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Oratie

Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder
hoogleraar in de universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit
Utrecht op woensdag 15 januari 2003.

Ravelstein had come to agree that it was important to note how people looked.
Their ideas are not enough - their theoretical convictions and political views.
If you don't take into account their haircuts, the hang of their pants, their taste
in skirts and blouses, their style of driving a car or eating a dinner, your
knowledge is incomplete.

Saul Bellow, Ravelstein1
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Mijnheer de Rector Magnificus,
dames en heren,

Op de niet-ingewijde maakt bij oraties de statige entree van het
cortège van hoogleraren vaak enige indruk. Daar is deze verkleed-
partij natuurlijk ook voor bedoeld. De toga, de bef en de baret
hebben daarnaast ook een verhullende werking. Het is nooit hele-
maal duidelijk wie er achter deze pomp and circumstance verborgen
gaan. Dat wil ik proberen te achterhalen, dat wil zeggen, voor wat
betreft de tussen 1815 en 1940 benoemde hoogleraren aan de
Utrechtse universiteit.

Maar eerst iets over de universiteitsgeschiedenis. Een bekend
gegeven is dat de geschiedbeoefening in algemene zin in de afgelopen
decennia een grote wending naar de sociale geschiedenis heeft ge-
kend. Daarmee is de geschiedenis echter geen sociale wetenschap
geworden zoals aanvankelijk werd verwacht. Eerder is het zo dat veel
deeldisciplines een sterk sociaal-historische component hebben
gekregen.2 Dit laatste geldt ook voor de universiteitsgeschiedenis en
het begon eigenlijk al in de jaren zestig in het tijdschrift Past and
Present. De doorbraak van die nieuwe, op sociaal-historische leest
geschoeide universiteitsgeschiedenis vinden we echter vooral in de
jaren zeventig. Het is met name het werk geweest van de groep rond
Lawrence Stone in Princeton en van een aan het tijdschrift Annales
geparenteerde kring van historici in Frankrijk. Vooral de program-
matische tekst van de Fransen Chartier en Revel is klassiek en inmid-
dels zelfs bijna een cliché geworden. In de Revue d’Histoire Moderne et
Contemporaine beschuldigden zij de bestaande universiteitsgeschiede-
nis van het hanteren van achterhaalde inzichten, methoden en invals-
hoeken.3

De nieuwe universiteitsgeschiedenis zou veel meer dan vroeger
een geschiedenis moeten zijn waarin niet zozeer de intellectuele
prestaties van de universiteiten centraal stonden, als wel de
maatschappelijk inbedding. Niet langer moest de universiteit als
autonome institutie worden gezien, maar als een instelling die
bestond in wisselwerking met de haar omringende maatschappij.
Geheel volgens de tijdgeest zouden met name kwantitatieve analyses
deze nieuwe vraagstellingen ondersteunen.
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In Nederland wees het proefschrift van Willem Frijhoff over de
gegradueerden tijdens het Ancien Régime de weg. Niettemin moet
worden vastgesteld dat in de Nederlandse universiteitsgeschiedenis
gedurende de laatste jaren weliswaar veel activiteit is ontplooid, maar
dat de aansluiting bij deze nieuwe geschiedenis, deze nouvelle histoire,
vrijwel achterwege is gebleven. Er is wat onderzoek gedaan naar de
studenten en er is een belangrijke aanzet geleverd door Jensma en De
Vries, die veel cijfermateriaal betreffende het hoger onderwijs hebben
verzameld, maar waarvan de uitwerking eigenlijk nog moet begin-
nen.4

Toen in 1995 een Commissie Geschiedschrijving Universiteit
Utrecht werd gevormd, was de eerste gedachte dat de maatschap-
pelijke invalshoek de belangrijkste zou moeten zijn. Dat was in de
Utrechtse context niet helemaal nieuw, daar waren al voorbeelden
van, maar wij wilden dit nog eens expliciet onder de aandacht te
brengen. Vandaar dat de ondertitel van de eerste publicatie onder
auspiciën van de Utrechtse commissie luidde: “Utrechtse geleerden
tussen universiteit en samenleving”.5

Hier wil ik, vanuit deze optiek, aandacht schenken aan de
Utrechtse hoogleraren die zijn benoemd in de periode 1815-1940.
Daarbij wil ik, indachtig de sociaal-historische benadering die ik heb
geschetst, een aantal voorbeelden laten zien van wat een dergelijke
invalshoek kan opleveren. Ik heb daarbij drie voorbeelden van een
sociale universiteitsgeschiedenis uitgewerkt. In de eerste plaats is dat
een voorbeeld van een meer kwantitatieve prosopografische benade-
ring. In de tweede plaats gaat het om de zichtbaarheid van de
hoogleraren in de stad en hun participatie in het stedelijk leven. En
tenslotte wil ik iets proberen te zeggen over de normen, waarden en
gevoelens van deze groep; zeg maar een vorm van sociaal-culturele
of misschien wel mentaliteitsgeschiedenis. Dat gaat ook over het
beeld dat van hen bestond en over hun zelfbeeld.

Benoemingsbeleid

Ik begin dus met de prosopografische benadering. Het gaat hierbij
om 196 hoogleraren die benoemd zijn nadat de universiteit bij het
Organiek Besluit van 1815 naast Leiden en Groningen een van de
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drie Rijksuniversiteiten was geworden. Voor Utrecht betekende dit
heel specifiek dat de universiteit niet meer in handen was van de
stedelijke regering, en dat dus het beleid uit handen moest worden
gegeven. In de praktijk liep dat echter zo’n vaart niet en tot ver in de
negentiende eeuw had de stad op allerlei manieren invloed op de
hogeschool. Op eenzelfde manier behield de universiteit zelf ook een
zekere greep op de benoemingen.6

De regel bij benoemingen was als volgt: hoogleraren werden niet
meer benoemd voor een vakgebied, maar in een faculteit, waarbij
curatoren de leeropdracht vaststelden. Bij een vacature droegen cura-
toren een dubbeltal voor bij de minister, waarna de koning uitein-
delijk benoemde. Na de Hoger Onderwijswet van 1876 veranderde
dit stelsel zodanig dat curatoren nu een met redenen omklede
voorkeurslijst dienden op te stellen en dat hoogleraren nu wel
degelijk een welomschreven leeropdracht kregen. Ook moest nu de
faculteit officieel gehoord worden, al kwam dat in de praktijk ook
wel eerder voor. Dit betekent dat hoewel uiteindelijk de kroon
benoemde, er wel degelijk sprake was van een grote lokale invloed.
Dat dit eigenlijk al eerder zo functioneerde blijkt uit een artikel in
1848 in het Archiv für Physiologische Heilkunde van de later zo bekend
geworden fysioloog, filosoof  en senator in het Italiaanse parlement
Jacobus Moleschott. Deze had enige tijd in Utrecht gepraktiseerd en
was sinds een jaar hoogleraar in Heidelberg. Hij had zich buitenmatig
geërgerd aan het feit dat in een Leidse vacature niet F.C. Donders was
benoemd, die in Utrecht slechts een buitengewone leerstoel bezette.
Dat kwam volgens Moleschott omdat het praktijk was dat uitein-
delijk de zittende hoogleraren curatoren influisterden wie benoem-
baar was. “Bedenkt man nun”,  schreef Moleschott, “dass die
Empfehlung einer kleinen, durch lauter Nebenrücksichten geleiteten
Coterie hinreicht, um einem oft sehr unreifen und dazu talentlosen
jungen Mann seinen Marschallstab zu verleihen, der ihm das ganze
Leben hindurch nicht genommen werden kann”. Ondanks het feit
dat in de loop van de tijd Den Haag een steeds grotere rol ging krij-
gen in de ontwikkeling van het Hoger Onderwijs, bleef de voor-
dracht sterk van binnenuit gestuurd.7

Bij mijn onderzoek naar de Utrechtse hoogleraren ben ik uitge-
gaan van de gewone hoogleraren. Een aantal categorieën heb ik niet
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meegeteld, omdat bij hun benoeming andere elementen een rol kun-
nen spelen. Zo heb ik buiten beschouwing gelaten de buitengewone
en de bijzondere hoogleraren, de kerkelijk hoogleraren en de veteri-
nairen; dat laatste is het gevolg van het feit dat de veeartsenijkundige
opleiding pas sinds 1925 een gewone faculteit is. Verder heb ik de
periode 1815-1940 opgedeeld in vier perioden, te weten 1815-1845,
1845-1875, 1875-1905 en 1905-1940.8 Ik presenteer hier voor deze
gelegenheid een deel van het materiaal dat ik heb verzameld. De rest
hoop ik - met meer context ook - elders te publiceren. Dit zijn wat
voorbeelden.

Dynamiek

Om te beginnen: waar komen die Utrechtse hoogleraren vandaan? Ik
maak hierbij een onderscheid tussen eerste benoemingen en herbe-
noemingen van elders. Het aantal herbenoemingen zegt iets over de
aantrekkelijkheid van een universiteit en de dynamiek in een vakge-
bied.9 In ieder geval is het aantal eerste benoemingen van de
Utrechtse hoogleraren vrij stabiel. Dat wil zeggen, dat in de eerste
periode 56% van alle benoemde hoogleraren nooit eerder als gewoon
hoogleraar aan een universiteit was benoemd geweest, maar dat getal
is beïnvloed door de Noordnederlandse hoogleraren die in het losge-
maakte België hun positie verloren en herplaatst moesten worden. In
de volgende perioden schommelt het cijfer namelijk rond de 70 %.
Dat wijkt niet veel af van het landelijk gemiddelde over de hele peri-
ode: 71% tegenover een Utrechts gemiddelde van 65%. Als de theo-
rie over de dynamiek klopt, doet Utrecht het dus iets beter dan
andere universiteiten. Wel zien we dat de dynamiek in de faculteiten
wis- en natuurkunde en medicijnen groter is dan in de andere facul-
teiten. Dat is conform het landelijke beeld en zegt iets over de veran-
derende verhoudingen tussen de faculteiten. Het is het eerste signaal
dat de bèta-sector zich begint te profileren. Per faculteit zijn er wel
verschillen met de landelijke cijfers.10 Met name de theologen in de
eerste en tweede periode zijn allemaal eerstbenoemden. Dat heeft
waarschijnlijk te maken met de modernistische richting die de Leidse
en Groningse faculteiten insloegen, waardoor doorstroming van
daaruit minder gewenst was. Opvallend is ook het relatief grote per-
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centage tweede benoemingen bij letteren in de derde periode,
namelijk 42%. Dat is ongeveer 15% hoger dan het landelijke let-
terengemiddelde in die periode. Wanneer we dit cijfer combineren
met de studie-achtergrond van de hoogleraren, dan zien we dat bij
letteren 70% van de benoemden in Leiden heeft gestudeerd. Het is
dan ook de dominantie van met name de Leidse talenstudie die dit
cijfer verklaart. Van de medici in de tweede periode is 20% herbe-
noeming, tegen ca. 45% landelijk. Dat zou kunnen wijzen op stil-
stand in de medische sector in Utrecht in deze periode, waar ondanks
het optreden van Donders en zijn kring wat voor te zeggen valt.

Zoals gezegd was gemiddeld vijfendertig procent van het totaal
een herbenoeming. Waar kwamen die vandaan? Hier blijkt deels het
beeld voortgezet te worden uit de vroegmoderne periode, toen
Utrecht een doorgangsuniversiteit was naar Leiden of naar het
buitenland vanuit Groningen en de kleinere regionale universiteiten.
Het blijkt nu dat 17 van het aantal van 64 herbenoemingen uit
Groningen komt (dat is ruim een kwart van het totaal), en 6 van die
17 zijn letterenhoogleraren. Twaalf komen uit Amsterdam, 1 uit
Leiden en de rest (dat zijn er 29) van elders. Elders betekent voor let-
teren en rechtsgeleerdheid voornamelijk herplaatste “Belgen”, de
zogenoemde adjuncti. Wat de medici betreft is de derde periode
belangrijk, waarin een groep Duitse geneeskundigen in Utrecht
school maakte. De natuurwetenschappen rekruteren vooral in de
vierde periode uit het buitenland en niet meer alleen uit Duitsland.
Gezien het relatieve succes van de Utrechtse natuurwetenschap in
deze periode zou dit kunnen wijzen op kien speurwerk. Kwalitatief
onderzoek zal daarover uitsluitsel moeten geven.

Een “volkse” universiteit?

De volgende vraag is wat er gebeurt met de hoogleraren die in
Utrecht benoemd worden. Het blijkt dat de Utrechtse universiteit
een duidelijk eindstation is wat betreft de academische carrière: 173
oftewel bijna 88% van de 197 benoemingen blijft na de benoeming
in Utrecht tot het pensioen of tot de dood er op volgt. Bij de theo-
logen is dat zelfs 96 %, bij de juristen is het bijna 80 %. Als de
hoogleraren al vertrokken, dan waren het vooral medici en leden van
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de natuurwetenschappelijke faculteit. Ze gingen vooral naar elders,
dat wil zeggen nauwelijks naar Leiden, Groningen of Amsterdam en
vooral in de derde en in mindere mate in de vierde periode. Voor een
deel zijn dit weer die Duitse medici die vanuit Utrecht een stap in
hun carrière maakten.
Het belang van gegevens zoals de voorgaande is gelegen in de bij-
drage die zij  kunnen leveren aan de wetenschapsgeschiedenis.
Gegevens over bijvoorbeeld rekrutering van hoogleraren kunnen
licht werpen op de verandering van de gesloten vroegmoderne
geleerden-universiteit in een moderne onderzoeksuniversiteit, een
proces dat in de loop van de negentiende eeuw plaatsvond. Zo kan
bijvoorbeeld de vraag gesteld worden of aan bepaalde universiteiten
eigen alumni worden bevoordeeld of dat men vrijelijk kiest uit kan-
didaten die aan andere universiteiten hebben gestudeerd. Voor
Utrechtse alumni zien we dat hun aandeel in de tweede periode is
gezakt van 64 naar 41 % en dat in periode drie en vier het respec-
tievelijk 40 en 34 procent zijn. Dat zegt iets over de openheid van
een universiteit, maar ook over de concurrentiekracht die uitgaat van
een diploma van een bepaalde universiteit. 
Tenslotte nog iets over de sociale achtergronden van het Utrechtse
hooglerarencorps. Van de Utrechtse universiteit is wel gezegd dat dit
typisch een instelling was waaraan, zoals dat werd genoemd, de
“zonen des volks” studeerden. Nu gold dat wel voornamelijk voor
de theologiestudenten die veelal met een beurs kwamen studeren,
maar onderzoek heeft aangetoond dat die bredere achtergrond wel
degelijk algemener was. De vraag is nu: gold dat ook voor de
hoogleraren? Is het zo dat de Utrechtse universiteit als geheel wat
“volkser” was dan de concurrenten?11

Helaas hebben we nog nauwelijks vergelijkingsmateriaal. Wel is
er voor een grote groep Duitse universiteiten een dergelijk onder-
zoek naar de sociale herkomst van hoogleraren gedaan en het is
interessant om die uitkomsten te vergelijken met de Utrechtse cijfers.
Dergelijk materiaal zegt namelijk ook iets over de rekruteringsgrond:
hoe lang is achtergrond nog van belang? Wanneer is talent belang-
rijker geworden dan afkomst? Om te kunnen vergelijken gebruik ik
de stratificatie uit het Duitse voorbeeld, hoewel ik besef dat daar wel
wat op af te dingen is.12 Een verdere beperking is dat dit Duitse
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onderzoek zich toelegt op de letteren en de natuurwetenschappen,
overigens met als argument dat in de verhouding tussen die twee de
kern van de negentiende-eeuwse veranderingen ligt.

Voor dit deel van mijn onderzoek heb ik de buitenlandse
hoogleraren buiten beschouwing gelaten, omdat dat mijns inziens het
Nederlandse beeld vertroebelt. Ik ga er vanuit dat bij hun benoem-
ing andere zaken een rol hebben gespeeld dan afkomst. Van een klein
aantal Nederlandse hoogleraren heb ik vooralsnog niet de gegevens
kunnen vinden, maar het beeld ziet er nu als volgt uit. Bezien we
Utrecht als geheel, dan zien we dat het percentage hogere midden-
klasse - wat in Duitse termen heet gehobenes Bildungsbürgertum - vrij
gelijkmatig zakt van 80 % in periode I naar 60 % in periode IV.13 Dit
betekent dat er een bredere sociale rekrutering plaatsvindt met meer
kansen voor de lagere middenklassen. In Duitsland nemen die kansen
in de derde periode juist weer af. De conclusie kan tweeledig zijn. De
Utrechtse universiteit is van zichzelf wat “volkser” dan de gemid-
delde Duitse universiteit en tevens dat in Nederland talent misschien
belangrijker is dan afkomst. 
Eveneens valt op dat er nauwelijks hoogleraren uit de topelite afkom-
stig zijn en niet uit de arbeidersklasse. Tenslotte is opvallend dat in
periode I de hogere ambten sterk vertegenwoordigd zijn met ruim
60 % en dat het daarna tussen de dertig en veertig procent ligt. Deze
ontwikkeling is niet in alle faculteiten gelijk. Het blijkt dat met name
de rechtenfaculteit veel sterker rekruteert uit deze subgroep en de
medici in periode III slechts voor 20 %. Voor deze twee verschijn-
selen geldt dezelfde verklaring: in deze sectoren is het beroep van de
vader nog steeds doorslaggevend. Bij de medici is derhalve de
hoeveelheid afkomstig uit de vrije beroepen (arts, apotheker) in de
derde periode wel 70%.
Afwijkend van het geheel zijn de theologen, die in periode II, III, en
IV respectievelijk 40, 50 en 40 % uit de hogere middenklasse hun
hoogleraren halen (het zijn uit deze groep vrijwel alleen hoogleraars-
of predikantenzonen; er is één apothekerszoon).  Het lijkt er dan ook
op dat het veronderstelde volksere karakter van de Utrechtse univer-
siteit toch sterk in de theologische faculteit gezocht moet worden.
Van álle benoemde hoogleraren in de vier perioden is trouwens 10
procent uit de pastorie afkomstig. Bij letteren is dat overigens 40 %.
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Dat kan verschillende oorzaken hebben. Enerzijds kan het zijn dat
predikantenzonen met een wetenschappelijke neiging zich losmaken
van de theologie, anderzijds kan het betekenen dat er voor hen in de
kerkelijke loopbanen geen emplooi meer is. 
Tot zover wat kwantitatief materiaal, waaruit duidelijk werd dat met
name de derde periode van belang is wat betreft veranderingen in de
rekrutering van hoogleraren. Vergeleken met Duitsland blijkt er daar
een bijna omgekeerde ontwikkeling plaats te vinden naar meer aan-
deel van de hogere middenklassen.

Zichtbaarheid

Nu wij iets meer weten van de achtergrond van de Utrechtse
hoogleraren, kom ik toe aan het tweede element in mijn voordracht.
Als we universiteitsgeschiedenis willen opvatten als een sociale
geschiedenis moeten we ook kijken naar de aanwezigheid van deze
sociale subgroep uit de burgerij in de stedelijke samenleving. Heeft
zij in die samenleving een rol van betekenis gespeeld? Lange tijd is
aangenomen dat hoogleraren in een ivoren toren leefden, maar
inmiddels weten we beter. Wie goed kijkt zal bemerken dat zij
maatschappelijk actief waren, zowel op stedelijk als op nationaal
niveau. In de politiek, in het sociaal werk en in het culturele leven
oefenden zij talloze functies uit. Het zou aardig, maar zeer bewerke-
lijk, zijn om eens in kaart te brengen welke bestuurslidmaatschappen
en uitvoerende functies zij hebben bekleed. In de hele periode is in
ieder geval steeds rond de vijftig procent van de directeuren van het
Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
hoogleraar aan de Utrechtse universiteit. Van de voorzitters is dat
zelfs zestig procent. Zo droegen zij ook bij tot de burgerplicht
beschaving te brengen onder de zinspreuk: “Besteedt den tijd, met
konst en vlijt”

Niettemin schrijft de hoogleraar staathuishoudkunde H.P.G.
Quack in zijn memoires over het Utrecht van 1868, het jaar dat hij
zijn ambt aanvaardde, over een stad waarin “de afstand tusschen de
verschillende rangen en standen der maatschappij in ouderwetschen
stijl in acht genomen werd. Het was een samenstel van kringen. De
kring van professoren was een kleine zelfstandige wereld op zich-
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zelf”.14 Het is echter de vraag of dat werkelijk zo was. Quacks collega
in de juridische faculteit Vreede, hij was hoogleraar van 1841 tot
1871, schreef in zijn levensschets over de verschillende gezelschappen
waarvan hij lid was. Dat bevestigt eerder ons tegenwoordige beeld
dat de hoogleraren zich weliswaar niet in álle kringen bewogen, maar
toch niet alleen in die van de universiteit. In Utrecht bestonden
onder meer gezelschappen die genoemd waren naar de weekdagen
waarop zij bijeenkwamen. Zo was Vreede lid van het zondags-
gezelschap, waarin over wetenschappelijke en maatschappelijke
zaken werd gesproken. In het woensdagavondgezelschap ging het
weer wel vooral om de wetenschap. Daar werd voor de vuist weg
gesproken over ontwikkelingen in het eigen vakgebied. Op maanda-
gen waren er daarentegen bijeenkomsten van een breder gezelschap
bij collega Ackersdijck, waarbij de slavenkwestie een van de gespreks-
thema’s was. De donderdagen tenslotte waren voor lezingen in het
leesmuseum; de hoogleraren traden dan op voor een algemeen pu-
bliek.15

Duidelijk is in ieder geval dat de Utrechtse hoogleraren geen
wereldvreemde geleerden waren. Ze waren actief in tal van organ-
isaties, hadden zitting in de gemeenteraad en in Provinciale Staten en
zetten zich in voor maatschappelijke kwesties, ver weg en dicht bij
huis. De jurist Ackersdijck streed voor de opheffing van de slavernij,
de patholoog Pekelharing was rond 1900 actief in de sterke drankbe-
strijding en de historicus Krämer trachtte de volksfeesten wat
beschaafder te maken. Ook de hoogleraren die in de periode na 1905
werden benoemd waren vaak maatschappelijk actief, al lijkt er ook
iets te veranderen. Hun bijdragen aan de samenleving liggen vaker op
het terrein van hun specifieke vakbekwaamheid, zoals het lid-
maatschap van rijkscommissies en het voeren van de redactie van een
vaktijdschrift. De professionalisering en wetenschappelijke vakspe-
cialisatie in de periode 1870-1900 blijken gevolgen te hebben gehad
voor de maatschappelijke werkzaamheid van de hoogleraren. 

Bewoning

Er is één element in deze maatschappelijke zichtbaarheid waar ik van-
middag iets meer van wil laten zien: hun fysieke zichtbaarheid in de
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stad en wel meer specifiek van de plaats waar zij wonen. Daaruit is
ook iets af te lezen betreffende hun maatschappelijke status en hun
zelfbeeld, ook al is dat voor een stad als Utrecht lastiger dan voor
bijvoorbeeld Amsterdam. Bekend is immers dat de Utrechtse situatie
geen standaardpatroon laat zien van een homogene bewoning van de
stedelijke ruimte. In Utrecht woonden rijk en arm veel meer door
elkaar dan in andere steden. Naast statige grachtenpanden konden
zich kleinere woningen bevinden van degenen die niet voor de
belastingen waren aangeslagen. Dat wil anderzijds weer niet zeggen
dat alle sociale groepen in de hele stad door elkaar woonden. Men
spreekt wel van “gemengd maar geconcentreerd”. De vraag is nu of
de hoogleraren gemengd, geconcentreerd of gemengd maar gecon-
centreerd over de stad verspreid woonden. Met andere woorden:
waren er specifieke hooglerarenstraten of -wijken? En: waren ze
daarbij ook als zodanig herkenbaar? 

Voor een groot deel van de negentiende eeuw moet op beide vra-
gen het antwoord luiden: ja. Daar waren verschillende redenen voor
en die hebben te maken met de primaire functie van hoogleraren: het
geven van onderwijs. Tot ongeveer 1870 was het voor veel hoog-
leraren gebruikelijk om het onderwijs thuis te geven. Sommigen
hadden daarvoor een zaal in de tuin met een aparte ingang, die zij zelf
vanuit hun huis konden bereiken. Een voorbeeld daarvan was het
huis van de jurist De Geer van Jutphaas aan de Nieuwegracht, dat een
leslokaal had dat via een poortje en een gangetje in de Herenstraat
bereikbaar was voor de studenten. Waren zij daar eenmaal gezeten,
zo verhaalt Quack, dan zagen zij hem “met zijn boeken onder den
arm ....in zonderling zwaaienden tred door den tuin aankomen. Zijn
hoed wierp hij achteloos op den grond, hij beklom zijn katheder en
begon zijn college in het Latijn uitéén te zetten”. Quack had dat
vroeger zelf meegemaakt en het was rond 1870 nog steeds zo. 

Toch werd dat langzamerhand minder. Er was voor een
dergelijke kamer een groot en duur huis nodig en inmiddels had ook
het proef-ondervindelijke onderwijs een grotere vlucht genomen (de
invloed van de generatie Mulder, Donders en Harting had zijn
uitwerking niet gemist). Als we de studentenalmanak uit bijvoor-
beeld 1874/1875 er op naslaan dan zien we dat het merendeel van het
onderwijs wordt gegeven in de diverse laboratoria, in het ziekenhuis
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of in het krankzinnigengesticht. Een deel van de theologen geeft
thuis nog wel de colleges, de letterenhoogleraren al niet meer.
Opvallend is dat Gozewijn Loncq als enige medicus nog een deel van
zijn colleges thuis geeft. Hij geldt dan ook als een van die hoog-
leraren die in wetenschappelijk opzicht de vernieuwingsslag volledig
hadden gemist. In een opvallend In Memoriam in de studenten-
almanak sprak zijn collega Koster dan ook van een “stilstand der kli-
nische professoren”. Met andere woorden: Loncq zou niet
vertrouwd geweest zijn met de natuurwetenschappen.16 Zo komen
Loncqs lang volgehouden thuiscolleges - deels weliswaar als gevolg
van gezondheidsproblemen - in een ander perspectief te staan. De
opmerkingen van Koster lijken trouwens bevestigd te worden door
het geringe aantal medische herbenoemingen in Utrecht in de
tweede periode die ik al eerder heb genoemd.

De hoogleraren van de universiteit waren dus lange tijd zichtbaar
in het stadsbeeld door de toeloop van studenten. Ook het zoge-
naamde theeslaan is daarvan een voorbeeld. Het theeslaan was een
voor de student jaarlijks terugkerende gebeurtenis, waarbij hij -
meestal met een klein groepje en gekleed in zwarte rok - op bezoek
ging bij de hoogleraar en met hem en soms met diens gezin thee
dronk. Vaak werd daarbij krampachtig geprobeerd een gesprek
gaande te houden. Voor veel studenten, en ik neem aan ook voor een
deel van de hoogleraren, was dit bezoek een bezoeking.17 De mo-
dernisering van de wetenschap en het universitaire bedrijf aan het
eind van de negentiende eeuw maakten ook aan deze traditie een
einde. Ook hier zien we dat het bij de medici het eerst verdwijnt;
tegen 1900 zijn zij er mee opgehouden, evenals een aantal jongere
hoogleraren in andere faculteiten, zoals Kalff en Kernkamp in de let-
terenfaculteit. Rond 1915 worden de thee-uren niet meer genoemd
in de almanak. Er staan dan alleen nog maar de spreekuren in en
vanaf 1920 wordt daarvoor vaak zelfs niet meer het privé-adres
genoemd.

Het is dan, zo rond 1920, ook lastiger om aan te wijzen waar de
professoren wonen. Sinds het einde van de negentiende eeuw heeft
de stad Utrecht zich sterk uitgebreid en dat betekent ook dat het ves-
tigingspatroon van de bevolking is veranderd. Toch blijken er sterke
voorkeuren te zijn. Als ik de eerder genoemde periodisering aan-
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houd, dan vallen een paar zaken op. Ik gebruik daarbij voor de
negentiende eeuw de wijkindeling in letters zoals die destijds
gebruikelijk was. Het is daarbij van belang te beseffen dat Utrecht
geen cité universitaire kent of kende en dat er derhalve geen logisch
centrum was waar men dichtbij wilde wonen. Daarnaast geldt dat tot
aan de twintigste eeuw er meer werd gehuurd dan gekocht. Dat
verklaart ook waarom hoogleraren zo vaak verhuisden. Er zijn ver-
schillende gevallen waarbij een hoogleraar tijdens zijn werkzame
leven wel zes keer verhuisde. Opgemerkt moet trouwens worden dat
de theologen nogal sedentair waren en aan de verhuiswoede niet
meededen. Wel waren zij degenen die het eerst buiten de stad
gingen wonen. 

Wat meteen opvalt is dat in de eerste periode vooral wijk A en in
mindere mate de wijken G en H populair zijn. Er is voor de negen-
tiende eeuw onderzoek gedaan naar de samenstelling van deze wijken
en naar de geldende huurwaarden.18 Wanneer we die gegevens
gebruiken, dan blijkt dat in wijk A (benoorden de Oudegracht en ten
westen van Heerenstraat/Hamburgerstraat) vrij hoge tot hoge huur-
waarden gelden. De wijken F, G en H (grofweg Domplein, Kromme
Nieuwegracht, Drift, Plompetorengracht) scoren samen echter hoger
dan wijk A en hier zijn hoge tot zeer hoge huurwaarden aan de orde.
Hoogleraren blijken dus graag tussen de elite te wonen. Deze status
moesten zij echter wel duur betalen. Zo schreef de jurist Holtius in
1858 aan zijn broer: “Het is hier bij de moorddadige plaatselijke
belasting een plaats om weg te lopen en de huishuren zijn al even
afschrikwekkend. Van Hall verwoont fl1400,-, Opzoomer fl1300,- en
Donders (...)  fl1100,-”. Bij een salaris van 2500 tot 3000 gulden (2200
wedde plus 400 tot 600 gulden collegegelden) was dat een fors
bedrag.19 Overigens was klagen over het salaris gebruikelijk. 

Wat eveneens zichtbaar wordt, is dat in de derde periode de uit-
tocht uit het centrum begint. Dat valt precies samen met de periode
van de bouw van de nieuwe wijken buiten de singels en met de
cityvorming bÌnnen de singels. Vooral het grote aantal bewoners van
huizen in wat ik de Nachtegaalbuurt zal noemen is opvallend. Het
gaat hier om wijken rond de Nachtegaalstraat, met name de
Parkstraat, de Nachtegaalstraat zelf, de Maliebaan en de Maliestraat.
Vooral Parkstraat en Maliestraat worden echte professorenstraten. In
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de vierde periode gaat het bouwen naar het oosten toe door en raken
het Wilhelminapark en de Oranjebuurt in trek. Maar hoewel er dus
nieuwe professorenbuurten ontstaan in Utrecht-oost is de geografi-
sche spreiding groter en de zichtbaarheid minder. Deze ontwikkeling
loopt parallel met het verdwijnen van het theeslaan en de huiscol-
leges.

Tenslotte is er nog iets opvallends te zien: de bewoning van de
Singels in de derde periode. Deze komt vooral op het conto van de
medici en laat een ander aspect zien van de huisvesting van de
hoogleraren. In de derde periode wordt het Academsich Ziekenhuis
aan de Catharijnesingel gebouwd en we zien dan ook dat hoog-
leraren in de buurt van de klinieken gaan wonen, waardoor er ook
buiten de binnenstad weer kleinere academisch subwijken ontstaan.
Waarschijnlijk geldt dezelfde verklaring voor het toenemend aantal
leden van de natuurwetenschappelijke faculteit in wijk A in de
tweede periode. Dat is de periode dat de universitaire natuurweten-
schappen zich transformeren in experimentele wetenschappen, waar-
voor laboratoria en werkplaatsen worden gebouwd. In Utrecht
liggen die voor een groot deel in wijk A: de hortus, de sterrenwacht,
het verbouwde Leeuwenberghgasthuis en het laboratorium aan de
Lange Nieuwstraat. Wat we hier zien gebeuren past overigens in het
patroon zoals dat zich bijvoorbeeld ook in Heidelberg heeft
voltrokken: een trek uit de Altstadt en de vorming van andere aca-
demische subkwartieren. Zo zien we in Utrecht dat de filosofisch
georiënteerden en theologen blijkbaar graag in de Willem de
Zwijgerstraat wonen, alfa’s in het algemeen in de Parkstraat en -
logischerwijze - medici op de duurdere en ruimere Maliebaan.20 Zij
verdienden meer en hadden soms nog praktijk aan huis.

Beeld en zelfbeeld

Tot zover mijn tweede voorbeeld van een sociale of sociaal-culturele
universiteitsgeschiedenis. Ik kom nu bij het beeld van de hoogleraar
en bij het zelfbeeld. Iets daarvan heb ik al aangestipt in het voor-
gaande. Ik noemde ook een studie over Heidelbergse hoogleraren.
De titel van dat boek is sterk programmatisch en luidt Vom Gelehrten
zum Beamten. Dat suggereert op zijn minst een beeldwisseling of
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misschien wel een statuswisseling. Immers, wanneer we spreken van
geleerden, dan is de suggestie dat we het hebben over vrije denkers,
over een mensensoort voor wie de geest belangrijker is dan de
materie, voor wie de waarheid het hoogste goed is. De beambte geldt
in diezelfde denktrant als een loonslaaf die het lied van zijn meester
zingt en vooral het vaste salaris belangrijk vindt. Waar de eerste cul-
tuur heeft, is de tweede voornamelijk een kleinburger. 

Dat zelfbeeld en dat beeld hebben naar mijn mening een grotere
impact op het bestaan van een universiteit dan men misschien in
eerste instantie wel denkt. Het idee dat wie aan de Utrechtse univer-
siteit werkt eigenlijk aan een theologische universiteit werkt, is soms
erg dwingend. In zijn in 1874 verschenen reisboek Olanda schreef de
Italiaanse schrijver Edmondo de Amicis dat de universiteit in Utrecht
een godsdienstig karakter heeft “dat ze meedeelt áán en ontvangt ván
de stad”. Utrecht moet in zijn ogen wel een heel droefgeestige
indruk hebben gemaakt. Het volk had volgens hem een ernstiger
voorkomen dan in andere steden en de dames namen een houding
van nonnen aan. Ook bij de studenten was dat merkbaar, al schreef
De Amicis daar bijna opgelucht achteraan “wat echter noch het bier,
noch de feesten, noch het jagen, nog allerlei studentenkuren
buitensluit”.21

Een ander beeld is de onbeduidendheid van de Utrechtse academie.
Berucht is het twistgesprek dat de jurist G.W. Vreede had met
Thorbecke in de trein van Heidelberg naar Mannheim, waarbij
Thorbecke hem toevoegde dat hij aan zo’n “onbeduidende univer-
siteit” werkte.22 Naar mijn mening heeft dit beeld tot ver in de
twintigste eeuw doorgewerkt. Natuurlijk is er veel onbeduidendheid
geweest, maar dat beeld is een zelfbeeld geworden, zodanig dat het
soms daadkrachtig bestuurlijk handelen in de weg heeft gestaan. De
onnodig ongemakkelijke houding tegenover de universiteit aan de
andere kant van Woerden komt daar vandaan. Daar zou een
boeiende imagologische studie naar te doen zijn.

De dufheid van Utrecht en haar universiteit is bijna een topos in
de negentiende-eeuwse beeldvorming. Hoe zo’n beeld er in de
negentiende eeuw concreet uitzag, lezen we bijvoorbeeld ook in de
briefwisseling van Potgieter. Op 4 november 1868 schreef hij aan
Conrad Busken Huet een verslag van de oratie - exact hier in deze
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zaal - van de al eerder genoemde hoogleraar staathuishoudkunde
H.P.G. Quack. Potgieter was al vroeg in de stad en nam er zijn
gemak van. Hij schrijft: “We waren om één ure weder onder de
bogen bij den Dom, die naar het kapelletje leiden, dat Academiezaal
heet”. “Ik heb”, zo gaat Potgieter na wat gemonkel over de slecht
gerestaureerde pandhof verder, “mij straks aan dit gebouw van buiten
bezien geërgerd, ik had moeten wachten tot we binnen waren getre-
den. Vochtig, koud, naakt waren de witte wanden in schrille tegen-
stelling met den donkeren preekstoel, voorzien van een galmbord”.
Potgieter geeft dan een deprimerende beschrijving van de zaal die
nog steeds de aula van de universiteit is en geeft vervolgens een ver-
slag van het binnenkomen van het cortège. 

“Daar gaat de vedel - wat drommel spelen die muzikanten op het
balconnetje? maar we zijn geen oor meer, we zijn oog; de pedellen,
de staven met zilveren zoomen ter hand, verkondigen der
hooggeleerden komst. Heeft zich een hippopotamus in een toga
uitgedost? Hijgende gaat Oosterzee als rector magnificus voor! Daar
volgt de redenaar, a young Cavalier met de wuivende lokken, met
knevel en spitsbaard - en achter hem, of het trio het dolste ter wereld
moest zijn, glad en glimmende, ter Haar! Als Oosterzee of ter Haar
over mij gaan zitten, wip ik de bank uit, had ik tot Muller gezegd,
toen wij plaats namen, - maar de moeite werd mij bespaard, zij doken
weg in den hoek tegen de preekstoel - wie waren mijne vis á vis?
Twee menschen, twee mooije mannekoppen, Opzoomer en
Donders, ascetisch en sensualistisch leven, beide in den goeden,
schoonsten zin der woorden - maar de overigen - uilen, uilen van
allerlei slag, kugchende, bibberende, dommelige uilen, volmaakt
ziekelijke oude mannetjes, de stoven waard ...het deed hunne koude
voetjes zo goed!” Ik laat Potgieter hier alleen, onder vermelding dat
hij blij is dat Schneevoogt achter hem zit, de inspecteur van de
krankzinnigenzorg, voor het geval dat...23

Liefde en dood

Ik ga nu niet in op de vraag of Potgieters beeld van de Utrechtse uni-
versiteit klopt. Wel ga ik dieper in op een van de twee genoemde
“mooije mannekoppen”, niet op Opzoomer, maar op Donders. Van
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F.C. Donders, Frans Donders, heeft het universiteitsmuseum een
groot en rijk archief. Daarin vinden we niet alleen materiaal over
Donders’ wetenschappelijke werk en ontwikkeling, maar ook per-
soonlijk materiaal. Zo ook een dagboek vanaf 1881 - hij was toen 63
jaar - tot aan zijn dood in 1889. Het beschrijft in trefwoorden de
dagelijkse besognes van het collegegeven, van familiezaken, zakelijke
kwesties en de besteding van zijn vrije tijd. Het volgt eveneens de
fysieke aftakeling en het overlijden van zijn echtgenote in 1886.
Donders beschrijft de Werdegang van twee oudere mensen die met
ziekte worden geconfronteerd. Hij dient morfine toe om de
lichamelijke pijn te verlichten, maar vraagt zich ook hardop af of hij
zijn vrouw niet afhankelijk daarvan heeft gemaakt.24

Dit dagboek geeft in al zijn beknoptheid een fascinerende blik in
de leefwereld van de burgerij in de tweede helft van de negentiende
eeuw. Alle facetten van Peter Gays bekende vijfdelige werk The
Bourgeois Experience vinden we terug in dit dagboek.25 We lezen er
twijfel in aangaande het rationele wereldbeeld van deze wetenschap-
pelijke coryfee. Hij bezoekt een spiritistische séance - die hem overi-
gens niet overtuigt - en vraagt zich af of er een weerzien zal zijn na
de dood. We zien in het dagboek de lichamelijke ongemakken uit-
gestald, die hij als arts ook precies kan benoemen. En tenslotte kun-
nen we een reconstructie maken van de culturele wereld waarin
Donders leefde. Het dagboek toont wat hij leest: De Gids bijvoor-
beeld. En de Revue des Deux Mondes. Hij leest op zijn vakgebied,
maar vormt zich ook een mening over het werk van de jonge
Marcellus Emants (“een ietwat verdorven en onvast talent”).
Donders gaat vaak naar het toneel en zeker een keer in de week naar
een muziekuitvoering, onder andere van Johannes Brahms en van
Clara Schumann, die aan huis kwamen bij Donders’ schoonzoon, de
hoogleraar Engelmann. Uit het dagboek rijst het beeld op, niet alleen
van een gevoelvolle man, maar ook van een brede culturele belang-
stelling. Dat laatste, zo blijkt uit het dagboek, geldt niet alleen
Donders, maar een veel bredere kring. Het beeld dat wij aldus krij-
gen, lijkt in weinig op het beeld dat Potgieter rond 1861 schetste.

Maar het dagboek biedt nog meer. In het jaar na het overlijden
van Donders’ vrouw wordt een portret van hem geschilderd ter gele-
genheid van zijn naderende afscheid en op basis waarvan het portret
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is geschilderd dat in de senaatszaal hangt. Het wordt geschilderd door
de dan 33-jarige Bramine Hubrecht, zuster van de hoogleraar zoö-
logie Ambrosius of Ambro Hubrecht. Tot beider verrassing bloeit er
iets op tussen de bijna zeventigjarige wereldberoemde geleerde en de
jonge schilderes, waarvan we dagelijks het verslag kunnen lezen in
het dagboek van Donders en in de uitgebreide correspondentie
tussen beiden. Het blijkt dat Donders Bramine Hubrecht in het begin
van 1888 heeft aangehaald, terwijl zij zijn portret schilderde. “Waarde
vriend”, schrijft de dan nog bij haar ouders in Den Haag wonende
Bramine op 8 februari, “...Zoodoende vind ik ook nog eens de gele-
genheid om u te schrijven. Maar u moogt mij niet te gauw antwoor-
den of dan slechts ingesmokkeld bij een brief aan Paula, want ik wil
niet dat er aanmerkingen gemaakt worden op een te drukke corre-
spondentie. Ik zou u soms wel iederen dag willen schrijven. Weet u
waarom ik zeide dat het niet goed voor mij is door u aangehaald te
worden? Omdat ik er veel te veel behoefte aan krijg! En een verlan-
gen dat niet mag of kan bevredigd worden, geeft smart en smart doet
kracht verliezen. Ik mag geen kracht verliezen, ik heb maar net
genoeg. Waar moet dat heen? Lieveling! ... God bless you darling.
Uw Bramine.”

Dit is het begin van een moeilijke tijd die uiteindelijk zal uit-
monden in een huwelijk, waar met name haar ouders buitengewoon
op tegen zijn. In de soms dagelijkse correspondentie lezen we hoe
Donders zich als het ware aan haar vastklampt. We zien ook haar
twijfels. Zo schrijft ze op 26 maart ‘s avonds laat in bed bij het licht
van een kaars: “Ik mis u zoo ontzettend... Ik kijk het portret maar
eens aan, en heb het vlokje haar al meer dan eens gekust en denk dan
aan het lieve hoofd dat ik tusschen mijn handen en tegen mijn borst
heb gedrukt... Waarom moeten wij zóó tegen over elkaar staan met
dat vreselijke getal jaren tusschen ons?” Maar het zijn niet alleen de
jaren die een probleem vormen. Bramine Hubrecht is ook een zelf-
standige vrouw die een zelfstandig beroep uitoefent in een periode
dat dat soms nog moeilijk ligt. Ze zegt Donders dat zij niet alleen
vrouw, maar ook kunstenaar is. “De vrouw in mij”, zegt ze, “zou u
graag troosten, helpen, liefhebben. De artiste in mij verlangt allerlei
dingen, die u mij niet geven kunt, die ik misschien nooit zal vinden,
met niemand.”
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En zo gaan ze de vernederende weg naar het huwelijk, waarbij de
oude Donders zijn leeftijdgenoot Hubrecht moet vragen om de hand
van diens dochter, wat hem aanvankelijk geweigerd wordt.
Uiteindelijk wordt het huwelijk gesloten, maar dan is Donders
lichamelijk en geestelijk al sterk achteruit gegaan. Op 21 januari 1889
schrijft Donders in zijn journaal: “Mijne krachten loopen ten einde.
Dankbaar aan God en aan de menschen verlaat ik het leven”.
Bramine schrijft drie dagen later: “Armen ziel, waar zijt gij? Ik zie
hem worstelen, Heele brokken in de hersenen zijn weggevallen.”.
Soms is Donders nog goed en proberen zij nog van hun liefde te
genieten. Op woensdag 20 februari schrijft Bramine: “‘s Morgens
teeder. Zou dit D. kwaad doen?”. En op 24 maart: “Het is volbracht
- heengaan van mijn lieveling”.

U zult zich afvragen, is dit universiteitsgeschiedenis? Ja, dit is óók
universiteitsgeschiedenis. Het is de intieme geschiedenis van een
specifieke en gezichtsbepalende groep uit de Utrechtse burgerij. Het
laat ons zien dat wetenschapsbeoefenaren niet de onderzoeksma-
chines zijn waarvoor zij wel eens worden gehouden, maar dat zij
mensen zijn van vlees en bloed. Het laat zien dat hun wetenschap
altijd ook een menselijk gezicht heeft.
En zo ben ik gekomen aan het eind van mijn voordracht. Ik heb
willen laten zien dat moderne universiteitsgeschiedenis zich op ver-
schillende manieren en niveaus laat schrijven. Ik hoop dat ik even-
eens heb laten zien dat zoiets óók kan met de Utrechtse universiteit.

Ik heb gezegd
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