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Willem Frijhoff
WETENSCHAP, BEROEP EN STATUS TEN TIJDE
VAN DE REPUBLIEK: DE INTELLECTUEEL*
Over een bespreking als die vvelke K. van Berkel in dit tijdschrift van mijn
proefschrift heeft geschreven. kan een auteur zich eigenlijk alleen maar
verheugen: een uitmuntende .samenvatting. een scherp oog voor het
nieuwe. en tegelijk kritiek op wezenlijkc punten. zonder kommagezeiir.'
Zo'n kritiek heeft echter slcchts zin als zij tot discussie met de auteur en
eventueel tot correctie. bijstclling of aanscherping van zijn hypothesen
leidt. De artikelvorm waarin de recensie is gesteld en waarin naast kritiek
op de besproken studie ook een aantal (minstens implicicte) hypothesen
van de auteur voorkomen, nodigt nog eens extra tot reactie uit. Ik neem
de handschoen dus des te gretiger op. daar ik in de recensie twee
fundamentelc punten van misvcrstand bespcur die onmiddellijk rechtzetting behoeven: het cerstc punt betreft de verklarende kracht van het
sociaal-culturccl kader; hot tweede de definitie van de intellectueel.
Van Berkel vervvijt mij op de ecrste plaats dat ik geen duidelijk antwoord
geef op het probleem van de grote, schijnbaar cyclische fluctuaties van de
aantallen gepromoveerden tijdens de Republiek: elasticiteit van de arbeidsmarkt? functicverschuivingen? deinografische factoren? statusverhoging of -verlaging? Wei relativeert hij dit verwijt zcif reeds door te
vermoeden dat het materiaal hier ontoereikcnd was. Niet dat de bronnen
geheel en al zouden ontbreken. maar ze moeten nog worden bewerkt of,
•Reactie op: K. van Berkel,"Wetenschapsgeschiedenis en universiteitsgeschiedcnis nieuwe
stijl" [bcsprcking van W.Th.M. FriiholT. l.a socicte neerlandaise ei ses firadues. 1575-1814
(Amsterdam. 1981)]. Tijdschrifi voor de ge.schledenis der s^eneesktinde. nanmrwetenschappen. wiskimde en leehniek 5(1982) 89-9.'!.
I. MiJn rccenscnt is in noot 7ovorigens wcl erg streng ten aanzien van de inderdaad wat
vlot geschreven regels over Beeckman die. zoals in een noot vermeld. stcunen op diens
hier en daar niet erg diiidclijke biograt'ie door De Waard in NNBW VII. 84-88. alwaar
(kol. 86) ook dc verwijzing naar de verkeerdc Stampioen. De interprctatie van het collegium nu'chuniciim als school las ik uit NSBW 11. 1.157-1.1.S8. Van Berkels artikel daarovcr
was toen nog niet verschenen. en op zijn biograf'ic van Beeckman wachten wij nog met
smart. Beeckman mag dan geen prcdikant met standplaats zijn geweest. proponent was
hij bcslist wel: voor de gcmiddekic Franstalige lezer is het verschil lets aan de subtiele
kanl. Dat hij een kenncr van het Grieks was leidde ik af uit de hoogst ongebruikelijke
formule van het promotic-album van Caen, waar hij "graecarum litterariini praestantissimus" heet (Bibl. munic. de Caen. ms. Fol.-66. fol. 160 v"V Wellichi dus te veel eer, maar
zo'n reputatie komt toch niet uit de lucht vallen?
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waar het meer kwalitatieve documentcn betreft, tot een corpus worden
bijeengevoegd dat meer dan louter empirische of tocvalligheidswaarde
heeft. Een hels karwei. dat Jaren onderzoek vergt. Nog even geduld dus.
Overigens is de Franse historicus Pierre .leannin, die de sociaal-economische en demografische bronnen van dc Nedcrlandsc Republiek uitstekend kent. Van Berkel's mening niet toegedaan. In zijn bespreking van
mijn dissertatie suggercert hij dat ik met mijn hypothesen dc grcns van
het toelaatbare eigenlijk al overschrijd: de bronnen zouden te broos zijn,
met name op het gebied van de demografie. de zwakke stee van niet
gecentraliseerde of geiiniformeerdc bureaucratieen.Mijns inziens ligt het kernprobleem echter elders. Als wetenschapshistoricus verwacht Van Berkel van de sociaal-culturele geschiedenis een
eenduidig antwoord over het hoe en waarom van het maatschappelijk
kader waarin de wetenschap zich ontwikkelt. een kader dat hem steeds
weer opnieuw voor hinderlijke raadsels stelt. Maar zo'n antwoord is per
definitie niet te geven om de eenvoudige reden dat de ontwikkeling niet
eenduidig is geweest. Van Berkel heeft dit tcrecht in mijn proefschrift
gclezen. maar het ten onrcchte als een onvolkomenheid ervan opgevat.
De geweldige groei van het aantal gepromoveerde artsen en juristen' tot
circa 1675 suggereert op het eerste gezicht bijvoorbceld het bestaan van
een zich verruimende markt voor medische en juridische beroepen. Maar
we mogen niet vergeten dat de beroepsgebondcnheid van een academische opieiding toen veel geringer was dan in de industriele samenlevingen. waar men voor een vak studeert in plaats van voor. zoals men
toen zei. een staar. De toenmalige groei van de universiteiten kan
evengoed iets zeggen over de gevoeligheid voor een bepaald wetenschapstype of een bepaalde zienswijze van de werkelijkheid (een tendens die wij
nu 'modeverschijnsel' zouden noemen) of over het prestige van de
academische status als zodanig (vergelijkbaar met de enorme groei van de
lettercnfaculteiten enige dccennia gcleden: een run op een diffuus soort
wetenschap dat status verleent zonder duidelijke beroepsgerichtheid).
Tenslotte kan die groei nog versluicrcnd vverken, in zo\'erre als bijvoorbceld de 17e-eeuwsc advocaat sociale functies had die hij later verloor;
evenzo ondervond de 17e-eeuwse geneesheer veel minder directe concurrentie van de chirurgijn dan zijn 18e-eeuwse vakbroeder.
Al deze en nog andere factoren hebben op elkaar ingewerkt, maar niet in
dezelfde mate, niet steeds volgens een gelijk ritme en al evenmin overal op
dezelfde wijze. Wel blijkt uit alles dat de eersie helft van de ISe eeuw (en
2. Histoire dc I'education 14(:ipril 1982) 98-102.
3. Maar ook van niet-academischc medische beroepen als dat van chirurgijn. zoals ik in
een bijdragc aan het themanummer van het Tijdschrifi voor geschiedenis (198.'?) over de
.status van de arts binnenkort hoop te laten zicn. Zie verder W. Frijhoff. "De arbeidsmarkt voor academici tijdens de Republiek". Spiegel historiael 17/10(1982) 501-510.
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wellicht zelfs al de tweede helft van de 17e) niet alleen de tijd van
conjuncturele. maar ook van structurele verandcring in het karakter van
de opieiding tot de academische beroepen en het profiel daarvan is
geweest. In tegcnstelling tot wat Van Berkel suggereert, meen ik dan ook
aangetoond te hebben dat de omslag in de produktie aan academici van
de kust- naar de landprovincies al ver voor de patriottentijd geschiedde.
Dat is geen totaal ovcrbodige opmerking, want aan de hand van de
Zutphense case-study hoop ik te zijncr tijd te laten zien dat het milieu
waarin die omslag in de landprovincies plaatsvond, betrekkelijk nauw
aansloot bij de middeleeuwse gelettcrden-milieus uit die strekcn. maar
niet zonder meer kan worden gelijkgesteld met de patriottenkringen. De
ontwikkelingsritmen zijn met andere woorden gecompliceerder dan op
het eerste gezicht lijkt: de intellectuele herleving van de landprovincies in
de patriottentijd loopt wclisvvaar gelijk op met een rclatieve nccrgang van
Holland, maar — en daar ligt de valstrik waar een oppervlakkig lezer al
te gemakkelijk inloopt — ze komt daar niet causaal uit voort. Het is niet
zonder meer een zaak van interprovinciaal communicerende vaten of van
een simpele omkering van de brain-drain. Daarvoor was Noord-Nederland nog te weinig de gerneenschappelijkc ruimte die het thans is. De
causale band ligt veeleer in een vervangingsmechanisme van de elites
binnen de landprovincies zelf: de nieuwe milieus (maar waren de
patriotten daar steeds zo nieuw?) zetten zich af tegen en bouwen voort op
een noodzakelijk eerder herstel dat door de bij oudere ontwikkelingen
aansluitende regeringskringen was gerealiseerd.
De moeilijkheid bij dit alles is dat wij. afgczien van levensdata en wat
gegevens van bureaucratische aard (burgerschap. bezitsstructuur. af en
toe een belastingkohier). voor het eind van de 18e eeuw. wanneer de
praattijd van het ego-document losbarst, zo bitter weinig weten van de
concrete beroepsuitoefening van de grote massa artsen en advocaten.
Niet van de paar honderd kopstukken. wier geschriften en activiteiten in
wetenschapskring de lezers van dit blad nauwelijks meer voor raadsels
zuUen stellen. maar van de tienduizenden geneesheren en pleiters die het
alledaags beeld van de academicus bepaalden en waarvan het niet eens
zeker is dat ze de geschriften van hun wetenschappelijkc collega's (op
enkele bestsellers na) eigenlijk wel lazen. Een tekst als van LTsbrand van
Diemerbroeck, die ons in 1635-36 meesleept op een boeiende ronde
ziekenbezoek langs 120 patienten in het door de pest besmette Nijmegcn,
vormt een uitzondering, al was het maar vanwege de onalledaagsheid van
het ziektebeeld en de persoonlijkhcid van de auteur.'' Als Utrechtse
4. IJ. van Diemerbroeck. /)(• pcstc lihri IV. iruculenlissimi morbi hisloriam ratione et
expehentia confirmalam exhibenies (.Arnhem, 1644). mcermalcn herdruki en later in het
Nederlands verschenen onder dc titcl Tracwal over de pest.
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burgemeesterszoon had hij de artsenij immers niet omwille van status of
levensonderhoud hoevcn te kiezen. maar voelde hij er kennelijk een
intense roeping toe. Hij wijdde zich dan ook met hart en ziel, en in dit
geval met gevaar voor eigen leven. aan zijn patienten. Maar was dat
eigenlijk wcl steeds het geval? Oefende de arts zijn beroep wel altijd uit?
Het niet onaanzienlijk aantal te Amsterdam gevestigde medicinae doctores dat niet in de door het Collegium niedicum naar het schijnt toch.
zorgvuldig bijgehouden lijst van praktizerende artsen voorkomt. moet in
dit opzicht tot een terughoudend antwoord manen. Rentenieren was voor
velen een hogere waarde dan werken.
Tevens komt het mij voor dat. wat dc artsen betreft, het voortwoekerend corporatisme de kwaliteit van de medische praktijk niet ten goede
moet zijn gekomen. In de 18e eeuw bleven de geneesheren en chirurgijns
om sociale. corporatieve redenen tot een verstarde opdeling van het
medisch arbeidsveld gedwongen, die door de ontwikkeling van de
geneeskunde intussen zoniet was achterhaald, dan toch minstens impliciet ter discussie gesteld; of liever gezegd, die omsloeg in het voordeel van
de chirurgijns die als scmi-ambachtslieden gemakkelijker dan de 'vrije',
maar niet zelden hongerende medici invoegbaar waren in het zich
bureaucratiserend geneeskundig verzorgingspatroon van de Republiek,
en aan de verbeterina van wier professionele. ook theoretische kennis de
gepromoveerde artsen vanaf de 17e eeuw nota bene zoveel hadden
gedaan. Het komt dan bijvoorbceld tot de een eeuw eerder om statusredenen absoluut ondenkbare situatie, dat bijna een op de drie medicinae
doctorcs die zich tussen 1767 en 1795 voor het toegangsexamen tot het
ambt van chirurgijn major in het Staatse legcr presenteerdcn, om gebrek aan
zowel theoretische kennis als praktische bekwaamheden werd afgewezen.'
Artsen die het onderspit dolven voor chirurgijns! Professor Tulp moet zich
in zijn graf hebben omgedraaid. en hij niet alleen. Maar binnen de stijgende
beroepsgroep van de chirurgijns groeit dan zelf weer een meer op sociale dan
professionele gronden berustend corporatisme dat zijn fraaiste uitdrukking
vindt in de Geneeskundige Staatsregeling van 1818 met haar ingewikkelde
bevoegdheidshierarchie.
Dit wisselend samenspel van componenten:
- beroepstechnische of wetenschappelijkc (de vakbekwaamhcid als zodanig
en het opleidingsaspect),
- corporatistische (aanscherping van het beroepsprofiel, positieve en negatieve afbakenina tegenover concurrerende beroepen).
- sociale (het beroepsprestige, en de manier waarop daar munt uit kan

.s. G,,A. 's-Gravenhagc. Archicf Prov. conmiissic voor geneeskundig onderzoek en
toevoorzigt. behecrsnr. ?66.

worden geslagen: geldclijk. via huwelijk of publiek ambt. door maatschappelijke stijging of daling van de ene generatie op de andere),
- en demografische (de arbcidsmarkt).
waarbij dan nog moeilijk te waardercn regionale verschillen komen (we
weten nu waar de academici vandaan kwamen. maar wat weten we van hun
migratie?), maken voorzichtighcid ten aanzien van stellige, eenduidige
uitspraken meer dan noodzakelijk. En we dienen ons eveneens te hoeden
voor een overdreven, zeg maar gerust wat naieve nadruk op vakinhoudelijke
aspecten bij de bestudering van de wetenschaps- en beroepsontwikkeling.
Meer dan door succesvolle bestrijding van ziekten — is daar vcior het eind
van de hier besproken periode wel ooit sprake van geweest? — wordt het
prestige van de medicinae doctor bepaald door een reeks sociale en sociaalculturele elementen.
Noemen we als bclangrijkste daarvan:
- een vijfvoudige maatschappelijke consensus over de prioriteit van geestes- op handarbeid. van het weten op het kunnen. van het innerlijk op het
uiterlijk. van het vrije op het gebonden beroep, van het oiium op het negolium:
- de behciefte aan een medische rede (discours. ratio) die, al zit ze er ook
falikant naast, minstens ogenschijnlijk structuur schept in een steeds weer
door het onvoorziene overvallen praktijk, en die de empiric tot wetenschap weet te benoemcn;
- fundamenteler nog, de als geruststellend ervaren opdeling van het totaal
aan maatschappelijke functies over een aantal specialisten (die van het
lichaam, de ziel, het woord, en meer in het bijzonder van het externe en
het interne lichaam, van afzonderlijke Icdematen en organen...). die
maatschappelijke status ontlenen aan de gedelegeerde, maar binnen eigen
bereik soevereine deelverantwoordelijkheid die de samenleving hen toekent.
Dat zo'n specialist af en toe ook eens een echt professioneel succes behaalde,
was voor hem persoonlijk meegenomen (en vormde de grondslag van individuele faam), maar was op zichzelf niet constitutief voor het beroepsaanzien
van de groep. Dergelijkc argumenten speelden veeleer in negatieve zin,
namelijk zo gauw de sociale verschillen tussen de subgroepen van de
medische sector de professionele verre overstegen. De maatschappelijke
status van de hogere subgroep (b.v de gepromoveerde artsen) was in dat
geval veel aanzienlijker dan zij op grond van haar empirisch door ieder
constateerbare vakkennis of kunde verdiende. zodat zij het goed recht van
haar sociale pretenties niet meer aannemelijk kon maken. Dat leidde niet
alleen tot spanningen tussen de subgroepen, maar lokte ook kritiek en satire
van buiten de medische sector uit. De krisis van het artsenberoep in de 18e
eeuw, die zich, naar het mij voorkomt, uit in een relatieve statusverlagine ten
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aanzien van niet alleen de juristen. maar ook de stijgende predikanten en
chirurgijns. moet in dat licht worden geinterpreteerd.
Wat ik met andere woorden wil stellen. is twecledia. Ten eerste bewegen
wetenschaps- of intellectuele geschiedenis en sociaal-culturele ontwikkeling
zich elk van beide in een relatieve autonomic. Weliswaar met talrijke
raakpunten en in wijder of nauwer geschakeld verband, maar zonder
dwingende. onmiddellijke samenhang. Zo'n rechtlijnige causaliteit is tot nu
toe veelal op een te vanzelfsprekende en te weinig kritische wijze gepostuleerd, alsof een paar cartesiaanse zwaluwen op een hogeschool (al was het
ook de Leidse) voldoende zouden zijn geweest om de halve Republiek op
slag 180 graden te doen zwenken. Uiteraard ontken ik niet dat diezwenking
plaats zou hebben gevonden, maar ik betwijfel ten sterksteof dat uitsluitend
van dat zwaluwenest komt. Vandaar mijn wat frivole opmerking over de
cartesiaanse quasi-zwangerschap. Ik bedoelde daar slechts mee dat intellectueel succes een bestaande .sociaal-culturele voedingsbodem vcronderstelt die
we, wat Noord-Nederland betreft, empirische gerichtheid of (vanuit sociaalgeografische en sociaal-economische voorwaarden groeiend) mechanicisme
zouden kunnen noemen. Ideeen vatten niet louter in abstracto post, maar
spelen in op waarnemingen, gevoelens, een mentaliteit, een habitus. Als
geordende interprctatie van onbewust rondspelende waarnemingen, of als
individuele gevolgtrekking uit een intellectuele redenering kan een idee
volkomen persoonlijk en nieuw zijn. Dc intellectuele geschiedenis heeft tot
taak die zaken uit te pluizen door bestudering van de intellectuele ontwikkeling zelf (dus inhoudelijk). van de informatiedraaers (geschriften. persoonsgeschiedenissen) en van de circulaticpatronen (instellingcn, kringen, netwerken van correspondenties, enz.). Willen ideeen in de samenleving echter iets
meer doen dan in besloten geleerdenkring rondzwermen (en dat doen ze),
dan treedt een ingewikkeld herkenningsmechanisme in werking dat veeleer
van sociaal-culturele aard is: een vaag. voorwetenschappelijk besef van (of
verlangen naar) de werkingskracht van die ideeen, modetrends, prestigeoverwegingen, concurrentiedwang. corporatisme en in het uiterste geval
revolutie drijven dan, geruggesteund door een veel bredere mentaliteitsverandering, zo'n ideologic (van weike aard ook) in de samenleving door.
Hoe dat overdrachts- en veranderingsproces precies in zijn werk gaat, is
zonder een echt interdisciplinaire aanpak niet uit te maken. Daarbij hebben
zowel de intellectuele als de sociaal-culturele geschiedenis een stem in het
kapittel. maar zij niet alleen. Sociaal-economische factoren, mentaliteitsaspecten, individueel- of collectief-psychologische dimensies zijn evengoed
medebepalend voor het ontstaan en het maatschappelijk succes van ideeen.
En dan blijf ik hier voor het gemak nog maar bij het meest simpele
circulatiemodel, namelijk dat van de ideeifn op wetenschappelijk gebied die,
in specialistenkring opgekomen, gaandeweg met succes worden gevulgariseerd en dus in bredere kring gemeengoed worden. Het zai duidelijk zijn dat

de circulatie gewoonlijk veel ingewikkelder paden volgt en bijvoorbceld ook
de omgekeerde weg kan bewandelen. ook al vormen corporatistische
houdingen vaak een afdoende hinderpaal voor de wetenschappelijkc opvangst van denkgoed uit hetzij niet-wetenschappelijke kringen. hetzij andere
vakgebieden. Zie bijvoorbceld de afwijzing, in historische kring, van de
"metabletica" van de psychiater J.H. van den Berg, weIke thans in
nauwelijks gewijzigde vorm met gejuich wordt binnengehaald onder de
wimpel van een "historicus" als Philippe Aries. Tenslotte is ergens op het
circuit zelfs kortsluiting mogelijk, zodat een idee niet tot wetenschappelijkc
uitwerking of meer algemeen-maatschappelijk relevante resultaten leidt.
Bij deze noodzakelijk grofmazige overwegingen sluit mijn tweede stelling
aan. Het is namelijk per definitie onmogelijk om de in mijn dissertatie
geschetste, hier slechts kort aangestipte sociaal-culturele ontwikkelingen tot
een enkele factor te herleiden. Ik ontken allerminst dat er (wisselende)
dominanten in het spel zijn. maar ik aarzel niet te stellen dat een sociaal- of
wetenschapshistoricus die pretendeert alles op een factor terug te voeren,
een kwakzalver is. En ik zou er bijna aan toevoegen: het bewijs daarvoor is
dat hij bij het publiek succes heeft. maar ook dat is natuurlijk een onzuiver
argument. Maatschappelijke en persoonlijke relaties zijn te interdependent
en te veelvormig, kennen te veel niveaus en kruispunten om dat soort
monomane gevolgtrekkingen te gedogen. Daar ligt mijns inziens het grote
probleem van de huidige, internationale golf van historische vulgarisatie, die
klaarheid verwart met eendimensionele simplificatie, een ontwikkeling
waaraan de marketingspecialisten van de uitgeversconcerns niet geheel
vreemd zullen zijn. Een onderzoeksgebied waarop dergelijke interpretaties,
die heel een complexe ontwikkeling tot een enkele factor willen herleiden, op
het ogenblik welig tieren, is dat van de heksenvervolging. Keer op keer vindt
men daarvoor een magische "counter-culture" (als een soort negatieve
afspiegeling van de "dominante" cultuur), de religie zelf, het kapitalisme,
antifeminisme. machtsdrift, sadisme, ja recentelijk zelfs de syfilis als allesbeheersend verklaringsmotief naar voren gebracht.' Dit voorbeeld is extreem,
zoals het thema zelf. Maar in meer gematigde vorm treft men de tendens om
een bepaald motief, een ontwikkeling of zelfs een wetenschapstak een
overdreven verklarende status toe te kennen overal aan. Ik wil overigens
allerminst beweren dat mijn recensent zich daaraan zou bezondigen. Alleen
proef ik uit zijn teleurstelling over het feit dat mijn studie die vastigheid niet
biedt, dat hij er minstens in het negatieve toch wel op gehoopt had. Vandaar
deze beginselverklaring, die vanwege de betrekkelijke nieuwheid van de
aanpak wellicht niet overbodig is.

6. Vgl. W. Frijhoff, "De Kerk en de hcksen: troebel water", te verschijnen in Archief
voor de geschiedenis van de katholieke Kerk in Nederland 25/1(1983).
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Het tweede, veel fundamenteler punt van kritiek dat Van Berkel in zijn
recensie uit. betreft de opzet van mijn studie en meer bepaaldelijk de
begrenzing ervan. Inderdaad had ook de Tilburgse hoogleraar dr. A.C.
Zijderveld tijdens dc promotieplechtighcid al opgemerkt dat ik weliswaar
bedoelde over intellectuelen te schrijven, doch het in feite slechts over
gepromoveerde academici had. Hij zag dus een discrepantie tussen doelstelling en uitkomst. Ik heb toen geantwoord dat hier een voor een Nederlander
bijna onvermijdelijk misverstand ligt, aangezien het Frans, de taal waarin
mijn dissertatie is geconcipieerd en geschreven, geen tegenhanger kent van
ons 'academicus'. Een 'academicien' is namelijk een lid van een geleerd of
cultured genootschap. terwijl als 'universitaire' slechts leden van het
universitair docentencorps worden aangeduid. Ik heb me daarom aangesloten bij het onder Franse historici gangbare taalgebruik en diegenen als
intellectuelen beschouwd die zowel een voltooide academische opieiding
hadden genoten als een intellectueel beroep geacht werden uit te oefenen,
waar (in een zekere vrijheid verrichte) hoofdarbeid de kern van uitmaakte
(p. 2). dat wil zeggen in feite hoofdzakelijk de juristen, de gepromoveerde
geneesheren, de predikanten en de hoogleraren. De leraren van het middelbaar onderwijs (Latijnse en bepaalde Franse scholen) zouden daar gewoonlijk wellicht kunnen worden bijgevoegd. maar die categoric is niet onmiddellijk grijpbaar langs de seriele weg waaraan ik om methodologische
redenen steeds heb vastgehouden. Daarnaast heb ik uitdrukkelijk gesteld
dat ook buiten de universiteit en de intellectuele beroepen uitzonderingsgewijs enkele personen konden worden gevonden die wij wellicht als intellectueel zouden beschouwen — ik noemde Spinoza en Van Leeuwenhoek —en
vooral dat aan het eind van de achttiende eeuw in groteren getale een nieuw,
meer natuurwetenschappelijk of technologisch georienteerd type intellectueel zonder academische opieiding (zij het allerminst zonder fw/sjp opieiding!)
naar voren komt.' Ik zou het ondanks de onvermijdelijke vaagheid van de
definitie bij dit antwoord kunnen laten, ware het niet dat Van Berkel zelf een
heel onderzoeksprogram ontwerpt en bij zijn empirische opsomming van
wie hij allemaal tot de groep vroeg-moderne intellectuelen rekent een paar
methodologische fouten maakt die dringend rechtzetting behoeven, omdat
zij de begripsinhoud van en de relatie tussen intellectuele en sociaal-culturele
geschiedenis raken, Tegelijk za! mijn eigen standpunt daarmee wat duidelijker
worden,
7. Het spreekt vanzelf dat de situatie rond 1800 gecompliceerder is aeworden dan ten
tijde van het betrekkelijk evenwicht dat ruim een eeuw eerder was bereikt. Zo zou de
vorming van allerlei geleerde natuurwetcnschappelijke genootschappen vanuit sociaalculturccl oogpunt gezien kunnen worden als een strategic van tegenwicht tegen (en zo
mogelijk verdringing van) de vcrstard gcachtc gelcttcrdcncultuur van de universiteiten,
voorzover het tenminstc niet om dezelfde kringen gaat. Aangezien deze reactie slechts tot
theoricvorming bedoclt bij te dragen. ga ik daar verder niet op in.
•
,.
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Weinig termen hebben in de sociale wetenschappcn trouwens tot zoveel
verwarring aanleiding gegeven als die van 'intcllectueer. ondanks of misschien wel juist door de onmiddellijke herkenbaarheid van het woord in
vrijwel alle talen, die een overal gelijke begripsinhoud suggereert.*" Op
zichzelf hoeft dat niet te verbazen. In de statushierarchie van de westerse
samenlevingen is de intellectueel als regel hoog ingeschaald. Wie aannemelijk kan maken dat hij een intellectueel is, ontleent daaraan een groot
prestige. Niet weinigen staan er dan ook om te dringen en proberen zich
langs allerlei wegen de objectieve of vermeende atiributcn van de intellectueel toe te eigenen. De titelzucht (een van de opmcrkelijkste constanten van
de Nederlandse geschiedenis van de zestiende eeuw tot op de huidige dag) en
het verlangen om tot de vrije beroepen geacht te worden te behoren, moeten
minstens voor een deel in dat licht worden geinterpreteerd. Die slinkse
toecigening van kenmerken is mogelijk omdat het woord 'intellectueel' in
werkelijkheid niet eenduidig gedetJnicerd is. Om te beginnen is het een
recente term. Uitzonderingen bij Benlowes en Lord Byron daargelaten, is
het woord pas in de tachtiger jaren van de vorige eeuw door Franse auteurs
als Leon Bloy en Georges Clemenceau als zelfstandig naamvvoord gebruikt
gaan worden en heeft het vandaar, geruggesteund door het Russische
'intelligentsia', de rest van de wereld veroverd,' Elk gebruik van de term
'intellectueel' voor de periode voor 1880 vormt dus eigenlijk een anachronisme,
Betckent dit dat eike historicus het woord dan maar zou mogen invullen
zoals het hem goeddunkt? Natuurlijk niet, als we geen tweede Babel willen
bouwen. Maar al evenmin omdat. als het woord al ontbrak, de vroegmoderne samenleving wel degelijk notie had van het bestaan van een
bepaald soort intellectueel. Hoe moeten we dit zien? Aangezien de term
'intellectueer niet dwingend aan een bepaalde beroepsgroep is gekoppeld, is
de invulling ervan in de verschillende landen ook thans nog verre van
identiek: is de Duitse intellectueel nagenoeg steeds op een universiteit (hoe
klein en schamel ook) werkzaam, in Frankrijk wordt lang niet iedere
universitaire loonslaaf als intellectueel erkend, maar heeft de term veeleer te
maken met actief sociaal-cultureel en sociaal-politiek engagement, gekoppeld aan een ideologische motivering. In beide, vrijwel lijnrecht tegenover
8. Zie hv. de zeer uiteenlopende teksten in de reader van G.B. de Huszar ed.. The
Intellectuals: A Controversial Portrait (Chicago, 1960).
9. The Oxford English Dictionary V (Oxford 1933) 369. s.v.: W.M. .lohnston, "The
origin of the term 'intellectuals' in French novels and essays of the 1890s". Journal of
European Studies 4/1(1974) 43-56. Over dc Franse intellectuelen recentelijk: F. Bourricaud, Le bricolage ideologique: essai sur les intellectuels et les passions democratiques
(Parijs. 1980). Het ontstaan van de intellectuelen als herkenbare groep in Engeland wordt
geanalyseerd door T.W. Heyck, The Transformation of Intellectual Life in Victorian
England (Londen. 1982).
, .
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elkaar staande gevallen is de intellectueel niet iemand die zichzelf deze
kwaliteit aanmatigt, maar die zich. op grond van objectieve criteria, herkend
ziet als behorend tot wat we de statusgroep van de intellectuelen mogen
noemen. Tot die criteria behoort steeds. weIke definitie men ook hanteert,
het bezit van wat Pierre Bourdieu het symbolische of intellectuele kapitaal
heeft genoemd, dat wil zeggen een habitus van intellectuele arbeid. verworven door opvoeding (milieu), studie of positie. Het woord habitus is hier
essenticel. Het gaat niet om een toevalligheid.sgebeuren. Niemand zaI een
lopende-band-werker die in een helder ogenblik een miljoenen besparende
suggestie in de ideeijnbus van zijn bedrijf weet te stoppen, als een intellectueel beschouwen. Het criterium is van meer algemenc. objectieve, constant
herkenbare aard. Kortom. het is een 50f/aff/-culturele maatstaf.
Een tweede. in enigcrlei vorm door vrijwel alle definities vereist criterium
is dat. zoals Louis Bodin het iiitdrukt. niet alleen de occupations (arbeid),
maar ook de preoccupations (geestelijke gerichtheid) van het individu
"essentiellement de I'ordre de la reflexion" moeten zijn.'" Niet alleen zijn
maatschappelijke bezigheden, maar ook zijn (daarmee al dan niet samenhangende) culturele functies dienen dus een overwegend intellectuele inslag
te hebben. Concreet betekent dit dat bijvoorbceld bedrijfsmanagers en
hogere ambtenaren, die vanwege hun opieidingsniveau en positie volgens
het eerste criterium vaak tot de intellectuelen zouden kunnen worden
gerekend," in feite gewoonlijk niet als zodanig worden beschouwd omdat zij
op praktijkgeorienteerde besluitvorming. niet op verwetenschappelijking,
theoretisering of speculatieve reflexie in weIke vorm ook gericht staan.
Als we nu tot de vroeg-moderne samenleving terugkeren, valt niet moeilijk
in te zien welke groeperingen aan dit dubbele criterium beantwoorden. Een
habitus van intellectuele arbeid in verbinding met een intellectuele preoccupatie wordt uitsluitend gevonden bij die beroepsgroepen die een academische vorming hebben genoten: de medicinae doctores (tegenover de
ambachtelijke chirurgijns), de gepromoveerde juristen (tegenover de
slechts op rechtspraktijk gerichte notarissen en procureurs), de priesters en
predikanten die het Woord interpreteren (tegenover de katechisten en
ziekentroosters die het alleen overdragen), de praeceptores van middelbaar
niveau die creatief bezig zijn met de letteren (tegenover de uitsluitend
onderwijzende schoolmeesters), de hoogleraren tenslotte. Deze conclusie
sluit aan bij de prestigeschaal die de sociale gelaagdheid van de vroegmoderne samenleving kenmerkte. Ik vermeldde hierboven reeds de consensus
over het als wezenlijk beschouwde onderscheid tussen lichamelijke of
10. La Grande Encyclopedic Larousse XI (Parijs. 1974) 637.
11. De socioloog A.W. Gouldner. The Future of Intellectuals and the Rise of the NewClass (Londen. 1979) onderscheidt hen van de intellectuelen met de term 'technical
intelligentsia'.
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handarbeid en geestesarbeid. Het wordt door een tweede, sociaal gesproken
even wezenlijk onderscheid overlapt. namelijk dat tussen toeaepaste of
uitvoerende artes enerzijds. en de op een hogere trap staande literae
anderzijds. Tegenover de artifex. waar, in de nobcle zin van het woord. ook
de ingenieur en de architect onder \allen. staat de literatus. de voorganger
van onze 'intellectueer. maar in de vroeg-moderne samenleving steeds een via
het Latijn geschoolde academicus. De discussie over het overschot aan
academici die zowel in Engeland en Frankrijk als in Duitsland heel de 17e en
18c eeuw een topic blijft. betreft uitdrukkelijk die literati.'- En zo vaak als de
Repuhlique des Lettres niet-acadcmici onder haar leden telt, betreft dat
mensen die er door hun maatschappelijke .status boven staan (adel), zich
door arbeid of positie een gelijkwaardige intellectuele habitus hebben
verworven (uitgevers, schoolhouders), of zich als autodidact door een
uitzonderlijke eruditie hebben doen kennen. Kortom, rarae aves als Spinoza
en Van Leeuwenhoek — uitzonderingen waaraan heel de toenmalige kring
van literati zich al vergaapte. zoals Van Berkel tcrecht vermeldt, zonder
blijkbaar de draagwijdte van die opmerking te beseffen."
Het is dan ook allerminst een toeval dat de tocgepaste en de voorlopcrs van
onze technische wetenschappcn aan de academies ceuwenlang nooit meer
dan lectoren (dus geen volwaardige hoogleraren) hebben gekregen. Ingenieurs en landmeters werden weliswaar niet als simpele ambachtslieden
beschouwd. maar waren toch geschoolden van een lagere staat dan de
academici. Een 17e-eeuwse landmeter als een intellectueel beschouwen is in
het beste geval een anachronisme: zo'n man was een technicus. niet minder.
maar ook niet meer. En gewoonlijk was hij bovendien nog een ambtenaar,
wat het er niet beter op maakte. De opieiding van dergelijke technici werd
ten dele geduld, ten dele georganiseerd (en gecontroleerd!) door de universiteiten, maar daar niet echt in geintegreerd. Inzet zowel als motivering van
12. Zie voor een kritische analyse van deze discussie: W. Frijhoff, "Surplus ou deficit?
Hypotheses sur le nombrc reel des ctudiants en .Mlemagne a Pcpoquc moderne (15761815)". Francia. Forschungen zur wesicuropdischen Gcschichic 7( 1979) 17.3-218. Verder: R.
Chartier. "Espace social et imaginaire social: les inlcllectucls frustres au XVlIe siecle".
Annales ESC 37/2(1982) 389-400.
13. Maar Van Leeuwenhoek is in zijn eigen tijd nooit als een intellectueel beschouwd,
slechts (en vaak enigszins neerbuigend) als een begaafd instrumentmaker en een kundig
ontdekker. Zie verder K. van Berkel. "Intellectuals against Leeuwenhoek: Controversies
about the methods and style of a self-taught scientist", in L.C. Palm & H.A.M. Sneldcrs
ed., Antoni van Leeuwenhoek 16.^2-1723 (Amsterdam. 1982) 187-209. voor zijn groeiende
verbittering ten aanzien van de statusgroep van dc academici waar hij. alle feitelifk
prestige ten spijt. siructureel ml blecf buitcngesloten. Van Lecuwenhocks levcnsgeschiedenis vormt een sprckend bewijs van dc invloed van maatschappelijke status op
wetenschappelijk werk. Opname in hcl acadeiriisch circuit had Van Leeuwenhoek
psychisch wellicht in staat gesteld om de theoretische achtcrgrond waaraan het hem, zoals
Van Berkel aantoont. bcslist niet ontbrak. op adequate wijze uit le werken.
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het verschil tussen beide sectoren {literati versus technici en hoger gekwalificeerde ambachtslieden) was een sytitholische vaardigheid, namelijk dc kennis
van het Latijn. De bittere strijd tussen artsen en chirurgijns draait steeds
weer om dat punt, terwijl dc apothekers zich juist om hun (vaak uiterst
oppervlakkige) kennis van het Latijn als een scharnier tussen ambacht en
intellectueel beroep beschouwen. Technische kennis werd in het Nederlands
overgedragen. rationalisering en wetenschap geschiedde in het Latijn. Echt
wetenschappelijkc motieven zijn. zeker vanaf dc zestiende eeuw, voor dat
onderscheid niet meer aan te xoercn: het \alt niet in te zien waarom men wel
in het Latijn over kegelsncde en driehoeksmeting kon filosofercn. maar geen
dijkbouw kon onderwijzen. Het verschil is sociaal en als zodanig hewusi
gewild. De vroeg-moderne universiteit met haar uitdrukkelijk Latijnse
opieiding vormt niet alleen. en zelfs niet op de eerste plaats. een opleidingsinstituut, maar een socialisatiemechanisme dat een elite van literati produceert die (als regel) de intellectuele habitus monopoliseert. Ik aarzel niet te
stellen dat de vroeg-moderne n/p?-academicus die als intellectueel kan
worden beschouwd. puur uitzondering is, een groep van ten hoogste enkele
honderden op een sector van tienduizenden. En dan nog gewoonlijk een
vroege uitzondering (Stevin bijvoorbceld) in een wordend gemenebest.
Intellectueel gezien wellicht een handvol belangrijke geleerden, maar sociaal
gesproken (en daar gaat de discussie over de status van de intellectueel om)
een te verwaarlozen marge. Wat Van Berkel wil als hij naar de ingenieurs,
landmeters, uitvinders, liefhebbers en verzamelaars verwijst, is ofwel een
typologie van maatschappelijke functies. ofwel een valorisatie van het
netwerk van maatschappelijke relaties dat tot het ontstaan van ideeen leidt
— een onderzoeksprogram met de urgentie waarmee ik volledig kan
instemmen. Maar het gaat daarbij om technici van dc artes. van de vind-. de
toepas-. de verzamelkunde. om met aardige, soms nuttige ideeen fladderende liefhebbers, niet om intellectuelen, Lodewijk XVI was verzot op fijnsmederij en repareerde bckwaam en hartstochtelijk klokken. maar, koning
als hij was. dat maakte hem nog niet tot een intellectueel. hoogstens tot een
begaafde knutselaar. Het ging in mijn dissertatie om status en habitus, niet
om functies en bezigheden, of kennis. Een erudiet is nog niet zonder meer
een intellectueel, en niet iedere intellectueel is erudiet.
In de 18e eeuw verandert de situatie. Het beroepsprofiel van steeds hoger
geschoolde technici zoals de chirurgijns, ingenieurs en architecten wordt dan
geleidelijk verrijkt met rationaliserende, wetenschappelijk concipierende of
dirigerende functies, De architect heeft het in dit opzicht gemakkelijker
gehad dan de chirurgijn. die in een scherpe concurrentiepositie met de
geneesheer verkeerdc. of de ingenieur. die gehinderd werd door zijn
afhankelijkheid van de overheid. Via professionalisering en arbeidsdeling is
het architectenberoep geleidelijk het ambachtelijk bouwbedrijf uitgegroeid
en de semi-intellectuele status van het moderne vrije beroep binnengegle-
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den.''' Wat betreft de ingenieur. die aan bepaalde universiteiten (Franeker.
Groningen) een graad kon halen, heb ik die ontwikkeling ook uitdrukkelijk
in mijn dissertatie vermeld (p. 287). Maar bij het sluitingsjaar van mijn
onderzoek, namelijk in 1814, is het bcslist nog niet zover dat uit die beroepsgroepen dan een nieuwe intellectuele .s/om^^roc/) is gegroeid.'^ Als dat
onderscheid duidelijk is, is het doel van deze reactie bereikt.
SUMMARY
Science, profession and social status in the Dutch Republic: the intellectuals
In an earlier issue of this journal K. van Berkel expressed his criticism of the author's
doctoral dissertation on the social status of intellectuals in the period of the Dutch
Republic. The authors aims at refuting his adverse comment by emphasizing that the
relationship between intellectual history and socio-cultural history is a very complex one:
evolutions in this field cannol be reduced to one single factor (such as. for example, the
economic, social or scientific development).
Secondly the author opposes his critic's assumption that there could have been something
like a "non-university trained intellectual" in early-modern Dutch society. The notion of
an "intellectual" does not refer to individual erudition or technical knowledge, but to
social status. Only university training granted such status during the Dutch Republic:
intellectuals were literati, i.e. members of the learned professions.

14. Zie D. Roche. "L'intcllectuel au travail". Annales ESC 37/.3(1982) 465-480. met
name 466-467.
15. Zie voor de ontwikkeling van het moderne ingenieursberoep: H. Lintsen. Ingenieurs in Nederland in de I9e eeuw: een streven naar erkenning en macht (Den Haag.
1980); G. Ahlstrom. Engineers and Industrial Growth (Londen. 1982): F. Beland. "Du
paradoxe professionnel: niedccins et ingenieurs des annecs \%0Q'". Archiveseuropeennesde
sociologie 17/2(1976) 306-330, vooral 319-324, waar het ontstaan van dc Franse 'ingenieur
erudit', word! geschctst zonder dat hij daarmee onmiddellijk tot intellectueel wordt
verklaard.

