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K. van Berk el
WETENSCHAPSGESCHIEDENIS EN UNIVERSITEITSGESCHIEDENIS NIEUWE STIJL
Recensie-artikel over: W.Th.M. Frijhoff, La sociele neerlandaise
et ses gradues, l!'75-J8N. Une recherche serielte sur le slatut des
imellectuels apartirdes regislres universitaircs (Amsterdam: APA
-Holland University Press, 1981: ISBN 90 302 1232 2), xvii+
423p..ill.,/83.20.

Het is nog niet zo lang geleden dat universiteitsgeschiedenis een van de
meest bezadigde takken van de historische wetenschap was. Behalve een
specialisme op zichzelf, dat de evolutie van de institutionele aspecten van het
universitaire leven bestudeerde, met name in de late middeleeuwen, was zij
nog een deelgebied van de geleerden- en wetenschapsgeschiedenis. De
massale verschuivingen die zich in de afgeiopen decennia op het veld van het
historisch onderzoek hebben voorgedaan. hebben echter ook de universiteitsgeschiedenis niet onberoerd gelaten. Belangstelling voor het collectieve
en het anonieme, accentuering van structuren en conjuncturen, gebruikmaking van modellen en methoden ontleend aan de sociale en economische
wetenschappen, nadruk op kwantitatieve gegevens en hun bewerkingsmogelijkheden, het zijn stuk voor stuk verschijnselen die nu ook in de
universiteitsgeschiedenis kunnen worden waargenomen. Sinds kort kunnen
we zeggen dat er een nieuw genre universiteitsgeschiedenis is ontstaan,
universiteitsgeschiedenis als sociale geschiedenis. Niet de universiteit als
kweekplaats van geleerdheid. maar als maatschappelijk opleidingsinstituut
staat daarin centraai.' Met het verschijnen van de hier te bespreken
dissertatie van de onderwijshistoricus Frijhoff dient deze universiteitsgeschiedenis nieuwe stijl zich voor het eerst in boekvorm in Nederland aan.^
De wetenschapshistoricus kan niet om de vraag heen of deze vorm van

1. Voor een overzicht: J. Scheurkogel, "Nieuwe universiteitsgeschiedenis en late
Middeleeuwen", Tijdschrift voor geschiedenis 94 (1981) 194-204. Met het ontstaan van
universiteitsgeschiedenis als sociale geschiedenis is de meer traditionele benadering
natuurlijk niet verdwenen, Het onlangs gestarte jaarboek History of universities 1 (1981)
biedt ruimte aan oude en nieuwe vormen van universiteitsgeschiedenis.
2. In het Nederlandse taalgebied waren voor Frijhoffs studie slechts artikelen verschenen, zoals: H. de Ridder-Symoens, "Universiteitsgeschiedenis als bron voor sociale
geschiedenis". Tijdschrift voor sociale geschiedenis 10 (1978) 87-115.
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universiteitsgeschiedenis consequenties heeft voor zijn of haar eigen benadering van het universitaire verleden.
De studie van Frijhoff behelst een onderzoek naar aantal, geografische
herkomst en studierichting van de tussen 1575 en 1814 aan Noordnederlandse universiteiten gepromoveerde studenten, alsmede van de gedurende dat
tijdvak aan buitenlandse hogescholen gepromoveerde Noord-Nederlanders.
Dat onderzoek is hoofdzaketijk gebaseerd op kwantificeerbare, seriele
bronnen, dat wil zeggen homogene reeksen van gegevens die de onderzoeker
in staat stellen over langere perioden kwantitatieve ontwikkelingen te
volgen, Een dergelijke seriele aanpak is in de nieuwe universiteitsgeschiedenis zeer gebruikelijk, hoewel ook andere methoden, zoals meer modelmatige, beslist niet ongewoon zijn, Voorbeelden van de gebruikte bronnen zijn
de matrikels van universiteiten, promotieregisters en inschrijvingsregisters
van niet-universitaire organisaties. Het uiteindelijke doel van de studie is
door vergelijking van de cijfers over de gepromoveerden met bevolkingscijfers en andere relevante tijdsreeksen van sociaal-economische aard te komen
tot een antwoord op de vraag welke plaats de gemiddelde intellectueel, d.w.z.
de gepromoveerde academicus, gedurende de onderzochte periode in de
Noordnederlandse samenleving heeft ingenomen, welke ontwikkelingen die
positie heeft ondergaan en hoe deze gerelateerd kunnen worden aan
algemene, sociaal-culturele ontwikkelingen,
Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste wordt het institutionele kader
geschetst: het netwerk van instellingen van hoger onderwijs, de opbouw van
de faculteiten, de gang van zaken bij een promotie, de daaraan verbonden
kosten, de geldigheid van een graad etc, Nadrukkelijk wijst de schrijver er op
dat het onderwijs en de bekronende promotie destijds gescheiden waren,
zowel in tijd als in plaats. Er waren bijvoorbeeld uitgesproken promotieuniversiteiten, zoals Caen in de I7e en Harderwijk en Duisburg in de I8e
eeuw. Het grote aantal promoties in die steden zegt niets, noch in het
positieve, noch in het negatieve, over de kwaliteit van het daar gegeven,
maar meestal niet door de promovendus gevolgde onderwijs.
Het tweede deel, waarin het aantal grafieken, tabellen, kaarten en schema's
sterk toeneemt, bevat een cijfermatig overzicht van de aantallen gepromoveerden, hun herkomst en hun verspreiding over de verschillende instellingen en faculteiten, Het blijkt dat het aantal gepromoveerden na een
minimaal begin in 1575 tot ongeveer 1675 een sterke stijging doormaakte,
vervolgens tot ca, 1725 een dalende tendens vertoonde, tegen 1750 het
verloren terrein goeddeels herwonnen had, om in het laatste kwart van de
eeuw weer een duidelijke en blijvende daling te ondergaan, Deze voor
allerlei onzuiverheden (zoals de vooral in de I7e eeuw duidelijk merkbare
aanwezigheid van buitenlanders) gecorrigeerde promotiecurve wordt vervolgens naar studierichting, universiteit en plaats van herkomst uitgesplitst,
De specificatie laat opvallende regionale verschillen zien. Zo trad er in de
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ISe eeuw een sterke stijging op van het aantal gepromoveerden uit de
oostelijke gewesten, waardoor een continue daling van het aantal HoIIandse
promovendi bijna geheel gecompenseerd werd.
In het derde deel worden de in deel II vergaarde gegevens gerelateerd aan
andere langlopende ontwikkelingen teneinde na te kunnen gaan wat de
oorzaken van de geconstateerde fluctuaties waren en welke veranderingen er
in de maatschappelijke status van de gepromoveerde zijn opgetreden,
Behalve alweer de afzonderlijke regie's komen vier beroepsgroepen apart
aan de orde: de geneesheer, de advocaat, de predikant en de hoogleraar,
Over de hele linie wordt een hooguit indirekt en vertraagd verband
geconstateerd tussen aantallen promovendi en sociaal-economische bewegingen, De juridische graad, verreweg de meest begeerde van alle titels,
blijkt steeds meer een zuiver sociaal symbool te zijn geworden voor de
regerende elites in de steden van de Republiek, een statussymbool zonder
inhoudelijk gewicht, Dat gold alleen niet voor de advocatuur, een ambt dat
niet opgenomen was in het stelsel van vergeving van posten. Zowel ten
aanzien van dit beroep als ten aanzien van een ander vrij beroep, dat van de
arts, zien we in de 18e eeuw binnen en buiten de universiteit een duidelijk
meer beroepsgerichte mentaliteit ontstaan. Door deze 'professionalisering'
van sommige opleidingen en door het functieverlies van andere verloor de
universiteit gaandeweg het karakter van een algemeen vormend instituut.
De filosofische faculteit, vanouds de propaedeuse voor de drie hogere
faculteiten, verloor haar voorbereidende karakter en werd al in de 17e eeuw
een geheel zelfstandige studie naast de drie andere.
Het geheel wordt afgesloten met een samenvatting in het Nederlands, een
uitgebreid notenapparaat, een uitvoerige opgave van bronnen en literatuur,
12 aanhangsels en 3 registers.
Het resultaat van het onderzoek van Frijhoff is indrukwekkend en teleurstellend tegelijk. Indrukwekkend is het zeker. De auteur heeft een grote
hoeveelheid gegevens bij elkaar gebracht en onderling vergeleken. Lang niet
altijd kon hij volstaan met de bestudering van gepubliceerd of keurig
geordend en toegankelijk gemaakt archiefmateriaal, Veel materiaal moest
worden voorbewerkt en om sommige hypothesen met behulp van dieptepeilingen te kunnen toetsen moest soms nieuw toetsingsmateriaal vervaardigd
worden, Zo heeft de schrijver een bijna uitputtende verzameling gegevens
aangelegd over de gepromoveerden uit zijn geboortestad Zutfen, Met behulp
van dit arsenaal van gegevens kon hij een hechte basis leggen voor wat
anderen voor hem slechts als vermoeden konden opperen,
Indrukwekkend is het werk ook omdat het meer dan ooit duidelijk maakt
hoezeer de universiteit tijdens het Ancien Regime een o/i^erM'i/',jinstelling
was, een opleidingsinstituut voor maatschappelijke functies. Dat onderwijs
en onderzoek 'schering en inslag van hetzelfde weefsel' zijn, is een modern,
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19e eeuws en alweer wat sleets geraakt idee, dat niet opgaat voor de vroegmoderne universiteit.' Voor de 19e eeuw was alles wat een hoogleraar aan
onderzoek deed meegenomen: strikt genomen behoorde het niet tot zijn
taak, Wetenschapshistorici die zich met universitaire geleerden bezighouden
worden er door de universiteitsgeschiedenis nieuwe stijl nog eens met nadruk
op gewezen dat zij in de eerste plaats te maken hebben met schoolmeesters, wier
boeken primair leerboeken zijn, een genre met zo zijn eigen mogelijkheden
en beperkingen, Onderzoek als dat van Frijhoff levert een gedegen ondersteuning op voor het ook buiten de universiteitsgeschiedenis nieuwe stijl
groeiende inzicht dat het soms geen zin heeft om op stromingen in het
natuurwetenschappelijke onderwijs dezelfde etiketten te plakken als op
stromingen in het meestentijdsbuiten-universitaire onderzoek.''
De betekenis van Frijhoffs studie voor de wetenschapshistoricus is niet
beperkt tot zulke punten van algemene aard; ook over details heeft de
schrijver behartigenswaardige dingen te zeggen. Een voorbeeld is de faam
van het onderwijs in de geneeskunde van Herman Boerhaave. Het is een
algemeen gedeelde opinie dat tijdens diens professoraat het medisch onderwijs in Leiden een hoogtepunt beleefde en dat Boerhaave vele buitenlanders
naar Leiden trok. Frijhoff bestrijdt dit niet, maar laat zien dat ten tijde van
Boerhaave's onderwijs het totaal aantal medische promoties in de Republiek
als geheel daalde, ook onder de buitenlanders. In Leiden zorgde Boerhaave
weliswaar tijdelijk voor een stijging van het aantal promoties, vooral van
Engelsen en Schotten, maar dit ging ten koste van de toeloop naar de
andere medische faculteiten in de Republiek. Per saldo kwamen er niet meer
buitenlanders naar de Republiek, maar minder. De bloei onder Boerhaave
was dus in werkelijkheid concentratie in een tijd van contractie (p. 103-105).
Men doet er in het algemeen trouwens goed aan de Internationale positie van
Leiden niet te overschatten, De cijfers van Frijhoff wijzen uit dat Leiden zijn
buitenlandse promovendi vooral recruteerde uit Engeland, Schotland,
Duitsland en de Oostzeegebieden, Uit zuidelijker landen kwamen slechts
kleine groepjes, hoofdzakelijk bestaande uit mensen die het vanwege hun
3, C,E, McClelland, State, society and university in Germany 1700-1914 (Cambridge,
1980),
4, Dat bijvoorbeeld de tegenstelling tussen cartesianisme en newtonianisme wel
bestond op het onderzoeksniveau, maar ontbrak op het niveau van het onderwijs zoals
dat in Leuven werd gegeven, wordt uiteengezet door: G, Vanpaemel, "Cartesiaanse en newtoniaanse natuurwetenschap aan de Leuvense Artest'akulteil", Tijdschrift voor de geschiedenis dergeneeskunde. natuurwelenschappen. wiskunde en techniek 5 (1982) 39-49. Zelf heb i k betooed dat het onderwijskarakter van de vroeg-moderne universiteit (in de Republiek in ieder
geval) Demrddelende, verzoenende wetenschappelijke stromingen als de 'philosophia
novantiqua' en het gassendisme heeft bevoorrecht. Zie; K. van Berkel, "Universiteit en
natuurwetenschap in de 17e eeuw, in het bijzonder in de Republiek", in: H.A.M.
Snelders. K. van Berkel, eds., Natuurnetenschappen van Renaissance tot Darwin. Thema's
uit de wetenschapsgeschiedenis (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1981) 107-130,
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geloof in eigen land moeilijk hadden. Hoewel over de Franse aanwezigheid
in Leiden een enorme literatuur bestaat, is het Franse contingent in de
Sleutelstad opvallend klein geweest.
Ondanks deze positieve verdiensten van Frijhoffs studie ervaart de lezer
toch ook een gevoel van teleurstelling. De reden is niet zozeer dat de
conclusies vaak weinig verrassend zijn, niet meer dan cijfermatige formuleringen van wat reeds in algemene zin bekend was. Dat de 18e eeuw de tijd is
geweest van de intellectuele emancipatie van de landgewesten komt bijvoorbeeld niet als een verrassing voor wie de patriottenbeweging al heeft leren
zien als de emancipatiebeweging van die gewesten. Reden voor teleurstelling
is evenmin dat Frijhoff tal van hypothesen heeft geopperd zonder tot een
duidelijke beslissing te komen over hun houdbaarheid. Het antwoord op de
vraag of de fluctuaties in de promotieaantallen in de 18e eeuw toegeschreven
moeten worden aan generatieverschillen (het verzadigen van de 'afzetmarkt
voor academici' en de daaropvolgende geringere interesse bij beginnende
studenten) of aan sociaal-demografische factoren (de veranderingen in de
omvang van de 'afzetmarkt') of misschien ook aan sociaal-economische
factoren (de studie als vluchtplaats voor intellectuelen in tijden van economische teruggang) wordt teveel in het midden gelaten. Voor een duidelijk
antwoord was het materiaal kennelijk niet toereikend.
Reden voor teleurstelling is meer dat Frijhoff al met al niet gedaan heeft wat
hij zich ten doel had gesteld, namelijk lets te zeggen over "de plaats van de
gemiddelde intellectueel in de samenleving" (p. 289), een doelstelling die
men ook in de ondertitel van het boek kan lezen. Dat hij die doelstelling niet
gerealiseerd heeft komt omdat zijn onderzoeksmateriaal te beperkt was.
"De gemiddelde intellectueel" komt namelijk niet overeen met "de gemiddelde gepromoveerde", het eigenlijke onderwerp van Frijhoffs studie,' Het
is niet zo dat hij het bestaan van niet-gepromoveerde, niet-academische
intellectuelen over het hoofd heeft gezien, Hij erkent hun bestaan (p. 2),
maar dat heeft hem niet tot wijziging van zijn onderzoeksopzet gebracht.
Naar zijn mening onderhielden de intellectuelen zonder titel zoveel relaties
met de universitaire wereld dat men er van uit kan gaan dat de universiteiten
direkt of indirekt het intellectuele leven domineerden (p, 23-24), Daarmee
maakt hij zich er echter wel wat al te gemakkelijk van af.
Zeker voor de 17e eeuw kan men niet zeggen dat de universiteiten het
middelpunt vormden van het intellectuele leven, Hoewel Christiaan Huygens een graad behaalde (in de rechten overigens), heeft hij zich altijd een
zeer on-academisch natuuronderzoeker getoond, die niet alleen om sociale
redenen, zoals Frijhoff suggereert (p, 24), maar ook om intellectuele redenen
5. Deze fundamentele tegenwerping tegen de opzet van Frijhoffs studie schijnt al
tijdens de promotieplechtigheid gemaakt te zijn. Zie de bespreking van het boek door
W, Otterspeer in het Cultured Supplement van NRC Handelshlad, 13-3-1981.
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niet veel van de universitaire wetenschapsbeoefening moest hebben,' Descartes en Stevin hebben zich alleen maar pro forma als student ingeschreven
en zijn geen van beiden in de Republiek gepromoveerd. Spinoza had zo goed
als niets met de universiteit te maken en in het geval van Antoni van
Leeuwenhoek was het zelfs zo dat hoogleraren van naam als Ruysch en
Boerhaave naar hem toekwamen en niet andersom. Het oude denkbeeld dat
de universiteiten buiten de ontwikkeling van de natuurwetenschappen
stonden is zeker niet juist. maar het omgekeerde was evenmin het geval,'
Men moet Frijhoffs studie dus uitsluitend zien als een onderzoek naar
het aantal, de herkomst en de maatschappelijke positie van gepromoveerden
en niet als een studie van de maatschappelijke positie van de intellectuelen,
Om daarover lets te zeggen zou eerst een andersoortig sociaal-intellectueel
onderzoek uitgevoerd moeten worden. Waar behoefte aan bestaat is aan een
inventariserend overzicht van de soorten intellectuelen die in de 17e en 18e
eeuw in de Republiek te vinden waren: universiteitsgeleerden, ingenieurs,
landmeters, uitvinders, prive-geleerden, lectoren van genootschappen, liefhebbers, verzamelaars etc, Het materiaal voor een dergelijk typologisch
onderzoek is vaak reeds gepubliceerd. Doormans uitgave van octrooiaanvragen bij generale en gewestelijke Staten bevat een schat aan gegevens over
uitvinders, maar het wachten is nog steeds op een studie van de uitvinder als
maatschappelijk type.* Daarnaast zou het aanbeveling verdienen meer in
detail de verhoudingen te bestuderen tussen de verschillende soorten
intellectuelen, zoals die tussen academisch gevormden en autodidacten. Een
studie van de nogal ambivalente reactie van de geleerde wereld op het
fenomeen Antoni van Leeuwenhoek zou een voorbeeld kunnen zijn.' Pas als
6. R.S. Westman. "Huygens and the problem of cartesianism". in: H.J.M. Bos
e.a., eds.. Studies on Christiaan Huygens (Lisse: Zwets & Zeitlinger, 1980) 83-103, in het
bijzonder p. 98,
7. Met de feitelijke gegevens over de buiten-universitaire wetenschap in de 17e eeuw
blijkt Frijhoff niet altijd goed op de hoogte. Een niet geheel willekeurig voorbeeld is te
vinden op p. 28. In 11 regels over Isaac Beeckman en zijn Collegium Mechanicum vond ik
6 pertinente fouten: het Collegium was geen school, maar een vriendcnkring voor
zelfstudie, Beeckman is nooit predikant geweest, heeft niet bekend gestaan vanwege zijn
kennis van het Grieks (dat betrof zijn broer), is geen rector geweest van de Illustre school
te Dordrecht, heeft in J.J. Stampioen de Jonge geen medelid van het Collegium gehad
(dat betrof diens gelijknamige vader, de Oude) en zeker niet als 'docent' wiskunde,
sterktebouw en dubbele boekhouding. Zie: K. van Berkel, "Het Collegium mechanicum
van Isaac Beeckman", Spiegel Historiael 15 (1980) 336-341, Verder fronst men zijn
wenkbrouwen als men op p. 26 leest dat Descartes al bij zijn komst in de Nederlanden (in
1618 of in 1628?) de universiteiten van zijn denkbeelden 'zwanger' vond gaan.
8. G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de !6e-18e eeuw (Den
Haag, 1940), Enige aanvullingen zijn later verschenen.
9. Zie: K. van Berkel, "Intellectuals against Leeuwenhoek", in: L,C. Palm, H.A.M.
Snelders, eds.. Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723). Studies on the life and work of the
Delft scientist commemorating the 350th anniversary of his birthday (Amsterdam: Rodopi,
in voorbereiding).
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door zulke onderzoekingen enig overzicht is verkregen van het gehele
intellectuele veld kunnen uit onderzoekingen als die van Frijhoff, die slechts
een groep intellectuelen bestrijken, met recht conclusies getrokken worden
over de positie van de intellectueel in de vroeg-moderne samenleving. Als
Frijhoff zulke conclusies nu al heeft willen trekken, heeft hij op een
overigens bewonderenswaardige wijze voor zijn beurt gesproken.
SUMMARY
History of science and the new history of universities
The book under review deals with the number, geographical background and distribution
over the universities and faculties of all Dutch students that obtained an academic degree
between 1575 and 1814, It is an outstanding example, the first in the Netherlands, of the
new history of universities, being social history based on quantifiable data covering a long
period. Although it is an impressive work, its author has failed to say, as he set out to do,
anything definitive on the place of 'the intellectual' in early-modern Dutch society. He
was not able to do so, mainly because he neglected the differences between graduated
academics and non-university trained intellectuals.

