich en daarna Jos Bouckaert in staat grote
tektonische gehelen te beschrijven en grootschalige paleogeografische
wedersamenstellingen uit te werken.
Vanaf 1974 begon André Delmer met de reorganisatie van zijn Dienst, die in drie
secties werd onderverdeeld:
1.
Geologie van de Paleozoïsche Sokkel, onder leiding van Robert Legrand,
o

met als medewerker Jacques Herman ( 1948).
2.
Geologie van het Cenozoïcum, geleid door Marcel Gulinck, en samengesteld
o

o

met Roland Paepe ( 1934), Pieter Laga ( 1941), Cécile Baeteman
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o

( 1950) en Dany Deraymaeker (die kort daarna de Dienst verliet).
3.
Geologie van de Ardennen, geleid door Jean-Marie Graulich, met als
o

medewerkers Jos Bouckaert (1930-1999), Georges Vandenven ( 1935), Léon
o

o

Dejonghe ( 1946) en Eric Groessens ( 1944).
Toen André Delmer met pensioen ging, verving Jean-Marie Graulich hem als
directeur van de Geologische Dienst tot op ogenblik van de zeer omstreden
o

benoeming van Auguste Denteneer ( 1929), die later zou muteren naar de functie
van directeur-generaal bij het Ministerie van het Vlaams Gewest. Bij de Geologische
Dienst werd hij vervangen door een andere ingenieur van het Mijnwezen, Henri
Grégoire (1922-1991), die zelf vervroegd met pensioen ging in 1986. De leiding van
de Dienst werd vervolgens toevertrouwd aan Jos Bouckaert.
Jos Bouckaert werd geboren te Aalst op 8 maart 1930 en overleed op 6 december
1999. Na zijn studies te Leuven vervoegde hij in 1956 de Association pour l'Etude
de la Paléontologie et de la Stratigraphie houillère. Hij maakte een proefschrift over
de goniatieten van het Namuriaan en begon te werken bij de Geologische Dienst
in 1959. Hij doorliep de hele hiërarchie en ging in 1993 met pensioen als
inspecteur-generaal. Jos Bouckaert was actief in verschillende domeinen van de
aardwetenschappen. Hij werd een van de pioniers van micropaleontologie van de
conodonten, een domein waarin hij aan de KULeuven - waar hij in 1973 hoogleraar
was geworden - enkele leerlingen vormde, zoals Roland Dreesen en Michiel Dusar.
Tijdens de ‘Golden Sixties’ werkte hij samen met Jean-Marie Graulich op alle grote
openbare werven. Met Maurice Streel en Raphaël Conil stelde hij een team jonge
stratigrafen samen dat het klassiek profiel van het Belgisch Paleozoïcum opnieuw
ging bestuderen. Dit werk leidde tot de organisatie van een internationaal symposium
over de micropaleontologische grenzen tussen het Emsiaan en het Viseaan (Namen,
1974). Samen met Eva Paproth (Geologische Dienst van Noordrijnland-Westfalen),
Martin Bless (Geologisch Bureau van Heerlen en Natuurhistorisch Museum van
Maastricht) en anderen maakte hij talrijke paleogeografische wedersamenstellingen
en lanceerde hij meerdere hypothesen over de vorming van de koolwaterstoffen en
de energiebronnen van ons land.
Gedurende deze periode werd de Belgische Geologische Dienst, onder meer
door de speciale wet op de regionalisering (van 8.8.1988), een punt van discussie.
Deze wet voorzag de regionalisering van de meeste bevoegdheden van het
Mijnwezen en een origineel statuut voor de Geologische Dienst: het personeel en
het materieel bleven nationaal, de werkingskredieten werden geregionaliseerd. Als
gevolg daarvan creëerden de gewesten de Service des Ressources du Sous-sol
en het Bestuur Natuurlijke Rijkdommen en Energie.
In 1993 besloot de Raad van Ministers tot de oprichting, op 1 januari 1994, van
een Koninklijk Instituut voor nationale wetenschappelijke en culturele instellingen,
waarbij ook de Geologische Dienst zou worden ondergebracht. Door de ontbinding
van de Kamers (1995) kwam van deze hervormingsplannen helaas niets terecht.
Gedurende dezelfde periode werd het Ministerie van Economische Zaken
geherstructureerd en werden de overgebleven bevoegdheden van het Mijnwezen
herverdeeld binnen een nieuw Bestuur Kwaliteit en Veiligheid dat ook de Geologische
Dienst omvatte. Als gevolg van het vertrek van Jos Bouckaert in 1993 sloeg de
Geologische Dienst opnieuw gedurende enkele jaren op drift, en dit tot de benoeming
o

van Roland Paepe ( 1934) tot de graad van adviseurgeneraal in 1998. Deze specialist
van het Quartair en hoogleraar aan de VUB bekleedde deze post slechts enkele
maanden, vermits hij op 30.10.1999 met pensioen ging.
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Als gevolg van de vorming van een nieuwe regering onder leiding van Guy
Verhofstadt (1999) werden de bevoegdheden ‘Economie en Wetenschapsbeleid’
toevertrouwd aan één en dezelfde Minister, eerst aan Rudy Demotte (1999-2000),
o

vervolgens aan Charles Piqué (2000). Op voorstel van Daniel Cahen ( 1943),
directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, bestudeert
de huidige regering de aanhechting van de Geologische Dienst bij het KBIN, wat
een einde zou maken aan de reeds honderd jaar oude twist ‘Dupont-Dewalque’.
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14 De overzeese wetenschappen
Marc Poncelet ▪ Henri Nicolaï ▪ Jacques Delhal ▪ Jean-Jacques
Symoens
▪ De sociale wetenschappen Marc Poncelet
De geschiedenis van wetenschappen zoals de geografie, de sociologie, de
psychologie en uiteraard de antropologie bewijst duidelijk dat er heel wat verbanden
zijn met het algemeen inzicht in de Verre Onbekende dat werd ontwikkeld en
geïnstitutionaliseerd ten bate van de koloniale triomf, en dat de overzeese sociale
en culturele materie doorslaggevend was voor de theoretische en methodologische
basisfundamenten van deze disciplines. In het geval van België, met zijn late
natievorming, gebeurde de ontplooiing van de overzeese kennis onmiddellijk, op
grote schaal, en in nauw verband met de door Leopold II gestarte expansie in
Midden-Afrika en met de vestiging van een Belgische kolonie (1908).
In België was het ‘afrikanisme’ - en vooral het ‘congolisme’ - dan ook het pronkstuk
van deze kennis. We willen aantonen hoe de overzeese wetenschappen, die lange
tijd koloniale wetenschappen heetten, qua inhoud en oriëntatie wezenlijk verbonden
waren met het koloniaal proces en hoe hun institutionalisering vooral beïnvloed
werd door de sociaal-politieke en ideologische karakteristieken van België zelf. De
koloniale wetenschappen hadden een eigen institutioneel apparaat, bestaande uit
de Academie, de Koloniale Universiteit, het Internationaal Instituut, het Museum,
uitgevers van boeken en tijdschriften, internationale netwerken, titels en graden,
officiële biografieën, encyclopedieën, enz. Dat leidde niet tot verstarde kennis. Vanaf
het einde van de 19de eeuw waren er felle polemieken en omstreden theorieën.
Meerdere zaken belemmeren een poging tot evaluatie van de koloniale
wetenschappen, vb. het radicaal revisionisme als gevolg van de dekolonisatie en
de legitieme wil van de Derde Wereldelites een eigen wetenschappelijke visie te
ontwikkelen op het verleden, op de eigen culturen en samenlevingen. Het onderzoek
was al dan niet bewust doordrongen met beschavingsideologie en in grote mate
een variant van het racisme. Maar het was vooral onderzoek over de koloniale
materie en het koloniaal proces zelf. Het late kolonialisme van België in MiddenAfrika
heeft zich dadelijk, via het exploitatiethema, geïdentificeerd met wat we vandaag
‘ontwikkeling’ zouden noemen. De vroegste referentie is het werk van Paul
Leroy-Beaulieu (1874), waarin het ‘esthetisch en heroïsch aspect van de kolonisatie’
plaats maakt voor ‘een mobilisatie van alle hulpmiddelen van de geschiedenis, de
sociologie, de demografie, de politieke economie, enz.’ Het isolement van de
koloniale wetenschappen in het wetenschapsgeheel contrasteert met de grond van
het discours, dat de wetenschappelijke universaliteit in het algemeen beklemtoont.
Er was in België geen enkele wetenschappelijke onderneming over koloniale kwesties
die aan het koloniaal gezag ontsnapte. Minder dan in andere domeinen kon kennis
hier worden herleid tot het model van een regelmatig te vernieuwen catalogus. Alle
kennis is een product van het sociaal verband die de kennis samenbrengt en er
betekenis en legitimiteit aan geeft.
De koloniale wetenschappen hebben erg bijgedragen tot de verwerving en
overheersing van Congo. Ze zijn ontwikkeld in crisismomenten, uit verlangen naar
kennis, doch kennis bestemd voor onmiddellijke actie. De vreemdheid van de materie
was blijkbaar al genoeg om een wetenschappelijk statuut te krijgen, een legitimatie
die voor andere wetenschappen niet volstond. We zijn ons bewust van deze
specifieke moeilijkheden. We willen dan ook vooral één specifiek traject schetsen:
de vorming
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Emile de Laveleye, door Louis Gallait. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België ▪

en de evolutie van een institutioneel kader, van een sociaal korps van min of meer
professionele deskundigen en bijgevolg van een stelsel van productie, accumulatie
en validatie van historisch en sociaal gesitueerde kennis die het studieobject eerder
voortbracht dan ontdekte.

▫ De uitwerking van een leopoldiaans plan
Hoewel België in de afrikanistiek niets betekende op het moment van de
Aardrijkskundige Conferentie (1876), leek het weldra alsof het land het
wetenschappelijk monopolie had op materiaal uit Congo, of toch minstens het
belangrijkste kenniscentrum over deze regio was geworden. Nog voor de theoretische
discussie op gang kwam, begon het koloniaal feit aan een eigen leven via een
netwerk rond de elite van de Onafhankelijke Congostaat (EIC), de generale staf van
Leopold II in België, en een reeks voorname universiteitsmensen (onder wie de
professoren de Laveleye, Smolders, Van Volxem en James). Het was een originele
staat, ontstaan uit een humanitaire en wetenschappelijk ‘vzw’.

▫ De geografie als pionier
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Reeds onmisbaar vóór de conferentie van Berlijn, zou Alphonse-Jules Wauters
(1845-1916) met zijn Le Mouvement géographique de spil worden van de ontluikende
Congolese wetenschap. Le Mouvement géographique werd dadelijk het officieus
orgaan van de Association internationale africaine (AIA), later van de Association
internationale du Congo (AIC) en de EIC. Het werd een kapitaal instrument in de
popularisering van de idee van een specifiek Belgische missie en onderneming.
Deze ‘verbelging’, die sterk contrasteerde met het internationalisme van Leopolds
project, is ooit omschreven als ‘de geleidelijke nationalisering van het standpunt’.
Adolphe-Jules Wauters publiceerde samen met Adolphe Buyl een Bibliographie du
Congo met drieduizend achthonderd titels (boeken en artikels). Hij ontwierp veel
kaarten en beweerde dat hij de ‘laatste blinde vlek’ op de kaart van Afrika had
ingekleurd. De twee voornaamste geografische verenigingen kwamen een jaar later
tot

Medaille met het portret van Alphonse-Jules Wauters, door Armand Bonnetain, 1913. Brussel,
Konisklijke Bibliotheek Albert I, Penningkabinet ▪
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stand en sloten onmiddellijk aan bij Leopolds Afrika-project. De geografie ontwierp
dus de taal van de eerste wetenschappelijke claim op Midden-Afrika en van het
imperialisme. Haar triomf bezegelde het lot van de in ongenade gevallen economen,
lange tijd tegenstanders van koloniale aanwinsten. De geografie kreeg in 1900
toegang tot de universiteit via een decreet van Leopold II. Dan volgde een degelijke
organisatie in het middelbaar onderwijs. De geografie werd van kapitaal belang bij
de verspreiding van de verschillende thema's van de koloniale, racistische en
paternalistische ideologie en bij de vorming van de heroïsche verovering-mythe. Er
verschenen steeds meer kaarten van Congo, die de symbolische en praktische
(economisch en militair) operatoren aanreikten voor een dubbele verovering,
enerzijds van de Belgische intellectuele opinie en anderzijds van Afrika zelf.

▫ Een nationale koloniale wetenschap
De Société d'Etudes coloniales (SEC), gesticht in 1894, speelde via haar netwerk
en publicaties een belangrijke rol op het niveau van de nationale elites bij het
verwerven van koloniale legitimiteit en het opwekken van koloniale belangstelling.
De intellectuele hegemonie van enkele grote rechtsgeleerden uit de metropool werd
gevestigd tijdens de afwikkeling van de overname van Congo door België. De Société
zou zich schikken naar de exploitatieeisen en de modellen zoals de heldhaftige
geoloogveroveraar (Cornet, ‘overwinnaar van Katanga’), de Congolese
‘macro-ingenieur’ (Majoor Thys en Moellaert) en de nog maar weinig verheven of
wetenschappelijke ‘agronoom-gendarm’.
Toch leverde de Société d'Etudes coloniales, in navolging van La vérité sur le
Congo maar dan minder duidelijk, de eerste elementen voor de vorming van een
koloniale pool in het moederland. Het verenigen van de koloniale belangen verliep
in de jaren tussen 1895 en 1920 - datum van het eerste Nationaal Koloniaal Congres
- niet zonder felle politiek-wetenschappelijke twisten. Juist in deze periode werd
België een koloniale macht, kregen de overzeese geleerde projecten vaste vorm,
ontwikkelden de universiteiten hun eerste koloniale cursussen vanuit handelsscholen.
In 1895 kreeg de Société vier lokale comités. Ze telde 755 leden, onder wie een
dertigtal universiteitsprofessoren. Ze gaf de aanzet tot het eerste koloniaal onderwijs.
Het Bulletin van de SEC verscheen maandelijks vanaf 1900; jaarlijks werden duizend
pagina's gepubliceerd. De SEC was een instrument dat van direct nut was voor de
reeds veel verder dan Congo reikende ambities van het Belgisch-Congolese
grootkapitaal. Het nieuwe model van de Société werd de handelsingenieur, vaak in
de eerste plaats een jurist.
De eerste sessie van het Institut international colonial (ICI) vond plaats te Brussel
in 1894, in hoofdzaak op initiatief van enkele voorname vertrouwelingen van Leopold
die uiteindelijk partij zouden trekken voor de maatschappijen. De katholieken, eerst
in de minderheid, zouden er in de jaren '30 en '40 sterke posities krijgen. Het ICI,
een orgaan naar Belgisch recht, beschouwde zich onafhankelijk, had geen officiële
band met de Staten, was naar eigen zeggen ‘strikt wetenschappelijk’ en participeerde
in de internationalisering van de koloniale problematiek. De sessies en publicaties
van het ICI kenden een buitengewoon succes, enkel onderbroken door de twee
wereldoorlogen. In 1949 veranderde de naam ICI in Institut international pour l'Etude
des Civilisations différentes (INCIDI). Tot vlak voor de onafhankelijkheid werd het
door de UNESCO nog steeds beschouwd als een toonaangevend centrum. Het
publiceerde een tijdschrift dat later werd overgenomen door de ULB (Civilisations).
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Het immense werk in de vergelijkende rechtswetenschap dat door het zeer selecte
ICI werd gerealiseerd, had zijn oorsprong dus in een interne breuk van de Belgische
koloniale elites en vond als vanzelf een uitweg in de internationale rechtswetenschap.
De kaart moest plaatsmaken voor het wetboek.
Terwijl twee vulgariserende koloniale kranten, La Belgique coloniale en Le Congo
belge, de overname van Congo door België orchestreerden met een woordenbrij
van wetenschappelijke eisen, leugens en nationaal tromgeroffel, begonnen de
dingen en de mensen uit Congo door te dringen tot de verbeelding van het
geschoolde publiek in het moederland, cf. de paviljoenen van de Vrijstaat op
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Paviljoen met Congolezen tijdens de Koloniale Tentoonstelling van 1897. Tervuren, Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika ▪

Zaal gewijd aan de etnografie op de Koloniale Tentoonstelling van 1897. Tervuren, Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika ▪
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de tentoonstellingen van Antwerpen (1894), Brussel (1897) en Luik (1905). Het
koloniaal Museum van Tervuren, ontworpen onder Leopold II en geopend in 1910,
ging de overname verheerlijken.
Het orgaan La vérité sur le Congo, dat vrij direct op de overname was georiënteerd,
maar dan op een veel geleerder niveau, werd geleid door de tweede staf juristen
die de eerste vertrouwelingen van Leopold hadden afgelost. De titel veranderde in
Bulletin de Colonisation comparée, een imposante, door juristen gedomineerde
universitaire publicatie die één van de drie wetenschappelijke publicaties zou worden
van het eerste Belgische Ministerie van Koloniën.

▫ Ontstaan van een etnologie zonder etnoloog
Volgens Edouard de Jonghe (1878-1950), een sleutelfiguur in de Belgische etnologie
van Congo, werden de Belgen vanaf 1887 steeds actiever in de systematische
studie van Congo. Félicien Cattier (1869-1946) en Louis Wodon (1868-1946) lagen
aan de basis van het eerste, door de SEC geleid etnologisch onderzoek (1894),
terwijl de EIC vanaf 1897 een enquête ondernam met vergelijkbare doelstellingen.
Vanaf 1890 verschenen in de missie-publicaties de eerste verslagen van etnologische
aard. De Société belge de Géographie deed in 1905 een onderzoek dat net zoals
alle voorgaande op het terrein zelf werd uitgevoerd door ambtenaren van de Vrijstaat,
militairen en geestelijken. Het indruk-wekkendste etnologische project met de meeste
wetenschappelijke en internationale uitstraling werd gelanceerd door de uiterst
katholieke Société belge de Sociologie. Dat project ging duidelijk de rivaliteit aan
met het SEC-project. Het was van een ongeziene omvang en kende een snelle
ontwikkeling dankzij Kanunnik Camerlynck, Joseph Halkin en Cyrille Van Overbergh.
Het werd gesteund door het hoofd van de clerus, kardinaal Mercier. De promotoren
van het onderzoek, die ook grote steun kregen van Leopold II, vormden tevens een
Bureau international d'Ethnologie tijdens het Congres van Mons in 1905. Er werd
een minutieus plan voorgesteld dat moest toelaten de resultaten volgens een uniform
schema te systematiseren.

Edouard de Jonghe. Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika ▪

Er verschenen heel wat monografieën over de bevolking van de Onafhankelijke
Congostaat. De afleveringen van Le mouvement sociologique international voor de
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periode 1907-1910 omvatten 4.257 pagina's, waarvan de helft gewijd aan de
resultaten van de etnografische enquête. De collectie etnologische monografieën
telt in totaal 5.608 pagina's! Ondanks de mondiale ambitie werd deze eerste
Belgische etnologie haast niet vermeld in de werken van de buitenlandse geleerde
genootschappen. Ze was daarvoor te veel georiënteerd op Congo. Enkele
missionarissen zagen evenwel kans dankzij hun nieuwe ervaring toe te treden tot
de zeer officiële Commission de Protection des Indigènes.
Dit was niettemin de eerste doorbraak van de ‘professorenwetenschap’ op Belgisch
koloniaal terrein. Zowel qua doelstelling als werkterrein ging ze verder dan al het
voorgaand onderzoek. Ze paste perfect in een encyclopedisch (vrij obsessioneel in
de Belgische koloniale en sociale wetenschappen) en wetenschappelijk project:
‘Het is nodig dat alle aspecten van het materieel, moreel en socio-cultureel leven
van de volken en stammen van Congo gemakkelijk en verschillend onder de gepaste
rubrieken kunnen worden geklasseerd.’
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Het zou geen vergeefse oefening blijken, want Congo (voortaan Belgisch-Congo)
werd na de overname het voorwerp van een Belgische universitaire etnografie.
Edouard de Jonghe, een jonge doctor in de letteren en wijsbegeerte van Leuven,
zou in de daaropvolgende jaren de basis leggen van een (echte) koloniale,
quasi-officiële en ‘wetenschappelijke’ etnologie. Hij zou steeds trouw blijven aan
één van zijn vroege stellingen: ‘het echte belang van de kolonisatie valt samen met
dat van de wetenschap’. Dankzij een combinatie van posten was de Jonghe meer
dan dertig jaar lang de bouwmeester van een koloniale en katholieke etnologie:
directeur bij het Ministerie van Koloniën, hoogleraar te Leuven, wetenschappelijk
uitgever, Belgisch vertegenwoordiger bij de Europese koloniale geleerde
genootschappen.

▫ Eerste aanblik van het geleerd koloniaal terrein. Disciplinaire ruimten
en toe-eigening van het onderwerp Congo
De wetenschappelijke uitspraken van de koloniale wetenschap vormden een
voedingsbodem voor nationale formuleringen. Enkele geografen hebben - aangezien
ze om evidente redenen banden hadden met economische en politieke belangen voornamelijk de vorming van het globaal kader verzekerd waardoor Congo een
‘kenbaar’ object werd. Ze legden ook de fundamenten van een koloniale wetenschap
door impliciet te bevestigen dat alle levende of levenloze objecten in de Congolese
ruimte enkel zin kregen en op legitieme wijze tot het kennisveld gingen behoren als
ze in het koloniaal proces zelf werden ingepast. Dat werd verheven tot de status
van legitiem wetenschappelijk onderwerp. Definitief verankerd tussen koloniale
materie en koloniaal proces kon de koloniale wetenschap het register van de
exploratie dus voorlopig verlaten om een antwoord te zoeken op het probleem van
de opbouw van een overzeese wetenschappelijke nationaliteit, die nog steeds werd
gezien als de belangrijkste basisvereiste voor een nooit definitief verworven koloniale
legitimiteit. Feitelijk zou elke nieuwe wetenschappelijke mobilisatie berusten op een
herbevestiging van Congo als een ‘terra incognita’. Getuige van deze
wetenschappelijke toe-eigening is de waanvoorstelling in de opeenvolgende
bibliografieën van een totale, transversale onderwerping. Bij iedere crisis, tot in
1960, werd een beroep gedaan op de wetenschap, steeds preciezer en steeds meer
gericht op operationele kennis, maar nooit ontdaan van de verwachting ‘het wordt
tijd dat we de Congo leren kennen’. Terwijl enkele grote universiteitsjuristen zoals
Ernest Mahaim (1865-1938), Félicien Cattier en Edouard Descamps (1847-1933)
met de steun van enkele ingenieurs-economen met terreinervaring in de lijn van
Stanley de koloniale ideologie systematiseerden, werd Congo door de sociale elite
in het moederland aanvaard en erkenden de grootmachten België als een legitiem
kolonisator. De afwezigheid van een geleerde of pedagogische instelling in Congo
leidde tot een situatie waarin alle kennis over Congo die algemeenheid of enige
erkenning beoogde alleen kon ontstaan in de metropool. Spreken over geleerde
nationalisering met betrekking tot het België van toen staat onvermijdelijk gelijk met
het definiëren van een evenwicht dat op het koloniaal terrein het onophoudelijk
consensuswerk reproduceerde waarmee kort daarvoor een nationale burgerij was
gevormd.
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▫ De overname van Congo door België. De inlander laten (over) leven,
hem besturen en er een producent van maken (1910-1930). De etnologie
in het hart van de koloniale crisis
Zoals men zich wellicht kan inbeelden, namen de overgang van Congo naar een
Belgische kolonie en alle reorganisaties samen minstens een tiental jaren in beslag
(inclusief de vier oorlogsjaren). De dominante positie van de grote universiteitsjuristen
en een handvol echt koloniale juristen werd versterkt door een immense juridische
productie, onder meer in het Bulletin de colonisation comparée (het vroegere La
vérité sur le Congo), de Revue congolaise (officieel en katholiek), en de publicaties
van het ICI en de koloniale congressen.
De koloniale geleerde ruimte, die tot stand kwam in de kern van het koloniaal
gezag, legde zijn wetten op aan de oorspronkelijke delegatieprocessen.
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Gouverneur Morel schenkt een bronzen medaile aan een Congelese arbeder als erkenning
voor 15 jaar bewezen dienst, Leopoldstad, 26 januari 1947. Tijdens deze plechtigheid werden
zeshonderd inlandse arbeiders gedecoreerd Tervuren. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
▪

Alle geleerde uitdrukkingen in verband met ‘overzee’ zouden organisch worden
verbonden met het koloniaal project. Toch ontstonden felle polemieken binnen het
geleerd koloniaal quasi-establishment met betrekking tot de te volgen inlanderpolitiek,
wat zich vertaalde in theoretische verwijzingen uit diverse vakgebieden. Alleen al
in het domein van de etnologie - op een moment dat men de omvang van de
demografische catastrofe uit de vorige periode nog niet juist kende - zorgden
tientallen teksten, gebaseerd op etnologisch materiaal of etnologische theorieën,
voor verdeeldheid tussen de ‘realisatoren’ en de eerste etnologen. De eersten,
vrijzinnigen van het Institut Solvay verenigd rond Emile Waxweiler (1867-1916) en
Adolphe de Calonne Beaufaict (1881-1915), waren voorstanders van een
functionalistische sociologie, opgevat als hulpmiddel van de inlanderpolitiek. Als
erfgenamen van Félicien Cattier waren ze minder duidelijk gelieerd met het nieuw
koloniaal gezag. Vernieuwers door hun cultureel relativisme, toonden ze een sterk
mixofoob racisme. Zij hekelden een assimilerende en vernietigende kolonisatie en
bestreden het project van ‘beschaving via ideeën’. De tweede groep, katholieke
etnologen die de nieuwe administratie domineerden, bevorderden een ‘zuivere
etnologie’ (Edouard de Jonghe, Joseph Maes en Théophile Simar).
Er waren ook felle polemieken over de exploitatietheorieën (voornamelijk beperkt
tot de koloniale economie en het koloniaal recht). Ze zijn vooral kenmerkend voor
de zgn. ‘macro-ingenieurs’. Uiteindelijk woedde er een echte strijd tussen enkele
botanisten uit de metropool (Emile De Wildeman, 1866-1947) en de eerste koloniale
landbouwkundigen (Edmond Leplae, 1869-1941).
Uit het officieel opgeven van de ‘beschaving via ideeën’, de keuze voor een
massale integratie van de inlanders in het ontwikkelingsproces, de weigering een
strikte protectoraatpolitiek te voeren ten bate van het opbouwwerk van een door
arbeid ‘herrezen’ en ‘verbeterde’ Bantou, blijkt welke piste werd gevolgd nadat de
eerste wetenschappelijke tegenstellingen waren opgelost.
De universiteiten, in dit apparaat geïntegreerd door slechts enkele van ‘hun’
kolonialen, zouden vóór 1945 geen forum zijn voor de diversificatie van deze kennis,
met uitzondering van Leuven
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(monopolie in missionering en agronomie) en de Université libre de Bruxelles (enkele
pogingen). Vanaf de eerste generatie grote koloniale en universitaire rechtsgeleerden
was de legitieme koloniale bekwaamheid niet meer in hoofdzaak verbonden met
de universiteit. Men mag stellen dat de universiteit vóór 1945 weliswaar koloniale
wetenschappen onderwees maar niet zelf produceerde.
De effectieve overname van de jaren '20 leidde in Congo eigenlijk een algemene
crisis in; dat kwam duidelijk tot uiting tijdens de eerste drie koloniale congressen.
Men moest het menselijk drama stoppen en middelen zoeken voor een koloniale
politiek die ‘de zwarte integreerde’. Terwijl Jozef Hubert Van Wing ten bate van wat
ongetwijfeld het eerste werk over ‘Congo’-etnologie was de uitroeiing van de
bevolking hekelde, maakten Georges Van Der Kerken (1888-1953) maar vooral
Paul Salkin (1869-1932) theorieën over de niet-reduceerbaarheid van de rassen
om te pleiten voor een zo indirect mogelijk bestuur dat elke ‘miscogénation’ vermeed.
In Congo zelf was de koloniale gezagselite versnipperd door de dogmatische
tegenstellingen. Bovendien moest ze het inlands verzet, waaronder het kimbaguisme,
het hoofd bieden. De goede medisch-sociale intenties werden ingehaald door
hervormingsvoorstellen die rechtstreeks de economie, de inlanderpolitiek en het
onderwijs op het oog hadden. Het dient gezegd dat deze voorstellen uitgingen van
het koloniaal gezag en haar instellingen en in geen geval van de universitaire en
geleerde instellingen of van opiniebewegingen in het moederland. Men moest dus
conserveren, doch om beter aan te passen. Arbeid werd de beschavende waarde
bij uitstek. Het exclusief missionaire karakter van het onderwijs viel weg. De sterkte
van de inlandse arbeid werd prioritair.
De etnologie werd een niet te negeren wetenschap. Tien jaar fel debatteren zorgde
voor honderden documenten met etnologische inhoud. Terwijl het koloniaal statuut
van Rwanda-Urundi, dat de raciale criteria nog uitbreidde, geleidelijk werd bezegeld,
werd het begrip ras de leidraad van deze eerste terreinetnologie met
wetenschappelijke pretenties. De volgende etnologische publicaties toonden qua
inhoud opmerkelijke overeenkomsten. Bijna heel de etnologische productie kan in
verband worden gebracht met de netwerken rond de twee architecten, Edouard De
Jonghe en Georges Van Der Kerken.
Bij het afsluiten van het crisisdecennium was de koloniale competentie verbreed.
Ze onderscheidde zich ook duidelijk van de nationale wetenschappelijke wereld.
Het voornaamste rekruteringsmechanisme verliep voortaan via een Congolese
loopbaan en een vroege pensionering in het moederland... zij het in koloniale zaken:
de magistraat-etnoloog Georges Van Der Kerken werd hoogleraar etnologie en
expert inlanderpolitiek; de terugkeer van Jozef Hubert Van Wing iets later was niet
veel verschillend. Enkele missionarissen betwistten of steunden de
‘macro-ingenieurs’. De koloniale geneeskunde en agronomie, die de inlander als
voornaamste object hadden geïntegreerd, introduceerden twee nieuwe modellen
wier legitimiteit niet verwees naar de doctrine noch naar de vertrouwelijkheid met
de inlander maar naar de meetbare doeltreffendheid van het Congolese ‘panopticum’.

▫ Het gouden tijdperk van de koloniale wetenschappen
De creatie in 1928 van een Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut (KBKI), dat onder
de bevoegdheid van de Minister van Koloniën ressorteerde, bezegelde tenslotte
een consensus binnen het koloniaal gezag. Iedere naar inlanders gerichte interventie
moest door objectieve wetenschap worden voorafgaan. Deze instelling vernieuwde
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noch de mensen noch de ideeën. In het domein van de etnologie hadden de
aanvoerders van de wetenschappelijke netwerken Georges Van Der Kerken en
Edouard de Jonghe er een doorslaggevende positie. Met de creatie van het KBKI
kreeg de Afrikaanse geschiedenis voor het eerst een geleerd etiket opgekleefd.
Anderzijds kwam ook een voorname beperking van de koloniale wetenschap aan
de oppervlakte. Ze was tegelijk een poging tot geschiedenis van Afrika én een
geschiedenis van de kolonisatie. De geschiedenis van de Afrikanen liet nog lang
op zich wachten.
Hoe het ook zij, het KBKI werd het voornaamste koloniaal wetenschappelijk forum.
Deze instelling
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Station van het NILCO, laboratorium van de afdeling bosbouw, geïnstalleerd in Yangambi
Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika ▪

ging dankzij de politieke consensus waarvan ze de uitdrukking was tot het begin
van de jaren '50 haar stempel drukken op de productie, verspreiding en oriëntering
van de koloniale wetenschappen.
De in 1923 te Antwerpen gestichte Koloniale Universiteit, een zwakke doorslag
van de grootse plannen voor een ‘Ecole mondiale’, zou, naar het model van de
Militaire School, de bestuurselite vormen. Autonoom onderzoek was er zeldzaam.
De leraars waren voornamelijk kolonialen die hun gezag ontleenden aan de
wetenschap maar ook aan een ‘eerbare en vruchtbare koloniale loopbaan’. De
Koloniale Universiteit werd tot het einde van de Tweede Wereldoorlog geleid door
één en dezelfde directeur, een voornaam koloniaal van de Vrijstaat. De ‘theoretische’
productie van de Koloniale Universiteit stond bol van de eufemismen. In tegenstelling
tot wat men zou verwachten, situeerden deze uitingen zich niet in de logica van een
expliciet ‘juist midden’, maar onderscheidden ze zich door vrij wilde, individuele en
extravagante ‘holistische’ of ‘multidisciplinaire’ benaderingen in de theorievorming.
Met uitzondering van het Landbouwkundig Instituut van Leuven, dat de meerderheid
van de agronomen van Congo voortbracht, hadden de universiteiten maar weinig
te maken met het gouden tijdperk van de koloniale wetenschappen. Toch dient
gezegd dat na de Tweede Wereldoorlog de medische stichtingen van Leuven en
de ULB ontstonden en dat ook enkele missionarissen en bestuurders met
terreinervaring in Gent, Brussel of Leuven aan de slag gingen.
De oprichting van het NILCO (1933) bezegelde de triomf van de agronomen op
de Brusselse botanisten die, hun tijd ver vooruit, lange tijd het privilege van de
inlandse culturen en hun grondsystemen hebben gesteund. Het NILCO was in
Congo sterk georganiseerd rond stations. Het speelde ook een belangrijke rol bij
de oriëntatie van de Congolese landbouw en bij de vorming van de mythe dat
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het inlandse ontwikkelingsbeleid gebeurde onder wetenschappelijke controle.
Het Koningin Elisabeth-fonds, opgericht in 1930 met het oog op medische hulp
aan inlanders, was een eerste antwoord op de sinds 1920 erkende demografische
en sanitaire catastrofes. Het maakte de ontwikkeling mogelijk van een belangrijke
tropische geneeskunde. Die laatste verwierf pas laat een wetenschappelijk en
humanitair statuut door de integratie van de inlander in het werkveld. Ondanks de
te grote concentratie van de interventies lag de inzet van het KEFGHI aan de basis
van vrij plaatselijke koloniale overwinningen op het vlak van de volksgezondheid.
De mate waarin de gezondheidsindicatoren in de betrokken regio's waren
teruggedrongen zou dienen om in 1945 de ravage van de oorlogsinspanning op te
meten. Met het Instituut der Nationale Parken van Belgisch-Congo was het
institutioneel plaatje bijna compleet.
In het gouden tijdperk van de Belgische koloniale wetenschap (de jaren '30)
werden ook belangrijke vorderingen gemaakt inzake de beschrijving en classificatie
van de mensen en dingen van Congo, maar de verscheidenheid nam niet toe. Het
was een korte adempauze. De sociale controle op de productie van afrikanistische
kennis bereikte een efficiëntieniveau dat in de toekomst nooit meer zou worden
geëvenaard. Tussen de overname en de Tweede Wereldoorlog werd de koloniale
wetenschap beheerst door een korps dat amper was vernieuwd. Een koloniale
wetenschapscarrière was dus een loopbaan waar men vaak niet uit geraakte. Het
ging om een homogene vorm van institutionalisering van de koloniale wetenschap,
die berustte op een sterke circulatie van individuen tussen Congo en het moederland
(de ‘anciens’) en op talrijke groepen (Congolese overheid, financiële groepen,
religieuze netwerken, universiteiten) die, samen met de nationale ideologische
groepen, de toegangsvoorwaarden en de ingenomen posities beheersten.
We merken op dat de internationale vorderingen van de antropologie zich
vertaalden in een zeer relatieve breuk in het raciaal paradigma en in een minder
mixofoob cultureel relativisme. Zowel in de agronomie, de etnologie als het recht
werd de terreinervaring - die een koloniale ervaring bleef - voortaan beslissend voor
de wetenschappelijke erkenning en de toegang tot de specifieke instellingen in het
moederland. Het ideologisch-confessioneel netwerk dat de grondslag was van de
consecratie van de etnologie werd in Congo uitgebreid onder de juristen, bestuurders
en missionarissen. In Congo werd trouwens gestart met het opmerkelijk tijdschrift
Aequatoria, waarvan pater Gustaaf Hulstaert de grote bezieler was en dat zich
vooral richtte op de Bantoulinguïstiek. Vooral in het massaal met de proletarisering
der inlanders geconfronteerde Katanga kwamen publicaties en vernieuwende ideeën
tot stand over de inlandse stad (het koloniaal recht) of over de sociologische opvatting
van de stedelijke concentraties.
De jaren '30 betekenden het definitieve einde voor de mythe van het vruchtbare,
luie, hedonistische en in edele barbaarsheid levende Afrika. Met het Hailey-rapport,
dat weerklank zou vinden in het werk van Jean-Paul Harroy en dat zeer gunstig
werd onthaald in missionariskringen, werden het koloniaal onderzoek en de koloniale
actie opgezadeld met het beeld van een Afrika dat in systemische en veralgemeende
ellende verstrikt was geraakt. Afrika werd een probleem. De perceptie ervan scheen
een verandering van het koloniaal paradigma en een zeer brede interdisciplinariteit
te vereisen.

▫ De naoorlogse periode, een nieuwe Congolese crisis en de geboorte
van de ontwikkelingskolonisatie: de wetenschap aan het front
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‘We kunnen met de zwarten niet langer voortdoen zoals voorheen’. Deze uitroep
van een jonge katholieke hervormer uit Katanga illustreert goed de koloniale crisis.
Kort daarop volgden de mobilisaties, hervormingen, realisaties en tegenslagen van
de voluntaristische ontwikkelingskolonisatie, door André Ryckmans zelf geëist ter
vervanging van de afschuimeconomie. Ze zou definitief breken met de brutaliteit
van de moederlandse economische belangen en met de administratieve cultuur van
de status quo. Het indirect bestuur stond niet langer ter discussie. De social
engineering van de inlandse milieus lag binnen handbereik.
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De ontmanteling van de oude zekerheden kwam in diverse werken aan bod. We
denken uiteraard aan Philosophie bantoue van Placide Tempels, dat veel invloed
had op Emile Possoz (1895-1969), of de werken over gerechtelijke etnologie van
Antoine Sohier. In Congo zelf kwam de campagne rond de zgn. ‘oorlogsschulden’
op gang. Congo en de Congolezen hadden de Tweede Wereldoorlog duur betaald.
De impact van deze campagne was zeer groot, maar de motivaties van de stuwende
krachten waren uiteenlopend en ambigu. Het ging om idealisten - vaak katholieke
en soms liberale hervormers -, maar ook om mensen uit de administratie die
verbitterd waren ten aanzien van België, mensen die behoorden tot het Congolese
grootkapitaal, religieuzen. Kortom, België werd in gebreke gesteld en moest de
schuld vereffenen met een decentralisatie en hervorming van de koloniale
administratie en met massale investeringen in de kolonie. Een nieuwe generatie uit
de kolonie zelf trad op de voorgrond. In de oorlogsjaren bleek ze zich duidelijker
met Congo dan met bezet België te hebben geïdentificeerd. De geleerden en
deskundigen ter plaatse leken steeds minder banden te hebben met de
eerbiedwaardige geleerde instellingen in het moederland, of streefden daar toch
naar. Ook de oudgediendencomités van de Belgische universiteiten speelden een
belangrijke rol in deze campagne. Daarnaast was er nog het cumulatieve effect van
de internationale problemen. Ze versterkten de gevolgen van de nieuwe perceptie
van de systeemgebonden ellende in Afrika, de opening van de Aziatische
dekolonisaties, het probleem van de emancipatie van de évolués, de instorting van
de traditionele samenlevingen en het schrikwekkend ontstaan van een stedelijk
Afrika.
De oorlogsschuld werd hoofdzakelijk geregeld via de Belgische financiering van
het IWOCA. De creatie van dit Instituut was de voorbode van een nieuwe generatie
specialisten in diverse domeinen. Opnieuw werd de wetenschap opgevat als het
voornaamste instrument voor een alomvattend beheer van de koloniale crisis. In
feite zou deze instelling veel meer bijdragen tot de vernieuwing van de pistes in het
fundamenteel onderzoek - o.a. door de decentralisatie van dat onderzoek, ook ten
aanzien van de oude instellingen in het moederland - dan dat ze de koloniale
problemen zou oplossen die de oprichting ervan hadden gerechtvaardigd. De te
Butare gebaseerde afdeling menswetenschappen van het IWOCA zorgde voor een
echte overgang naar een professionele wetenschappelijke etnologie met
nieuwkomers zoals Jacques-Jérôme Maquet, Jan Vansina, Daniel Biebuyck, Marcel
d'Hertefelt, Luc de Heusch.
Initiatieven van grote Congolese ondernemingen, zoals de creatie van het Centre
d'étude des problèmes sociaux indigènes (CEPSI) te Elisabethstad, trokken tientallen
jonge onderzoekers aan, vooral in Katanga. Deze beweging werd extra versterkt
door de snelle totstandkoming van de Congolese universiteiten. Omdat ze voortaan
minder werden gecontroleerd door de geleerde koloniale instellingen, werden de
interventies van de Belgische universiteiten talrijker; ze bleven bovendien niet beperkt
tot wetenschappelijk onderzoek. Kortom, de oude productieformule voor koloniale
kennis ging barsten vertonen in de kolonie zelf. De eis voor een wetenschap van
Congo voor Congo, de ‘schuld van België’-slogan, het monopolie dat de hervormers
op het terrein kregen op het vlak van de inlandercrisis deden de oude ‘overzeese
wetenschappelijke nationaliteit’-formule uiteenspatten. Congo was opnieuw een
slecht gekend en onheilspellend land.
In de kolonie en de protectoraten kwam dus snel een wetenschappelijk milieu tot
stand. Het nam de kenmerken over van de plaats van oorsprong, maar verwekte
niettemin een eigen dynamiek, quasi parallel met de derde levensfase van de
koloniale wetenschappen. De althans in het licht van de korte ervaring uiteindelijk
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opmerkelijke productie van dit milieu had uiteraard weinig uitstaans met de utopie
(of retoriek) die de reeks wetenschappelijke investeringen na 1945 had gelegitimeerd,
d.w.z. de utopie van de wetenschappelijk-technische sturing van de
ontwikkelingskolonisatie. Dit milieu rondom het zeer dynamische IWOCA en de
polyvalente ondernemingen van de Belgische universiteiten zorgde vooral voor de
integratie van het Belgisch afrikanisme op het internationaal wetenschappelijk niveau,
dat zelf een generatiewisseling kende.
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Aldus participeerde België in diverse vernieuwingen: het opgeven van het rasconcept,
de toenemende belangstelling van Noord-Amerikaanse onderzoekers, de triomf van
het antropologisch project over de oude etnologie, de opleving van de sociologie
(die net zoals de economie een groot voordeel had, namelijk een zeer licht koloniaal
verleden). Het zou niet correct zijn uit de honderden onderzoeken slechts enkele
te citeren. Het zou fout zijn te stellen dat overal afstand werd genomen van het
koloniaal paradigma of dat de kijk op de Afrikanen, hun hedendaagse
gemeenschappen en culturen grondig was veranderd. Maar nieuwe
studie-onderwerpen konden worden samengesteld. We zien, naast het ontstaan
van een wetenschappelijke antropologie, werken opduiken over de stad, de
Afrikaanse elites of, eenvoudigweg, de economie van Congo als betekenisvolle
entiteit.
In tegenstelling tot de vernieuwde antropologie, bleven de onderzoeken die
rechtstreeks te maken hadden met de mutaties van de Afrikaanse samenlevingen
aarzelen over een kritische herlezing van het koloniaal object en de koloniale
wetenschappen. Het nieuw alles dienend acculturatieconcept liet toe erop te
besparen. Dat gold ook voor de voorstellen van een ‘dekolonisatieprofessor’ zoals
Jef Van Bilsen (1913-1996). De breuk met de kern van de koloniale wetenschappen
uit het gouden tijdperk was dus niet radicaal.
De Belgische universiteiten registreerden de nieuwe situatie met een duidelijke
vertraging. In het ergste geval kwam het er voor hen op aan enkele posities te
verwerven, vermits er grote vraag was naar koloniale kaders als gevolg van de zeer
sterke groei. In het beste geval kwam het er voor hen op aan ervaren kolonialen te
vormen. De polyvalente en late ondernemingen van enkele professoren uit het
moederland zouden pas na de onafhankelijkheid een wetenschappelijke of
academische feedback opleveren. Deze zeer aan de omstandigheden gebonden
ondernemingen gaven - hoewel ze vlug een bijzondere competentie in de social
engineering opeisten en ze zich al tot het internationaal aanbod aan
ontwikkelingsdoctrines hadden gewend, geen blijk van een groot vermogen tot
vernieuwing van de constructie van Afrikaanse objecten.

▫ Van epistemologische catastrofe tot samenwerking
De wetenschappelijke dekolonisatie gebeurde even laattijdig en abrupt als de
aanvaarding van de internationale onderontwikkelingsproblematiek. De
‘epistemologische ramp’ en het ‘rouwen’ lieten echter geen homogene beweging
zien. De politiekuniversitaire ondernemingen hadden op dat ogenblik de specifiek
koloniale instellingen uit het gouden tijdperk definitief verdrongen. Gedeeltelijk
onafhankelijk van het koloniaal gezag, bleven ze aan het front. Hun discours over
de ‘humane materie’, dat vaak achter bleef bij de late ‘ontdekkingen’ van de etnologie
uit het gouden tijdperk, bracht een mutatie teweeg die in essentie schatplichtig was
aan de nieuwe quasi-technische categorieën van samenwerking, communautaire
en sociale ontwikkeling, enz.
De versnelling van de ‘timing’ van de onafhankelijkheid, die als een technisch en
administratief probleem bleef beschouwd worden, en daarna de verwikkelingen
rond de mislukte dekolonisatie en het schijnbaar verlies van politiek zeggenschap,
maakten van Congo - tweede industriemacht van Afrika - het voorwerp van
internationale, politieke, economische en wetenschappelijke belangstelling. De
‘Congolisering’ vertaalde in al zijn woede de schok die de kapitalistische, de
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communistische en Derde Wereld te wachten stond en betekende voor de
diepvernederde Belgen de terugkeer naar het statuut van Berlijn. De
epistemologische breuk kwam er pas echt tussen 1960 en 1965, in een welbepaalde
sector van de veel geraadpleegde sociale wetenschappen. Meer bepaald in de
vernieuwde benadering van de Afrikaanse politieke mobilisaties en de postkoloniale
afhankelijkheid, rond een kleine groep onderzoekers van Lovanium. Deze te sterk
op de mislukte dekolonisatie en op de brandende actualiteit van de ‘Congolisering’
gerichte breuk, zou echter maar gedeeltelijk leiden tot een systematische en
vernieuwde lezing van de koloniale verhouding en haar wetenschappen. Het klopt
trouwens dat er dringender zaken waren... Een nieuw Afrika ontstond uit de woede
terwijl de oude denkkaders, problemen en standpunten (en ook de
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problematiek rond de ontwikkelingskolonisatie) abrupt overbodig leken geworden.
Een belangrijk deel van het wetenschappelijk potentieel uit de beste sectoren van
IWOCA en een deel van de vernieuwende onderzoeken uit de jaren '50 zouden
België ontvallen, of er maar partieel of laattijdig verankering vinden. Een eerste
totaalanalyse van het dekolonisatieproces werd gemaakt door Paule Bouvier (1965)
en een andere, over het begin van het postkoloniaal bewind, door Paul Demunter
(1974).
Rondom de naar België teruggekeerde politiek-geleerde ondernemingen van de
ontwikkelingskolonisatie zouden afrikanistische of coöperatieve academische ketens
tot stand komen. Hun promotoren namen de oude tribunes in die eertijds de bewust
van naam veranderde geleerde instellingen uit het gouden tijdperk toebehoorden,
alsook de universitaire sectoren die verband hielden met samenwerking. Terwijl de
utopie van het wetenschappelijk sturen van de koloniale vooruitgang in chaos
eindigde, knoopte het KBKI, omgedoopt tot KAOW, opnieuw aan bij de oude
crisisreflex van de koloniale wetenschappen: het encyclopedisme. Als vaarwel en
tegelijk als uitnodiging tot een nieuw begin van samenwerking bood deze centrale
instelling van de koloniale wetenschappen wetenschappelijk België en de jonge
Congolese elite een inventariserend Witboek aan, een inventaris die door de recente
ontwikkelingen was ingehaald.

▪ De geografie Henri Nicolaï
Hoewel de wetenschappelijke belangstelling voor verre streken in de 19de eeuw
fors was toegenomen, geraakten de geografen pas laat betrokken bij het Belgisch
overzees onderzoek. Wel hebben de aardrijkskundige genootschappen van
Antwerpen en Brussel - beide opgericht in 1876, kort na de door Leopold II
bijeengeroepen Aardrijkskundige Conferentie van Brussel - de vorderingen van de
exploratie in Afrika op de voet gevolgd, een inventaris gemaakt van de natuurlijke
rijkdommen van de ontdekte gebieden en diverse koloniale problemen aangesneden.
Le Mouvement géographique, een in 1884 gelanceerd tijdschrift dat meer dan veertig
jaar lang werd geleid door Alphonse-Jules Wauters,

De Internatinale Aardrijkskundige Conferentie van Brussel (1876), voorgezeten door Koning
Leopold II Tevuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika ▪
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De afdeling fysische en regionale aardrijkskunde van de Leuvense universiteit, met F.
Gullentops, J. De Ploey. H. Poppe en F. Depuydt Leuven. Archief KULeuven ▪

was belangrijk omdat het de Belgische opinie met het Afrikaans avontuur vertrouwd
maakte en de cartografische kennis van Midden-Afrika voortdurend op punt stelde.
Maar deze periodiek en ook de tijdschriften van de genootschappen bevatten weinig
originele wetenschappelijke artikels. Tot de Tweede Wereldoorlog waren de enige
echt geografische werken over de overzeese gebieden de handboeken over Congo
die werden gebruikt voor de opleiding van koloniale ambtenaren, beschrijvingen
van etnografische aard zoals die van Joseph Halkin van Luik, boeken en kaarten
die de verschillende volken van Congo situeerden (Olga Boone en Joseph Maes).
Het dient trouwens gezegd dat noch de administratie, noch de koloniale verenigingen
een beroep deden op geografen.
Vooral geologen en ingenieurs publiceerden de eerste originele gegevens over
het hydrografisch bekken van de Kasai, over de Beneden-Congo (Egide J. Devroey),
over de grote lijnen van de fysische structuur van het Congobekken (Jules Cornet)
en Katanga (Maurice Robert). Ook de eerste studies over schiervlakten en
rivierterrassen danken we aan twee geologen, Lucien Cahen en Jacques
Lepersonne. Precieze beschrijvingen en verklarende hypothesen werden gewijd
aan verschillende specifieke fenomenen: de onderzeese vallei van de Congo, de
watervallen en versnellingen van de Congo en zijn bijrivieren, de centrale kom, de
oostelijke slenk, de vulkanen van Kivu, het Ruwenzorimassief, de grotten en de
karstvormen.
Pas na de Tweede Wereldoorlog geraakten de geografen, die nu - krachtens de
wet van 1929 - waren opgeleid aan de faculteit Wetenschappen, massaal bij het
overzees onderzoek betrokken. Ze manifesteerden zich op het moment dat de
Belgische universiteiten onderzoekscentra voor Midden-Afrika creëerden (CEMUBAC
te Brussel, FOMULAC te Leuven, FULREAC te Luik, GANDA-CONGO te Gent) en
in Congo zelf universitaire structuren of onderzoeken vestigden (NILCO, IWOCA,
de universiteiten van Lovanium en Eli-
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sabethstad). In de loop van de tweede helft van de 20ste eeuw ging het onderzoek,
dat in de eerste plaats op de oude Belgische gebieden in Afrika was gericht, meer
en meer aandacht schenken aan andere gebieden, in Afrika zelf en in andere
continenten, soms in het kader van samenwerkingsakkoorden. Vaak waren deze
onderzoeken de tropische variant van analoge studies die werden verricht in België
of Europa.
In het domein van de fysische aardrijkskunde is geomorfologisch onderzoek
verricht:
1. over de regen-, rivier- en menselijke erosieprocessen, in het bijzonder in de
sedimentaire formaties van de plateaus van westelijk Congo (bv. de plateaus van
de Bateke, Jan De Ploey) en op de plateaus van Katanga (Jean Alexandre), en in
enkele gevallen in Nigeria, Maleisië en Indonesië;
2. over de laterisatieprocessen en de datering van de schiervlakten vanuit de
kenmerken van hun bepantseringen, over de vorming en de betekenis van de
stone-lines in Katanga en het binnenland van West-Afrika (Jean Alexandre, Morgan
De Dapper, Jacques Soyer, Georges Stoops);
3. over de structurele vormen: in de sedimentaire terreinen van de Beneden-Congo
(Guy Fortems), in het granietgebied (Paul Raucq, Leo Peeters), in het kalkgebied
(Raymond Michel, Paul Raucq), in Katanga (Sybille Alexandre-Pyre);
4. over de superficiële vormen van de plateaus met zandbedekking: de
Bateke-plateaus (Jan De Ploey), de plateaus van Katanga (Sybille Alexandre-Pyre,
Morgan De Dapper, Jacques Soyer, Marcel Lootens);
5. over de morfologie en de paleoklimatische evoluties in tropisch Afrika en in de
aride of semi-aride streken van Afrika en het Midden-Oosten; voor evoluties uit het
Quartair vaak in samenwerking met prehistorici en archeologen (Jean Alexandre,
Geertrui Clarysse-Van Kerschaver, Morgan De Dapper, Jan Moeyersons, Etienne
Paulissen, Emile Roche);
6. over de winderosie in de aride gebieden van Noord-Afrika en de Nijlvallei en
over verziltingsfenomenen (Rudi Goossens);
7. over de evolutie van het netwerk van rivieren en meren, bijvoorbeeld de vorming
van het Kivumeer en over de oorsprong en evolutie van een Binnen-Andes-depressie
in Venezuela (Leo Peeters); over de alluviale formaties in Amazonië, met het
bijzondere geval van de goudplacers (Jean Lanckneus).
De studies werden meer en meer verricht in samenwerking met ter plaatse of in
België gevormde lokale onderzoekers, die tevens voor de opvolging zorgden.
Vanaf de jaren 1970 hebben de geografen een belangrijke plaats ingenomen in
een belangrijke sector van het overzees onderzoek: het geomorfologisch en
glaciologisch onderzoek in de noord- en zuidpoolgebieden (Hugo Decleir, Philippe
Huybrechts, Reginald Lorrain, Frank Pattyn, Roland Souchez, Jean-Louis Tison).
De voornaamste groep staat onder leiding van Roland Souchez te Brussel. Men
onderzoekt de glaciaire erosiemechanismen en de interfacefenomenen, bij het
contact tussen het ijs en de bed-rock of onderaan de ijsbergen, de eigenschappen
van het ijs zelf en de informatie die wordt aangereikt voor de studie van de
klimaatsveranderingen.
In het domein van de menselijke en economische geografie waren er zeer diverse
onderzoeksgebieden. Pierre Gourou, professor aan het Collège de France en de
Université libre de Bruxelles, die eerder
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onderzoek had verricht in het Verre Oosten, kreeg vanaf 1949 belangstelling voor
problemen in verband met de bevolkingsverdeling en -dichtheid in Belgisch-Congo
en Rwanda-Urundi. Hij drukte zijn stempel op tal van onderzoeken en startte een
programma van bevolkingskaarten per provincie dat grotendeels werd gerealiseerd
voor Congo (Roger-E. De Smet, Henri Nicolaï) en Madagascar. Een significante
doorsnede van Congo kwam er dankzij regionale studies over verschillende
gebiedsdelen: Kwilu, een gebied dat in de koloniale periode was georganiseerd in
functie van de exploitatie van natuurpalmen (Henri Nicolaï) en waarvan de
postkoloniale mutaties tot in het begin van het laatste decennium werden gevolgd
door Congolese geografen; een door de BCK-spoorlijn doorkruist gebied in Kasai
(Henri Nicolaï en Jules Jacques); een van de spoorweg afgelegen gebied in Kasai
dat werd bestudeerd vanuit het perspectief van de humane ecologie (Jules Wilmet);
gebieden in de Beneden-Congo (Guy Fortems, Jean Kirsch, Henri Nicolaï, Yola
Verhasselt); de bergrand van het Tanganyikameer boven Uvira (Georges Weiss);
gebieden in de Maniema (Paul Raucq), Opper-Katanga (Marguerite-Alice Lefèvre,
Jules Wilmet), Noordoost-Congo (Leo Peeters). Soms werden regionale problemen
aangesneden via monografieën over dorpen, bijvoorbeeld in de Kwango (Jacques
Denis), of via de analyse van een kwadraatgraad, bijvoorbeeld in Katanga (Jean
Sterkx).
De habitat en de bewoning in de rurale gebieden vormden het onderwerp van
onderzoekingen in de Oostprovincie, Kivu, Kwilu en Beneden-Congo (Jean Annaert,
Henri Nicolaï, Etienne Van Hecke).
Vraagstukken uit de landbouw- en agrarische geografie kwamen aan bod in een
algemeen kader (Omer Tulippe en Jules Wilmet) of in een regionaal kader,
bijvoorbeeld voor wat betreft de agrarische systemen van Opper-Katanga (Jules
Wilmet) of de effecten van enkele grote laat-koloniale operaties zoals de ‘paysannats’
(Omer Tulippe, Hubert Beguin). Een studie van de tijdsbesteding in de Zandedorpen
van het Noordoosten van Congo gaf een zeer precieze benadering van de dagelijkse
problemen in een ruraal milieu aan de vooravond van de onafhankelijkheid (Roger-E.
De Smet, Andrée Annaert-Bruder, Claudine Huysecom-Wolter). Grensproblemen
werden bestudeerd voor de Beneden-Congo (Yola Verhasselt) en Katanga
(Jean-Rémi Sortia).
We vermelden ook een grote studie over de economische regionalisering van
Marokko (Hubert Beguin) en een bescheidener studie over de inrichting van een
drooggelegde vallei in Burkina Faso (Carine Limbosch).
De geografen hielden zich ook bezig met het ontstaan van urbane organismen
en hun opvallende expansie in de tweede helft van de 20ste eeuw, hetzij algemeen,
in het kader van Midden-Afrika (Jacques Denis), Congo (Léon de Saint Moulin,
Marie-Thérèse Lootens-De Muynck) of Kameroen (Patrick Frenay), hetzij voor
bepaalde steden zoals Kinshasa, de spoorsteden in de Kasai, Paulis-Isiro in de
Uele, Bobo-Dioulasso in Burkina Faso, de havenstad Matadi, de mijnsteden van
Opper-Katanga (Alice Chapelier, Guy Choprix, Henri Nicolaï, Marie-Thérèse
Lootens-De Muynck, Marcel Mathieu, Yola Verhasselt, Jules Wilmet). Ze
analyseerden de intra-urbane differentiatieprocessen, de lokalisatie van de activiteiten
en de relaties tussen de steden en het achterland (Jacques De Wilde, Marcel
Lootens, Marie-Thérèse Lootens-De Muynck, Bernadette Mérenne-Schoumaker,
Jean-Claude Roucloux). Sommigen breidden hun onderzoek uit naar steden in
andere delen van de wereld, in het bijzonder Jacques Denis voor Oosten
Zuidoost-Azië (Filippijnen, Zuid-Korea, Hongkong, Macao, Singapore).
Weinig studies werden gewijd aan Latijns-Amerika, tenzij in het domein van de
gezondheid. Toch vermelden we de studies over de bijdrage tot de ontwikkeling en
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landbouwhervorming in Nicaragua en over de transformaties van de economische
ruimte in Chili (Anne Dubreucq).
Het gebruik van steeds meer verfijnde teledetectiemethoden (remote sensing)
speelde de laatste vijftien jaar een belangrijke rol in meerdere domeinen: het
onderzoek van de aantasting van het periurbane milieu, de bodemaantasting, de
verwoestijning, de studie van het bodemgebruik, de schatting van de bevolkingsdruk,
de inventarisatie van de graanproductie en de schatting van de rende-
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menten, wat dat laatste betreft vooral in West-Afrika (Etienne Bartholomé, Morgan
De Dapper, Rudi Goossens, Eric Lambin, André Ozer, Marc Totté, Jules Wilmet,
Eléonore Wolff).
De recente transportproblematiek werd bestudeerd voor verschillende havens
van West- en Oost-Afrika, in het perspectief van de ontsluiting van binnenlanden
zoals Burkina Faso, Burundi, Rwanda, Oeganda en Oost-Congo (Jacques Charlier)
en ook in een kritische analyse over de relaties tussen de ontwikkeling van de
communicatiewegen en de bevolkingsontwikkeling (Patrick Frenay).
Tot slot vestigen we de aandacht op de groeiende belangstelling voor de
gezondheidsgeografie onder impuls van Yola Verhasselt. Deze studies behandelen
met name de aan een snelle urbanisatie gekoppelde onderontwikkeling en armoede
die in veel steden een dualiteit doen ontstaan tussen arme buurten die worden
geplaagd door besmettelijke ziekten en rijke buurten waar chronische ziekten
opduiken die typisch zijn voor landen met een hoog levensniveau.
Dit overzicht van onderzoek dat de laatste vijftig jaar in de overzeese gebieden
werd verricht, toont de diversiteit en de omvang van de resultaten, dit ondanks de
meestal bescheiden middelen die men ter beschikking had.

▪ De aardwetenschappen Jacques Delhal
De geschiedenis van de geologische wetenschappen in Midden-Afrika valt in den
beginne samen met die van de mijnexploratie. De mijnontginning vloeide voort uit
de dringende behoefte aan minerale grondstoffen als gevolg van de industriële
revolutie van de 19de eeuw.
De eerste expedities in de uitgestrekte gebieden van het latere Belgisch-Congo
waren evenveel het werk van geologen als van militairen en bestuurders. De te
Mons geboren geoloog Jules Cornet (1865-1929) legde in 1891, als deelnemer aan
de tragische exploratiezending van kapitein Lucien Bia (1852-1892) en luitenant
Emile Francqui (1862-1935), de rijke ertslagen van Katanga bloot. De uit de Gaume

Jules Cornet aan het werk Scéne uit de film L'Etoile du Congo, vóór 1912. Charleroi RTBF
Charleroi, Inédits ▪
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afkomstige luitenant Josué Henry de la Lindi (1869-1957), later bevorderd tot
generaal en verheven in de adelstand, ontdekte tijdens de eerste
antislavernijcampagne in 1895 in de Oostprovincie het goud van Kilo. Jules Cornet
wekte zijn belangstelling voor geologie, en hij werd een bekwaam geoloog en een
oordeelkundig bestuurder.
De kennis met betrekking tot de geologische formaties, die eind 19de eeuw niet
veel voorstelde, nam na de eerste geologische schetsen van Edouard Dupont
(1841-1911) in de Beneden-Congo (1887) voortdurend toe. Dat was vooral te danken
aan Jules Cornet. Vanaf het begin van de 20ste eeuw onderzocht men regio's die
eveneens werden bezocht door Engelse (S.H. Ball, M.K. Shaler), Duitse (F.E. Studt)
en Amerikaanse (Butler) geologen.
De Belgische mineraloog Henri Buttgenbach (1874-1964) speelde een belangrijke
rol in de expertise van de ertsafzettingen. Al in 1902 durfde hij een groot cijfer kleven
op de koperreserves van Katanga; in 1909 bevestigde hij de diagnose van de eerste
diamantvondst in Kasai; hij bepaalde ook in 1913 de eerste uraniumertsen van
Katanga en in 1928 het kassiteriet van Kivu-Maniema.
In de jaren '20 verschenen de eerste edities van enkele overzichtskaarten (en
bijbehorende verhandelingen), opgesteld door gerenommeerde geologen: kaart op
1:200.000 van de Beneden-Congo (Fernand Delhaye en Maurice Sluys, 1923) en
van Rwanda-Urundi (Fernand Delhaye en Achille Sallée, 1928), kaart van
Belgisch-Congo op 1:4.000.000 (Paul Fourmarier, 1924), en kaarten van
buurgebieden (Marcel E. Denaeyer, 1928).
Wat later startte een fase van opname en systematische studie, uitgaande van
drie officiële organen: de Service géographique et géologique van het Comité spécial
du Katanga, opgericht in 1920; de Commission de geologie van het Ministerie van
Koloniën, gesticht in 1930; de Service géologique du Congo belge et du
Ruanda-Urundi, gevormd in 1939.
Vóór 1945 leverden heel wat mensen via onderzoek dat was toegespitst op
mijnprospectie en -exploratie een grote bijdrage tot de geologische kennis van vaak
uitgestrekte regio's; we denken met name aan: Bernard Aderca (1906-1978),
Raymond Anthoine (1888-1971), Nicolas Boutakoff, Fernand Delhaye (1880-1946),
Ivan de Magnée (1905-1993), Michel Legraye (1895-1959), Georges Passau
(1878-1965), Edmond Polinard, Maurice Robert (1880-1958), Achille Salée
(1883-1932), Alfred Schoep (1881-1966), Maurice Sluys (1887-1978), René Van
Aubel, Nicolas Varlamoff (1910-1976).
Tijdens het interbellum kwamen aan Belgische universiteiten belangrijke
monografieën tot stand in het vlak van de paleontologie (Maurice Leriche,
1875-1948), de mineralogie (Henri Buttgenbach) en de petrografie (Jacques Thoreau,
1886-1973, en Paul Michot, 1902-1999). De stalen die men had verzameld tijdens
mijnprospecties werden eveneens gebruikt voor wetenschappelijke studies (Edmond
Polinard).
Veel studies verschenen in de verhandelingen van het Koninklijk Belgisch Koloniaal
Instituut, gesticht in 1928 (later omgevormd tot Koninklijke Academie voor Overzeese
Wetenschappen), en in de Annalen van de twee Belgische geologische verenigingen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog leidde de affectatie van Jacques Lepersonne
(toen conservator bij het Museum van Belgisch-Congo te Tervuren) bij de Service
géologique du Congo belge in Leopoldstad en bij de Direction pour la Production
minière de Guerre (DPMG) tot het systematisch inzamelen van representatieve
stalen over het hele grondgebied; samen vormden ze opmerkelijk goed
gedocumenteerde referentiecollecties die nuttig waren voor latere studies, zowel in
België (KMMA) als in Afrika.
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Dankzij terreinwerk ter plaatse, uitgevoerd sinds 1938 en tijdens de hele oorlog
door Lucien Cahen, André Jamotte, Jacques Lepersonne en Georges Mortelmans,
werd vanaf 1945 de definitieve basis gelegd van een stratigrafische schaal die het
geheel van de formaties van Congo omvatte.
Na 1945 werd het onderzoek opgedreven, met name over het vulkanisme in Kivu
(Marcel E. Denaeyer, André Meyer, Haroun Tazieff, Paul Antun) en over de formaties
onder de Centrale Kom (Theo Verbeek en Augustin L. Lombard), die met geofysische
methoden (Louis Jones, Pierre Evrard) en diepboringen werden bestudeerd. De
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topografische en geologische cartografie kon gebruikmaken van de onschatbare
bijdrage van de foto-interpretatie; dat was mogelijk dankzij de luchtfotografie van
een groot deel van het grondgebied uitgevoerd door het Geografisch Instituut van
Belgisch-Congo.
Twee syntheses tonen ons de stand van de kennis begin jaren '50: de algemene
kaart van Congo op 1:2.000.000 (Lucien Cahen en Jacques Lepersonne, 1951) en
de publicatie Géologie du Congo belge (Lucien Cahen, 1954). Wat later maakte
een gans nieuwe benadering van de problemen opgang: de stratigrafische correlaties
van streek tot streek, de chronologie en de studie van metamorfe en orogene
gebeurtenissen, in één woord de wedersamenstelling van de geschiedenis en de
evolutie van de verschillende formaties, van het Archeaan tot het Quartair.
De hergroepering in België van de in Afrika werkende wetenschappers en de
hercentralisatie van de onderzoeksprogramma's en de openbare diensten gericht
op Midden-Afrika in één enkel ‘Departement voor Geologie en Mineralogie’ van het
Museum van Tervuren waren het resultaat van twee kapitale gebeurtenissen uit de
jaren '60: enerzijds de onafhankelijkheid van Congo, in 1960, en van Rwanda-Urundi,
in 1964; anderzijds de structurele hervorming van het Museum van Congo tot
nationale wetenschappelijke instelling, voortaan Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika genoemd. Het onderzoek in Afrika en de geologische cartografie
werden voortgezet en uitgebreid met de realisatie van belangrijke
onderzoeksprogramma's die waren gebaseerd op de foto-interpretatie (waarvan de
methoden werden gesystematiseerd door Jacques Lepersonne en Henri Ladmirant),
op de

Laboratorium voor mineralogie van het NILCO in Yangambi, Oostprovincie, 1947. Tervuren,
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika ▪
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paleontologie van de sedimenten, van het Precambrium tot de recente afzettingen
(met als specialisten Edgard Casier, Jean de Heinzelin de Braucourt, Louis Taverne,
Janine Bertrand-Sarfati, Pierre de Saint Seine, R.K. Karr, M.N. Bose), en op de
geochronologie (datering van gesteenten op basis van de radioactiviteit van bepaalde
chemische elementen die in zeer minieme mate in alle gesteenten voorkomen).
Een van de promotoren en grootste specialisten van deze innoverende en - wat de
impact op de traditionele geologische en geochemische kennis betreft - indertijd
revolutionaire methode was Lucien Cahen.
Duizenden radiometrische ouderdomsbepalingen werden tussen 1960 en 1980
gerealiseerd door Sarah Deutsch, Dolly Ledent en Paul Pasteels in het door Lucien
Cahen (KMMA) en Edgard Picciotto (ULB) in 1963 opgerichte Belgisch Centrum
voor

De mijn van Kipushi in Katanga, door Laurent Moonens Tervuren, Koninklijke Museum voor
Midden-Afrika, met de vriendelijke toestemming van de familie van de kunstenaar ▪

Geochronologie. De nauwkeurige en systematische kritische confrontatie van de
resultaten met geologische (Lucien Cahen) en petrografische (Jacques Delhal)
gegevens heeft geholpen bij de datering maar ook op theoretisch vlak bij de studie
van de geochemische mechanismen van geologische gebeurtenissen. De
fundamentele geologische kennis in Midden-Afrika kwam zo op het niveau van de
ontwikkelde landen. De studies zijn uitgediept in verschillende regio's: Kasai (Jacques
Delhal), Katanga (Paul Dumont), Beneden-Zaïre (Luc Tack), NO-Zaïre (Johan
Lavreau), het Kibariaan van Rwanda en Burundi (Karel Theunissen, Jean Klerkx,
Luc Tack).

Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000

Enkele wetenschappelijke werken uit de tweede helft van de 20ste eeuw zijn
uitgevoerd voor mijnmaatschappijen, bijvoorbeeld studies over de cartografie van
Katanga (Armand François, Union Minière), de oorsprong en de vindplaatsen van
diamant (Carlos Fieremans, Igor Wasilewsky, Forminière), de ertsafzettingen van
Katanga (Jean-François Vaes, Union Minière), de vorming van de goudhoudende
sokkel van NO-Zaïre (Johan Lavreau, Kilo-Moto), en de stratigrafie van Katanga
(Paul Dumont, Comité spécial du Katanga).
De geologische oppervlakteverschijnselen werden vooral bestudeerd door
Belgische universitairen, met name door Jean Alexandre (ULg), Jean de Heinzelin
(ULB en RUG), Raymond P. Frankart (UCL), Adrien J. Herbillon (UCL), Jan De
Ploey (KUL). De vermeldenswaardige systematische opmetingen in de gravimetrie
(Louis Jones), seismologie (Pierre Evrard) en hydrologie (Egide-Jean Devroey en
Laurent Bergonzini) waren vooral van statistisch belang.
De geologische cartografie van Congo (Zaïre) op schaal 1:200.000 omvat circa
2

30 kwadraatgraden of een oppervlakte van meer dan 300.000 km . De laatste
geologische en metallogene overzichtskaarten op 1:2.000.000 werden gepubliceerd
in 1974 (KMMA). Als gevolg van teamwerk in de jaren '80 zijn systematische
geologische kaarten op 1:200.000 voor het geheel van Rwanda en Burundi
uitgetekend en gepubliceerd. De laatste stand van zaken in de geologie van
Midden-Afrika is samengevat in The Geochronology and Evolution of Africa, een
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De goudimijn van Kamituga in Kivu, door Claude Lyn Olieverf op doek, 1957. Tervuren,
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika ▪

belangrijk werk dat in 1984 werd gepubliceerd door Lucien Cahen, Norman Snelling,
Jacques Delhal en John R. Vail en dat steunt op meer dan 1.500 geciteerde
referenties.
In de mineralogie werden tientallen nieuwe mineraalsoorten ontdekt in de
Congo-verzamelingen van het KMMA, vooral afkomstig uit de uraniumhoudende
lagen van Katanga. Hun beschrijving danken we voornamelijk aan Michel Deliens,
Gordon Comblain en Paul Piret. Enkele Congolese mineraalsoorten zijn genoemd
naar geologen die zich in de lokale geologie hebben verdiept.
De laatste twee decennia van de 20ste eeuw is het geologisch onderzoek in de
Republiek Congo, in Rwanda en in Burundi afhankelijk geworden van instellingen
die België vóór de onafhankelijkheid (1960 en 1964) heeft opgericht, zoals de
universiteiten van Kinshasa, Lubumbashi en Bujumbura, alsook van de officiële
diensten van deze landen en van de mijnondernemingen. Toch kan Midden-Afrika
nog altijd rekenen op wetenschappelijke belangstelling uit België, vooral voor
specifieke problemen die passen in onderzoek op wereldschaal. Een voorbeeld is
de problematiek van de Oost-Afrikaanse Rift, die in een globaal kader in verband
wordt gebracht met die van het Baikalmeer in Siberië. Dit thematisch onderzoek,
gestart en uitgevoerd door Jean Klerkx (KMMA), is exemplarisch voor de reconversie
van België naar een globale wetenschapspolitiek die is gericht op de overzeese
gebieden in het algemeen, vanuit specifiek Afrikaanse onderwerpen die vaak hun
geografisch kader overstijgen en een voorbeeld worden voor de hele planeet.
Op internationaal vlak is België erg actief als medewerker aan programma's van
de IUGS en van de UNESCO. Het KMMA verzorgt en betaalt voor de UNESCO de
publicatie van de bibliografie Géologie africaine en van het tijdschrift La Géologie
pour un Développement durable.
Ook in andere werelddelen zijn Belgische geologen sinds kort erg bedrijvig: in
China, Marokko, Oubangui-Chari (Centraal-Afrika), Opper-Volta, Niger, en in veel
andere landen. Op dit moment nemen meerdere geologen in verschillende uithoeken
van de wereld deel aan onderzoeksprogramma's die werden gelanceerd door
privé-ondernemingen of door bilaterale of internationale samenwerkingsakkoorden.
De Belgische economie blijft trouwens in veel landen, waaronder de Democratische
Republiek Congo, Rwanda, Canada, Brazilië en Australië, actief in de
mijnontwikkeling en het bijbehorend geologisch onderzoek.
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Pater Justin Gillet en Emile Laurent in de plantentuin van Kisantu Tervunen, Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika

Emile De Wilderman. Gent. Archief Universiteit Gent ▪
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Plaat XVII van de flore iconographique des Champignons du Cango. Aquarellen van Martha
Goossens-Fontana. Meise, Nationale Plantentuin van België ▪

▪ De plantkunde en de dierkunde Jean-Jacques Symoens
De planten- en zadenverzamelingen, tussen 1836 en 1840 door pater missionaris
Jean-Baptiste Duerinck (1809-1857) uit de ‘Middle West’ van de Verenigde Staten
naar de universiteit van Leuven gezonden, en de tuinbouwkundige
ontdekkingszendingen tussen 1837 en 1845 in Latijns-Amerika onder leiding van
Jean Linden (1817-1898) getuigen van de eeuwenoude belangstelling van de Belgen
voor de natuur van verafgelegen streken. Toch kwam de overzeese oriëntatie van
de activiteiten in de natuurwetenschappen in België pas tot volle ontwikkeling vanaf
het einde van de 19de eeuw, als gevolg van de deelname van Belgen aan de
koloniale onderneming in Midden-Afrika, eerst onder de bescherming van de
Onafhankelijke Kongostaat,
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later onder die van de kolonie Belgisch-Congo en het mandaatgebied
Rwanda-Urundi. De grote biologische diversiteit van deze streken trok van in het
begin de aandacht van alle deelnemers.
Met zijn in 1885 aan de oevers van de Malebo Pool (Stanley Pool) bijeengebrachte
verzameling was Charles Callewaert (1855-1945), handelsagent van het Comité
d'Etudes du Haut-Congo, de eerste Belg die in Congo aan plantenexploratie deed.
Hij werd snel gevolgd door Jan-Frans Hens (1856-1928), een kunstschilder die in
1887-1888 in de Beneden-Congo, de streek van Kinshasa en van Mbandaka, alsook
in het land van de Bangala resideerde en er naast schetsen en landschappen tevens
een herbarium maakte. Vervolgens kwam Fernand Demeuse (1863-1915), doctor
in de natuurwetenschappen van de universiteit van Luik, die van 1886 tot 1892
planten zocht in de Beneden-Congo, aan het Mai Ndombe-meer (Leopold II-meer),
in de Sankuru en de Kasai. Helaas is zijn collectie onderweg gedeeltelijk verloren
gegaan. Onder de pioniers van de plantenexploratie in de Onafhankelijke Kongostaat
vermelden we nog de kapiteins Georges Descamps (1855-1938), Paul Dupuis
(1869-1931), Edgard Verdick (1868-1927) en Alphonse Cabra (1862-1932), Dr.
Paul Briart (1860-1920), Alfred Dewèvre (1866-1897), farmaceut en doctor in de
natuurwetenschappen van de universiteit van Brussel, en broeder Justin Gillet
(1866-1943).
Na een eerste reis in de Mayumbe in 1893 volbracht Emile Laurent (1861-1904),
professor aan het Institut agricole de Gembloux, in 1895-1896 en 1903-1904 twee
andere missies in Congo; ze lagen aan de basis van een rationele organisatie van
de land- en bosbouwdiensten en van landbouwexperimenten; hij verzamelde daarbij
honderden herbariummonsters en levende planten voor de tropische serre in
Gembloers. Op zijn advies werd in 1900 de proeftuin van Eala gecreëerd. Met de
steun van de proeftuin van Kisantu, opgericht in dezelfde periode door broeder
Gillet, en van de koloniale serres van Laken, vormde de tuin van Eala een netwerk
voor de introductie en acclimatisatie van nuttige planten. Eén van Laurents meest
opmerkelijke vondsten dateert van 1895. Het betreft een koffieplant uit Lusambo,
vanaf 1900 beschreven onder de benaming Coffea laurentii; in feite was het de
Coffea canephora, een reeds gekende soort uit Gabon die snel een grote populariteit
zou verwerven. Deze soort werd immers enkele jaren later herontdekt in Congo en
onder de naam Robusta verspreid door de Belgische firma ‘dL'Horticole coloniale’.
Haar robuustheid en weerstand tegen ziekten garandeerde een grootschalige
uitbreiding, eerst in Java waar ze de door de Hemileia vastatrix-zwam aangetaste
koffieplantages van de ondergang redde, vervolgens in de laaglanden van Afrika.
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Pycnocomo bampsiano J. Léonard. Endemische struik van het Centraal Wouddistrict van
Congo. In: Flore d'Afrique centrale. Meise, Nationale Plantentuin van België ▪
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Verspreidingskaart van een grote boom van het equatoriale woud, Gilbertiodendron dewevrel
(De Wild.) J. Léonard In: Distributiones plantarum africanarum, Meise. 1970. Meise, Nationale
Plantentuin van België ▪

Toen de eerste herbariumcollecties uit Congo in België toekwamen, wierpen twee
botanisten zich op de studie ervan: Théophile Durand (1855-1912), conservator en
later directeur van de Rijksplantentuin, en vooral zijn adjunct Emile De Wildeman
(1866-1947), die hem in 1912 aan het hoofd van deze instelling opvolgde. Begiftigd
met een uitzonderlijke werkkracht (de lijst van zijn publicaties bevat 486 titels,
waarvan meerdere verhandelingen van meer dan 500 pagina's), heeft De Wildeman
gedurende meer dan veertig jaar de flora van Midden-Afrika doen kennen, een
immense taak die hij meestal helemaal alleen uitvoerde, terwijl in Engeland, Frankrijk
en Duitsland talrijke botanisten aan de studie van de Afrikaanse flora werkten. Onder
zijn opvolger Walter Robyns (1901-1985) ging de Rijksplantentuin, in 1967
omgedoopt tot Nationale Plantentuin van België, verder op de ingeslagen weg. De
tuin bekleedt momenteel een vooraanstaande plaats op internationaal niveau inzake
Afrikaanse plantkunde en verzekert de uitgave van twee grote werken die nog steeds
in publicatie zijn: Flore du Congo belge et du Ruanda-Urundi, nu Flore d'Afrique
centrale, waarvan het eerste deel verscheen in 1948, en Flore iconographique des
Champignons du Congo, aangevat door Maurice Beeli (1879-1957) naar de
verzamelingen en aquarellen van Martha Goossens-Fontana (1889-1957), en nu
bekend als Flore illustrée des Champignons d'Afrique centrale. De geografische
verdeling van de Afrikaanse planten is geïllustreerd met een collectie
repartitiekaarten, de Distributiones plantarum africanarum, waarvan de eerste
aflevering in 1969 van de pers rolde.
In het domein van de fauna gaf de Société d'Etudes coloniales in 1896 de aanzet
tot het verzamelen van dieren bestemd voor de tentoonstelling van de Onafhankelijke
Kongostaat die in 1897 te Tervuren moest plaatsvinden. Van de pioniers van de
fauna-exploratie van Congo onthouden we Léon Cloetens (1857-1899), de eerder
vermelde Fernand Demeuse, de kapiteins Emile Storms (1846-1918), Lucien Bia
(1852-1892), Auguste Weyns (1854-1944), Charles Lemaire (1863-1925) en
Alphonse Cabra. Luitenant Florent Colmant (1861-1951), commandant van de
veldtocht naar de Bahr-el-Ghazal, en Maurice Tschoffen (1868-1936), hoofd van
Justitie van de Vrijstaat, vormden rijke entomologische verzamelingen, de eerste in
het noorden van de Uele, de tweede in de Beneden-Congo.
De tentoonstelling van de Onafhankelijke Kongostaat, de Congo-afdeling van de
Wereldtentoonstelling van Brussel in 1897, lag aan de basis van het Congomuseum,
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gesticht te Tervuren in 1898. De creatie van het museum gaf een impuls aan het
wetenschappelijk onderzoek in diverse domeinen van de natuur- en
menswetenschappen. Zowel de Congomissies van het wetenschappelijk personeel
als de ontelbare zendingen van vrijwillige correspondenten moesten van deze
instelling een centrum voor Afrikaanse studies maken dat in de hele wereld zijn
gelijke niet zou kennen. Tussen de miljoenen specimens in de dierenverzamelingen
vinden we opmerkelijke dieren terug zoals de okapi, de Congopauw en de blinde
barbeel uit de grotten van Mbanza Ngungu. In de Annalen van het Museum en in
de Revue de Zoologie africaine zijn een groot deel van de studies gepubliceerd die
door het wetenschappelijk personeel van het museum en door de correspondenten
zijn verricht: we vermelden met name de monumentale monografieën
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Tilapia rendalli rendalli (Boulenger). De teelt in vijvers van deze vissoort, lang onder de naam
Tilapia melanopleura bekend, werd in Belgisch-Congo op punt gesteld en van daaruit over
gans tropisch Afrika verspreid (Exploratie van het Upemba Nationaal Park, Stichting tot
Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in Afrika, Brussel, 1976) ▪
FIG. 62. - Tilapia rendalli randalli (BLGR.), 1. tot. 190 mm, Mabwe.

van Georges Boulenger (1858-1937) over de vissen (1898-1902) en van Henri
Schouteden (1881-1972), museumdirecteur van 1927 tot 1946, over de zoogdieren
(1944-1946) en de vogels (1948-1960).
Bij de Belgische overname van Congo in 1908 was het land geheel verkend,
gepacificeerd en voorzien van administratieve diensten. In België waren het
Congomuseum, voortaan Koninklijk Museum voor Belgisch-Congo, en de daarmee
samenwerkende maar vanaf 1934 voor plantkunde alleen opererende
Rijksplantentuin klaar om het materiaal uit Afrika te ontvangen, te klasseren en te
bestuderen. Een intense activiteit van inzameling, inventarisering en bestudering
van het biologisch milieu van de Kolonie is vanaf 1910 tot ontwikkeling kunnen
komen dankzij gespecialiseerde missies, meestal uitgestuurd vanuit de metropool.
Vanaf 1933, het oprichtingsjaar van het Nationaal Instituut voor Landbouwstudies
in Belgisch-Congo (NILCO), was dit ook het geval binnen onderzoeksinstellingen
die ter plaatse professioneel personeel hadden dat continu en met steeds moderner
uitrusting onderzoek deed.
We zullen hier slechts drie biologisch belangrijke missies bespreken die na de
overname van Congo
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Henri Schouteden. Brussel. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen
en Kunsten ▪
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werden georganiseerd. Dr. A.H. Jérôme Rodhain (1876-1956), werkzaam in Congo
sinds 1903, leidde in 1910-1912 een Belgische missie ter bestudering van de
slaapziekte; dat was voor hem het begin van een lange carrière in de parasitologie,
een materie die hij later zou onderwijzen wanneer hij, terug in België, professor en
vervolgens directeur werd aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Op zijn
missie werd Rodhain vergezeld door Joseph-Charles Becquaert (1886-1982), doctor
in de natuurwetenschappen van de universiteit van Gent, die ter gelegenheid van
deze eerste missie en van latere reizen in diverse regio's van Congo opmerkelijke
biologische verzamelingen aanlegde, in het bijzonder van mossen, hogere planten
en weekdieren.
Toen Gustave Gilson (1859-1944), directeur van het Koninklijk Natuurhistorisch
Museum het oceanografisch onderzoek in België ontwikkelde, ver-

Koning Albert I en Victor Van Straelen in Belgisch-Congo. Gent, Archief Universiteit Gent ▪
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Stenocallida congoana Basilewsky. Nieuwe keversoort in het Garamba Nationaal Park
verzameld door de zending H. De Saeger (1949-1952) (Instituut der Nationale Parken van
Congo en Rwanda Brussel, 1962) ▪
FIG. 20. - Stenocallida congoana n. sp. (× 7)

trok zijn assistent Louis Stappers (1883-1916) in 1911, kort na zijn expeditie met
de hertog van Orléans in de Karazee, op missie voor de studie van het fysisch milieu
en de biologie van het Tanganyikameer en het Moeromeer aan de oostgrenzen van
Congo. Hij tekende er de bathymetrische kaart van, analyseerde het water en
verzamelde rijke collecties invertebraten, vissen en plankton.
Vanaf 1910 werd Edmond Leplae (1868-1941), professor aan de universiteit van
Leuven, belast met de organisatie van de landbouwkundige diensten van de kolonie.
Hij stimuleerde het onderzoek in dit domein, stelde de oprichting voor van een
proefcentrum in iedere landbouw- of veeteeltregio en van een modelplantage voor
elke grote cultuur. Zijn initiatieven konden tot volle ontwikkeling komen dankzij de
creatie van de Regie der Plantages in 1926, in 1933 opgevolgd door het Nationaal
Instituut voor Landbouwstudies in Belgisch-Congo (NILCO), waarvan de onderzoeken
tal van domeinen van de fundamentele en de toegepaste biologie bestreken.
In 1925 plaatste België zich voorop inzake het natuurbehoud in Afrika door de
vorming van het Albert Nationaal Park, het huidige Nationaal Park van de Virunga,
vanaf 1929 beheerd door een
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parastatale, van de koloniale administratie losstaande instelling. Deze instelling
kreeg in 1934 de naam Instituut der Nationale Parken van Belgisch-Congo. Voorzitter
werd Victor Van Straelen (1889-1965), directeur van het Koninklijk Natuurhistorisch
Museum, die een drijvende kracht zou blijven. Andere nationale parken volgden,
zowel in Congo als in Rwanda. Allemaal geheel of bijna geheel beheerd als integrale
reservaten - het in die tijd in Europese wetenschapskringen overheersende concept
- werden ze vanaf 1933 het onderwerp van vruchtbare botanische en zoölogische
prospectiezendingen uitgevoerd door Gaston-François de Witte (1897-1980), Hubert
Damas (1910-1964), Jean Lebrun (1906-1985), Serge Fechkop (1894-1967), Henri
o

De Saeger (1901-1994), Jacques Verschuren ( 1926), enz. Zij betekenden voor het
Museum ook de opbloei van haar overzeese activiteiten en een verrijking van haar
Afrikaanse collecties.
Er waren nog veel andere missies. In 1932 was er de Belgische
wetenschapsmissie naar de Ruwenzori, georganiseerd op initiatief van de Belgische
Alpenclub, met als botanist Lucien Hauman (1880-1965), professor aan de Brusselse
universiteit, die er de etagezonering van de plantengroei beschreef, en met als
zoöloog Louis Burgeon (1884-1949), een burgerlijk ingenieur met een passie voor
entomologie die van al het verzameld dierlijk materiaal vooral de kevers bestudeerde.
In 1933 en 1937-1938 volbracht Edmond Dartevelle (1907-1956) twee missies langs
de Atlantische kust en de Congomonding, de eerste betaald door het Fonds Jacques
Cassel van de Université libre de Bruxelles, de tweede door het Koninklijk Belgisch
Koloniaal Instituut, de huidige Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.
Hij legde zich toe op de tot dan in deze streek slecht gekende niet-insect
invertebraten. Onder de aegis van het Natuurhistorisch Museum,

De Karisimbivulkaan, Albert Nationaal Park. In: Vegetatiebeelden der Nationale Parken von
Belgische Congo, ser 1. 1. 1-2, plaat 6. (Foto G.F. de Witte, Instituut der Nationale Parken
van Belgisch Congo. Brussel, 1937) ▪
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sinds 1948 het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, vertrokken
missies voor de hydrobiologische exploratie van het Tanganyikameer (1946-1947),
het Kivu-, het Edward- en het Albertmeer (1952-1954), en een oceanografische
expeditie in de Afrikaanse kustwateren van de Zuid-Atlantische Oceaan (1948-1949).
In 1948 organiseerde het Koloniaal Centrum voor Documentatie en Coördinatie van
het Chemisch Onderzoek een missie onder leiding van Zénon Bacq (1903-1983)
ter bestudering van de fytochemische bronnen van de Congolese flora; de botanist
van deze missie was Paul Duvigneaud (1913-1991) die hierbij van west naar oost
de savannevegetatie van zuidelijk Congo bestudeerde. Duvigneaud ging terug naar
Katanga in 1956, 1957 en 1959-1960, vooral voor de studie van de flora en de
vegetatie van de ertssites. In 1952 maakte Hubert Damas een degelijke limnologische
studie van de tot het Nijlbekken behorende meren van Rwanda. Tenslotte was er
nog de zoölogische missie van het Centre d'Etudes médicales de l'Université libre
de Bruxelles en Afrique centrale (CEMUBAC) naar deMalebo Pool (1957) tijdens
dewelke Paul Brien (1894-1975) de embryologie en de ethologie van de Protopterus
dolloi kon ophelderen; dit is een unieke vis met een luchtademhaling via longen die,
ingekapseld in een cocon in het slijk, kan overleven nadat het water in het droge
seizoen is weggetrokken.
We hebben er al op gewezen dat de oprichting van het NILCO in 1933 een
keerpunt was, omdat deze onderzoeksinstelling in Afrika beschikte over talrijk en
permanent wetenschappelijk en technisch personeel en over een adequate en
steeds moderner wordende uitrusting. Het NILCO ontwikkelde geleidelijk studies in
de meest uiteenlopende disciplines van de agronomie en de zoötechnie, maar ook
in basisdisciplines zoals de klimatologie, de plantkunde, de plantfysiologie, de
entomologie, enz. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen andere instellingen het
natuurwetenschappelijk netwerk vervolledigen: het Instituut voor Wetenschappelijk
Onderzoek in Centraal-Afrika (IWOCA), opgericht in 1947, en de universiteiten van
Kinshasa en Lubumbashi, respectievelijk geopend in 1954 en 1956. Zo konden
steeds meer onderzoekers langer
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Prins Leopold en Prinses Astrid in Nederlands-Indië in 1932. Brussel, Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen ▪

in het land werken en er langdurige waarnemingen verrichten. De vooruitgang van
de systematische inventarisatie van de plant- en diersoorten ging gepaard met een
betere kennis van hun biologie, hun ecologie, hun verspreiding, hun bruikbaarheid,
of hun soms ontijdige wildgroei (het is bekend hoe de verbreiding van de
waterhyacint, een drijfplant van Amerikaanse oorsprong, voor problemen zorgde
op de bevaarbare waterwegen van het Congobekken). Dankzij de werken van de
eerder genoemde Jean Lebrun en van René Germain (1914-1982), Jean Léonard
o

o

o

o

( 1920), William Mullenders ( 1913), Carlo Evrard ( 1926), André Schmitz ( 1920),
enz. heeft de studie van de plantengemeenschappen of de fytosociologie, vaak aan
het bodemonderzoek gekoppeld, ingang gevonden als basis van een rationeel
landbouwbeheer. Diverse studies handelen
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over processen en relaties die zich afspelen in ecosystemen in het water en op het
land (evapotranspiratie, biologische productie, ontbinding en humificatie,
biomassaverdeling en voedselketens).
Hoewel het aandeel van Midden-Afrika in de bijdrage van de Belgen tot de
overzeese natuurwetenschappen het grootst is, moeten we toch ook enkele andere,
vrij verscheiden contributies vermelden, echter zonder volledigheid te beogen.
Emile De Wildeman publiceerde in 1891 tot 1900 werken over de algen in
Indonesië. In dezelfde periode ging de Belgische botanicus Jean Massart
(1865-1925), die zijn wetenschappelijke horizon wilde verruimen, als arts aan boord
van een schip dat islamitische pelgrims van Djeddah naar Indonesië terugbracht.
Op Java ging hij op zoek naar planten; de specimens die hij verzamelde, verrijkten
de verzamelingen van de Rijksplantentuin en van het botanisch instituut van de
Brusselse universiteit. Paul van Oye (1886-1969), zoöloog van de universiteit van
Gent, in 1915 attaché bij het Laboratorium van Visserij in Jakarta en in 1918 bij dat
van Tasikmalaja, publiceerde meerdere werken over de microflora van Java. In
1928-1929 bracht Prins Leopold van België, de latere Koning Leopold III (1901-1983),
een bezoek aan Indonesië in het gezelschap van Victor Van Straelen; er werd heel

De reisroute van Auguste Lameere en Jean Massart tijdens hun expeditie in Algerije. Brussel,
Archives de l'Université libre de Bruxelles ▪
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De Belgische zending in de Sahara (1968-1969), interdisciplinaire expeditie in de Libische
Woestijn. Brussel, Archief van Prof. Dr. J. Léonard ▪
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Echinocystis muricoto Cogn. Zuid-Amerikaanse komkommerachtige door Alfred Cogniaux
beschreven in Flora brasiliensis. vol. VI. pars IV, plaat XXX, 1878. Meise, Nationale
Plantentuin van België ▪

wat materiaal meegenomen, dat onmiddellijk door talrijke specialisten werd ontleed
en bestudeerd.
De studie van de flora en de fauna van de woestijnen van Noord-Afrika en het
Midden-Oosten is het onderwerp geweest van een reis naar de Algerijnse Sahara
van de reeds geciteerde Jean Massart en zijn collega-zoöloog Auguste Lameere
(1865-1942) in 1898. Recenter zijn expedities georganiseerd met de sterke logistieke
steun van het Belgische leger: de Belgische Transsahara-expeditie (1964-1965) en
de interdisciplinaire wetenschappelijke expedities in de Libische Woestijn (1968-1969)
en de woestijnen van Iran (1972); de deelname van de botanist Jean Léonard en
o

van de zoöloog Xavier Misonne ( 1923) heeft gezorgd voor een uitgebreide kennis
van de biologie van voordien amper geëxploreerde sites, zoals de Jebel Uweinat,
op de grenzen van Libië, Egypte en Soedan.
Inzake de kennis van de Zuid-Amerikaanse natuur kan niet worden voorbijgegaan
aan het werk van Alfred Cogniaux (1841-1916), die leraar was in het middelbaar
onderwijs: zijn monografieën over de melastomataceën, de cucurbitaceën en de
orchideeën in de Flora brasiliensis hebben hem tot één van de voornaamste
fytografen van rond de eeuwwisseling gemaakt. Lucien Hauman, van opleiding
agronoom en microbioloog, werd in 1904 benoemd tot professor aan de universiteit
van Buenos Aires en wijdde zich in de loop van zijn twintigjarig verblijf in Argentinië
aan de systematische prospectie van de flora en aan de fytogeografische studie
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van dit uitgestrekt land; terug in België vanaf 1925, volgde hij Jean Massart op als
professor in botanica aan de Université libre de Bruxelles, maar hij wijdde nog
meerdere belangrijke publicaties aan de Zuid-Amerikaanse geobotanica, onder
meer Etude phytogéographique de la Patagonie (1926) en Esquisse
phytogéographique de l'Argentine subtropicale et de ses relations avec la
géobotanique sudaméricaine (1932).
In een overzicht van het natuuronderzoek van Belgen overzee mag de
zuidpoolexpeditie van de ‘Belgica’ (1897-1899) niet ontbreken. Commandant Adrien
de Gerlache (1866-1934) en zijn metgezellen maakten de eerste overwintering op
Antarctica. De Roemeense naturalist Emile Racovitza (1868-1947) zorgde voor
belangrijke biologische resultaten. De kruisvaarten van het schoolschip ‘Mercator’
boden de gelegenheid vruchtbare zoölogische inzamelingen te houden, in het
bijzonder langs de westkust van Afrika en de oostkust van Amerika (1935-1936);
de bestudering ervan zorgde voor belangrijke verhandelingen van het Koninklijk
Natuurhistorisch Museum.
De onafhankelijkheid van Congo (1960), Rwanda (1962) en Burundi (1962) heeft
de bedrijvigheid van Belgische biologen in deze landen niet beëindigd. Ook in
Belgische instellingen bleef men hun vegetatie en fauna bestuderen. Het behoud
van een wetenschappelijke samenwerking met lokale uni-
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versiteiten heeft twintig tot dertig jaar lang de vorming van bekwame nationale
onderzoekers en de voortzetting van een degelijke onderzoeksactiviteit verzekerd.
Van de programma's die werden gerealiseerd aan de universiteit van Kinshasa
onthouden we de studies over: de symbiotische fixatie van stikstof in de bladholten
van de varen Azolla, een belangrijk proces in de rijstveldfertilisatie; de
savanneproducties van de Beneden-Congo; de systematiek en de ecologie van de
termieten. Van de universiteit van Lubumbashi kennen we de studies over de
hydrobiologische exploratie van het bekken van het Bangweolo-meer en de Luapula
en die over het ijle woud of ‘miombo’.
Door de progressieve aftakeling van de lokale infrastructuur en de politieke
instabiliteit van deze landen is het aantal Belgische biologen ter plaatse sterk
gedaald. Dit feit, gecombineerd met de inkrimping van de generatie Belgische
biologen die de koloniale periode heeft gekend, leidde de Belgische overzeese
belangstelling af naar geografisch meer verscheiden regio's. Het Koninklijk Museum
van Belgisch-Congo, nu Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, breidde zijn activiteit
uit naar het hele Afrikaanse continent en de nabije eilanden. De Stichting tot
Bevordering van de Wetenschappelijke Studie der Nationale Parken van
Belgisch-Congo hervormde zich in 1969 met de bedoeling ook elders in Afrika
onderzoek aan te moedigen. Deze subsidies, evenals die van het Leopold III-Fonds
voor Natuuronderzoek en Natuurbehoud, opgericht in 1972, en die van het Floribert
Jurionfonds van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen,
operationeel sinds 1992-1993, helpen onderzoekers terreinonderzoek te doen in
diverse tropische landen: Oeganda, Kenia, Mauretanië, Madagaskar, de Comoren,
Thailand, Vietnam, Indonesië, Peru, Argentinië, Paraguay, Bolivië, de
Galapagoseilanden, enz. Het wetenschappelijk station Leopold III op het eiland
Laing in Papoea-Nieuw-Guinea heeft van 1975 tot 1997, het jaar van zijn sluiting,
universitairen van alle Belgische instellingen ontvangen die er onderzoek deden,
met name over de biologie van de koraalriffen. Gedurende bijna twintig jaar heeft
o

Constant Vanden Berghen ( 1914) zich gewijd aan de grondige studie van de
vegetatie van de Casamance in het zuiden van Senegal; hij hechtte veel belang
aan de relaties tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving.
Voorts nemen tal van Belgen actief deel aan bilaterale projecten voor
ontwikkelingssamenwerking of aan programma's van internationale organisaties
(FAO, UNEP, Europese Unie, WWF, enz.). Deze projecten, die in grote mate steunen
op lokale onderzoekers, omvatten meestal voorafgaande botanische en zoölogische
studies die gericht zijn op duurzame ontwikkeling door een rationele exploitatie van
de natuurlijke rijkdommen met respect voor het vaak steeds meer belaste milieu.
De Internationale Conventie over de Biodiversiteit, aangenomen te Rio in 1992 en
door België geratificeerd in 1996, en de Agenda 21 inspireren reeds de Belgische
politiek ten aanzien van het biologisch onderzoek betreffende de overzeese gebieden.
De studies over flora en fauna krijgen een nieuwe dimensie met de integratie van
aspecten als biodiversiteit, natuurbehoud, bescherming van bedreigde diersoorten.
Steeds moderner methodes worden aangewend. Op het niveau van de biomen en
ecosystemen maakt de teledetectie per satelliet het mogelijk de ontbossing, de
verwoestijning en de habitatversnippering te volgen; Geographical Information
Systems (GIS) vergemakkelijken de cartografie van de gegevens, visualiseren de
correlaties, helpen bij de besluitvorming. Op het niveau van de organismen werpen
de op de fijne morfologie toegepaste elektronenmicroscopie en de studie van
enzymvariaties en DNA een nieuw licht op de taxonomie en de genetische basis
van de biodiversiteit. De toepassing van deze methodes in
samenwerkingsprogramma's veronderstelt dat in België een groot onderzoeks- en
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onderwijspotentieel voorhanden blijft in de domeinen van de planten- en
dierensystematiek, met daarnaast een biotechnologische expertise ten dienste van
projecten die de betrokken landen een rechtvaardig deel garanderen van de
opbrengsten die voortvloeien uit het gebruik van hun genetische bronnen.
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Besluit
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▪ Besluit Robert Halleux
Wanneer de historicus met de causale aaneenschakeling van feiten en ideeën tot
in het heden is geraakt, heeft de lezer het recht hem te vragen: ‘En nu?’ Kan men
de toekomst van de wetenschap inschatten, of zelfs voorspellen? Deze vraag is
vooral van belang voor de politicus, die zijn optreden graag wil steunen op
wetenschappelijke zekerheden, maar in de praktijk gedwongen wordt in het duister
te tasten. De historicus kan geen antwoord geven. Zoals Anatole France al zei, is
juist hij degene die nieuwe onzekerheden moet aanreiken. Men kan hem in feite
vergelijken met een arts die goed is in anamnese en diagnose, gereserveerd voor
prognose, maar ondoeltreffend in therapie. Maar de vraag zelf is fout, in die zin dat
wordt aangenomen dat de toekomst reeds is neergeschreven onafhankelijk van de
wil van de mensen, dat zij eerder dwingend is dan in opbouw.
Wat de wetenschap zal vinden, kan niemand voorspellen. Het tijdperk der
geleerden is ingeruild voor dat van de onderzoekers, en wat vandaag wordt
onderwezen zal binnen vijfjaar voorbijgestreefd zijn. Juist dat maakt wetenschap
tot het meest fascinerende avontuur van de mens. Bossuet verwoordde dat goed
in zijn Connaissance de Dieu et de soi-même: ‘Na zesduizend jaar observeren is
de menselijke geest nog niet uitgeput; hij zoekt en vindt nog steeds opdat hij zou
kennen wat hij tot in het oneindige kan vinden, en enkel de luiheid kan grenzen
stellen aan zijn kennis en zijn uitvindingen’ (dl. 8, col. 1085 Migne). Men kan slechts
zeggen dat natuurkundigen, kosmologen, biologen ongeduldig wachten op een
synthese die, zij het voorlopig, zoals indertijd het mechanistisch model, een
rustplatform zou zijn in hun klim naar de waarheid.
Maar in tegenstelling tot de 17de eeuw wordt de wetenschap nu toegepast en
zijn haar ontdekkingen verweven met hun toepassingen. De wetenschap vormt
voortaan met de techniek een onlosmakelijk koppel. Volgens de wet van Dennis
Gabor, ‘al het mogelijke zal worden verwezenlijkt’, kan men stellen dat al het
toepasbare ooit zal worden toegepast. Juist daarom weegt de wetenschap immer,
met alle pro's en contra's, op de toekomst van de wereld en de menselijke
samenleving.
In aanloop naar het nieuwe millennium hebben de wetenschappers en politici
zich daar rekenschap van gegeven. Op wereldvlak nam de World Conference on
Science, georganiseerd in Boedapest van 26 juni tot 1 juli 1999 door de UNESCO
en de ICSU (International Council for Science), zich voor een nieuw contract tussen
wetenschap en samenleving uit te werken. Dit resulteerde in een ‘Declaration on
Science and the Use of the Scientific Knowledge’ en een ‘Framework for Action’.
Op Europees vlak schetste een mededeling van de Commissie van 18 januari 2000
de weg ‘Naar een Europese onderzoeksruimte’. Op nationaal vlak produceerde de
Koning Boudewijnstichting, in het kader van haar toekomstprogramma, in 1985 een
belangrijk rapport over ‘Het wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de
samenleving’. Het werd opgesteld door een commissie voorgezeten door de
professoren André Jaumotte en A. Devreker. De academici gegroepeerd in de ‘Royal
Bacas’ (Belgian Royal Academy Council of Applied Sciences) publiceerden twee
belangrijke rapporten over
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de actuele problemen van het universitair onderwijs en onderzoek (1989) en over
de verspreiding en valorisatie van de wetenschappelijke verworvenheden (1994).
Deze problematiek werd overgenomen en uitgediept door de Federale Raad voor
Wetenschapsbeleid. Op gewestelijk vlak ten slotte, heeft het Waals Gewest in
december 2000 het eindrapport van het RIS/Prométhée-programma uitgebracht,
dat werd gevoerd onder de aegis van de DGTRE, met de steun van de Europese
Commissie, over het thema ‘een innovatiebeleid in overeenstemming met de
gewestelijke ambities’. De in 1985 opgerichte Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid
bestelde in 1994 de belangrijke studie Wetenschap als cultuur van Marc De Mey,
Johan Braeckman en Tom Claes, over de impact van de wetenschap in de
hedendaagse cultuur. In 1999 werd een groot tussentijds rapport gepubliceerd onder
de veelzeggende titel Vlaanderen koploper in Wetenschap en Technologie?
Deze teksten tonen een consensus, of - zo men wil - een overheersend discours
over enkele terugkerende ideeën.
Men erkent eensgezind dat de eeuw die zopas is begonnen, zal worden beheerst
door de wetenschap en de technologie. Zij zal het hoogtepunt worden van de derde
industrialisering, die haar wortels heeft in de tweede Wetenschappelijke Revolutie.
De mededeling van de Europese Commissie is daarin zeer duidelijk: ‘Meer nog dan
de afgelopen eeuw, zal de pas begonnen 21ste eeuw een eeuw zijn van wetenschap
en technologie. Meer dan ooit blijken activiteiten op het gebied van onderzoek en
technologische ontwikkeling bepalend te zijn voor de toekomst’. Claude Truffin
versterkt en nuanceert dit in het voorwoord van het activiteitenverslag 2000 van de
Federale Raad voor Wetenschapsbeleid: ‘De wetenschap werd nog nooit zo vaak
aangezocht om de sluier van onzekerheid en onrust die rond vele maatschappelijke
vragen hangt, al is het maar gedeeltelijk, op te lichten; bovendien werd de
wetenschap, sedert ze werd erkend als één van de determinanten van het welzijn,
nog nooit zo in vraag gesteld. De publieke opinie en de beleidsmakers stellen zich
heden niet meer tevreden met de analogie die het wetenschappelijk onderzoek
gelijkstelt met de uitdrukking van Aesopus, namelijk terzelfdertijd het beste en het
slechtste der dingen. De versnelling van het innovatieproces laat niet meer toe de
grens te trekken tussen de “zuivere wetenschap” en de “toepassingen”. De
kennismaatschappij is niet louter te herleiden tot technologische vooruitgang, maar
betekent ook - zoals de betreurde Roger Van Geen stelde - een “epistemologische
breuk”, die deze keer betrekking heeft op de positie van de wetenschap zelf in de
maatschappij’.
Het statuut van de wetenschap in de samenleving zelf in vraag stellen, betekent
in de eerste plaats de evolutie van de wetenschappelijke instellingen onderzoeken.
Deze nieuwe uitdaging legt de universiteiten, het traditionele onderzoekskader,
fundamentele veranderingen op. Elke mutatie van de wetenschap is gepaard gegaan
met veranderingen in de instellingen die moesten zorgen voor de ontwikkeling ervan.
De middeleeuwse universiteit was het antwoord op het Arabisch aristotelisme, en
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de 17de-eeuwse academiën vormden het opvangkader voor de Wetenschappelijke
Revolutie. Zal het hechte koppel gevormd door technologie en wetenschap ook
leiden tot een sterke band tussen universiteit en bedrijfswereld? De wetenschap
werkt in een ruimte op haar eigen maat. Na de Stad van God of de Republiek der
Letteren wordt, sinds de Tweede Wereldoorlog, gebouwd aan wat Xavier Polanco
de wetenschapswereld noemt. De elektronische communicatie heeft een wereldwijde
virtuele Republiek der Letteren doen ontstaan, met daarin eigentijdse Mersennes
en Peirescs. Dat al onze onderzoekers daarin aanwezig zijn, zonder dat zij worden
aangetast of opgeslorpt, is vooral te danken aan het feit dat België hun voldoende
‘kritische massa’ heeft geleverd.
Anderzijds hangt de wetenschap momenteel nauw samen met de economie. De
band tussen wetenschap, techniek en economie is zo hecht dat het politieke discours
de wetenschap als het enige middel beschouwt om het welzijn te garanderen. Zo
besluit het verslag van de Europese Commissie: ‘De tijd dringt. Zonder een
gecoördineerde inspanning en een vastberaden streven om de Europese
onderzoeksinspanningen op te voeren en beter te organiseren, kan Europa zijn
kansen verspelen op de volledige benutting van het potentieel dat ontstaat door de
overgang naar de kenniseconomie en de kennismaatschappij. En dat zal zeker
negatieve gevolgen hebben voor de groei en de werkgelegenheid’.
Hetzelfde geldt voor de overwegingen die op nationaal of gewestelijk vlak worden
gemaakt. In de context van de wereldeconomie legt het politieke discours veel
nadruk op competitie. Voor Europa komt het erop aan weerstand te bieden tegen
de concurrentie uit de Verenigde Staten en Japan; België en zijn gewesten moeten
opboksen tegen de andere landen van Europa. Zichzelf handhaven in de wetenschap
was in de vorige eeuw een zaak van nationale trots. Vandaag is het een kwestie
van overleven. De kwaliteit van het toegepast onderzoek lijkt essentieel om nadelen
zoals de hoge lonen te compenseren. Voor de gewesten is het identificeren van
technowetenschappelijke sectoren waarin zij beschikken over het grootste
innovatiekapitaal en waarin zij zullen kunnen uitblinken prioritair.
Daartegenover staat echter dat, hoewel iedereen de wetenschap erkent als de
sleutel tot de economische ontwikkeling, de argwaan toeneemt ten aanzien van
haar mislukkingen en bedreigingen, die het milieu, de gezondheid, de menselijke
waardigheid, de tewerkstelling en de democratie aantasten. Zoals Alain Touraine
opmerkt ‘geloven wij nog in de wetenschap, maar geloven wij niet meer in de
vooruitgang’. En hij vervolgt: ‘de moderniteit werd gedefinieerd als rationalisering,
in het economisch en administratief veld, en als secularisering of ontgoocheling,
om de woorden van Max Weber te gebruiken. Wat de cultuur betreft, was het een
globaal beeld van het collectieve en individuele leven. De moderniteit werd
geïdentificeerd met het creatief gebruik van de rede in alle domeinen, en opgevat
als de overheersing en beheersing van de natuur, om de ideeën van Descartes en
Bacon te gebruiken; als een instrument om zich te bevrijden van gewoonten,
privilegies en vooroordelen’. De ideologie van een moderniteit die is gefundeerd op
het exclusieve gebruik van de wetenschappelijke
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rede wordt in evenwicht gehouden door een uitgebreid gamma attitudes, gaande
van het eenvoudige voorzichtigheidsprincipe tot een radicale verwerping die opnieuw
aansluit bij de oude waanvoorstellingen van de luddieten, de Engelse arbeiders die
in de 19de eeuw de nieuwe machines verwoestten omdat ze verantwoordelijk werden
gesteld voor de werkloosheid.
De diepere oorzaak van deze argwaan is het feit dat de aldus opgebouwde
kennismaatschappij in meer dan één opzicht lijkt op een gespleten maatschappij.
Er is een kloof tussen het deel van de wereld dat kennis heeft en datgene dat kennis
ontbeert. In de hoog ontwikkelde maatschappij is er een kloof tussen zij die de
geavanceerde technologieën beheersen (inforijken) en zij die uitgesloten worden
(infoarmen). Er is ook een kloof tussen de wetenschappers zelf; ze zijn
hypergespecialiseerd, in die mate dat wetenschap en cultuur van elkaar scheiden
en de wetenschappelijke geest zelf veel moeite heeft om deze segmentatie te
overstijgen. Uit de keuze van de thema's blijkt dat de World Conference on Science
dit goed begrepen heeft: wetenschap voor kennis, kennis voor vooruitgang;
wetenschap voor vrede; wetenschap in de samenleving, wetenschap voor de
samenleving. Haar conclusie luidt: ‘The major challenge of the coming centuries
lies in the ground between the power which humankind has at its disposal and the
wisdom which it is capable of showing in using it’. En zij roept op tot een nieuw
sociaal contract tussen zij die de wetenschappelijke kennis creëren en gebruiken,
zij die haar steunen en financieren, en zij die betrokken zijn bij haar toepassingen
en gevolgen. De eis voor een ethische regeling is een van de elementen van het
contract. De Europese Commissie roept op om van Europa een ruimte te maken
met gedeelde waarden door de problemen rond wetenschap en samenleving in hun
Europese dimensie te benaderen en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen
op ethische vraagstukken over wetenschap en technologie. Maar dat is niet mogelijk
zonder wetenschappelijke vulgarisatie, en dan gaat het niet om een eenvoudige
toonkast maar om werkelijk gedeelde kennis die tegelijk garant staat voor een
gemeenschappelijke wetenschappelijke ontwikkeling en voor burgerlijke
deskundigheid in de technologiekeuze. Philippe Lazar noemt dit ‘ethiek via het
debat’.
Men zal opwerpen dat het ijdele hoop is, dat wetenschap en politiek niet bij machte
zijn dit alles op gang te brengen. Het is juist dat de groeiende macht van de
multinationals parallel loopt met het onvermogen van regeringen om de economische
bedrijvigheid en haar sociale repercussies te reguleren. Het colloquium Resistance
to New Technology. Past and Present, in 1993 georganiseerd in het Londense
Science Museum, heeft echter aangetoond dat in drie gevallen van naoorlogse
technologie - kerntechnologie, informatietechnologie en biotechnologie - de
weerstand van de publieke opinie niet heeft bijgedragen tot het mislukken van de
technologie, maar dat zij een constructieve kracht is geweest in de ontwikkeling
ervan door haar een bijzondere vorm te geven in een bijzondere context.
De toekomstige ontwikkeling van de wetenschap en haar toepassingen in België
blijft dan ook, voor alles, een zaak van iedere burger.
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