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DE UNIVERSITEIT EN DE STAD, 1800-2000: 
NABESCHOUWING 

JO WACHELDER* 

'Universiteit en Stad' is een spannend onderwerp.' Vanaf de allereerste universiteiten ken
nen 'town and gown' conflicten. Hele boeken zijn gevuld met anekdotes over de scher
mutselingen tussen studenten en burgerij. Ook het omgekeerde is het geval. Vanaf de 
eerste universiteiten hebben steden gepoogd docenten en studenten aan zich te binden. 
Aanvankelijk vormden op de persoon gerichte privileges daartoe een geëigend middel. 
Later gingen stadsbesturen meer en meer de instellingen als geheel ondersteunen. Dat 
patroon van innige, maar tegenstrijdige relaties heeft zich door de eeuwen heen voortge
zet, tot op de dag van vandaag. Nog steeds onderhouden universiteit en stad nauwe, maar 
ambivalente betrekkingen. Botsingen doen zich ook nu nog voor, en vaak vertonen deze 
grote gelijkenis met strubbelingen uit het verleden. Studenten blijven rumoerig, zeker in 
de nachtelijke uren. Maar universiteit en stad hebben ook gemeenschappelijke belangen, 
bijvoorbeeld in de concurrentiestrijd om studenten. De universiteitshistoricus die zich op 
het thema universiteit en stad stort, mag aanschuiven aan een rijk gevulde dis. 

'Universiteit en Stad' is geen onschuldig onderwerp. Niettegenstaande de professionali
sering die de universiteitsgeschiedenis de laatste jaren in Nederland doormaakt, is de 
beoefening van het vak nog immer sterk gelieerd aan, en gericht op, één instelling en de 
daarmee verbonden stad (of regio). Ook al schrijven universiteitshistorici niet meer uit
sluitend gedenkboeken, de universiteitsgeschiedenis maakt deel uit van de profilering van 
universiteit en stad. Universiteitsgeschiedenis is - thans misschien wel meer dan ooit -
onderdeel van lokale universiteitspolitiek. Is het toeval dat twee van Nederlands oudste 
universiteiten. Leiden en Utrecht, het voortouw hebben genomen bij het inrichten van bij
zondere leerstoelen op het terrein van de universiteitsgeschiedenis? De Leidse universiteit 
hecht thans overduidelijk meer belang aan haar geschiedenis dan in de voorafgaande 
decennia het geval was.- Welke motivaties leiden relatief jonge instellingen als de VU en 
de KUN ertoe om zich als klassieke universiteiten en niet als bijzondere instellingen te pre
senteren?' Soms worden woorden zorgvuldig gekozen. Aan de Universiteit Maastricht, die 
prat gaat op onderwijsvernieuwing, noemt men oudere collega-instellingen ook wel tradi
tioneel in plaats van klassiek. Dat klinkt meteen al een stuk minder aardig. Is het toeval dat 

* Universiteit Maastricht, Vakgroep geschiedenis, Postbus 616, 6200 MD Maastricht 

1 Ik dank Hans Beijer, hoofd dienst huisvesting Universiteit Maastricht, voor een inspirerend gesprek en 
Pieter Caljé voor zijn collegiale adviezen. 

2 T..\.P. van Leeuwen, 'De twee lichamen van Leiden. De universitaire gebouwen' in: LI.J. de Jonge en W. 
Otterspeer ed.. Altijd een vonk of twee. De Universiteit Leiden van J975 tot 2000 (Leiden 2000) 253-275, m.n. 
260; 'Waren tot een iaar of viif geleden de studiegidsen nog getooid met kiekjes van Witte Singel-
Doelenlocaties [nieuwbouw uit eind jaren zeventig], thans zijn het sterk aan Oxbridge herinnerende scènes 
van roeiende studenten tegen het decor van een zich in het Rapenburg spiegelend academiegebouw.' 

3 Zie de uitnodiging voor het symposium 'De Universiteit en de Stad'. 
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de jongere universiteiten (en de bijbehorende steden) op een symposium gewijd aan 
'Universiteit en Stad' in eerste instantie buiten beschouwing worden gelaten? En, om dicht 
bij huis te blijven en de hand ook in eigen boezem te steken, begint het niet op 'invention 
of tradition' te lijken wanneer Nederlands jongste universiteit (op de Open Universiteit 
na) in een diapresentatie enkel haar monumentale huisvesting in de eeuwenoude 
Maastrichtse binnenstad toont en de nieuwbouw op Randwijck laat voor wat het is? De 
toga's van de Maastrichtse universiteit suggereren waardigheid en geschiedenis. Een aantal 
Maastrichtse restauranthouders bakt het zelfs zo bruin dat men gemeenschappelijk 
optrekt onder de noemer 'Les Tables du Quartier Latin'. 

Welke invalshoek? 
'Universiteit en Stad' is niet alleen spannend en gevaarlijk maar ook complex. Er dient 
zich een veelheid van mogelijke invalshoeken aan. Voor de periode voorafgaand aan 1800, 
die op dit symposium niet aan de orde was, ligt dat anders. In die tijd onderhielden uni
versiteit en stad innige bestuurlijke relaties, die een voor de hand liggende benadering van 
het thema vormen. Otterspeer formuleert het in Het bolwerk van de vrijheid: de Leidse uni
versiteit 1575-1672 als volgt: 

Het opvallendste kenmerk van een universiteit in de oude maatschappij waren de zogeheten 'privilegia 

academica', de academische voorrechten. Vanouds waren de universiteiten van dergelijke voorrechten 

voorzien, maar ze veroorzaakten voortdinend en in toenemende mate problemen met de overheden, op 

wier bevoegdheden ze in mindering gebracht waren. ... Ook Leiden stond daaraan |het 'forum privi-

legiatum'l een belangrijk deel van haar juridische bevoegdheden af. De stad deed dat onder tegenstrib

belen en wenste controle uit te oefenen op de inachtname van de voorwaarden en de naleving van de 

bepalingen. De voorrechten veroorzaakten dan ook de meeste wrijving tus.sen stad en universiteit.'* 

De verwevenheid van de universiteit met de stad Leiden lag, zoals Otterspeer uiteenzet, in 
de statuten verankerd: 'Des en sullen oyck die vande Magistraet gheen Statuten oft 
Ordonnantien maicken tot achterdeel ofte eenichsins aengaende die vander Universiteyt."' 
De bestuurlijke relaties tussen burgemeesters en curatoren leidden meer dan eens tot 
competentieconflicten, onder andere over benoemingskwesties. Nogmaals Otterspeer cite
rend: 'In het geheel van de complexe verhoudingen was die tussen curatoren en burge
meesters wellicht de delicaatste.''' 

De periode rond 1800 markeert een wending in de formele verhouding tussen universi
teit en stad. Het hoger onderwijs wordt een staatsaangelegenheid. Dorsman gaat daar in 
zijn bijdrage expliciet op in, vooral ook op de negatieve effecten van die staatsbemoeienis. 
Een groot deel van de negentiende eeuw staat namelijk in het teken van bezuinigingen 
door de overheid. Het hoger onderwijs mag niet veel kosten. In eerste instantie leidt dat 
tot bezuinigingen bij de diverse instellingen, later wordt het sluiten van een of meerdere 
universiteiten (Utrecht, Groningen) nadrukkelijk overwogen. In een ander verband heeft 
Caljé laten zien dat voor Delft de omzetting in 1864 van Koninklijke Academie in Poly-

4 W. Otterspeer, Groepsportret met dame: het bolwerk van de vrijlieid. De Leidse universiteit 1575-1672 
(Amsterdam 2000) 117. 

5 //'/(/., 120. 
6 Ibid.y 77. 
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Linksboven; locatie Kapoenstraat 2, Faculteit der Cultuurwetenschappen Universiteit Maastricht; hartje 
binnenstad, vijftig nieter van het Vrijthof. Rechtsboven; locatie Kieuwenhof, Faculteit der Rechtsgeleerd
heid Universiteit Maastricht; een voormalig klooster binnen de oude stadsomwalling. Linksonder: Dies 
1999; een stoet van in toga gestoken hoogleraren begeeft zich op weg vanuit het monumentale en compleet 
gerenoveerde pand Minderbroedersberg, dat eerder talloze functies heeft vervuld; gevangenis, klooster en 
kantongerecht. Rechtsonder: Les Tables du Quartier Latin. Hoe oud respectievelijk jong is de Universiteit 
Maastricht eigenlijk? 
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technische School eveneens een aantal negatieve effecten sorteerde.'' De wijziging in for
mele bestuursstructuren van de universiteiten geldt aanvankelijk natuurlijk niet voor het 
atheneum van de stad Amsterdam, waaraan ook de in 1876 te verwerven status van univer
siteit in eerste instantie niets aan zou veranderen. Met de bijzondere universiteiten werden 
vanaf het einde van de negentiende eeuw weer andere formele verhoudingen tussen over
heid, stad en universiteiten geïntroduceerd. Maar voor Leiden, Groningen en Utrecht 
vormt de periode rond 1800 een radicale ommekeer in de formele verhoudingen tussen 
stad en universiteit. Voor de periode na 1800 vormen formele bestuurlijke verhoudingen 
niet langer een voor de hand liggende invalshoek voor de bestudering van de verhouding 
tussen universiteit en stad. Een veelheid van perspectieven komt uit de diverse bijdragen 
naar voren: 

Prestige 
De bijdragen van Knegtmans, Brabers en Smit maken duidelijk hoe de verscheidene steden 
van hun universiteit een bijdrage verwachten aan het vergroten van het prestige van de 
stad. In een ander verband merkte Knegtmans over de Universiteit van Amsterdam op: 
'Tijdens de eerste decennia van haar bestaan waren het prestige en het culturele effect van de 
universiteit voor de stad voor de meeste leden van de gemeenteraad van doorslaggevende 
betekenis'.** Dit citaat doet ons als vanzelfbij het volgende facet belanden. 

Culturele verrijking 
De opvatting dat een universiteit een culturele verrijking vormt voor een stad vormt zo 
goed als een constante. Op vele plaatsen en in verschillende tijdsgewrichten komen we het 
tegen. Dorsman signaleert het in Utrecht rond 1848, Knegtmans in Amsterdam en Brabers 
bij de oprichting van een katholieke universiteit te Nijmegen in 1923. Knegtmans suggereert 
dat het zwaartepunt in de culturele verrijking verschuift van de interactie tussen hoogleraar 
en burgerij in de negentiende eeuw naar studenten die interageren met een culturele elite en 
het volk in de twintigste eeuw. De bijdrage van Caljé lijkt die suggestie te ondersteunen. 

Geografische specialisatie - lokale elites 
Caljé introduceert in zijn bijdrage het begrip geografische specialisatie. Het gaat hier om 
een concept met een amalgaam aan betekenissen, die echter alle verwijzen naar specifieke 
lokale omstandigheden. Voor een deel kan men die aan alle universiteiten en universiteits
steden aantreffen, en liggen ze in het verlengde van prestige en culturele verrijking. Te 
denken valt primair aan de opbouw en instandhouding van een lokale elite. In alle bijdragen, 
in ieder geval als ze de negentiende eeuw behandelen, komt de verbinding tussen universiteit 
en lokale elite ter sprake. Zo wijst Wingens op bestuurslidmaatschappen van aan de VU 
verbonden hoogleraren. Dorsman gaat in op het grote belang van lokale elites in de afwik
keling van, voor de Universiteit Utrecht voorname, politieke kwesties op landelijk niveau. 
Universiteit en lokale elite vormen in de eerste helft van de negentiende eeuw een 'weefsel'. 

7 'l^e gebeurtenissen van 1848 beroofden deze band tussen opleiding en vorstenhuis al enigszins van zijn 
glans; de onderwijsvvetgeving van 1863 sneed hem definitief door ... Mijns inziens gaat het ... om status-
dalitigvAn een beroepsgroep die van zijn vorstelijke bescherming beroofd werd en deze inwisselde voor een 
politiek en sociaal klimaat waarin juist voor ambtenaren en vakspecialisten minder waardering bestond' 
(P.A.J. Caljé, " 'De jongens van weleer." Achtergronden, studieverloop en levensloop van drie cohorten 
Delftse studenten in de 19de eeuw' in: E.W.A. Henssen ed.. Het (.'orps ills Koninkrijk. i,w iiuir LX'lltsch Stu
denten Corps (Hilversum 1998) 84-123, m.n.108. 

8 P.I. Knegtmans, 'Tot nut en eer van Amsterdam' in: Rf Knegtmans en A.J. Ko.\ ed.. Tot nut en eer van de stad. 
Wetctiseliappelijk onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 2000) 7-20, m.n.18. 
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Geografische specialisatie - specifieke omstandigheden 
Geografische specialisatie verwijst ook naar specialisatie in een niche. Zo beschrijft Caljé 
hoe in de loop van de negentiende eeuw zich steeds meer kennisintensieve ondernemin
gen in en rond Delft vestigen. Voor Opzoomer (zie Dorsman) leggen in zijn argumentatie 
voor de vestiging van (lees reductie tot) één universiteit in Utrecht specifieke, lokale 
omstandigheden, zoals de centrale ligging, veel gewicht in de schaal. In Brabers' analyse 
van de argumenten voor de vestiging van een katholieke universiteit in Nijmegen komt 
ook het belang van geografische specialisatie naar voren. Ook hier wordt gewezen op 
geografische ligging, en op het gegeven dat Nijmegen weliswaar katholiek, maar ook weer 
niet uitsluitend katholiek is. Geografische specialisatie hoeft niet enkel voordelig te zijn. 
De universiteit van Groningen is meermaals met opheffing bedreigd, juist vanwege haar 
excentrische ligging. Overigens moet opgemerkt worden dat argumentaties die verwijzen 
naar geografische specialisatie veelal een groot ad-hoc karakter hebben. Wingens is inge
gaan op de ambivalente houding van de Vrije Universiteit met de 'moderniteit', waardoor 
Amsterdam - centrum voor krant en (toenmalige) nieuwe media - een uitgelezen vestigings
plaats zou vormen. Nader beschouwd blijken persoonlijke voorkeuren, veelal gebaseerd op 
afkomst of persoonlijke bindingen, zeker zo belangrijk. 

Nut 
Opvallend is dat het economisch perspectief wel aan bod komt, maar een gemêleerd beeld 
oplevert. Dorsman wijst erop dat in de Utrechtse discussie rond 1849 zowel kosten als 
baten meegewogen worden. De stad Utrecht heeft zich van oudsher niet-geringe investe
ringen in de universiteit getroost. Tegelijkertijd wordt onderkend dat de universiteit van
uit economisch perspectief veel voor de stad betekent. Talloze banen hangen (in)direct 
van (het voortbestaan van) de universiteit af Voor de raad van de gemeente Amsterdam 
vormt de universiteit een enorme kostenpost, waar de economische baten schril bij afste
ken.'̂  Ook in Nijmegen verwacht men aanvankelijk eerder culturele verrijking dan econo
mische voorspoed van de nieuwe universiteit. Het Nijmeegse raadslid Corduwener uit 
zich zelfs in geringschattende termen. De universiteit kost de stad geld, en studenten heb
ben weinig te spenderen: een kwartje voor een doosje sigaretten aldus Corduwener in 1923. 
De betekenis van de universiteit als aanjager van de lokale economie is een later inzicht. 
Tot 1945 wordt Groningen meermalen bedreigd met opheffing, met bezuiniging als argu
ment. Nadien ziet men in een universiteit een economische motor. In de jaren 1950 blijkt 
dat perspectief ook in Nijmegen algemeen te worden aanvaard. Twintig jaar later zou 
Maastricht aan dat perspectief haar universiteit te danken hebben. Maar nog steeds - zo 
heb ik de indruk - laat de economische impact van een universiteit op een regio zich 
uiterst moeilijk kwantificeren of operationaliseren. Een uitzondering op bovenstaand 
beeld, zeker wat de negentiende eeuw betreft, vormt Delft. Uit de voorbeelden die Caljé 
geeft - De Nederlandse Oliefabrieken (Calvé), de Lijm en Gelatinefabriek, De Porceleyne 
Flesch, Van Meertens alcohol- en melassefabriek, Kipp en Zonen (Delfts Instruments) -
blijkt dat de Polytechnische School als economische motor fungeert. De uitzonderings
positie van de Polytechnische School is verklaarbaar. In de negentiende eeuw is zij eenvou-

9 'Van de eeuwwisseling tot aan de Tweede Wereldoorlog stonden de gemeenteraad en de publiek opinie echter 
voor het probleem dat een goede universiteit veel prestige en soms ook veel genoegen opleverde, maar dat 
zij tegelijkertijd erg veel geld kostte. Werd er direct nut voor de stad van verwacht of kon andere universiteiten 
de loef vvorden afgestoken, dan was de raad bereid investeringen te doen ... Vele raadslieden moeten enigszins 
teleurgesteld zijn geweest in de mate waarin de universiteit aan de stad iets teruggaf voor zijn initiatieven' 
(Knegtmans (n. 8), 'Tot nut en eer van de stad', 18-19). 
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digweg geen universiteit. Caljé constateert dat de betekenis van de Technische Hogeschool 
als lokale economische motor in de loop van de twintigste eeuw afneemt, samenhangend 
met een specialisering in de wetenschap en een oriëntatie op het grootbedrijf Delft lijkt in 
de loop van de vorige eeuw meer in de pas van de universiteiten te gaan lopen. Pas recent, 
getuige Caljé's exposé over 'Delft Kennisstad', realiseert men zich de lokale economische 
potentie van de Technische Universiteit weer ten volle. 

Bebouwingsgeschiedenis 
Caljé's bijdrage over Delft introduceert een perspectief op de thematiek 'Universiteit en 
Stad' dat in de bovenstaande opsomming ontbreekt, en waar ik zelf iets langer bij stil wil 
staan, namelijk de bebouwingsgeschiedenis. De aanwezigheid van een gebouw, Oude Delft 
95, vormde een belangrijk argument om in Delft een Koninklijke Academie te vestigen. 
Voorts beschrijft Caljé hoe in de loop van de twintigste eeuw de hogeschool en latere uni
versiteit zich qua bebouwing van de stad verwijdert. Die ontwikkeling heeft zich, zeker 
wat de medische en natuurwetenschappelijke faculteiten betreft, aan zowat alle Neder
landse universiteiten voorgedaan. De bebouwingsgeschiedenis vormt mijns inziens een 
interessante ingang voor beschouwingen over universiteit en stad voor de periode vanaf 
1850. Tot 1850 houden universiteit en stad elkaar in evenwicht, en lijkt de bebouwingsge
schiedenis niet het meest voor de hand liggende perspectief op het thema. Bank en Van 
Buuren vatten de stedelijke ontwikkeling van Nederland als volgt samen: 

Tot aan i860 hebben de meeste steden in Nederland hun omvang behouden die zij al in de zestiende en 

zeventiende eeuw hadden verkregen. De bevolkingsgroei was, indien al merkbaar, vooral traag geweest. 

Dat zou in de tweede helft van de negentiende eeuw veranderen. Stad en stedelijke ruimte kregen snel 

een ander aanzien. In 1880 woonde bijna veertig procent van de Nederlandse bevolking in de steden. In 

193a was dat percentage gestegen tot ruim 65.'" 

Dorsman merkt op dat het inwonertal van Utrecht als gevolg van cholera-epidemieën 
voor 1850 zelfs sterk afnam. Doordat eerst in de tweede helft van de negentiende eeuw in 
Nederland sprake is van stedelijke groei, lijkt een focus op de bebouwingsgeschiedenis voor 
het eerste deel van de negentiende eeuw weinig op te leveren. Voor die periode ligt een toe
spitsing op lokale elites, prestige, geografische speciahsatie, politieke bindingen en culturele 
verrijking meer voor de hand. Voor de eerste helft van de negentiende eeuw geldt dat de uni
versiteit midden in de stad staat, en dat het universitaire leven niet aan de stad voorbij gaat. 

Vanaf i860 groeien de ruimtelijke behoeften van stad en universiteit. De natuurweten
schappen en de geneeskunde krijgen dan behoefte aan grootschaliger gebouwen. Bereik
baarheid vanuit de stad - waaronder loopafstand dient te worden verstaan - blijft echter 
aanvankelijk een belangrijk criterium. De geschiedenis van de huisvesting van de sterren
kunde in Utrecht, zoals beschreven door De Jager c.s., is een illustratief voorbeeld. In 1854 
verhuist de sterrenwacht van de Smeetoren naar de Zonneburg, ook al is die plek waarne-
mingstechnisch niet optimaal." De sterrenwacht wordt onderdeel van het stadspark dat 

10 I. Bank en M. van Buuren, igoo: Hoogtij van burgerlijke cidtuur {Den Haag 2000) 133. 
11 'In juli 1851 tenslotte diende Buys Ballot bij de universiteit het voorstel in om op Sonncnborgh een meteoro

logisch instituut alsmede een sterrenwacht te bouwen. Op hun beurt vroegen Curatoren advies aan de lector 
Rueb en de stadsarchitect A.B. Boll van Buuren. De eerste was niet onverdeeld positief; een sterrenwacht 
verder van de stad verwijderd bood stellig betere gelegenheid tot waarnemen, maar zou moeilijker te bereiken 
zijn voor studenten' (C. de lager et al.. Bolwerk van de sterren (Amersfoort 1993) 27). 
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Zocher creëert, en blijft daarmee integraal onderdeel van het stadsleven. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog groeien de Nederlandse universiteiten uit het jasje dat de stedelijke om
geving biedt. Na de Tweede Wereldoorlog zien we aan alle Nederlandse universiteiten een 
trek naar buiten optreden, met name wat de natuurwetenschappelijke en geneeskundige 
faculteiten betreft.'- Als we de successieve behuizingen van het Utrechtse sterrenkundig insti
tuut volgen dan zien we het instituut met de randen van de stad opschuiven. Van 1965 tot 
1970 was het Laboratorium voor Ruimteonderzoek gehuisvest in het pand Huizingalaan 
121. In 1970 betrok men een voorlopige behuizing op Kanaleneiland, om uiteindelijk op de 
Uithof, in het weiland, neer te strijken. Sinds 1987 is de sterrenkunde gehuisvest op de 
zevende verdieping van het Buys Ballot Laboratorium in de Uithof Universiteit en Uithof 
zijn verbonden via busbanen, fietspaden en autowegen. Een integraal onderdeel van het 
stadsleven vormt de Uithof niet, en als zodanig was de Uithof ook niet geconcipieerd. 

Voor de twintigste eeuw lijkt de bebouwingsgeschiedenis een vruchtbare invalshoek om 
de interactie tussen tussen universiteit en stad te benaderen, een invalshoek die zich 
bovendien leent voor vergelijking tussen de diverse universiteitssteden. Johan Huizinga 
wees in 1925 reeds op de bebouwing als geschikte ingang voor beschouwingen over univer
siteit en stad in de twintigste eeuw. Wie het gedenkboek Pallas Leidensis openslaat, in 1925 
verschenen bij gelegenheid van het 350-jarig bestaan van Nederlands oudste universiteit, 
stuit na het inleidend woord als eerste op een bijdrage van Huizinga met als titel, 'De 
Academische gebouwen'. Ik zal de eerste en de laatste regels citeren: 

Bij de stichting van onze hoogescholen was het vraagstuk der huisvesting niet het moeilijkste. Een 

Universiteit was in die dagen, meer dan nu, een louter geestelijk ding ... De geschiedenis der materieele 

bewerktuiging van het zuiver geestelijke is altijd bijzonder merkwaardig. De ontwikkeling der gebou

wen betreft van dat verschijnsel slechts den buitenkant, het hulsel. Doch ook dit deel kan leerrijk zijn, 

omdat de geschiedenis der stad en die der wetenschap daar gelijkelijk in spiegelen." 

In Caljé's uiteenzetting over Delft speelt bebouwing niet alleen een rol bij de oprichting 
van de Polytechnische School (de beschikbaarheid van Oude Delft 95), ook in de meest 
recente geschiedenis komt het thema ter sprake. In het kader van de campagne 'Delft 
Kennisstad' ziet hij, na een verwijdering in de loop van de twintigste eeuw, een nieuwe 
toenadering tussen universiteit en stad ontstaan, ook wat bebouwing betreft. Maar, aldus 
Caljé, de nieuwe toenadering komt tot stand onder veranderde machtsverhoudingen. Het 
is de stad die naar de universiteit toekomt. Maar tegelijkertijd, zo zou ik willen betogen, 
zijn de Nederlandse universiteiten in de afgelopen jaren anders tegen hun bebouwing aan 
gaan kijken. 

Belangrijk in dit verband is een structurele wijziging in de eigendomsstructuren die 
onder het bewind van Minister Ritzen tot stand is gebracht, samenhangend met de wens 
van de Rijksoverheid de universiteiteiten meer autonomie te verlenen. Decentralisatie heet 
dat in beleidsjargon. Wie heeft het eigendomsrecht over de universitaire gebouwen? In de 

12 Van Leeuwen uit zich in zijn beschouwing over de recente bebouwingsgeschiedenis van Leiden als volgt: 'In 
de naoorlogse periode, zo tussen 1950 en i960, werd besloten dat de universiteit weliswaar haar symbiose 
met de stad Leiden zou bewaren, maar dat er voor de bètawetenschappen en het academisch ziekenhuis 
ruimte moest worden gecreëerd buiten de stadskern, ten westen van het spoor .Amsterdam-Den Haag. 
Ook zeer onlangs nog, vanaf februari 1999 ... werden plannen bedacht ... in de Leeuwenhoek een groot 
Leiden te ontwikkelen' (Van Leeuwen (n. 2), 'De twee lichamen van Leiden', 257). Zie voor een situering 
http://vovw.leidenuniv.nl/ics/kaart/leeuwenhoek_totaal.htni 

13 I. Huizinga, 'De academische gebouwen' in: Pallas Leidensis (Leiden 1925) 17-36. 
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hele twintigste eeuw, tot de juist genoemde wetswijziging was het Ministerie van Onder
wijs en Wetenschappen eigenaar van de universitaire gebouwen. Eerder was dat natuurlijk 
anders. Bij de stichting van de Leidse universiteit machtigde het octrooi van 6 januari 1575 
de Burgemeesteren van Leiden, ten behoeve der Universiteit 'tallen tijden te moghen aen-
vaerden, gebruycken ende eygenen alsucke gemeene ofte private plaetze ende huysingen 
als hemluyden goedtduncken zal', niet alleen tot huisvesting der hoogseschool zelve, maar 
ook 'tot commodité ende stichtinge van eenighe der doctoren- ofte studenten woonplaet-
zen ofte Collegien'.'-' 

Aan de rechtspersoonlijkheid van de universiteit heeft E.M. Meyers reeds in 1925 een 
beschouwing gewijd, toegespitst op de universiteit van Leiden. In formele zin wordt de 
verhouding tussen universiteit en stad aanvankelijk bepaald door de positie van het 
College van Curatoren, dat bemiddelde tussen rectoren en assessoren enerzijds en burge
meesters van de universiteitssteden anderzijds. De benoeming van hoogleraren en de 
financiën van de universiteit regelden curatoren en burgemeesters.'^ 'Aldus hadden cura
toren en burgemeesteren gedurende de gansche 17e en 18e eeuw niet alleen het oppertoe-
zicht, maar waren zij tevens door hun beschikking over de geldmiddelen, door hun 
aanstelling en ontslag van professoren en doordat bij hen in alle belangrijke zaken de 
beslissing lag, de bestuurders en niet slechts de toezieners der universiteit.'"' 

In 1795 werd het college van curatoren en burgemeesteren hervormd tot een college van 
curatoren. Vanaf het Organiek Besluit in 1815 zou de invloed van curatoren allengs meer 
afnemen, ten gunste van de overheid en haar Departementen. Meyers beschrijft hoe de 
curatoren na 1815 toestemming moesten vragen voor materiële investeringen, zelfs als die 
uit eigen middelen gefinancierd zouden worden. De veranderende rechtspersoonlijkheid 
riep reacties op. Dorsman geeft aan hoe de Utrechtse burgemeester Van Asch van Wijck de 
stedelijke bemoeienis met de universiteit juridisch wilde baseren op het verschijnsel van 
het zedelijk lichaam. Dat vermocht het tij niet te keren. Met de wet van 1876 was het hele
maal gedaan met de zelfstandigheid der universiteiten: 'Zo hebben de universiteiten 
publiekrechtelijk iedere zelfstandigheid verloren. Het hooger onderwijs is een tak van 
staatsbestuur, ressorteerend onder het Departement van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen'.'" Maar, aldus Meyers, haar privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid had de uni
versiteit behouden: 

Onder de werking van het besluit van 1815 was de Leidsche universiteit met haar eigen lichaam, haar 

eigen vermogen en haar eigen vertegenwoordigende organen ongetwijfeld rechtspersoon. L̂ e wet van 

1876, al zwijgt zij geheel van de rechtspersoonlijkheid der universiteiten, heft deze nochtans in geen 

enkel artikel op ... Openbare in,stellingen nu behouden de eens verkregen rechtspersoonlijkheid, zoolang 

deze haar niet door de wet ontnomen is of zoolang zij niet wettiglijk ontbonden zijn (art. 1699 B.W.) ... 

Alle gebouwen en instellingen, die vroeger het eigendom der universiteit geweest zijn, al wat vroeger 

met universitcitsgeld is aangekocht of haar geschonken, behoort, voorzoover het niet vergaan of weder 

verkocht is, nog steeds aan niemand anders dan aan de universiteit en niet aan den Staat. 

14 Ibid., 19-20. 
15 '... curatoren hebben steeds overleg gepleegd met de burgemeesteren, ook in die zaken, waarin zij dit \olgens 

het statuut van 1575 niet behoefden. Hierdoor groeiden curatoren en burgemeesteren tot één vast college 
samen. .Ms zoodanig worden zij dan ook in de gewijzigde statuten van 1631 erkend en worden hun bevoegd
heden geregeld" (H.M. Meyers, 'De universiteit als zelfstandig lichaam' in: l'allas Leidensis (Leiden 1925) 37-
65, m.n. 43). 

16 //)((/., 45. 
17 Ibid., 55. 
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Betekenisvoller dan Meyers' wetsexegese is zijn onderzoek naar de tenaamstelling van de 
universitaire goederen bij het kadaster: 

Bij de inrichting van het kadaster zijn zij gesteld op naam van; Leiden, 's Rijks Universiteit. In het jaar 1869-

70, nog onder de werking van het statuut van 1815, zijn zij overgebracht op naam van: de Slaat der 

Nederlanden (de Leidsche Hoogeschoot), hetgeen in 1874 gewijzigd is in de Staat (Onderwijs). Het behoeft 

geen betoog, dat deze eenzijdig tot stand gebrachte verandering wel een symptoom is van de departemen

tale opvattingen, maar geen wijziging heeft kunnen brengen in bestaande rechten; naar ik meen, is deze 

veranderde boeking ook nimmer ter kennis van curatoren en Senaat gebracht. Het ware gewenscht, dat 

deze organen der universiteit aan den rechter de verbetering dezer tenaamstelling vroegen.''•* 

Tot zeer recent hadden de universiteiten geen rechtspersoonlijkheid die hen in staat stelde 
het eigendomsrecht van gebouwen te verwerven. Het Ministerie van O&W, besliste over 
de universitaire bebouwing. Thans is dat anders. De universiteiten zijn zelf verantwoorde
lijk geworden voor hun huisvesting. In ieder geval heeft dat geleid tot meer aandacht voor 
de universitaire architectuur." De eerdere opdrachtgever, het Ministerie van O&W, was 
primair geïnteresseerd in het kosteneffect. Dat leidde niet alleen tot nutsarchitectuur, 
maar had vaak ook een slechte kwaliteit van het gebouv '̂de tot gevolg. Het universiteits
gebouw dat er in Maastricht, bouwtechnisch gezien, het meest beroerd aan toe, is locatie 
Peter Debyeplein 1 en staat nog geen twintig jaar(zie de afbeelding).'" 

Door de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het ministerie naar de individuele 
universiteiten te verleggen, gaan andere facetten van die bebouwing meespelen, bijvoorbeeld 
in hoeverre ze de aantrekkelijkheid van de universiteit vergroten (vooral in vergelijking met 
andere universiteiten). Nederlandse universiteiten pogen zich op dit moment meer en meer 
door middel van hun architectuur te onderscheiden. Op tal van plaatsen verrijst - veelal 
spraakmakende - nieuwbouw.-' Of - wanneer men de traditie van de universiteit wil 
onderstrepen - neemt men de renovatie van historische panden ter hand.'' Differentiatie 
tussen universiteiten past in het tijdsbeeld. Er is geen sprake meer van homogene groei 
van de Nederlandse universiteiten. Sommige universiteiten groeien, andere krimpen. De 
faculteiten natuurwetenschappen worden geconfronteerd met sterk verminderde studen
tenaantallen. De bebouwde omgeving wordt ingezet om de universiteit een aantrekkelijk 
uiterlijk te geven. Het is algemeen bekend dat de stad een belangrijke factor vormt in het 
keuzegedrag van aanstaande studenten. Voorzieningen en leefbaarheid van de stad zijn 
belangrijke keuzefactoren. In dit verband poogt de Universiteit van Utrecht op dit 

18 Ibid., 56-57. 
19 Zie ook S. van Walsum, 'Student in de watten'. Het Volkskrant tnagazine, 03-2001 no. 81 (17-03-2001) 10-12. 
20 Interview Hans Beijer, d.d. 27 september 2000. 
21 Zie bijvoorbeeld in Utrecht het Lducatorium (architect Rem Koolhaas/OMA, zie http://www.uu.nl/educato-

rium/ of http://www.archinforni.net/start.htin?page=/projektc/36i8.htm) en het Minnaertgebouw (architect 
Neutelings Riedijk (http;//www.fys.ruu.nl/~minnaert/facts.html), in Delft de nieuwbouw van de biblio
theek (architect .Vlecanoo, zie http;//www.library.tudelft.nl/nwbouw/home.htm), en in Leiden het LH. 
Oortgebouw (architect Erick van Egeraat). lo Coenen ontwierp voor de Universiteit Maastricht een gedeel
telijk ondergronds gelegen collegezaal. Ook de hogescholen kennen een grote bouwactiviteit (zie 
http://www.architcctenwerk.nl/projectcn/onderwijs.htm en voor de nieuwbouw van de Ichthus hogeschool 
te Rotterdam (architect Erick van Egeraat) http:/ http;//www.archined.nl/news/96i2/ichthus.htiTi). 

22 'De herontdekking van de oude binnenstad en de statige locaties aan het Rapenburg zat natuurlijk al een 
tijd in de lucht. Economische motieven, zo goed als romantische en marketing-technische motieven, speel
den een rol' (Van Leeuwen (n. 2), 'De twee lichamen van leiden', 256). 
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Locatie Peter Debeyeplein i. 

moment de Uithof te verlevendigen door er studentenhuisvesting en studentenvoorzie
ningen te realiseren. Ook hier wordt wederom architecturale uitstraling nagestreefd.̂ -̂  

Bebouwing en de idee der universiteit 
De bebouwingsgeschiedenis levert mijns inziens een vruchtbare invalshoek op de interac
tie tussen universiteit en stad. Ik wil hier, ter afsluiting van deze bundel over 'Universiteit 
en stad' pleiten voor vergelijkend onderzoek vanuit dat perspectief Nog een laatste argu
ment wil ik aanvoeren om dat pleidooi kracht bij te zetten. Meer dan we ons realiseren 
worden in de universitaire bebouwing ideëen en opvattingen tot uitdrukking gebracht 
over wat een universiteit (idealiter) behoort te zijn. Wingens opmerking over de aangepaste 
bestrating van de Keizersgracht ten behoeve van de Vrije Universiteit - omstreeks 1900 was 
de gracht ter hoogte van nummer 162 bestraal met houten blokken in plaats van kinder
kopjes - ten einde het geluid van de beslagen paardenhoeven te reduceren, maakt duidelijk 
dat de universiteit aan het begin van de twintigste eeuw als een oord van stilte en contem
platie werd beschouwd. Een ander voorbeeld: de groeiende ruimtebehoefte van de natuur
wetenschappen drijft deze faculteit in de loop van de twintigste eeuw naar buiten. Is het te 
ver gezocht een verbinding te leggen met (het ontstaan van) de metafoor van de 'ivoren 
toren'? 

Ook aan de huisvesting van de Letterenfaculteiten kan men soms een zelfbeeld aflezen. 
Ter illustratie volgt een citaat uit Van Leeuwens beschrijving van de totstandkoming van 
het Leidse Witte Singel-Doelencomplex: 

Begonnen in 1975, opgeleverd in 1982, en koninklijk ingewijd in 1984, was het Witte Singel-Doelen

complex typisch de vrucht van het toenmalig streven naar uitbreiding van de universitaire capaciteit 

binnen de stad: de nieuwbouw moest voldoen aan de toen politiek correct geachte eis dat hij 'ingepast 

zou worden in het stedelijke weefsel.' Verder werd gesteld dat het rijk en de gemeente elkaar zo tegemoet 

moesten komen dat midden op het voormalige Doelenterrein sociale woningbouw gepleegd kon wor-

23 Architect Rudy Uytenhaak modelleerde een complex studentenwoningen op de Uithof naar de Are de 
Trioniphe. 
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den ... En dus verschenen er onopvallende gebouwtjes voor de faculteit der letteren en daartussenin 

goedkope woningen. Het hoogtepunt van onopvallendheid was het gebouw voor geschiedenis, kunstge

schiedenis en klassieke letteren.-'' 

In de hoogtijdagen van de 'demokratiese universiteit' werd de klassieke geleerdheid geen 
maatschappelijke voortrekkersrol toebedacht - en dat komt ook tot uitdrukking in de 
architectuur. Anno 2000 ziet de universiteit van Leiden de toekomst zelfbewuster tege
moet. En dat wil zij ook via de architectuur van de universiteitsgebouwen kenbaar maken: 
'De identiteit van de universiteit wordt ook uitgedrukt door de gebouwen die zij in 
gebruik heeft', aldus het Leidse Fundament voor de toekomst uit 1998.-' 

Het meest expliciet is in Nederland een universitair idee gematerialiseerd aan de Tech
nische Universiteit Twente. De campus van de Universiteit Twente herbergt fraaie staaltjes 
van de structuralistische mode die de Nederlandse architectuur zo'n dertig jaar geleden in 
haar greep hield.'*' Tegelijkertijd belichaamt de Twentse campus een universiteitsconcept dat 
naar binnen gekeerd is. Twente staat voor een variatie op het thema: niet universiteit en stad 
maar de universiteit als dorp (Drienerlo). In het Nederlandse universitaire landschap vormt 
Twente tot dusverre een unicum, dat wat architectuur en ideologie betreft redelijk stand 
gehouden heeft. Al is de huisvesting van studenten voor een deel over Enschede en Hengelo 
uitgewaaierd, Twente vormt tot dusverre de enige campusuniversiteit in Nederland. De 
gebouwen zijn relatief laag en de bebouwde oppervlak groot, wat resulteert in een groene 
omgeving voor de universiteit. De universiteit krijgt het uiterlijk van een dorp, een leefge
meenschap. Twente is duidelijk beïnvloed door het Angelsaksische universiteitsmodel. 

Waar de architectuur van Twente geïnspireerd is door Angelsaksische voorbeelden die 
voortborduren op de universiteit als leefgemeenschap, zo zou men een betonnen kolos als 
het Erasmusgebouw in Nijmegen (dat de complete Letterenfaculteit huisvest) kunnen 
beschouwen als Nederlandse pendant van een universiteitsarchitectuur die in Duitsland in 
steden als Bochum en Bielefeld is gepraktiseerd. In Bielefeld is een universiteitsidee in 
beton gegoten. Zoals Schelsky het voorstelde maakte niet langer de filosofie maar de inter
disciplinariteit het verbindende element - het idee - uit van de Duitse universiteit. Dat 
noopte tot centralisering van bibliotheekvoorzieningen, zodat wetenschappers elkaar weer 
zouden ontmoeten. Hier staat niet de universiteit als leefgemeenschap maar de verbinden
de idee centraal. De overeenkomst is een architectuur die naar binnen gericht is, buiten de 
stad staat. In het ene geval leidt dat tot een dorp, in het andere geval ligt uit oogpunt van 
de efficiëntie van de intellectuele ontmoeting hoogbouw meer voor de hand. De leef
baarheid wordt dan wel eens uit het oog verloren. Bochum en Bielefeld scoren berucht 
hoog als het gaat om het aantal zelfmoorden onder studenten. In Nijmegen staat de 
zojuist genoemde Erasmusflat bekend om zijn vele dodelijke sprongen. 

Anno 2001, aan de vooravond van een herstructurering van het Nederlandse hoger 
onderwijs in Bachelor/Master termen, is de vraag legitiem in hoeverre het Twentse dorp in 
Nederland navolging zal krijgen. Toen de Leidse universiteit in 1575 haar deuren opende, 
werd een 'college' model niet uitgesloten. Om nogmaals uit Huizinga's bijdrage aan Pallas 
Leidensis te citeren: 

24 Van Leeuwen (n, 2), 'De twee lichamen van Leiden', 253-254. 
25 Geciteerd in Van Leeuwen (n. 2), 'De twee lichamen van Leiden', 260. 
26 Zie W.1. van Heuvel, Strueturalisn\e in de Nederlandse architectuur (Rotterdam 1992) met beschrijvingen van 

de voorlopige mensa (architect Piet Blom), de pcrsoneelskantine (architect loop van Stigt), de Bastille 
(architect Piet Blom), en Toegepaste Wiskunde en Rekencentrum (architecten Leo Heijdenrijk en Jos Mol). 
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Een stelsel van Colleges gelijk de Fransche en Engelsche Llniversiteiten, en ook Leuven dat kenden, was 

dus wel degelijk voorzien. Doch het is gebleven bij het StatencoUege aan de Cellebroedersgracht (nu de 

Manége in de Kaiserstraat) dat in 1807 werd afgebroken, en het Waalsch College, dat reeds in 1715 

ophield te bestaan. De omstandigheid, dat geen krans van afzonderlijke Colleges de hoogeschool kwam 

te omringen, heeft gemaakt, dat zich tot aan de negentiende eeuw haar geheele bouwgeschiedenis 

afspeelt op het beperkte en geconcentreerde terrein, dat zij van den beginne af had ingenomen.'" 

Anno 2001 staat het college weer volop in de belangstelling. Het is de vraag of de nieuwe 
structuur voor het Nederlandse hoger onderwijs ook leidt tot een nieuwe relatie tussen 
universiteit en stad. Als de eerste voortekenen niet bedriegen is dat inderdaad het geval. 
Het symposium 'De universiteit en de Stad' was te gast in de recent gerealiseerde Faculty 
Club, gelegen in het hartje van de oude Utrechtse binnenstad. Het verschijnsel Faculty 
Club is ontleend aan het Angelsaksische campusmodel. Ook Leiden kent sedert 1998 zo'n 
club die is gehuisvest aan het Rapenburg. Het symposium met historische beschouwingen 
over de relatie tussen universiteit en stad kwam op een welbepaald moment en werd 
gehouden in een weloverwogen locatie. Laat ik ter afsluiting nog maar eens herinneren 
aan de woorden waarmee deze nabeschouwing aanving. 

SUMMARY 

Commentary 
When addressing the interrelationship between universities and cities, a wide range of 
perspectives may be relevant. For the period before 1800, a formal administrative approach is 
called for. Such approach is less fruitful, though, after 1800, mainly because of the growing 
influence of national authorities on universities. To better understand the interaction 
between university and city during the first half of the nineteenth century, a focus on local 
elites seems rewarding. But for the years after 1850, historical study of university architec
ture may serve as a most productive angle. From that period on, cities and universities 
were expanding rapidly, and both needed more room. A focus on the building effort of 
universities allows one to compare developments among the various faculties as well as in 
different cities. Moreover, the architectural design of universities is always indicative of 
evolving educational ideas and ideals. 

27 Huizinga (n. 13), 'De academische gebouwen', 20. 
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