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DE STAD UTRECHT EN DE DREIGENDE 
OPHEFFING VAN HAAR ACADEMIE IN 1849 

LEEN DORSMAN'* 

'Des Saterdaghes op Sinte Gheertrudendach 1470. lacob van Amerongen, Werner Braem 
van den nijwen Raide, Gherit van Rijn Geritsz. ende Macharijs van Benthem van den 
ouden Raide zijn geschiet uut den Raide out ende nijwe om te besien ende te spreken mit
ten ghenen, die daertoe dienen, dat men alhijr ene Universiteet brengen mochte'. Dit is de 
eerste door G.W. Kernkamp in zijn bronnenuitgave genoteerde uitspraak over de moge
lijkheid van een universiteit in Utrecht. Deze passage zou nog in de negentiende eeuw een 
politieke rol spelen, evenals het in de vroedschap voorgelezen octrooi van 16 februari 1636 
van de Staten van Utrecht. Het octrooi was het antwoord op een verzoek van de vroed
schap omtrent de twee jaar tevoren opgerichte lUustre School - 'deselve door Godes segen 
seer toegenomen sijnde' - om het 'recht ende authorisatie op de professoren, om te 
mogen promoveren ende creëren Doctoren, Licentiaten, Meesters etc. in alle faculteyten 
ende wetenschappen ende in effect erectie van de voors. Schole tot een Academie...'' 

De verbindende factor in deze teksten is het feit dat het Utrechtse stadsbestuur de 
instantie is die het initiatief neemt. Immers, de Utrechtse universiteit was vanaf het begin 
een stedelijke universiteit die ook grotendeels door de stad onderhouden werd. Daarin 
kwam verandering in de Franse tijd toen de Utrechtse academie werd gedegradeerd tot 
école secondaire en vervolgens in 1815 met Leiden en Groningen Rijksuniversiteit werd.-
Toch valt te beargumenteren dat de voormalige stedelijke universiteit van Utrecht in de 
eerste helft van de negentiende eeuw in zekere zin een stedelijke universiteit bleef en dat de 
wederzijdse afhankelijkheid buitengewoon groot was. 

Dreiging 
De omvorming van de Utrechtse universiteit tot école secondaire was nog maar het begin van 
wat deze instelling in de negentiende eeuw te wachten stond. Het is een bekend verhaal. Eerst 
kwam de discussie van 1828, waarin met name de vraag werd gesteld of de universiteiten wel 
aan de maatschappelijke behoefte voldeden met daaraan gekoppeld de vraag van de 
inrichting van het onderwijs. De logische consequentie was natuurlijk de gedachte dat het 
met minder misschien ook wel kon en in Utrecht zag men de bui al hangen. Uiteindelijk 
waaide het over en stad en universiteit maakten zich op om in 1836 het tweede eeuwfeest te 
vieren. Het feest was nog niet afgelopen of er werd alweer een nieuwe staatscommissie 
benoemd die moest gaan kijken hoeveel er bezuinigd kon worden op het hoger onderwijs. 
Om geld te besparen werd een soort salamitactiek toegepast: ieder jaar werd een stukje 
verder bezuinigd, van het terugbrengen van pensioenen en het aantal prijsvragen tot het 
opheffen in 1843 van het Athenaeum in Franeker.' 

* Universiteit UtreclTt, Instituut Gescliiedenis, Kromme Nieuvvegracht 6f>, 3 ï u HL Utreclit. 
1 G.W. Kernl<iimp, Actn et Decreta Senatus. Vrocilschiiprcsolutics en andere beseheuien betreffende de UtreeJn-

sche Aetuleniie I (Utrecht 1936) 1, 84-85. 
2 G.W. Kernkamp, 'De Utreclitsclie Hoogeschool in den Franschen Tijd', Vraj;i'/; iks Tijits (1914) 215-257. 
3 Zie ook VV. Otterspeer, "Vereenvoudiging en bezuiniging. Een 19' eeuwse discussie over taakverdeling en 

conccTitratie' in: Fr. van der Meer e.a. cd.. Universiteit in Be\ve>^ing {Leiden 1985) 230-261. 
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In januari 1841 circuleerden echter geruchten, volgens het Algemeen Handelsblad uit 
Utrecht zelf afkomstig, dat de Utrechtse universiteit zou worden opgeheven. Daarvoor in 
de plaats zouden een bisdom en een seminarie komen. Dat leek de Utrechtsche Provinciale 
en Stads-courant onwaarschijnlijk. Immers, iedereen wist hoe de Utrechtse universiteit 
bloeide en het was duidelijk dat Amsterdam de aangewezen plaats was voor een bisschops
zetel. Het is evident dat de geruchten te maken hadden met de onderhandelingen die de 
regering eind december 1840 was begonnen met Rome over de concretisering van het con
cordaat van 1827. Daarin was inderdaad sprake geweest van het instellen van bisschopszetels 
in 's Hertogenbosch en in Amsterdam.^ 

Het gevaar was al geweken toen kort daarna een pamflet van ruim honderd bladzijden 
verscheen van de hand van de voormalige burgemeester en curator H.M.A.J. van Asch van 
Wijck, getiteld De Stad Utrecht in hare betrekking tot de Hoogeschool, in dezelfde gevestigd 
...5 In zijn voorbericht schreef Van Asch van Wijck dat weliswaar de dreiging geweken was, 
maar dat het goed was dat over dit onderwerp eens iets werd gezegd. Het betoog was op 
twee pijlers gebouwd: enerzijds op 'beginselen van staatregt' zoals de auteur het zelf 
noemde en anderzijds op een historisch betoog. Het uitgangspunt van het juridische 
betoog was het verschijnsel van het zedelijk lichaam. Van Asch van Wijck noemde als 
voorbeeld van dergelijke corpora moralia de steden. Steden hadden dezelfde rechten als 
bijzondere personen, met andere woorden, aldus de auteur, zij hadden een volkomen 
recht op datgene, wat zij eenmaal wettig hadden gekregen. Dat zou ook gelden voor giften 
en vergunningen. Welnu, ook het door de Staten van Utrecht verleende octrooi moest als 
zodanig gezien worden. Het gaat om het al eerder genoemde octrooi, waarin eveneens 
werd gezegd: 'gelijck wij gunnen, consenteren ende octroyeren voor nu, voor altijdt, bij 
dese eendrachtelijck uit onse Souveraine macht... ' 

De stad, aldus Van Asch van Wijck, had daarbij geen financieel gewin op het oog: uit
eindelijk had ze er op toegelegd. De universiteit had alles bij elkaar opgeteld minstens een 
miljoen gekost. Het ging erom een leerschool te hebben, om 'verspreiding van kunde en 
wetenschap', om bevordering van 'verstandsbeschaving'. Utrecht had veel geleerden voort
gebracht, maar de stad betekende ook iets voor de gewone studenten, was gemakkelijk 
toegankelijk en voorzien van een gezonde ligging. Niet alleen werd de studerende jonge
ling kunde bijgebracht, maar ook de toegang tot de beschaving in de hoogste kringen. 
Daarmee zou hij zich bij uitstek kunnen voorbereiden op zijn optreden in 'de hoogere 
standen des maatschappelijken levens'. 

Er was echter nog één plooi die de voormalige curator moest gladstrijken: dat was de 
degradatie tot école secondaire en vervolgens de overgang naar het rijk. Van belang was dat 
de universiteit nooit officieel ontbonden was. Er bleef dus een juridische continuïteit 
bestaan tussen het ancien régime en de nieuwe staatsregeling. Daarbij kwam dat de 
Utrechtse academie zich ook in morele zin goed had gedragen. Men was de oude toga's 
blijven dragen en zo bleef zij 'het bijna eenige gedenkteken van oude vaderlandsche 
gewoonten'. Ten slotte was er nog een argument, naast de vooral legalistische redeneringen, 
dat tegen opheffing pleitte: het rijk had de universiteit dan wel overgenomen, maar de stad 

4 Zie liet Algemeen Handelsblad van 19 ianuari 1841 en de Vtreehtselte Provineiale en Stads-conrnnt van 22 janu
ari 1841. Vergelijk ook de Utreehtsche Studenten Alnuinak voor het jaar 1S42 (Utreclit z.j.) 102-104. Voor de 
algemene achtergrond en de agitatie in deze jaren onder meer J.C. Boogman, Rondom 1848. De politieke ont-
wikkeling van Nederland 1840-1858 (Bussum 1978) 35-40. 

5 H.M.A.J. van Asch van Wijck, üe Stad Utrecht in hare betrekking tot de Hoogesehool, in dezelve gevestigd, door 
den Schrijver van Instellingen van Hooger Onderwijs in Utrecht voor jfiifi (Utrecht 1841). 
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Herdenkingspenning 1836. De tekst luidt 
Moge zij onder Gods leiding ongedeerd 
behouden blijven. Na rampen toch over
levend. 

had belangeloos de gebouwen gegund waarin zij was ondergebracht en zelfs schonk de 
stad nog voor tienduizenden guldens aan instrumenten, collecties en gebouwen. 

Groningen of Utrecht? 
Op het moment dat het boekje van Van Asch van Wijck verscheen leek het gevaar gewe
ken, ook al was men er niet helemaal zeker van. Toen de koning op 18 mei 1841 de stad en 
de universiteit bezocht werd hem door 'curatoren en het geheele Academisch ligchaam' 
gevraagd hoe de universiteit ervoor stond. Tot twee maal toe gaf de koning de 'stellige en 
herhaalde verzekering' dat 'de Hoogeschool gehandhaafd en derzelver bloei zoude worden 
vermeerderd'."^ Toch zou het niet lang duren voor de opheffing van de Utrechtse universi
teit weer ter sprake kwam. Na de grondwetsherziening van 1848 vroegen de staatsfinanciën 
nog steeds om sanering en daar hoorde ook bezuiniging op het hoger onderwijs weer bij. In 
november 1848 werd koning Willem II door zijn tijdelijke regering een rapport daarover aan
geboden dat al snel naar buiten kwam. Voorgesteld werd een bedrag van 70.000 gulden te 
bezuinigen op de universiteiten. Daar werden drie mogelijkheden voor genoemd: het ophef
fen van een universiteit, het samenvoegen - en in feite dus reduceren - van faculteiten en 
een 'verandering van inrichting', wat dat laatste ook betekenen mocht. 

De schrik was groot, met name in Utrecht en Groningen. In Utrecht kwam het nog het 
hardst aan, omdat het bedrag van 70.000 gulden weliswaar vrijwel overeen kwam met de 
Utrechtse en met de Groningse begroting, maar het feit dat een liberaal ministerie het 
voorstel deed en Utrecht bekend stond als een conservatief bolwerk gaf te denken.' Uit 
beide steden werd protest aangetekend, zij het dat het grootste deel van de protesten uit 
Utrecht kwam. De kranten stonden bol van het nieuws en er kwam al snel een beweging 

6 'Plegtige intrede van Willem II, als Koning der Nederlanden, in de stad Utrecht, den i8den mei 1841', 
Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht 7 (1841) 217-241, m.n. 228-229. 

7 Ter vergelijking: de begrotingen van de universiteiten te Leiden, Utrecht en Groningen bedroegen in 1848 
resp. 111.760, 69.910 en 70.430 gulden. In het archief van curatoren ligt een dergelijke vergelijking, uitge
splitst naar de verschillende posten. Men is blijkbaar meteen aan het rekenen geslagen. Het Utrechts Archief 
(HUA), Archief Rijks Universiteit Utrecht, Archief van Curatoren, nr. 2234. 
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op gang om adressen aan de koning te richten en de publieke opinie te beïnvloeden. En 
inderdaad, een stroom van pleidooien bereikte het hof De senaat stuurde, net als in 1828, 
een adres, evenals het college van curatoren en de studenten. Individuele hoogleraren als 
C.W. Opzoomer, G.1. Mulder en H.1. Royaards publiceerden brochures. De studenten 
hadden zelfs tijdens het kerstreces een advertentie laten zetten in de Haarlemmer Courant 
en in het Algemeen Handelsblad om medestudenten op te roepen zich in Utrecht te mel
den voor ondertekening van het adres. Uiteindelijk werd het getekend door 302 van de 
circa 340 ingeschreven studenten. Een deputatie van de studenten werd vervolgens op 7 
februari door de koning ontvangen.* 

Maar niet alleen de universiteit reageerde, ook de bevolking liet van zich horen. Utrecht 
was een stad van ongeveer 50.000 inwoners, die sterk door de daar wonende aristocratie 
werd gedomineerd. De hoogleraar Mulder sprak in zijn herinneringen over een 'restant 
van den ouden tijd van vóór de Fransche overheersching' die 'zich nergens zóó in het land 
[had] weten te handhaven'.'^ Utrecht was daarnaast een overbevolkte, economisch kwets
bare stad met weinig industrie en veel verzorgende beroepen: in die zin waren adel en 
patriciaat ook in economische zin belangrijk. Circa 65% van de beroepsbevolking bestond 
in 1851 uit ambachtslieden, werklieden en dienst- en werkboden. De overbevolking maakte 
Utrecht ook kwetsbaar voor de cholera, die in de jaren 1848 en 1849 weer genadeloos toe
sloeg: in 1848 stierven 217 en in 1849 nog eens 1456 inwoners aan deze plaag van de negentien
de eeuw. Per saldo daalde het aantal inwoners tussen 1846 en 1850 met 3.500 personen ."̂  

Zoals gezegd kwamen er uit de stad ook reacties op de dreigende opheffing. In de maan
den december 1848 en januari 1849 stonden er iedere week artikelen in de kranten over de 
kwestie. Uitgeverij Bosch adverteerde nog weer eens met het boekje van Van Asch van 
Wijck uit 1841 en op voorstel van burgemeester N.Rl. Kien, qualitate qua lid van het colle
ge van curatoren, stuurde de Utrechtse gemeenteraad een adres aan de koning. Ook de 
gouverneur van de provincie, F. van de Poll, liet zich niet onbetuigd en bezocht de koning 
over deze zaak. Later dacht hij dat dit hem zijn ontslag in 1850 had opgeleverd." Daarnaast 

8 Het gaat hier en hieronder om de volgende adressen, die als brochures ook zijn gepubliceerd: Adres aan 
Zijne Majesteit den Koning, ingediend door de ingezetenen van Utrecht, tot behoud der binnen die stad gevestig
de Hoogeschool (Utrecht 1840); Adres aan Zijne Majesteit den Koning, ingediend door den Senaat der 
Utrechtsche Hoogeschool, betreffende het Hooger Onderwijs in Nedcrtaiui (z.p., z.j) (13-1-1840); Curatoren 
onderschrijven het adres van de senaat en zenden dit door: zie daarvoor de notulen van curatoren d.d. 3 
februari 1849, HUA, Archief van Curatoren, nr.5; Adres aan Z.M. den Koning, ingediend door Gedeputeerde 
Staten der Provincie Utrecht (z.p, z.j.) (16-1-1849); het verzoekschrift van de gemeenteraad van Utrecht 
bevindt zich in het archief van de Gemeente Utrecht, HUA, Gemeenteraad, nr. 704 q-4-946. Voor de studen
ten: Utrechtsche Studenten Almanak voor het jaar 1850,107-144. Discussies over de bezuinigingen gaan langer 
door in: Lucifer. Akademische Courant, nrs. 1, 2, 9, 28, 29 (1850) en 30, a, 34, 35 (1851). Wat betreft de drie 
genoemde afzonderlijke hoogleraren onder meer C.W. Opzoomer, De hervorming onzer Hoogescholen. 
Rapport, wetsontwerp en memorie van toelichting (Leijden/Amsterdam 1849); H.J. Royaards, Het historische 
karakter der tegenwoordige Nederlandsehe Universiteiten, als waarborg voor haar voortdurend bestaan 
(Voorlezing, gehouden in het leesmuseum te Utrecht, den 16 deceml">er 1848) (Utrecht 1849); G.|. Mulder 
waarschuwde voortdurend tegen het afglijden van Xederland door verwaarlozing van het onderwijs: Vervat 
van Nederland, Bezuinigingen, Oni/fnvijs (Rotterdam 1848). 

9 G.J. Mulder, Levensschets (Rotterdam 1881) 229; J.H. von Santen, 'Politiek leven in de stad Utrecht rond het 
midden van de negentiende eeuw (1840-1860)', Inarboek Oud-Utrecht 1985, 110-165, ni.n. 111. Von Santen 
spreekt daar zelfs van 'in de ban van de aristocratie'. 

10 P.D. 't Hart, Utrecht en de cholera 1.SJ2-1910 (z.p. 1990) 66-84; R-E- de Bruin e.a. ed., 'Een paradijs vol weelde'. 
Geschiedenis van de stad U(rt'c/if (Utrecht 2000) 358-365. 

n W. Ph. Coolhaas, 'Moedige gouverneur kwam op voor universiteit', Oud-Utrecht si (1970) 61-63; G.J. Hooy-
kaas, 'Het ontslag van de kommissaris des konings in de provincie Utrecht in 1850', Jaarboek Oud-Utrecht 
1976, 204-215. 
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stuurden Gedeputeerde Staten een adres aan de koning en er werd een comité gevormd 
uit de elite van de stad. Ook zij stelden een adres op, dat door 5.520 hoofden of kostwin
ners van gezinnen werd ondertekend. Kortom: de schrik zat er danig in. 

Op 15 januari 1849 stelde de koning een staatscommissie in 'om Ons te dienen van een 
uitvoerig en uitgewerkt verslag, aangaande den tegenwoordigen toestand en de gebreken 
van het hooger onderwijs in dit Rijk, met duidelijke aanwijzing en uiteenzetting der oor
zaken, die tot laatstgemelde hebben aanleiding gegeven, en der middelen, die, behalve eene 
doelmatige wet op het hooger onderwijs zelf zouden kunnen worden aangewend, om eene 
behoorlijke academische vorming en ontwikkeling der studerende jongelingschap te verzeke
ren'.'- Van alle universiteiten waren er vertegenwoordigers aanwezig in deze commissie, voor 
Utrecht de curator l.K. van Goltstein, en de hoogleraren R. van Rees en Opzoomer. De laat
ste zou overigens het eindrapport van de commissie wel tekenen, maar ook met een eigen 
wetsontwerp komen. De commotie stierf nu langzaam weg. Wel brachten Van Goltstein, 
Kien en de secretaris van curatoren tijdens een condoleantie-bezoek aan Koning Willem III 
in april 1849 de kwestie nog ter sprake. Net als zijn vader in 1841 liet de nieuwe koning weten 
dat hij 'persoonlijk het grootst belang stelde in het voortdurend bestaan en den bloei dezer 
Hoogeschool', zoals het in de notulen van curatoren staat vermeld.'' 

Uiteindelijk kwam de staatscommissie met een rapport waarin werd geadviseerd de drie 
universiteiten te laten bestaan en waarin ideeën werden geventileerd omtrent de verbete
ring van het onderwijs. Daar gaat het mij nu niet om. De vraag is of uit de reacties op de 
dreigende opheffing iets opgemaakt kan worden over de betekenis van de universiteit voor 
de stad Utrecht. Daarbij zullen de argumenten en redeneringen van de verschillende 
betrokkenen de revue passeren. 

Argumenten 
Laat ik beginnen met de eerste argumentatie: de historisch-juridische. Het zijn de argu
menten die Van Asch van Wijck al in 1841 gebruikte en waarmee bijvoorbeeld de gemeen
teraad het adres aan de koning opende. Heel verwonderlijk is dat laatste niet, aangezien 
waarschijnlijk H.A.M, van Asch van Wijck, de zoon van de voormalige burgemeester, de 
auteur was. Hij las het stuk tenminste voor in de raadsvergadering.'-» Maar ook in het 
adres van Gedeputeerde Staten en van de senaat werd dit argument gebruikt. Met name de 
twee documenten die aan het begin van dit artikel zijn genoemd speelden daarbij een 
grote rol. Het is dit element dat door de liberale Arnhemsche Courant werd verworpen: dat 
er 'verkregen rechten' zouden zijn was zotteklap en aan al die 'balkende en blaerende 
stemmen' zou inen zich in Den Haag niet moeten storen. Opvallend genoeg was ook 
Opzoomer deze mening toegedaan. Hij vond trouwens sowieso dat er maar één universi
teit moest zijn, en die moest dan in Utrecht worden gevestigd. De stad was geschikter dan 
Leiden, groter, en lag centraal in het land, ver van de residentie. Dat vond hij krachtiger 
argumenten dan 'oude luister en historische herinneringen. Het verleden is vervlogen, de 
toekomst ligt voor ons'.'^ 

12 De tekst van het besluit om een commissie in te stellen o.m. in extenso afgedrukt in de Utrechtsche 
Provinciale en Stads-courant, 17 januari 1849. 

13 Notulen, d.d. 7 mei 1849, HUA, .•\rchief van Curatoren, nr, 5. 
14 Archief gemeente Utrecht, Gemeenteraad, notulen d.d. 2 februari 1849, HU.A, nr. 704-IV-67-35. Het stuk 

wordt 'eenpariglijk vastgesteld', bij uitzondering getekend door alle leden van de raad. 
15 Het was vooral De Nederlander. Nieuwe Utreehtsche Courant die een liberaal complot vermoedde en scherp 

de Arnhemsche Courant in de gaten hield: De Nederlander i'i en 16 januari 1849; Opzoomer, De hervorming 
(n. 8), 74-75. 

120 

file://�/rchief


De stad Utrecht en de dreigende opheffing van haar academie in 1849 67 

Het tweede soort argumenten concentreerde zich op de betekenis van de universiteit voor 
wat werd genoemd de verbreiding van licht en beschaving. De senaat vreesde dat als 
gevolg van een opheffing niet meer in alle delen van het land 'verlichtende beschaving' 
zou worden gebracht. De Utrechtsche Provinciale en Stads-courant citeerde in een van de 
vele artikelen over de kwestie een anonieme brochure waarin de universiteit genoemd 
werd een 'brandpunt vanwaar zich verhelderende en koesterende stralen naar vele zijden 
heinde en verre verspreiden om licht te geven, ook daar, waar men nu niet bespeurt, dat 
het uit dit brandpunt komt'."" Opmerkelijk is dat het argument van de betekenis van 
wetenschap an sich weinig voorkomt. Dat sluit aan bij wat bijvoorbeeld Bert Theunissen 
in meer specifieke zin zegt over het wetenschapsideaal van iemand als Gerrit lan Mulder. 
Verspreiding van verlichting was ook het argument van diens collega, de kerkhistoricus 
H.j. Royaards, in zijn brochure Het historische karakter der tegenwoordige Nederlandsehe 
Urtiversiteiten, als waarborg voor haar voortdurend bestaan.''' Het zijn de traditionele, in 
feite uit de achttiende eeuw stammende, argumenten ter legitimatie van wetenschap, hier 
nog eens voor de gelegenheid opgepoetst. 

Verlichting werd soms ook geconcretiseerd in 'allerlei instellingen van gezellig verkeer 
en Kunsten en Wetenschappen' (zo genoemd in het adres van de ingezetenen) en in het 
bijwonen van voordrachten en proefnemingen. Een van de argumenten waarom juist 
Utrecht zou moeten blijven bestaan was dan ook dat de Utrechtse bevolking belangstelling 
had voor wat er zich in de wetenschappen en aan de universiteiten afspeelde: zij betaalde mee 
aan instrumenten voor natuurwetenschappelijke proefnemingen en andersom waren volgens 
Opzoomer vooral Utrechtse professoren zeer bereid voor de bevolking te spreken.'** 

De derde groep argumenten bevat de economische argumenten. Vanaf het begin van de 
onrust maakte dit element deel uit van de beschouwingen. Het meest plastisch werd het 
weergegeven in de Utrechtsche Studenten Almanak over het jaar 1849. Daarin stond een 
stuk, getiteld 'Maskerade. Voorstellende Groot funus van wijlen de ?sche Academie'. Het 
stuk beschreef een optocht in 42 staties, waarbij een Academie ten grave werd gedragen, 
waaronder een 'lijkwagen vervaardigd uit de portretten der doode professoren' en een 
'Neêrlands vrijzinnig ministerie met huilebalken en manteaux de cour (in plaats van sle
pende rouwmantels, wegens bezuiniging), vergietende krokodillentranen'. Verder werden 
tal van middenstanders ten tonele gevoerd, van vijfentwintig wijnkopers, vijftig kleren- en 
sigarenmakers, vijftig kruideniers en driehonderd cubicula (kamerverhuurders of kamer
dienaars/dienstboden) op stelten. Allemaal zongen ze het refrein 'Wie nog langer wil 
bestaan, moet met de jongelui meegaan. Ho! Ho! Ho! Piet!' Het stuk eindigde met een 
postscriptum: 'men zou niet denken, dat zoo'n funus nog zoo duur kwam: f 700.000,-','' 

Hoewel het economische argument het zwaarst woog in de adressen van burgerij, 
gemeentebestuur en gedeputeerden ontbrak het niet in de verzoekschriften van de acade-

16 Utrechtsche Provinciale en Stads-courant, 15 ianuari 1849. 
17 Bert Theunissen, '"Mannen van karakter". Gerrit Jan Mulder over de taak van de universiteit'. Tijdschrift 

voor Geschiedenis 112-1 (1999) 47-64; Royaards (n. 8), Het historische karakter, 41. Als gevolg van de bezuini
gingskwestie had Royaards het onderwerp van een geplande lezing in het Leesmuseum veranderd in een 
lezing over de universiteit. 

18 Opzoomer (n. 8), De hervorming, 74; Utrecht had een bloeiend Natuurkundig Gezelschap dat financiijle 
hulp bood bij het universitaire natuurkunde-onderwijs , vergelijk J. Mac Lean, 'De verwerving van de 
natuurweten.schappelijke collecties aan de Utrechtse universiteit van 1815 tot 1848', laarboekje Oud-Utrecht 
1975. 7,^-98, m.n. 83, en J.G. van Cittert-Eymcrs, 'Het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht, 1777-1977', 
Jaarboek Oud-Utrecht (1977) 113-140. 

10 Utrechtsche Studenten Almanak voor het jaar 1849 (Utrecht z.j.) 253-259. 
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miei. In de eerste plaats noemden deze laatsten de grote investeringen die de stad zich had 
getroost sinds de oprichting van de Illustre School in 1634, investeringen die na de Franse 
Tijd waren overgegaan op het rijk. Uiteraard was het economisch argument sterker in de 
reacties van stad en provincie. Wel gebruikten zij om te beginnen ook het genoemde his-
torisch-economische argument van de investeringen van stad en gewest tijdens het ancien 
régime, waaraan zij deels de nog steeds bestaande schuldenlast van de stad weten. Een bij
komend argument was dat Utrecht zich ook na de overname door het rijk verantwoorde
lijk had gevoeld voor de academie en in 1826 niet geaarzeld had om bijvoorbeeld 
tienduizend gulden uit te trekken voor de aankoop van instrumenten om de hoogleraar 
Moll te behouden en in 1835 nog eens 6.500 gulden voor de aankoop van de wasmodellen-
collectie van Petrus Koning.^" Dat bracht de gemeenteraad in zijn adres tot de uitroep: 
'Maar sire, het is niet slechts het strenge recht dat wij inroepen...Kan het billijk en rechtvaar
dig zijn dat men haar wel toestaat het zaad uittestrooien, maar haar belet er de vruchten van 
te plukken? Neen Sire'. 

Gevolgen voor de stad 
Natuurlijk was er nog een ander, veel zwaarwegender economisch argument, namelijk de 
vraag wat de gevolgen zouden zijn voor de inwoners van de stad. De teneur van alle bij
dragen was dat het opheffen van de Utrechtse universiteit nauwelijks een bezuiniging 
opleverde. De professoren zouden immers deels naar een andere plaats moeten en deels 
'nonactiviteitstractementen' moeten krijgen, zoals de wachtgelden werden genoemd. Een 
andere reden waarom er nauwelijks sprake zou zijn van bezuiniging was de algemene ach
teruitgang van de stad die uiteindelijk zou gaan leiden tot een groot verlies aan belasting
inkomsten en in de vernietiging van kapitaalgoederen. Jean-Baptiste Say werd er zelfs bij 
gehaald om aan te duiden dat er zogenaamd onverplaatsbaar kapitaal bestond, capital 
engage, dat dus op deze wijze verdampte.-' 

Nu is het uiteraard zeer lastig om de werkelijke economische betekenis van een instel
ling als een universiteit in het verleden uit te drukken in geld, maar misschien geven bere
keningen die in 1848-1849 werden uitgevoerd een indicatie. Deels zullen die ingegeven zijn 
door propaganda-overwegingen, maar voor het grootste deel lijken ze redelijk te zijn. Een 
hele snelle berekening vinden we al in de Utrechtsche Courant op 24 november 1848, een 
week dus na het gewraakte rapport. Daarin ging men uit van de bezoldiging van de 25 
hoogleraren tegen een totaalbedrag van vijftigduizend gulden, vierhonderd studenten die 
ieder duizend gulden per jaar verteerden en bedragen die families in de stad inbrachten als 
zij verhuisden om bij hun studerende kinderen te kunnen zijn. Het totaalbedrag van uit 
de omloop gehaald geld zou neerkomen op een half miljoen gulden. Ŵ at betreft de stu
denten: bij verplaatsing van de universiteit zouden niet alle studenten meegaan. Een deel 
van de studenten kwam uit de stad zelf en kon het zich niet veroorloven in een andere stad 
te gaan wonen. Ook zou het aantal buitenlandse theologische studenten in Nederland 
afnemen: velen van hen kwamen met beurzen, waarvan vastgelegd was dat die alleen in 
Utrecht besteed mochten worden. 

20 Mac Lean (n. 18), 'De verwerving', 81-93. De collectie Koning had 13.000 gulden gekost, gefinancierd als 
volgt: 3.500 gulden door het rijk, jooo door de provincie Utrecht, 1.500 door de stad Utrecht, naast 5 x 1000 
gulden in jaarlijkse termijnen, eveneens uit de stadskas, plus de rente. Zie: Archict Gemeente Utrecht, HUA, 
Extract uit Resolutiën van Burgemeester en Wethouders, 15 oktober 1835, nr. 704 q-V-950. 

21 E. van Voorthuijsen, 'De opheffing ener academie, getoetst aan de regelen der staathuishoudkunde' , 
Utrechtsche Provinciale en Stads-courant, 2 februari 1849. 
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'Opheffing van de universiteit 
zou economisch de ondergang 
betekenen van de professoren
stand'. F.C. Donders met vrouw 
en dochter achter hun huis aan 
de Kromme Nieuwegracht, waar 
zij van 1864 tot 1867 woonden 
(foto Utrechts Universiteits
museum). 

In de Utrechtsche Courant van 12 januari 1849 probeerde een zekere N. concreter te zijn: 
volgens hem zouden 220 burgergezinnen hun inwonende studenten kwijtraken en aldus in 
financiële problemen komen. Vermogenden zouden niet meer naar Utrecht komen als 
hun kinderen daar niet meer konden studeren, andere vermogenden zouden zelfs vertrek
ken. Meer dan 300 'dienstbaren' zouden hun betrekking verliezen. Blekerijen en warmoe-
zerijen, ze zouden het allemaal merken. Volgens de gemeenteraad was de hogeschool 'zoo 
niet de eenige, immers de voornaamste bron' gebleven van het bestaan van de stad. De 
raad wees erop dat Utrecht nog kort geleden een groot deel van de Rijnhandel was kwijt
geraakt aan Amsterdam door de verplichte verbreding van sluizen en bruggen, waardoor 
de scheepvaart meteen door kon naar het rijke Amsterdam. Daarnaast was er vergeleken 
met vroeger nauwelijks meer een garnizoen over. Het adres van de ingezetenen maakte 
melding van het uit de omloop verdwijnen van vijf a zes tonnen gouds. Kijken we naar de 
begroting van de universiteit, dan zien we dat er nog meer schade voor de stad zou ontstaan 
dan alleen de eerder genoemde hoogleraarssalarissen en studentenverteringen. Van de begro
ting van 70.000 gulden leefden nog meer personen. De hortus had een hortulanus, een tuin-
knecht en tuinarbeiders; voorts had de universiteit twee pedellen, een bibliothecaris, twee 
custodes en een bediende voor de bibliotheek. Er waren verder een observator of custos voor 
de astronomie, custodes voor het natuurkundig kabinet, voor de anatomie, de chemie en 
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twee voor de natuurlijke historie. Ook was er een schermmeester, een portier en een 
gebouwenopzichter. En er stond een architect op de begroting van 1848/1849. Daarbij hebben 
we het dan nog niet eens over het personeel van het nosocomium academicum. 

Politieke argumenten 
Naast deze economische argumenten voor het behoud van de Utrechtse academie vinden 
we tenslotte ook nog een vierde steeds terugkerende redenering, namelijk een van politie
ke aard. En ook hier blijkt de betekenis van de universiteit voor de stad. Van alle kanten 
was men tegen de samenvoeging van universiteiten. Daar werden verschillende redenen 
voor aangevoerd. In de eerste plaats zouden grote aantallen studenten in één plaats gecon
centreerd zedeloos gedrag tot gevolg hebben. En als met name de Leidse universiteit alleen 
zou overblijven zou dat gevaar nog eens extra aanwezig zijn omdat daar de ingetogen 
levenswijze nog het minst in acht werd genomen, schreef de conservatieve hoogleraar 
natuur-, staats- en volkenrecht G.W. Vreede op 15 januari 1849 in de Utrechtsche Courant. 
Maar het was met name de gemeenteraad die er uitgebreid op wees dat met concentratie 
een eenzijdigheid van het onderwijs kon ontstaan. Er kon dan mogelijk een overwicht 
ontstaan van 'stelsels, die voor den staat, het Christendom en de geheele maatschappij ver
derfelijk' konden zijn. In naburige rijken, zo heette het, 'zijn leerstelsels gepredikt, die 
eene geheele omkeering der maatschappelijke orde bedoelen'. De schrik van de omwente
lingen van 1848 zat er blijkbaar nog goed in, maar de suggestie was duidelijk: in het trouwe 
Utrecht zouden dergelijke woelingen niet de kans krijgen. De senaat wees er bovendien 
nog op hoe elders in Europa de grote universiteiten waren 'veranderd in gewapende ver
enigingen, die waanden bestemd te zijn, om een vermogenden invloed uit te oefenen op 
de hervorming van den Staat'. De senaat besloot met een passage die als een dreigement 
gelezen kan worden: de Utrechtse universiteit was een volksinstelling, ze werd bezocht 
door de 'zonen des volks'. Nederland had behoefte aan rust, maar het zouden wel eens 
moeilijke tijden kunnen worden als Utrecht zijn academie kwijt zou raken. De Utrechtse 
academie werd blijkbaar beschouwd als een steunpilaar van de behoudende krachten. 

Opvallend is daarbij dat het adres van de meer dan vijfduizend ingezetenen onder
tekend was door leden van een conservatieve elite, en met name dat deel dat aan de ver
schillende gerechtshoven in de stad verbonden was. Weliswaar waren zij verdeeld over de 
verschillende godsdiensten - protestants, katholiek en joods - maar de lijst bestond uit de 
vice-president van het provinciaal gerechtshof, de auditeur-militair in het Provinciaal 
Kommandement, de president en de advocaat-fiscaal bij het Hoog Militair Gerechtshof 
enzovoort." Het was deze wel eens genoemde 'partij van de rechtbank' die er ook voor 
zorgde dat de curator Van Goltstein kandidaat werd gesteld voor de Tweede Kamerverkie
zingen van begin december 1848 (hij had al zitting sinds 1840 en werd nu weer met grote 
meerderheid gekozen), terwijl de eerste ondertekenaar J.C. Martens van Sevenhoven, vice-
president van het gerechtshof in de Eerste Kamer kwam. 'Angst voor de roomsen, afkeer 
van radicale veranderingen en handige manoeuvres achter de schermen hadden de uitslag 

22 De ondertekenaars waren J.C. Martens van Sevenhoven (vice-president van het Provinciaal Gerechtshof), 
J.W.E. Romer (auditeur-militair in het Provinciaal Kommandement), J.S. Vernède (advocaaat-fiscaal bij het 
Hoog Militair Gerechtshof), A.H. van Moorsel), J.C. Voorduin (raadsheer bij het Provinciaal Gerechtshof), 
P.A. Broers, (advocaat en procureur) , P. Ras (president Hoog Militair Gerechtshof), G.J. van .Vlansvelt 
(directeur der Stedelijke Belasting, behorend tot een regentenfamilie sinds de vroege zeventiende eeuw), J.G. 
Bosch van Drakestein (lid van de Ridderschap in de provincie Utrecht, katholiek), W.J. van Hoytema 
(raadsheer Hoog Militair Gerechtshof), P. van Oosthuyse van Rijckevorsel van Rijsenburg (rechter Arron
dissementsrechtbank, katholiek), S.J. van Lier (advocaat, joods). 
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tevoren al bepaald', zo schrijft Von Santen.-' Ook al waren er onder de ondertekenaars van 
het ingezetenenadres een jood en enkele katholieken, de universiteit bleef een groot-protes
tants bolwerk van behoud. Niet voor niets werd met name de grote theologenopleiding 
voortdurend genoemd. 'Hoevele Protestantsche gemeenten zullen niet bij het hoofd van 
den Staat aandringen op het behoud der Academie, waar hun geliefde herder en leeraar is 
opgevoed?', vroeg N. zich afin zijn artikel in de Utrechtsche Courant. 

Conclusie 
De conclusie mag zijn dat bij de acties die ondernomen werden om de Utrechtse universi
teit te behouden een reële angst bestond voor vergaande economische consequenties. 
Daarbij bestond bij de elite, professoren en stedelijke notabelen, een extra angst, namelijk 
dat het verdwijnen van de universiteit politieke onrust zou veroorzaken. Vandaar dat een 
georkestreerde poging werd ondernomen om op alle niveaus een stem van protest te laten 
horen, waarbij ondermeer de Utrechtse Courant en De Nederlatider (die rond deze tijd in 
handen van Groen van Prinsterer zou komen) een rol speelden. Er is al vaker op gewezen 
dat het negentiende-eeuwse wetenschappelijke bouwwerk niet de ivoren toren was die 
men er vaak in gezien heeft. Een case-study naar een van de crises in het bestaan van de 
Utrechtse universiteit laat zien dat universiteit en stad op cultureel, sociaal, economisch en 
politiek terrein onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. De universiteit was (en is) 
meer dan een instelling voor onderwijs en onderzoek. We moeten universiteiten zien, 
zoals Michael Moss het formuleerde als 'purveyors of knowledge and consumers of goods 
and services, and cities as consumers of knowledge and purveyors of goods and services'.-'' 
In het bovenstaande is, naar ik meen, iets van die verwevenheid zichtbaar geworden. 

SUMMARY 

The town of Utrecht and the imminent abolishment of its university in 1849 
Due to financial problems that dragged on for decennia and the idea that an educational 
reform was necessary, the post-1848 provisional Dutch government launched a plan to 
reduce the number of universities. As Leyden university was supposed to be 'untouchable', it 
was feared that either the university of Groningen or the university of Utrecht had to be 
closed down. This caused a great deal of fuss, especially in Utrecht, which was geographically 
the nearest to Leyden. In the reactions to this threat we can detect something of the 
importance the town of Utrecht attached to its university. The arguments to keep the uni
versity were fourfold: juridical-historical (the right to maintain an university, in 1636 
granted by the souvereign States of the Province of Utrecht), cultural (i.e. the idea of the 
university as a supplier of general 'enlightenment'), financial (a few hundred families 
depended economically on the university) and political (the university of Utrecht was 
supposed to be a beacon of tranquillity and conservatism in those years of political up
heaval). In the end none of the universities was abolished. 

23 Von Santen (n. 9), 'Politiek leven', 134. 
24 In een niet altijd even positieve bespreking van Thomas Bender ed., The uinversity and the city from medieval 

origins to the present {New York/Oxford 1988) in: History of Universities IX (1990) 255-256. 
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