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AMERIKANISERING VAN DE NEDERLANDSE UNIVERSITEIT? 
DE CHEMICUS H.R. KRUYT 

OVER HOGESCHOOL EN MAATSCHAPPIJ (1931) 

Inleiding 

Sinds de tweede wereldoorlog is het hoger onderwijs in Nederland in steeds 
sterkere mate omgebouwd naar Amerikaans voorbeeld. Gold in de 19e eeuw 
de Duitse universiteit als het ideaal van de universitaire organisatie, in de 20e 
eeuw is daar het Amerikaanse model voor in de plaats gekomen. De invoering 
van de twee-fasenstructuur, de versoepeling van het personeelsbeleid, de 
toenemende financiering door de private sector en — om lets heel anders te 
noemen — de invoering van multiple choice toetsen en het studiepunten-
systeem zijn even zovele voorbeelden van een soms sluipende, soms bewust 
doorgevoerde amerikanisering van het universitaire onderwijs.' 
Zoals bij vrijwel alles wat in Europa uit Amerika is overgenomen, ligt ook bij 
deze ontwikkeling het begin niet in de na-oorlogse periode, maar daarvoor, in 
het interbellum. Weliswaar is het systeem van hoger onderwijs pas na de 
oorlog, en eigenlijk pas goed sinds de jaren 1970, daadwerkelijk geher-
structureerd naar Amerikaans voorbeeld, maar de eerste gedachten over het 
introduceren van Amerikaanse elementen dateren al uit de jaren twintig en 
dertig. De belangrijkste bijdrage aan die gedachtenvorming was afkomstig 
van de Utrechtse hoogleraar in de scheikunde, H.R. Kruyt, die in 1931 met 
zijn brochure Hooge School en Maatschappij de gemoederen danig in 
beroering bracht. 

Kruyt over de universiteit en maatschappij 

Hugo Rudolph Kruyt, die sinds 1921 gewoon hoogleraar in de fysische 
chemie in Utrecht was en die daarvoor behalve in Utrecht ook korte tijd in 
Groningen had gedoceerd, geldt als een van de grondleggers van de moderne 
colloidchemie.^ Hij breidde het Utrechtse Van 't Hofflaboratorium uit met 

*Instituut voor Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 716, 9700 AS 
Groningen. Bij het verzamelen van materiaal voor dit artikel heb ik hulp ondervonden van 
mw. I. van Houten, dr. B. Theunissen en drs. H. de Vries. Zij kunnen zich verzekerd weten 
van mijn dank. 

1. Over de na-oorlogse ontwikkelingen verschijnt binnenkort: H.A. Becker en A. 
Beekes, Universiteiten en hun menselijk kapitaal. 
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een aparte afdeUng voor de coUoidchemie en schreef gezaghebbende 
leerboeken zoals Colloids. A textbook (1927). Maar in zijn werkzaamheden 
beperkte Kruyt zich nooit alleen tot de zuivere wetenschap; ook de toegepaste 
wetenschap ging hem zeer ter harte en in 1927 werd hij bij voorbeeld als 
secretaris toegevoegd aan de staatscommissie-Went die de mogelijkheden 
voor een betere coordinatie van het toegepast natuurwetenschappelijk 
onderzoek moest bestuderen. Deze commissie zou de basis leggen voor de 
enkele jaren later opgerichte Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), waarin Kruyt nog een vooraan-
staande rol zou spelen. 

In 1927 maakte Kruyt een reis naar Amerika. Men had hem uitgenodigd om 
als 'guest of honour' deel te nemen aan het Fifth National Colloid 
Symposium, dat van 22 tot 24 juni in Ann Arbor zou worden gehouden en de 
University of Michigan in Ann Arbor had hem gevraagd aansluitend 
gastcoUeges te geven in de summer session van de universiteit. Tevens vroeg 
men hem in mei een reeks lezingen te geven voor afdelingen van de American 
Chemical Society in het Noordoosten en Middenwesten van de Verenigde 
Staten. Kruyt gaf gehoor aan deze uitnodigingen en vertrok op 22 april uit 
Nederland, waar hij pas op 15 augustus weer terugkeerde.' Na terugkeer in 
Nederland zette hij, anders dan velen die hem voor waren gegaan, zijn 
ervaringen niet onmiddellijk op schrift. Het feit dat zijn oudere collega Ernst 
Cohen, die een jaar voor hem door Amerika had gereisd, bezig was met een 
boek over zijn belevenissen en indrukken (een boek dat in 1928 zou 
verschijnen onder de titel Uit het land van Benjamin Franklin) heeft daarbij 
zeker een rol gespeeld. Maar Kruyt verwerkte zijn Amerikaanse indrukken 
wel in de lezingen die hij her en der hield en een van die lezingen, een 
voordracht die hij op 7 februari 1931 gaf voor de Amsterdamse Studenten-
vereniging voor Sociale Lezingen en Sociale Studie en die handelde over de 
verhouding tussen universiteit en maatschappij, sprak kennelijk zozeer tot de 
verbeelding dat hij er een publikatie van maakte. De brochure, Hooge School 
en Maatschappij, bevatte een krachtig pleidooi om bij de dringend nood-
zakelijke herinrichting van de Nederlandse universiteit nadrukkelijk te kijken 
naar de wijze waarop in Amerika het hoger onderwijs was ingericht.'' 
Tijdens zijn verblijf in Amerika was Kruyt het verschil in maatschappelijke 

327-328; zie ook: E. Cohen, "Hugo Rudolph Kruyt, 1908-1933", in: Hugo Rudolph Kruyt 
1908-1933. Ter herdenking van zijn 25-jarig doctoraat (Amsterdam, 1933) 3-47 (overdruk uit 
het Chemisch Weekblad(CW) 30 (1933) 414-459). 

3, Zie: Cohen, "Kruyt", 37-38; CW1A{\911)26,222,251,314,367,404. De colleges van 
Kruyt verschenen naderhand als: Colloids. A textbook. Translated by H.S. van Klooster 
(New York, 1927). 

4. H.R. Kruyt,//ooge 5cAoo/en Afaa/icAa/jpy (Amsterdam, 1931). 
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waardering voor de universiteit in Europa en in Amerika opgevallen. In de 
Verenigde Staten was die waardering bepaald zeer groot: "De Universiteit 
voelt men er niet als een element buiten de Maatschappij, maar juist als een 
levend element van die Maatschappij, ja, men verwacht van haar veel, zooal 
niet alles, voor de toekomst dier Maatschappij."^ In Amerika levert de 
universiteit de leidende personen op vrijwel alle terreinen van het maat
schappelijk leven, en oud-studenten blijven ook na hun afstuderen een innige 
verbondenheid met hun universiteit koesteren, zoals blijken kan uit de vele 
schenkingen voor nieuwe gebouwen en onderzoekingen. Heel anders is het in 
Nederland. Hier op zijn best een koele waardering, maar altijd ook kritiek. In 
Europa, zo stelt Kruyt, verkeert men in de vaste mening dat de universiteit een 
wat abstracte instelling is, die ver verwijderd is van het maatschappelijk leven 
en die wellicht geleerde, maar niet overmatig bruikbare mensen aflevert. 
"Voor de overgroote meerderheid der posities,die in de twintigste eeuw het 
maatschappelijk leven leiden, biedt ... de Universiteit feitelijk geen 
opleiding."^ 
In feite is de Europese universiteit nog op middeleeuwse leest geschoeid. 
Terwijl de maatschappij zich ontwikkelde tot een industriele samenleving 
waarin ook de handel en de landbouw steeds complexere vormen aannamen, 
bleef de universiteit vasthouden aan haar middeleeuwse organisatievormen 
en doelstellingen. Zij evolueerde niet met de maatschappij mee, paste zich niet 
aan de eisen van de moderne samenleving aan en dwong de maatschappij zo 
buiten de universiteit om in haar behoefte aan een goed opgeleid kader te 
voorzien. Zo ontstonden naast en buiten de universiteiten moderne beroeps-
gerichte opleidingen, zoals de Technische Hogeschool in Delft, de Neder
landse Economische Hogeschool in Rotterdam, de Landbouwhogeschool in 
Wageningen en de Veeartsenijkundige Hogeschool in Utrecht die, als 
uitzondering op de regel, in 1925 dan toch opgenomen werd in de Utrechtse 
universiteit. Ook op lager niveau ontstonden altijd aparte onderwijsvoor-
zieningen, zoals de MTS (vergelijkbaar met wat nu de HTS is), de 
zuivelschool, de hogere handelsscholen en de school voor maatschappelijk 
werk. 
Deze gescheiden ontwikkeling van universiteit en beroepsgericht hoger 
onderwijs is voor beide partijen nadelig geweest. De beroepsopleidingen 
misten de brede kijk die het universitaire milieu verschaft en werden niet meer 
dan "enge vakscholen"; de universiteit daarentegen verloor het maat
schappelijk krediet dat ze had kunnen behouden door zelf de verant-
woordelijkheid voor de opleiding van de toekomstige bankier, industrieel of 
hoofdredacteur op zich te nemen. Geen wonder dat elk jaar naar aanleiding 

5. Ibid., 7. 
6. Ibid.,9. 
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van de Onderwijsbegroting de vraag gesteld wordt of het niet goed zou zijn 
een van die dure maar onpraktische rijksuniversiteiten op te heffen. 
De bron van het kwaad, zo zag Kruyt het, lag hierin dat de universiteit met 
haar verouderde organisatie twee doelstellingen tegelijk probeerde te be-
reiken die elkaar eigenlijk voortdurend in de weg zaten. Enerzijds wilde men 
studenten voorbereiden op maatschappelijke functies waarvoor een weten-
schappelijke vorming nodig was en anderzijds wilde men diezelfde studenten 
opleiden tot zelfstandige beoefening van de wetenschap. Het doctoraat werd 
geacht zowel die maatschappelijke voorbereiding als de wetenschappelijke 
opleiding te dienen. In de praktijk lukte dat niet en die studenten die aan 
verdere wetenschappelijke opleiding geen behoefte hadden, namen genoegen 
met de 'titel' van drs. en verlieten de universiteit. Maar hun afgekapte 
opleiding was eigenlijk een onding: als wetenschappelijke opleiding onvol-
doende en als voorbereiding op maatschappelijk functioneren niet specifiek 
genoeg. 
Kon het anders? Was er een systeem denkbaar waarin studenten een adequate 
opleiding voor maatschappelijke functies kregen zonder dat er concessies 
hoefden te worden gedaan aan het niveau van de wetenschappelijke 
opleiding? Amerika bewees volgens Kruyt dat het mogelijk was. Niet dat hij in 
alle opzichten even enthousiast over dat land was: "Ik ben geenszins 
onverdeeld bewonderaar van alles wat er leeft aan eigenaardige cultuur, 
pseudo-cultuur en cultuurloosheid in de Vereenigde Staten, maar ik sta er 
zeer lankmoedig tegenover, gezien hoe jong dat land is." ' Hij distantieerde 
zich dus van de laatdunkende zelfgenoegzaamheid van iemand als Duhamel, 
die in zijn Scenes de la vie future (1930) een zeer negatief beeld van Amerika 
had gegeven. Gezien het vele dat in korte tijd bereikt was en gezien ook het 
bijna naieve verlangen naar cultuurverhoging van de Amerikanen vond hij de 
onmiskenbaar aanwezige tekorten begrijpelijk en vergeeflijk. "Ik verlang dus 
allerminst 'amerikanisatie', maar ik ben evenmin blind voor datgene wat daar 
goed is en beter dan hier." Een van die dingen was de verhouding tussen 
universiteit en maatschappij, want die was in Amerika "ideaal, vergeleken bij 
Europa."' 
Dat die verhouding zoveel beter was, had alles te maken met de ontstaans-
geschiedenis van de universiteiten. Veelal waren ze voortgekomen uit 
instellingen die een praktisch doel dienden: een technische school bijvoor-
beeld, of een landbouwstation. Voorbereiding op het uitoefenen van bepaalde 
maatschappelijke functies stond dus voorop en pas toen daarin voorzien was, 
ging men ertoe over sommige studenten verder op te leiden tot de zelfstandige 
beoefening van de wetenschap, alles volgens het principe "Eerst het noodige 

7. Ibid.. 21. 
8. Ibid., 21-22. 
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en dan het hoogere."' Die wetenschappelijke opleiding werd ondergebracht 
in aparte afdelingen van de universiteit, de graduate schools. De beroeps-
voorbereiding, die hoofdzakelijk op college-niveau plaatsvond, was daarmee 
wel ingebed in een universitair milieu, wat een te eng vakspeciahsme 
voorkwam, zonder dat de college-opleiding als een afleggertje van de 
wetenschappelijke opleiding werd beschouwd. De beroepsopleiding was een 
volwaardige opleiding en er was geen beroep denkbaar waarvoor de 
universiteit niet wilde opleiden. Vrijwel elke leidinggevende functie werd dus 
bekleed door iemand die de universiteit had bezocht, wat de maatschappelijke 
waardering van de universiteit zeer ten goede kwam. 
Natuurlijk besefte Kruyt dat dit systeem — de vakopleiding binnen univer
sitair verband — niet in een keer en onveranderd in Nederland kon worden 
toegepast. Wie zou er aan denken de Technische Hogeschool in Delft met al 
haar gebouwen en laboratoria naar Leiden over te plaatsen, of de Landbouw
hogeschool naar Utrecht? Maar een begin zou men toch kunnen maken door 
op bestuurlijk niveau de band met de maatschappij te versterken. In het 
bijzonder dacht Kruyt aan de samenstelling van het hoogste bestuursorgaan, 
het College van Curatoren. Op dit College werd in het interbellum door meer 
mensen flinke kritiek uitgeoefend; vooral van de zijde van de beoefenaars van 
de natuurwetenschappen werd er over geklaagd dat de juristen die de Colleges 
van Curatoren in hoofdzaak bemanden zo weinig oog hadden voor de 
behoeften van de natuurwetenschappen. In een moderne universiteit zou dit 
College er anders uit moeten zien, zo betoogde ook Kruyt. "Het zal niet, 
zooals nu de Curatoria, uit eenige hooge ambtenaren-juristen moeten 
bestaan, maar er zullen evengoed industrieelen, kooplieden, bankiers, 
Nederlandsche en Indische specialiteiten [sic!] en vertegenwoordigers van den 
middenstand en de arbeiderswereld in plaats moeten nemen."'" Vanuit het 
nieuwe bestuurscoUege zouden verdere initiatieven moeten worden onder-
nomen om de universiteit weer werkelijk dienstbaar te maken aan de belangen 
der maatschappij. Zo'n herorientatie zou niet makkelijk door te voeren zijn, 

9. Ibid, 23. 
10. Ibid., 34. Kruyt stond overigens niet alleen in zijn kritiek op de samenstelling van de 

curatoria; zie hierna nog de paragraaf over Huizinga. De kritiek op de vertegenwoordiging 
van juristen in de curatoria was verder slechts een onderdeel van vooral door beoefenaren 
van de natuurwetenschappen geuite kritiek op de oververtegenwoordiging van juristen in 
leidinggevende posities in de samenleving als geheel. Zie bijvoorbeeld van de nog nader te 
behandelen botanicus L.G.M. Baas Becking: "Biologic en maatschappij", Vakblad voor 
biologen (VB) 14 (1932-1933) 151, waarin geklaagd wordt over "de meest krasse 
vervreemding van de natuurwetenschap, waaraan een groot deel van de Nederlandsche 
intellectuelen lijden, bijv. vele van onze leiders, die over het algemeen uit rechtsgeleerde 
kringen komen (en die) vreemd staan tegenover de rol die deze wetenschap in een moderne 
maatschappij vervult." 



203 

maar Kruyt stelde zijn hoop in het bijzonder op de studenten, die geen 
afzondering in aparte vakscholen en universiteiten meer duldden en die geen 
"coterie" meer wensten te zijn, "maar de gemeenschap der aanstaande 
intellectueele leiders op elk gebied van maatschappelijke bedrijvigheid."" 

Het beeld van de Amerikaanse universiteit voor 1930 

De brochure van Kruyt lokte zoals gezegd veel reacties uit, maar om zowel de 
brochure als de reacties op waarde te kunnen schatten, is het nodig lets meer te 
weten over de voorstelling die men rond 1930 in Nederland had van de 
Amerikaanse universiteit. Week Kruyts voorstelling er wezenlijk van af, of 
vatte hij juist samen wat anderen al eerder verkondigd hadden? En zo dat 
laatste het geval mocht zijn, waarom veroorzaakte dan juist zijn brochure 
zoveel opwinding?'^ 

Hugo de Vries 

Al voor de eerste wereldoorlog vormde het onderwijs in de Verenigde Staten 
een vast thema in de verslagen die Nederlandse reizigers naar de Nieuwe 
Wereld na terugkeer in het vaderland publiceerden." Vooral de praktische 
orientatie van het onderwijs, de democratiserende werking ervan, het over het 
algemeen niet al te hoog aangeslagen peil en altijd ook weer de particuliere 
financiering, met al haar uitwassen, gaven de reizigers reden tot commentaar. 
Om begrijpelijke redenen lag het accent aanvankelijk op de beschrijving van 
het lager en middelbaar onderwijs; van echte universiteiten was in de 
Verenigde Staten pas sprake na de Burgeroorlog; de oprichting van Johns 
Hopkins in Baltimore in 1876 geldt als het begin en later vermaarde 
universiteiten als Chicago en Stanford dateren pas van respectievelijk 1890 en 
1891. 
Degene die voor de eerste wereldoorlog zonder meer het meest heeft 
bijgedragen aan de verspreiding van kennis over de Amerikaanse universi
teiten was de Amsterdamse hoogleraar in de botanic, Hugo de Vries. Hij ging 
maar liefst drie keer naar de Verenigde Staten en na elke reis publiceerde hij er 
een boek over. De eerste reis, die duurde van juni tot oktober 1905 en die hij 
beschreef in zijn eerste reisboek, Naar Californie, voerde hem via New York, 
waar hij aan de Columbia University een eredoctoraat ontving, naar de 

11. Kruyt, Hooge School, 36. 
12. Voor een wat imoressionistisch, maar niettemin bruikbaar overzicht van de 

Nederlandse visie op dt Verenigde Staten in de negentiende en twintigste eeuw: A. 
Lammers, Uncle Sam en Jan Salie. Hoe Nederland Amerika ontdekte (Amsterdam, 1989). 
Kruyts brochure wordt kort besproken op p. 127-128. 

13. J.J.F. Scheper, "De visie van de Nederlandse reizigers in de V.S. (1865-1917) op het 
Amerikaanse onderwijs", Groniek 86 (1984) 63-70. 
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University of California in Berkeley, waar hij zes weken lang college gaf 
tijdens een summer school. Op de terugweg bezocht hij Chicago, om daar nog 
een eredoctoraat in ontvangst te nemen, en St. Louis, waar op dat moment ter 
gelegenheid van de in die stad gehouden wereldtentoonstelling enkele 
congressen werden gehouden. Via Washington en New York reisde De Vries 
daarna terug naar Nederland.'^ 
Over land en volk van de Verenigde Staten is De Vries zeer goed te spreken en 
ook de universiteiten delen in zijn bewondering, al blijft kritiek niet geheel 
achterwege. Hij prijst de huisvesting van de universiteiten en vindt bijvoor
beeld de in Spaanse rondboogstijl opgetrokken gebouwen van Stanford "niet 
minder indrukwekkend dan de beste gothische bouwgroepen van Europa."" 
Maar meer nog vindt hij de Amerikaanse universiteiten te prijzen om hun 
praktische orientatie. Hij moet toegeven wel wat onwennig te staan tegenover 
de universiteiten in de centrale landbouwstaten, die nog voornamelijk bevolkt 
werden door boerenjongens en -meisjes, maar, zegt hij dan, "aan de andere 
zijde is deze toestand de groote hefboom, waardoor beschaving onder het 
volk in de breedste kringen gebracht wordt, en vervullen de Universiteiten 
hier een taak in den vooruitgang van het land in ontwikkeling." '* En verderop 
merkt hij op: "Zooals ik reeds zeide, is het hoofddoel der amerikaansche 
Universiteiten niet, een geleerden stand te vormen, maar integendeel alle 
kennis zooveel mogelijk onder het volk te verspreiden."" Vandaar dat het 
praktische onderwijs voorop stond en dat de band met de oudstudenten zo 
goed onderhouden werd. 
Wat dat inhield, kon De Vries merken toen hij in Chicago op 1 September 
1905 de Congregation meemaakte, de aan het eind van elk kwartaal gehouden 
bijeenkomst van docenten en oud-studenten waarop over de belangen van de 
universiteit werd gesproken. Het belangrijkste doel van die bijeenkomsten 
was ervoor te zorgen dat de universiteit steeds bleef werken ten dienste van de 
samenleving. Die nauwe band met de maatschappij had ook gevolgen voor de 
gedoceerde vakken: 

"De nuttige vakken en studien komen daardoor steeds meer tot hun recht, terwijl wat 
voor de maatschappij waardeloos is op den achtergrond gebracht wordt. Dit is een 
proces van zuivering, dat de universiteiten in Amerika jong houdt. daar speculatieve 

14. H. de Vries, Naar Californie. Reisherinneringen (Haarlem, 1905). Op de congressen in 
St. Louis ontmoette De Vries onder anderen J.C. Kapteyn, de Groningse astronoom die 
voor onderzoek regelmatig in de Verenigde Staten was. Ook De Vries kwam overigens naar 
Amerika met onderzoeksdoelen: "Een der doeleinden van mijne reis was, te trachten de 
vraag te beantwoorden of de grootbloemige Teunisbloem, de Oenothera Lamarckiana, 
ergens in Amerika in het wild voorkomt" (De Vries, Naar Californie, 375). 

15. Ibid., 2%. 
16. Ibid., 22. 
17. Ibid..2i. 
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afdwalingen en voorliefde voor vakken van een denkbeeldig nut er zeer sterk door 
beperkt worden, terwijl in de overige vakken de richting steeds een practische blijft. Zoo 
wordt in Amerika b.v. de plantkunde, als grondslag voor den landbouw, als een der 
belangrijkste vakken der Universiteit beschouwd, want vooruitgang in de plantkunde 
beteekent vooruitgang in den landbouw, die de hoofdbron van den nationalen rijkdom 
is."" 

De Vries zegt het zonder voorbehoud; hij zou graag willen dat er ook in 
Nederland zo over gedacht werd. 
De tweede reis vond plaats in het voorjaar en de zomer van 1906 en had weer 
de summer school in Berkeley tot doel. Uit het verslag van deze reis, 
gepubliceerd als Naar Californie II, blijkt weer hoezeer de schrijver gechar-
meerd was van het Amerikaanse onderwijssysteem." Hij gaat nu dieper in op 
dit systeem en bespreekt nu ook de high school en de colleges. Het systeem 
wijkt natuurlijk sterk af van het Nederlandse. "Toch valt er uit de 
amerikaansche wijze van opvoeding veel voor ons te leeren. Niet dat zij als 
zoodanig voor ons zou passen. Maar even traag als bij ons het onderwijs zich 
aanpast aan de behoeften der maatschappij, even vlug geschiedt dit in 
Amerika."^" De Vries merkt bijvoorbeeld met genoegen op dat op het college 
het nutteloze Grieks steeds meer vervangen wordt door onderwijs in de 
technische vakken, wat hem de wens doet uitspreken dat ook in Nederland het 
Grieks op het gymnasium teruggedrongen zou worden, bij voorkeur dan ten 
gunste van de natuurwetenschappen. Hetgrote voordeel daarvan zou zijn dat 
op die manier een deel van de universitaire propaedeuse van de geneeskunde 
en de natuurwetenschappen naar het middelbaar onderwijs verplaatst wordt 
en dat het noodzakelijke staatsexamen voor HBS'ers niet meer belast wordt 
door het te laat en plichtmatig leren van het Grieks, zo het nog gehandhaafd 
zou hoeven te worden. (De Vries schreef voordat door de invoering van de 
Wet-Limburg in 1917 ook HBS-leerlingen toegang kregen tot een natuur-
wetenschappelijke of medische studie.) "In dit opzicht zou, naar ik meen, ons 
onderwijs groot voordeel kunnen trekken van een nauwkeuriger bekendheid 
met en een betere waardeering van de inrichting der colleges in het practische 
Amerika." Hij hoopt "dat het college-onderwijs in Amerika voor onze 
landgenooten meer en meer een punt van belangstelling worde, en dat men 
trachte er die verbeteringen aan te ontleenen, die bij ons sedert zoo vele jaren 
gebleken zijn noodig te zijn."^' 

18. Ibid., 422-423. 
19. H. de Vries, Naar Californie II. Reisherinneringen (Haarlem, 1907). 
20. Ibid, 92. 
21. Ibid., 94, 96. In het verslag van de derde reis, die van begin September tot eind 

december 1912 duurde en die als primair doel had de opening van het Rice Institute in 
Houston, een van de particuliere universiteiten in de Verenigde Staten, met aansluitend een 
botanische reis door de zuidelijke staten (en zelfs Cuba), staan nauwelijks opmerkingen 
over het universitaire leven: H. de Vries, Van Texas naar Florida. Reisherinneringen 
(Haarlem, 1913). 
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M.J. Sirks en F.A.F.C. Went 

Die wens is na de eerste wereldoorlog zeker in vervulling gegaan: de 
belangstelling voor Amerikaanse onderwijstypen nam na 1917 duidelijk toe. 
Het onderwijskundig denken in Europa keerde zich af van de al te grote 
nadruk op de intellectuele ontwikkeling en vroeg meer ruimte voor een 
veelzijdiger ontplooiing van de capaciteiten van kind en scholier, voor 
karaktervorming, zelfwerkzaamheid en sport. De typische Amerikaanse 
filosofie van het pragmatisme werd serieus bestudeerd en hier en daar kwam 
in Nederland een Dalton-school van de grond.^' 
Ook kwamen er meer geregelde wetenschappelijke contacten met de Ver
enigde Staten tot stand. Was het voor de eerste wereldoorlog nog uitzonder-
lijk dat een Nederlandse geleerde naar Amerika reisde, nadien werd het steeds 
gewoner; elk jaar was er wel een bekend onderzoeker op reis door de 
Verenigde Staten. Voor het eerst kwam het nu ook voor dat studenten of net 
gepromoveerden voor verdere studie een tijdlang in Amerika verbleven. Dit 
werd mogelijk gemaakt door verschillende fondsen, waaronder de in 1922 
opgerichte Nederlandsch-Amerikaansche Fundatie." Bij die wetenschappe
lijke contacten waren natuurlijk niet alleen de natuurwetenschappen betrok-
ken; tussen de tijdelijk in de Verenigde Staten docerende Nederlanders treft 
men bijvoorbeeld ook de sinoloog J.J.L. Duyvendak aan, die tussen 1929 en 
1939 aan Columbia University verbonden was. Maar de meerderheid van de 
Nederlandse onderzoekers en geleerden die voor korte of langere tijd in 
Amerika vertoefden kwam uit de natuurwetenschappelijke hoek: wiskundi-
gen, astronomen, fysici, scheikundigen, biologen en medici. Deskundige 
informatieverschaffing over de Amerikaanse universiteit kon men vooral van 
deze mensen verwachten. 

De Nederlanders konden met een heel specifiek doel naar de Verenigde Staten 
gaan, bijvoorbeeld voor congresbezoek. Zo verbleef de Wageningse geneticus 
M.J. Sirks in de zomer van 1924 vijf weken aan de oostkust voor het bezoeken 
van twee congressen, de Conference on Fruit and Flower Sterility in New 
York en het vierde International Congress on Plant Sciences, dat in de 
gebouwen van Cornell University in Ithaca (N.Y.) werd gehouden. Zijn 
indrukken beschreef Sirks na terugkeer in het Vakblad voor biologen en hij 
besprak de Amerikaanse universiteiten daarin zeer welwillend. Hij keek met 

22. Specvaal over het middelbaar onderwijs handelde: J.L. Snethlage, De school-
opvoeding in Amerika en het vraagstuk der kennis (Amsterdam, 1923). In het Weekbladvoor 
Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs verschenen in de jaren twintig regelmatig artikelen 
over het Amerikaanse onderwijs van de hand van W. Emmens. 

23. Zie: CW 19 (122) 499. In de commissie Wetenschappen van de Fundatie hadden 
onder anderen zitting J. Huizinga (tevens bestuurslid), E. Cohen, H.A. Lorentz (ook 
bestuurslid) en P. Zeeman. 
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voldoening op zijn reis terug en beschreef zijn verblijf in de Verenigde Staten 
als "een geestelijk verfrisschend bad van zeer intensieven invloed."^'' 
Tussen de 70 Europese deelnemers aan het congres in Ithaca (op een totaal 
van 900) trof Sirks ook drie andere Nederlanders aan, van wie zijn promotor, 
de botanicus F.A.F.C. Went uit Utrecht, wel de bekendste was.^' Went was 
op reis naar Japan en Indie en deed, daar eenmaal gearriveerd, in de Indische 
Mercuur verslag van zijn reis door de Verenigde Staten.''' Hoewel de Indische 
Mercuur in Nederland geen ruime verspreiding zal hebben gehad, is het gezien 
de centrale positie van Went in wetenschappelijk Nederland toch interessant 
kennis te nemen van zijn mening over de Amerikaanse universiteit. Wat Went 
dan speciaal opviel, was het sterk op de voorgrond treden van de toegepaste 
wetenschappen en, in verband hiermee, de sterke specialisering en versnippe-
ring van het onderzoek. De fytopathologen vormden de meerderheid onder 
de botanici, gevolgd door de genetici, terwijl de beoefenaars van de zuivere 
plantkunde zelfs in instituten waar de drang naar toepassing niet zo groot was 
duidelijk in de minderheid waren. Het aantal beoefenaars van zogenaamde 
'pure science' stond naar zijn mening in geen verhouding tot de zeer grote 
betekenis ervan, "niet alleen in ideeelen zin, maar ook in zooverre als die 
zuivere wetenschap grondslag is van alle toegepaste."^' Wel vond hij het 
prettig dat men in Amerika praktische vragen ook voorlegde aan beoefenaars 
van de zuivere plantkunde, wat in Nederland wel eens anders was. Hij 
herinnerde zich hoe sommigen in Wageningen hem ooit het recht hadden 
willen ontzeggen om zich bezig te houden met vraagstukken op het gebied der 
praktijk. "In Amerika is men trouwens ook niet zoo bang als ten onzent om 
de landbouwwetenschap aan de Universiteit te brengen." Hij betreurde het 

24. M.J. Sirks, "Amerikaanse indrukken", VB 8 (1926-1927) 85-96. 
25. Voor biografische gegevens: BWN I, 650-651. De twee andere Nederlandse 

congresbezoekers die Sirks noemde waren mej. M.P. Lohnis (leerlinge van de planten-
ziektekundige Joh. Westerdijk) en E. van Slogteren, directeur van het Laboratorium voor 
BloemboUenonderzoek in Lisse en buitengewoon hoogleraar in Wageningen (over hem: 
BWN III, 545-547). De laatste maakte in deze tijd regelmatig reizen naar de Verenigde 
Staten om te protesteren tegen importbelemmeringen ter wering van planteziekten en 
schadelijke dieren, die de Nederlandse bloemboUenhandel bedreigden. In het VB werd 
overigens ook de Wageningse hoogleraar H.M. Quanjer als vertegenwoordiger van 
Nederland genoemd {VB 1 (1925-1926) 102; over Quanjer: BWNWl, 470-471). 

26. Indische Mercuur 49 (1926) 797-798 (over Amerika); 50 (1927) 55-56 (over 
Honolulu), 91-92 (over Japan), 105-106 (over Nederlandsch-Indie), 345-346 (over de 
proefstations in Indie). Het was voor botanici die al dan niet tijdelijk werk deden in Indie 
niet ongebruikelijk om via de Verenigde Staten van en naar Indie te reizen. Went is 
overigens de schrijver van een algemene beschrijving van het Nederlandse systeem van 
hoger onderwijs: Het universitaire leven in Nederland{Den Haag, 1924). Daarin wordt niets 
gezegd over Amerikaanse voorbeelden. 

27. Went, "Reisbrieven", Indische Mercuur 49 (1926) 797. 
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nog steeds dat het niet gelukt was het hoger landbouwonderwijs aan de 
universiteit te verbinden.^' 

J.P. Lotsy 

Aan het bezoeken van een congres in de Verenigde Staten knoopten de meeste 
reizigers wel een rondreis door een deel van het land vast, waarbij het geven 
van lezingen een vast onderdeel van het programma uitmaakte. Ook degenen 
die door een universiteit waren uitgenodigd gastcoUeges te geven grepen de 
gelegenheid aan lets meer van het land te zien dan die ene stad of die ene 
universiteit. Een van de meest uitvoerige beschrijvingen van zo'n rondreis was 
van de hand van de geneticus J.P. Lotsy. In 1923 publiceerde hij Van den 
Atlantische Oceaan naar de Stille Zuidzee. Dagboek van een botanicus, die niet 
alleen naar planten keek.^"^ 
Die ondertitel was duidelijk gericht tegen Hugo de Vries, Lotsy's rivaal op 
wetenschappelijk gebied, die vooral in zijn verslag van zijn derde reis naar de 
Verenigde Staten inderdaad bijna alleen de flora van de zuidelijke staten van 
Amerika had beschreven. Maar ook Lotsy besteedde grote delen van zijn 
dagboek aan de beschrijving van de natuur in de Verenigde Staten, al blijven 
er genoeg passages van een algemener karakter over. Lotsy, die de reis op 
eigen kosten maakte en zijn reisgeld probeerde terug te verdienen door het 
houden van lezingen, geeft bijvoorbeeld regelmatig zijn mening over de prijs 
van allerlei goederen en diensten. Hij had daarbij het voordeel dat hij de 
situatie in 1922 kon vergelijken met die van zo'n dertig jaar daarvoor toen hij 
enige tijd als associate professor in de plant- en dierkunde aan Johns Hopkins 
University in Baltimore verbonden was geweest. Die meerdere ervaring had 
hem overigens niet tot een groter bewonderaar van de Verenigde Staten 
gemaakt. Hij ergert zich nogal aan de drooglegging, ziet in de film vooral een 
goedkoop middel om de toch al zo gespannen zenuwen nog meer te prikkelen, 
en gruwt als vrijdenker van het fundamentalistische offensief tegen de 
evolutieleer.'° De neiging van de Amerikanen om in alles de beste te willen 
zijn en het grootste te verlangen schrijft hij toe aan het feit dat de bevolking 
grotendeels afstamt van landverhuizers uit de lagere volksklassen. "Deze 

28. Ibid., 798. 
29. J.P. Lotsy, Van den Atlantische Oceaan naar de Stille Zuidzee. Dagboek van een 

botanicus, die niet alleen naar planten keek (Den Haag, 1923, 1930 )̂. Lotsy (I867-I931), 
oud-directeur van 's Rijksherbarium en tot 1922 secretaris van de Hollandsche Maat
schappij der Wetenschappen en in een In memoriam door M.J. Sirks beschreven als "de 
rustelooze, de bruisende, weinig beschouwende geest" (f'fi 12 (1930-1931) 57-58), behoorde 
tot de meest bereisde Nederlandse botanici. Behalve naar Amerika reisde hij in de jaren 
twintig ook nog naar Zuid-Afrika, Egypte en Australie. 

30. hoisy, Dagboek, 12, 19,41. 



209 

menschen vervielen, tot welstand gekomen, in excessen, ongetemperd door 
aangeboren goeden smaak."" 
Ook over de universiteiten is zijn oordeel niet onverdeeld gunstig. Door de 
grote toeloop van undergraduates wordt teveel beslag gelegd op de hoog-
leraren, en de afhankelijkheid van particuliere giften (die overigens veelal 
besteed worden aan sportaccomodaties en niet aan de wetenschap) maakt 
sommige universiteiten huiverig om controversiele onderwerpen in het 
programma op te nemen. Er zijn echter ook positieve kanten aan het 
Amerikaanse hoger onderwijs, zoals de ruimere onderzoeksmiddelen en, zo 
ervaart hij het althans in Harvard, de eenheidsgedachte die in de oudere 
universiteiten nog leeft. Dat de Nederlandse studenten in verspreid over de 
stad gelegen gebouwen hun onderwijs genieten en niet bijeengehouden 
worden op een campus, acht hij een groot nadeel, "ook voor de moreele 
opvoeding onzer jongelui."" 

W. Storm van Leeuwen 

Hoewel Lotsy Amerika twee keer bezocht, kon zijn reis in 1922 niet veel meer 
dan een reeks incidentele en noodzakelijkerwijs oppervlakkige indrukken 
opleveren over het Amerikaanse universitaire leven. Indringender moest de 
indruk zijn van diegenen die wat langere tijd op een universiteit doorbrachten 
of een reis met een duidelijk studieus motief maakten. Een van degenen die op 
die manier tot het schrijven van een zeer interessant verslag kwamen, was de 
farmacoloog W. Storm van Leeuwen, die in 1919 met een beurs van het 
Utrechtse Dondersfonds een reis maakte langs enkele laboratoria, klinieken 
en universiteiten in het Noordoosten van de Verenigde Staten." 
Veel facetten van de Amerikaanse wetenschapsbeoefening komen in het 
verslag van Storm van Leeuwen aan de orde. Hij bespreekt het systeem om het 
medische onderzoek door full time onderzoekers zonder medische neven-
verdiensten te laten uitvoeren (waar hij geen voorstander van is), stipt het 
probleem van de magere hoogleraarsalarissen en de onbetaalbare dienst-
boden aan, prijst de gemakkelijke omgang tussen de professoren en studenten 
en roemt de bedrijfsmatige organisatie van laboratoria. "Men had," zo 

31. Ibid., 23. 
32. Ibid., 468. 
33. W. Storm van Leeuwen, Indrukken van een studiereis naar America. Personen, nieuwe 

onderzoekingen, medische laboratoria en klinieken (Groningen-Den Haag, 1920). Voor de 
verslagen van andere studiereizen, zie (o.a.): C.J. van der Klauw, "De opleiding van 
studenten in de zoologie aan enkele Amerikaansche universiteiten", VB 5 (1923-1924) 
97-108 en "Zoologische reisindrukken uit Amerika", ibid., 161-173 (vgl. KB4 (1922-1923) 
189); B. van der Burg, "Verslag van een studiereis naar de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika," Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden 
instituten 21 (1921) nr. 2. 
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schrijft hij tijdens zijn bezoek aan Yale University, "geheel den indruk in een 
fabriek te zijn, waar elke arbeider bij elke verrichting steeds dezelfde, meest 
doelmatige handeling uitvoert."'" 
Maar het meest viel Storm van Leeuwen weer de praktische instelling van de 
Amerikanen op. Zo zwaait hij zijn gastheer op het Rockefeller Institute for 
Medical Research in New York, Simon Flexner, lof toe omdat hij ervoor 
gezorgd had dat in zijn instituut "niet alleen de zuiver theoretische weg werd 
gevolgd, maar dat ook — en dat is lets wat men in Amerika veel meer naar 
voren ziet gebracht dan hier — de wetenschap dienstbaar werd gemaakt aan 
de praktijk, in dit geval aan het behandelen van zieken."'^ Een belangrijke 
maatregel in dat verband was het nauwer met elkaar laten samenwerken van 
de clinicus en de laboratoriumonderzoeker, waarbij de laatste niet zoals in 
Nederland ondergeschikt was aan de eerste. Ook elders merkte Storm van 
Leeuwen dat in Amerika anders over toepassingen in de praktijk werd 
gedacht dan in zijn eigen land. Toen hij op de vergadering van de Federation 
of American Societies for Experimental Biology in Baltimore enkele lezingen 
aanhoorde over militaire geneeskunde, herkende hij weer datzelfde principe, 
"dat in America veel meer geldt dan bij ons te lande en dat vooral bij den 
militairen geneeskundigen dienst bij ons ver te zoeken is, n.l. het dienstbaar 
maken van de wetenschap aan practische doeleinden."" Storm van Leeuwen 
had tijdens de mobilisatie in Nederland tot zijn ergernis moeten meemaken 
dat hij als gepromoveerd farmacoloog niet voor laboratoriumwerk werd 
ingeschakeld, maar blaren moest doorprikken en achterblijvende soldaten 
moest opjutten. Van een dergelijk onbegrip voor de betekenis van de 
wetenschap voor de praktijk was in Amerika geen sprake. 
Die maatschappelijke dienstbaarheid uitte zich niet alleen in het verrichten 
van toegepast onderzoek, maar ook in het uitdragen van de wetenschap in 
brede kring. Bij zijn bezoek aan de School of Hygiene van Johns Hopkins 
University merkte hij dat er veel cursussen gegeven werden voor 
verpleegsters, hygienisten en andere niet-academici. "Hier heeft men dus weer 
het streven... om de universiteit ook dienstbaar te maken aan de belangen van 
hen, die niet zullen promoveren, maar die na een opleiding van enkele jaren 
bestemd zullen zijn, practisch werk te verrichten."" Vergelijkbare cursussen 
werden ook wel in Nederland gegeven, maar dan door volksuniversiteiten, die 
— en dat was volgens Storm van Leeuwen een groot nadeel — geheel buiten 
de universiteit stonden. 
Ook in de organisatie van het wetenschappelijk onderwijs zelf zijn de 

34. Storm van Leeuwen, Indrukken van een studiereis, 237-238. 
35. Ibid., 13. 
36. Ibid., 103-104. 
37. Ibid.. 117. 
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Amerikanen de Nederlanders soms ver vooruit. Naar aanleiding van een 
bezoek aan de Harvard Medical School wijst Storm van Leeuwen erop dat op 
het punt van het onderwijs in de experimentele farmacologie de Amerikanen 
een grote voorsprong hebben genomen en dat een Hollands farmacoloog 
steeds opnieuw moet constateren hoe achterlijk eigenlijk de meeste univer
siteiten in zijn eigen land zijn.'* Alleen het Utrechtse instituut van professor R. 
Magnus kon nog de vergelijking met de Amerikaanse instellingen doorstaan. 
Alleen wat het niveau van onderwijs en onderzoek betreft hoeven de 
Nederlandse universiteiten (nog) niet voor de Amerikaanse universiteiten 
onder te doen. Storm van Leeuwen merkte ook herhaaldelijk hoe goed de 
naam van de Nederlandse medische wetenschap in Amerika nog was.'' Door 
de goede organisatie en de ruime facUiteiten had men in Amerika de 
achterstand op Europa goeddeels ingelopen en een farmacoloog die zich 
internationaal wilde orienteren moest niet meer alleen naar Duitsland, maar 
ook naar Amerika gaan. Maar of de Amerikanen de Europeanen ook in 
wetenschappelijk opzicht voorbij zouden streven en het centrum van het 
wetenschappelijk onderzoek in de wereld zouden worden, was voor Storm 
van Leeuwen een nog niet te beantwoorden vraag. 

J. Huizinga 

Het maken van een studiereis was in de jaren twintig niet alleen meer 
voorbehouden aan onderzoekers van enige naam; ook voor studenten werden 
zoals gezegd beurzen beschikbaar gesteld die het mogelijk maakten voor een 
bepaalde tijd, soms een jaar, soms een half jaar, aan een Amerikaanse 
universiteit te studeren. De Nederlandsch-Amerikaansche Fundatie, al 
genoemd, stelde elk jaar zo'n beurs beschikbaar, maar er waren ook 
Amerikaanse fondsen die beurzen verdeelden. Zo liet de Nederlandsche 
Vereeniging van Vrouwen met een Academische Opleiding in 1929 in het 

38. Ibid.,2\4. 
39. Bij het bezoek aan de Medical School van Harvard kwam het gesprek al gauw op de 

Nederlandse onderzoekers Pekelharing, Zwaardemaker en Hamburger (die in 1922 in 
Amerika was geweest): "Zoo gaat het overal in America. De vier oudere physiologen, 
Pekelharing, Zwaardemaker, Hamburger en Einthoven, zijn in America zoo bekend dat 
een jong Hollander die dit land bezoekt het daardoor veel gemakkelijker heeft, omdat een 
beetje van hun glorie allicht op hem afstraalt..." (Ibid., 221). Vergelijk deze goede naam van 
de Nederlandse wetenschap met wat Kruyt in 1927 de redactie van het CWberichtte:"... en 
constateerde daar (evenals elders trouwens), welk een voortreffelijken indruk mijn 
landgenooten, die hier voordroegen, hebben achtergelaten: Cohen, Verkade, O. de Vries, 
van Rossem, Debije. Telkens voelt men zijn Hollanderschap als een soort adelbrief en niet 
alleen omdat men uit het land van van 't HofT, Bakhuis Roozeboom, van der Waals, 
Lorentz, Kamerlingh Onnes komt, maar ook om wat de levende generatie doet en den 
indruk, dien haar voordrachten hier heeft nagelaten" (CW24 (1927) 367). 
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Vakblad voor biologen een mededeling opnemen dat het Bryn Mawr College 
bij Philadelphia voor het studiejaar 1929 vijf studiebeurzen aanbood om 
vrouwelijke niet-Amerikaanse studenten de gelegenheid te geven een jaar in 
Bryn Mawr door te brengen.'"' 
Een ander fonds, speciaal voor de sociale wetenschappen, was het Laura 
Spelman Rockefeller Memorial Fund. De Nederlandse vertegenwoordiger 
van dit fonds was de befaamde historicus J. Huizinga, die in 1918 een bekend 
boek over de Verenigde Staten had geschreven {Mensch en menigte in 
Amerika). In 1925 werd Huizinga, die nog nooit in de Verenigde Staten was 
geweest, door het fonds uitgenodigd om zich persoonlijk op de hoogte te 
komen stellen van de mogelijkheden voor Nederlandse studenten om aan een 
Amerikaanse universiteit verder te studeren. Naar aanleiding van deze reis 
naar Amerika, van april tot juni 1926, publiceerde Huizinga in 1927 Amerika 
levend en denkend, dat als een soort vervolg op Mensch en menigte valt te 
beschouwen.'" 
De reis door de Verenigde Staten was voor Huizinga geen onverdeeld 
genoegen. Hij werd in hoog tempo langs een groot aantal universiteiten en 
instellingen gevoerd en moest tal van obligate redevoeringen aanhoren — en 
afsteken. Bovendien merkte hij dat het begrip sociale wetenschappen strikter 
werd geinterpreteeerd dan hij had gedacht en dat de geschiedwetenschap er 
eigenlijk buiten viel. Alleen al daarom is het geen wonder dat het boekje een 
sombere toon heeft, somberder dan zijn eerste boek over Amerika. Ver-
rassend is echter wel dat Huizinga zijn meest positieve opmerkingen juist lijkt 
te hebben gereserveerd voor de Amerikaanse universiteiten. Met name in 
Chapel HiU, waar de universiteit van North Carolina gevestigd was, gaf hij 
zich gewonnen aan Amerika. Hij liet zich meeslepen door het daar ten toon 
gespreide streven naar sociale ontwikkeling van een nog achtergebleven 
gebied. In een brief naar huis schreef hij: "Ik kom heelemaal in den 
Amerikaanschen geest van werken voor een concreet doel van verbetering en 
volksopvoeding. Amerika verovert mij meer en meer."*^ Maar ook het meer 
bezonken oordeel in Amerika levend en denkend is nog zeer positief over de 
publieke functie van de Amerikaanse universiteit. De doelstelling van de 
Amerikaanse universiteit is een andere dan die in Nederland; behalve een 
kweekplaats der wetenschap, zoals in Nederland, wil een universiteit ook een 
opvoedingsinstituut zijn. Publikaties van de 'university extension division' in 
Chapel HUl, die onder andere correspondentiecursussen verzorgt, vervuUen 
hem met bewondering "voor zoveel gezonde verstandige vernunftig-prakti-
sche sociale zorg en zin voor beschaving." Aan Chapel HUl wijdt Huizinga 

40. VB 10(1928-1929) 101. 
41. Over deze reis: W. E. Krul, "Huizinga's reis door Amerika", Groniek 86 (1984) 72-82. 
42. Zoals geciteerd in: Ibid., 77. 



213 

ettelijke alinea's omdat, zoals hij schrijft, "mij daar het eerst het begrip opging 
voor het beste van Amerika's geest. "^' De beschuldiging van de Amerikaanse 
auteur Upton Sinclair in zijn boek The Goose Step dat de universiteiten in 
Amerika aan de leiband van het groot-kapitaal zouden lopen, doet Huizinga 
af als overdreven en eenzijdig.'''' 
Al voor zijn reis naar Amerika had Huizinga overigens getoond niet geheel 
afkerig te zijn van het Amerikaanse systeem van hoger onderwijs. In een 
artikel "Het bestuur der rijksuniversiteiten" uit 1922 had hij gepleit voor het 
samensmelten van het College van Curatoren met het bestuur van de 
academische senaat, om zo een slagvaardig universiteitsbestuur te krijgen.** 
De (onbezoldigde) president-curator zou dan worden vervangen door een 
(bezoldigde) president van de universiteit, die net als in Amerika niet de 
zetbaas is van de regering, maar werkelijk de vertegenwoordiger van de 
universiteit. Die verwijzing naar het Amerikaanse voorbeeld is niet zonder 
betekenis. "Het is geen toeval," zo schrijft Huizinga, "dat in den laatsten tijd 
onze aandacht zoveel meer dan vroeger getrokken wordt naar de universi
teiten der angelsaksische volken. Wij hebben, naarmate wij beter inzagen wat 
ons ontbrak, leeren kennen, dat daar aanwezig is een werkelijk universitair 
leven, een fijn bewerktuigd organisme dat intellect bindt, geesten en middelen 
samenhoudt."^' Die waardering voor de Amerikaanse universiteit heeft de 
direkte kennismaking met het systeem niet alleen overleefd, maar is er zelfs 
nog door versterkt, al zal Huizinga weinig van zijn studenten hebben 
aangeraden om in Amerika te gaan studeren. 

E.J. Cohen 

Uit de natuurwetenschappelijke hoek zijn wfel regelmatig studenten naar de 

43. J. Huizinga, Amerika levend en denkend (1927), in: Verzamelde werken (Haarlem, 
1948-1953) V, 46 M62. 

44. Ibid., 464. Men vergelijke Huizinga's positieve waardering met het oordeel in een 
ander destijds veel gelezen 'algemeen' werk over de Amerikaanse cultuur, M.C. van Mourik 
Broekman, Amerikaansche cultuur in de praktijk (Leiden, z.j.) 138-139: "Gegeven het 
verschillend peil der universiteiten, is het niet goed mogelijk om een algemeen oordeel over 
het hooger onderwijs uit te spreken; toch kan men gerust beweren dat het lager staat dan ten 
onzent.... Er wordt teveel nadruk gelegd op vaardigheid, praktische geschiktheid.... Maar 
wat vooral op te merken valt, is zich dat de studiewijze zich te veel richt op het 
kwantitatieve; er is een voorschrift van veel lezen, veel hooren, met een onvoldoende 
doordringen in de stof. Er is veel half-weten, en de Amerikaan met zijn oppervlakkigen aard 
is zich dat niet voldoende bewust." 

45. J. Huizinga, "Het bestuur der rijksuniversiteiten" (1922), in: Verzamelde werken 
VIII, 16-27. Over de curatoria: H. de Vries, "Centralisatie van beleid. De Colleges van 
Curatoren aan de Nederlandse universiteiten van 1815-1940", Jaarboek van het Centraal 
Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 43 (1989) 221-249. 

46. Huizinga, "Het bestuur der rijksuniversiteiten", 25. 
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Nieuwe Wereld getrokken om daar hun blikveld te verwijden of een zeer 
bepaald onderzoek te doen. In de vakbladen vinden we af en toe de 
Amerikaanse indrukken van die studenten afgedrukt. Hoewel het meestal om 
net gepromoveerden ging en dus niet om studenten in de eigenlijke zin van het 
woord, zijn deze scribenten tamelijk voorzichtig in het geven van een 
persoonlijk oordeel; men beperkt zich tot een beschrijving van de situatie in 
Amerika en laat hooguit los dat men het onderwijs wel bijzonder 'schools' 
vindt. Het is ook wel merkwaardig om als gepromoveerde in Amerika 
regelmatig een rapport met de vorderingen te ontvangen."' Interessanter zijn 
de verslagen van een andere groep Amerikagangers die er lang genoeg bleven 
om een gefundeerd oordeel te kunnen uitspreken, de gasthoogleraren. Het 
belangrijkste verslag is dat van de Utrechtse fysisch-chemicus Ernst J. Cohen, 
die na een verblijf in Amerika het boek Uit het land van Benjamin Franklin 
publiceerde.*' 
Cohen was lang van huis geweest. Hij vertrok op 9 februari 1926 uit 
Rotterdam en keerde daar pas weer op 21 december terug. In de tussen-
liggende maanden was hij gasthoogleraar geweest in Cornell University in 
Ithaca, had hij college gegeven in de summer session van de University of 
Chicago, enkele congressen bezocht, de jaarlijkse bijeenkomst van de Union 
Internationale de chimie pure et appliquee in Baltimore voorgezeten en op een 
tournee door de Verenigde Staten, die hem van Boston naar San Francisco en 
weer terug voerde, een vijftigtal lezingen verzorgd. Als er in deze jaren een 
Nederlandse hoogleraar is geweest die het wetenschappelijk leven in Amerika 
goed heeft leren kennen, dan is het Cohen wel geweest. Bovendien was Cohen 
in 1921 al vijf maanden in de Verenigde Staten geweest, zodat hij de situatie in 
1926 nog kon vergelijken met een vorige situatie. Het boek dat hij uiteindelijk 
van zijn reis maakte, mag tot de best ge'informeerde boeken over het 
wetenschappelijke Amerika worden gerekend die er in het interbellum zijn 
verschenen."' 

47. Bij het doornemen van het VB noteerde ik de voigende verslagen van 'studenten*: 
M.P. Lohnis, "Als student naar Amerika", VB (1926-1927) 229-236; Chr. Buisman, 
''Studentenleven in Amerika", Kfi 12 (1930-1931) 97-104. In de rubriek Personalia worden 
regelmatig namen van andere studenten genoemd die een beurs voor Amerika hebber 
ontvangen. 

48. E. Cohen, Uit het land van Benjamin Franklin (Zutphen, 1928). De titel wijst op de 
wetenschapshistorische belangstelling van Cohen. 

49. Zie over de reis, behalve Uit het land van Benjamin Franklin, ook de rubriek 
Personalia in het CWvanafeindnovember 1925 tot december 1926; de reis van Cohen werd 
door het weekblad op de voet gevolgd. In het Cff publiceerde Cohen na terugkeer enkele 
artikelen over zijn reis die naderhand, toen tegen publikatie in het Clfbezwaren rezen, in 
zijn boek zijn opgenomen. Zie: CW24 (1927) 266-268,290-294, 342-348,358. De colleges in 
Ithaca werden gepubliceerd als Physico-chemical metamorphosis and some problems in 
Piezo-chemistry (New York, 1927) (tegelijk verschenen in het Dutts) (vgl. CW 23 (1926) 
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Uit de beschrijvingen die Cohen geeft is duidelijk dat hij vol bewondering is 
over wat er in de Verenigde Staten in betrekkelijk korte tijd op wetenschappe
lijk terrein tot stand is gebracht. Niet alleen over de uitrusting en het 
onderkomen van Cornell University is hij bijzonder goed te spreken, ook het 
Massachusetts Institute of Technology lokt lofprijzingen uit en in Californie 
roemt hij het California Institute of Technology in Pasadena en het vlakbij 
gelegen Mount Wilson Observatorium, waar hij de gast geweest was van de 
uit Nederland afkomstige astronoom A. van Maanen. Naar aanleiding van dit 
bezoek schrijft Cohen: "Wie den Amerikanen gebrek aan idealisme verwijt, 
bezoeke de berg en het dal: zonder twijfel zal hij zijn opvattingen herzien!"'" 
Toch ontbreekt de kritische noot niet. Vanzelfsprekend krijgen we ook bij 
Cohen het een en ander te horen over de ongemakken van een beroemd 
reiziger in de Verenigde Staten. Een rondreis van een Europees geleerde was 
in die dagen, zeker in het verre westen, nog lets opmerkelijks en dus werd 
Cohen voortdurend belaagd door persmuskieten, die zelfs als hij elk 
onderhoud weigerde nog de voigende dag breeduit zijn mening over de 
honkbalwedstrijd van de vorige dag publiceerden. Ook vinden we bij Cohen 
de verbazing over de in verhouding met Nederland lage salarissen van de 
hoogleraren, die derhalve gedwongen zijn tot allerlei bijverdiensten om hun 
dienstboden te kunnen betalen. Belangrijker zijn echter de opmerkingen over 
het in zijn ogen al te schoolse karakter van het Amerikaanse wetenschappe
lijke onderwijs. Er werd teveel (hoor)college gegeven en te weinig labora
toriumwerk verricht. Ook het vele overhoren en repeteren vond hij niet 
passen bij een universitaire studie: die repetities "richten de studenten te veel 
af en herinneren te weinig aan de vrije studie die een eerste kenmerk der 
universitaire studie hoort te zijn."'' Hij verbaast zich er bijvoorbeeld over dat 
een beroemd geleerde in Ann Arbor zijn tijd moet 'verdoen' met het nakijken 
van schriftelijke tentamens.'^ Zijn mening is duidelijk: "In een woord, er 
heerscht een schoolse geest, dien wij aan onzen Universiteiten niet kennen, en 
zeker niet in de Fakulteit der Natuurwetenschappen."" 

367). Over zijn eerste Araerika-reis in 1921 had Cohen alleen lezingen gehouden, onder 
andere onder de titel "Dingen en menschen in het Land van Benjamin Franklin" (CW 19 
(1922) 125, 501). In Ithaca was Cohen de eerste bekleder van het halfjaarlijks wisselende 
George Fisher Baker Non-resident Lectureship in Chemistry. Twee jaar later, in de eerste 
helft van 1929, zou deze post weer door een Nederlander worden bekleed, de Groningse 
scheikundige F.M. Jaeger (CW25 (1928) 311), voor wie dit overigens ook niet het eerste 
verblijf in de Verenigde Staten was. 

50. Cohen, Land van Benjamin Franklin, 275. Cohen vermeldt dat H.A. Lorentz enige 
jaren eerder Pasadena had bezocht. Dat was in 1922 geweest (CW 19 (1922) 32, 236). 

51. Cohen, Land van Benjamin Franklin, 33. 
52. Ibid., 284. 
53. Ibid., 33. 
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Die kritiek werd, zo verzekert Cohen zijn lezers, door de Amerikanen zelf 
gedeeld! Zeker degenen die in Europa zijn geweest, beseffen dat de 
Amerikaanse universiteit nog te schools is en de roep om reorganisatie (naar 
Europees model!) is wijd verbreid. Cohen merkte dat bijvoorbeeld na afloop 
van een lezing die hij in Tyrone (Penn.) had gehouden over 'Scientific training 
in Holland': "Bij de opgewekte diskussie, die op de voordracht volgde, bleek 
mij wederom, gelijk bij zoovele andere gelegenheden tijdens mijn verblijf in de 
States, dat men op het gebied van universitair onderwijs daar te lande nog 
steeds zoekende is en gaarne het goede, dat men van anderen kan overnemen 
in praktijk wil brengen."^'' 
Dat het Amerikaanse systeem van hoger onderwijs zijn juiste vorm nog niet 
gevonden had, bleek hem ook bij het doornemen van kranten en tijdschriften. 
Zo verwijst hij een paar keer naar een spraakmakend artikel van Abraham 
Flexner, een van Directors of the General Board of Education in New York, 
die in The Atlantic monthly van 1925 had geschreven dat de hoogleraar in 
Amerika nog teveel schoolmeester en leraar was." Volgens Flexner kwam dit 
vooral door de organisatorische koppeling van college en graduate school, 
wat tot gevolg had dat het peil van de hele universiteit bepaald werd door het 
elementaire onderwijs dat voor coUegestudenten moest worden gegeven. In 
Europa, waar geen directe koppeling bestond tussen universiteit en voorbe-
reidend onderwijs (Gymnasium of Lycee), was de situatie volgens Flexner 
beter, al zag hij wel in dat de in Amerika gegroeide situatie (de graduate 
school als een niet verplichte kop op een college) niet in een handomdraai te 
veranderen zou zijn. Maar een begin zou toch kunnen worden gemaakt door 
college en graduate school van elkaar los te maken. In het tijdschrift volgde 
hierop een heftige discussie, maar Cohen decide Flexners optimisme: "Wie 
den toestand eenigszins van nabij kent, krijgt toch den indruk, dat veel van het 
goede, dat menig systeem in Europa biedt, zijn weg zal vinden naar het Land 
van Benjamin Franklin."'* 

L. G.M. Baas Becking 

In vergelijking met wat Cohen te melden had, valt de bijdrage aan de 
meningsvorming van degenen die het meest intensief met het Amerikaanse 
onderwijs te maken kregen, de onderzoekers die voor een reeks van jaren of 
permanent aan een Amerikaanse universiteit verbonden waren, erg tegen. Nu 
waren er, zeker in de jaren twintig, ook weer niet zoveel Nederlandse 
wetenschapsbeoefenaars die blijvend emplooi in de Verenigde Staten vonden. 
Het is bekend dat er nogal wat astronomen vanuit Nederland naar Amerika 

54. Ibid., 254. 
55. Ibid., 33-36. 
56. Ibid., 36. 
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emigreerden, zoals cr ook wel eens een wiskundige (D.J. Struik) of een fysicus 
(S.A. Goudsmit) naar de Nieuwe Wereld trok. Maar een kleine enquete, in 
1928 gehouden door de Nederlandse scheikundige H.S. van Klooster, zelf 
professor in de scheikunde aan Rensselaer Polytechnic in Troy, N.Y., leerde 
dat er in dat jaar naast hemzelf nog maar een andere Nederlandse 
scheikundige aan een Amerikaanse universiteit werkte, de analytisch chemi-
cus I.M. Kolthoff, sinds 1927 full professor aan de University of Minnesota in 
Minneapolis.'' 
Van degenen die zich metterwoon in de Verenigde Staten vestigden, hebben 
sommigen zich de taak gesteld als intermediair op te treden tussen de Oude en 
de Nieuwe Wereld en de achterblijvers in Nederland informatie te verschaffen 
over de toestanden in Amerika. Een van hen was de botanicus L.G.M. Baas 
Becking, die na zijn studie in Utrecht (bij Went) in 1922 hoogleraar in de 
biologic werd aan Stanford University in Californie.'* De banden met het 
vaderland werden echter niet doorgesneden en in 1927 aanvaardde Baas 
Becking de uitnodiging van het Oudstudentenfonds van de Utrechtse 
universiteit om in het cursusjaar 1927-1928 in Utrecht gastcoUeges te geven. 
Tijdens zijn verblijf in Nederland greep Baas Becking ook de gelegenheid aan 
zijn landgenoten lets meer te vertellen over de Amerikaanse universiteiten. In 
het Haagsch maandblad verscheen een artikel van zijn hand waarin hij 
expliciet de Amerikaanse en de Europese universiteiten met elkaar 
vergeleek." Zijn conclusies waren niet opwekkend. In het voetspoor van de 
Amerikaanse schrijver Sinclair Lewis, die in zijn roman Martin Arrowsmith 
een vernietigend oordeel had gegeven over de Amerikaanse universiteit, gaf 
Baas Becking een somber beeld van het hoger onderwijs in zijn nieuwe 
vaderland. De Amerikaanse universiteit is oppervlakkig, overgeorganiseerd, 
een speelbal voor maatschappelijke krachten. Maar zoals de Amerikaanse 
universiteit lijdt aan een overmaat aan dynamiek, haast, onrust en praalzucht, 
zo lijdt de Nederlandse universiteit aan indolentie, traagheid en isolement. 
Wordt de Amerikaanse student voortdurend bij het handje genomen en als 
een fabrieksprodukt klaargemaakt voor de maatschappij, de Nederlandse 

57. H.S. van Klooster, "Hollandsche scheikundigen in Amerika", CW2S (1928) 364-
365. Hoewel Van Klooster in totaal zo'n 40 a 50 Nederlandse scheikundigen in Amerika 
opspoorde (de meesten in de Industrie), concludeerde hij toch "dat de intellectuele 
emigratie naar Amerika zeer weinig beteekent" (Ibid., 365). 

58. Over Baas Becking: BWN III, 20-22. 
59. L.G.M. Baas Becking, "Universiteiten in de Oude en in de Nieuwe Wereld", Haagsch 

maandblad 9 (1928) 123-133. Minder opinierend en meer informerend was in hetzelfde 
tijdschrift het artikel van A.J. Barnouw, "Een Amerikaansche Universiteit. Columbia 
University", Haagsch maandblad 12 (1929) 519-530. Barnouw was zelf aan Columbia 
University verbonden als Queen Wilhelmina professor in Nederlandse geschiedenis, taal en 
literatuur (zie over hem: BWN II, 20-22). 
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student moet zichzelf maar zien te redden. Kortom, "beide systemen zijn even 
slecht ... In beide gevallen, zoowel in Amerika als hier, verkrijgt de ware 
beroepsman zijn wetenschap eerder niettegenstaande dan met de hulp der 
universiteit.'"" 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Amerikanen, ook al onderkennen zij 
de gebreken in hun eigen systeem, niet kiezen voor overname van het 
Europese systeem. Het aangeboren idealisme van de Amerikanen, hun hecht 
geloof aan een opvoedkundige 'levee en masse' of'hoger onderwijs voor alien', 
doet ze afwijzend staan tegenover het kwalitatief hoogstaande, maar in 
tradities gevangen en elitaire Nederlandse of Europese onderwijs. En daar 
hebben ze volgens Baas Becking gelijk in, want ondanks alle gebreken biedt 
het Amerikaanse systeem de beste kansen voor de toekomst. Men moet ook 
niet vergeten dat alle middelmaat en pseudowetenschap ten spijt die 
middelmaat toch het fundament is waarop "de groote gebouwen van het 
talent en de torens van het genie oprijzen. Groote mannen vonden hun wieg 
in, en groote werken hun voedingsbodem op Mainstreet."" Nog is Europa 
het bastion der wetenschap, maar die situatie zou wel eens kunnen veranderen 
en het is daarom zowel voor Amerikanen als Europeanen zaak tot samen-
werking en wederzijds begrip te komen. Baas Becking droeg er graag het zijne 
aan bij om dat wederzijdse begrip tot stand te brengen. 

De discussie over de brochure van Kruyt 

Wie overziet wat er in de jaren twintig (en eerder) in Nederland over het 
Amerikaanse universitaire systeem is geschreven, moet constateren dat in 
feite alles wat Kruyt in zijn brochure naar voren bracht al eens eerder door 
iemand anders naar voren was gebracht. De Vries prees de praktische 
orientatie van de Amerikaanse wetenschap en hoopte al dat zijn landgenoten 
er een voorbeeld aan zouden nemen, Huizinga werd gegrepen door de 
opvoedkundige betrokkenheid van de Amerikaanse universiteit en zag het 
bestuursmodel van de Amerikaanse universiteit als voorbeeld voor Neder
land, en Baas Becking kapittelde de Nederlandse universiteiten vanwege hun 
zelfgenoegzame isolement. Wat voegde Kruyt hier nog aan toe, wat deed juist 
zijn brochure zoveel stof opwaaien? 
Want dat zijn brochure veel reacties uitlokte, wordt van alle kanten bevestigd, 
Het boekje was binnen enkele weken uitverkocht, in lezingen werd Kruyt 
regelmatig gevraagd zijn mening nader toe te lichten (discussie na) en in 

60. Baas Becking, "Universiteiten", 127. Het door Baas Becking genoemde boek Martin 
Arrowsmith van Sinclair Lewis (schrijver ook van het bekende Babbitt) werd in dezelfde tijd 
ook vermeld door Went ("Reisbrieven V", 345) en Van Mourik Broekman (Amerikaansche 
cultuur, 139, n.). 

61. Baas Becking, "Universiteiten", 132. 
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kranten reageerden voor- en tegenstanders in de rubriek ingezonden brie-
ven.'^ De discussie hield bovendien ongewoon lang aan; twee jaar later, bij de 
viering van het 25-jarig doctoraat van Kruyt in 1933, merkte Cohen op dat 
nog dagelijks de pro's en contra's weerklonken." Over het peil van die 
discussie was Kruyt overigens niet zo tevreden; toen hij in 1936 nog eens op de 
zaak terugkwam, noemde hij de kritiek "meestal weinig opbouwend."'^ Ten 
dele was dat juist, er waren reacties waarin de problemen eigenlijk ontkend 
werden. Zo bestreed in een wat zuur commentaarDeg^/</.j dat de Nederlandse 
universiteit afgeschilderd zou kunnen worden als "een duffe winkel, waar 
men van den rijkdom van het Amerikaanse assortiment geen weet heeft." Wie 
de universiteit wilde reorganiseren, moest beschikken over een gedegen 
kennis van de situatie en een bezonken oordeel, maar aan beide ontbrak het 
Kruyt volgens de redactie." 

Toch was de reactie van De gids niet maatgevend; meestal ging men wel 
serieus in op de denkbeelden die Kruyt had geventileerd. Discussie was er 
daarbij niet over het feit waarvan Kruyt in zijn betoog was uitgegaan, het 
gebrek aan maatschappelijke waardering voor de universiteit in Nederland. 
Huizinga noemde in een rede uit 1933 cijfers die wat dat betreft ook duidelijke 
taal spreken: tussen 1931 en 1933, jaren van crisis en depressie, was op het 
hoger onderwijs 18% bezuinigd, op het lager onderwijs 3,75% en op 
middelbaar onderwijs slechts 1,5%.'' Voor zover de maatschappij nog 
waardering voor de universiteit kon opbrengen, gold dit alleen de 'nuttige' 
richtingen. De publieke opinie, zo stelde Huizinga, roept om onderwijs en 
opvoeding en geeft hoog op van de zogenaamde eisen van de moderne 
maatschappij, maar daar worden dan alleen de eisen van een technisch-
economische maatschappij mee bedoeld. "Laat men echter goed bedenken, 
dat een samenleving met een erkend materieel ideaal, zelfs al omvat dit zoo 
hooge goederen als veiligheid, welvaart en gezondheid, tenslotte op zijn best 
leidt tot geordende barbaric."" 
Huizinga gaf daarmee al te kennen dat hij, anders dan Kruyt, niet zozeer de 

62. In het Utrechtse Universiteitsmuseum wordt bijvoorbeeld in het dossier-Kruyt een 
krantenknipsel van 13 mei 1931 bewaard met een samenvatting van een lezing van Kruyt 
voor de Algemene Debating Club van het Utrechtse Studenten Corps, waarbij Kruyt ook in 
discussie ging met de redactie van het tijdschrift Vox studiosorum. 

63. Cohen, "Kruyt", 46. 
64. H.R. Kruyt, "Reorganisatie van universiteiten en hoogescholen", in: Het univer-

siteitsvraagstuk. Verslagboek van de conferentie te Woudschoten, 21, 22 en 23 Februari 1936 
(Utrecht-Nijmegen 1936) 84-91, in het bijzonder 84. 

65. "Hooge School en Maatschappij", De gids 95 (1931) I, 322-324. 
66. J. Huizinga, "Rede van den Rector Magnificus bij de overdracht van het rectoraat op 

18 September 1933", in: Verzamelde werken VIII, 409-414. 
67. Ibid., 413. 
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universiteiten zelf, als wel de maatschappij en de publieke opinie de schuld gaf 
van de zwakke positie van de universiteit. Door hun onzelfstandigheid ten 
opzichte van de overheid werden de universiteiten geremd in hun ontwikke
ling en werd verhinderd dat er een verbondenheid ontstond tussen de student 
en 'zijn' universiteit. Nu is het zo dat de student al zijn loyaliteit richt op de 
studentenvereniging, niet, zoals in de Angelsaksische landen, op de universi
teit als geheel. Niet de universiteit moest zich dus aanpassen aan de eisen van 
de moderne tijd, maar de relatie met de overheid moest een andere worden. 
Niet alleen over de oorzaak van het gebrek aan maatschappelijke waardering 
werd gediscussieerd, ook over de door Kruyt gesuggereerde remedie bestond 
veel meningsverschil. Want was de situatie in Amerika wel zo ideaal als Kruyt 
had voorgesteld? Tot degenen die op dit punt met Kruyt van mening 
verschUden behoorde onder anderen zijn naaste collega Cohen, die erop wees 
dat Kruyt door het voorbeeld van de Amerikaanse universiteit aan te halen de 
discussie over de ook volgens hem noodzakelijke reorganisatie van de Neder
landse universiteit nodeloos bemoeilijkt had. Bij zijn eigen bezoek aan de 
Verenigde Staten had Cohen juist kennis gemaakt met de onvrede over de 
universiteit in Amerika en hij had in Uit het land van Benjamin Franklin ook 
geschreven over het streven de universiteit juist meer op Europese leest te 
schoeien.'* 

In zijn reisverslag had Cohen op dit punt het een en ander kunnen ontlenen 
aan een kritisch artikel van Abraham Flexner over de Amerikaanse 
universiteit. Naderhand had Flexner tijdens een studiereis door Europa de 
gelegenheid gekregen de Amerikaanse universiteit te vergelijken met die in 
Engeland en Duitsland. Die ervaring verwerkte hij in een apart boek, 
Universities. American, English, German, en de vergelijking viel niet uit in het 
voordeel van de Amerikaanse universiteit. Het toeval wilde nu dat dit boek in 
Nederland net bekend raakte (ook in Duitse vertaling) toen de discussie over 
Kruyts brochure ontbrandde.*' Zij die zich niet konden vinden in Kruyts 

68. Cohen, "Kruyt", 46. 
69. A. Flexner, Universities. American, English, German (New York, 1930). Voor een 

bespreking van de Duitse vertaling: M.J.Sirks.in: VB 14(1932-1933) 180. Flexner stond in 
zijn kritiek niet alleen; hij behoorde tot de groep schrijvers binnen en buiten de universiteit 
die ernstige kritiek lieten horen op de gevolgen die de toeloop van steeds meer studenten 
had voor het universitaire curriculum. Een andere bekende criticus was Thorstein Veblen, 
The Higher Learning in America (New York, 1918). Voor de geschiedenis van het 
Amerikaanse universitaire systeem in de tijd van Flexner; D.O. Levine, The American 
College and the Culture of Aspiration 1915-1940 (Ithaca-London, 1986). Levine noemt de 
'revolt against mass education' waar Flexner een exponent van zou zijn "unfair as well as 
unrealistic" (Ibid., 104). Het Duitse universiteitsmodel waar Flexner een voorstander van 
was en dat in Amerika vorm kreeg bij de oprichting van Johns Hopkins University in 
Baltimore, was niet geschikt voor de grootschalige universiteit die in Amerika na de eerste 
wereldoorlog opkwam (en in Europa kort daarna zou opkomen). 
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voorsteUing van de moderne, Amerikaanse universiteit, konden zich geen 
betere ammunitie denken: een goed geinformeerde Amerikaan, bij uitstek 
deskundig op het terrein van het hoger onderwijs, die de vloer aanveegt met 
zijn eigen universiteit en de Europese en in het bijzonder de Duitse universiteit 
als lichtend voorbeeld aanwijst. Iemand die volop gebruik maakte van de 
kritiek van Flexner om zo Kruyt te bestrijden was de filosoof A. Vloemans. In 
het Haagsch maandblad publicterde hij een artikel, "Amerikaansche universi
teiten: een voorbeeld of een schrikbeeld?", waarin hij de Amerikaanse 
universiteit vooral als een schrikbeeld opvoerde en waarin hij voor zijn kennis 
van de situatie in Amerika geheel afging op wat Flexner daarover geschreven 
had.™ 
Flexners boek is een aanklacht tegen de wildgroei die hij om zich been zag in 
de Amerikaanse wereld van het hoger onderwijs. De universiteiten waren uit 
hun voegen gebarsten en hadden een veelheid van taken op zich genomen die 
hun eigenlijke opdracht in de weg stonden. Zijn boek is daarom tegelijk een 
poging opnieuw te definieren wat eigenlijk een moderne universiteit is, wat 
men van haar mag verwachten en wat niet. Die centrale taak van de 
universiteit omschrijft Flexner kortweg als "the pursuit of science and 
scholarship."" De moderne universiteit sluit zich daarbij niet af van de 
moderne wereld, maar maakt de verschijnselen die zich in de moderne 
maatschappij voordoen juist tot voorwerp van wetenschappelijke studie. Het 
is nadrukkelijk niet haar taak de problemen in de samenleving ook 
metterdaad op te lessen. Haar taak is het alleen het inzicht in die problemen te 
vergroten, zodat anderen, die daar beter toe zijn uitgerust, die problemen 
kunnen aanpakken. De universiteit moet er zich voor hoeden aan haar 
centrale taak wezensvreemde opdrachten op zich te nemen. De universiteit 
hoort dus geen middelbaar of technisch onderwijs te verzorgen, moet de 
opleiding voor beroepen van een niet-intellectueel karakter aan anderen 
overlaten en heeft ook geen missie op het terrein van de volksontwikkeling of 
de volwasseneneducatie. Stuk voor stuk zijn dat belangrijke taken en er 
moeten zeker insteUingen zijn die zich daar mee bezighouden, maar men moet 
voorkomen dat door dergelijke nuttige taken op zich te nemen de 
universiteiten van hun eigenlijke werk worden afgehouden.'^ 
Toch is dit in Amerika gebeurd. Men heeft opleidingen op alle denkbare 
niveau's gecreeerd die de studenten direct geschikt maken voor een nuttige 
functie in de samenleving. Soms zijn het zeer prestigieuze opleidingen, zoals 
de Business School in Harvard, maar vaak zijn het ook opleidingen of 

70. A. Vloemans, "Amerikaansche universiteiten: een voorbeeld of een schrikbeeld?", 
Haagsch maandblad 16 (1931) 68-79. 

71. Fhxnei, Universities, 27. 
72. Ibid., 3-36 (hoofdstuk getiteld "The idea of a modern university"). 
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cursussen van bedenkelijk allooi, zoals opleidingen in de huishoudkunde, 
reclametechniek of elementaire stenografie. Maar ongeacht hun peU, het is 
volgens Flexner simpelweg niet de taak van de universiteit om industrielen of 
reclametekenaars op te leiden. Ook onjuist is het dat de universiteiten zich, 
vooral omwille van de commercie, gestort hebben op de 'markt' van 
volwasseneneducatie en afstandsonderwijs (toen nog correspondentiecur
sussen geheten). Daarmee zijn studenten de universiteit binnengehaald die 
daar in het geheel niet thuishoren." De schaalvergroting die dit alles met zich 
mee bracht, heeft bovendien geleid tot verslapping van de intellectuele eisen 
en de introductie van een aan universitaire studie vijandig studiepunten-
systeem, waarin elk studieonderdeel tot op het uur nauwkeurig is gede-
finieerd.''' Het logische sluitstuk van dit alles is dan de bedrijfsmatige 
organisatie van de universiteit, die in strijd is met de autonomic van de 
individuele wetenschapsbeoefenaar. 

Een van de belangrijkste oorzaken van deze misstanden was — en Vloemans 
sloot zich hierbij aan — het feit dat de universiteit al te veel open stond voor de 
vermeende directe behoeften van de moderne samenleving." Dat innige 
contact met de maatschappij leidde ongetwijfeld tot fraaie sportfacUiteiten en 
indrukwekkende gebouwen, maar of de zuivere wetenschapsbeoefening er 
voordeel van heeft getrokken was nog maar de vraag. In ieder geval is de 
drukte die dat nadrukkelijk contact met de samenleving met zich mee bracht 
niet bepaald bevorderlijk voor wetenschappelijke studie en onderzoek. Voor 
Nederland was er niets aantrekkelijks in deze constructie en de conclusie van 
Vloemans was dan ook dat de Amerikaanse universiteit in geen enkel opzicht 
tot voorbeeld kon worden gesteld, tenzij misschien in zuivere materiele zin. 
Maar met veel geld kon nog geen wetenschappelijk aanzien gekocht worden. 
Voor Vloemans stond het immers vast "dat de Europeesche geleerden met 
hun beperkter middelen oneindig meer bereiken dan hun bevoordeelde 
Amerikaansche coUega's."'* Het grote voordeel van de Europese universiteit 
was, wat Kruyt ook mocht beweren, juist gelegen in de relatieve afgesloten-
heid voor de onmiddellijke eisen van de samenleving. "De lucht is er soms wat 
ijl, maar verre is deze isoleering te verkiezen boven het tumult van de 
Amerikaansche universiteit, waar alles, hoog en laag, door elkaar ploetert 
met een drukte, die aan 'gemengde' baden herinnert. De Europeesche universi
teiten hebben een traditie, die niet kan geofferd worden aan een 
experiment."" 
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De nasleep 

In Nederland is men, voor de oorlog althans, niet aan een dergelijk 
experiment begonnen. De discussie rondom de brochure van Kruyt was 
levendig, scherp soms en vaak ook wel verhelderend, maar effect had het op 
de korte termijn allemaal niet. Er deden zich ten aanzien van de universiteit 
andere problemen voor die dringender opgelost dienden te worden. In het 
midden van de jaren dertig werd bijvoorbeeld veel gesproken over de 
vermeende overbevolking van de universiteiten, een gevolg van de 
(gedeeltelijke) openstelling van de universiteit voor HBS'ers en de 
verminderde werkgelegenheid voor academici in crisistijd. In de discussie 
hierover speelde de brochure van Kruyt nog wel een rol, maar een zeer 
ondergeschikte.'* 
Dit is een extra reden om terug te komen op de vraag die we al eerder stelden. 
Als Kruyt alleen herhaalde wat anderen al eerder over de Amerikaanse 
universiteit hadden geschreven en als zijn voorstellen tot reorganisatie z;o 
zonder effect bleven, wat verklaart dan de opwinding die de brochure toch 
gedurende enkele jaren heeft veroorzaakt? Een voor de hand liggend 
antwoord is natuurlijk dat de opmerkingen over de voordelen van de 
Amerikaanse universiteit vroeger in de reisverslagen 'verstopt' waren en dat 
Kruyt als eerste het onderwerp in al zijn directheid aan de orde had gesteld. 
Hoe zouden de positieve opmerkingen die De Vries in zijn reisboeken over de 
Amerikaanse universiteit had gemaakt ooit tot zo'n discussie hebben kunnen 
leiden? Een andere verklaring voor de opwinding over Kruyts brochure zou 
het tijdstip kunnen zijn waarop Kruyt haar publiceerde, in een periode 
namelijk dat voor het eerst in brede kring onvrede was ontstaan over de plaats 
van de universiteit in de samenleving. Maar er is wellicht nog een derde 
verklaring te vinden. 
Ik doel dan op het feit dat Kruyt zich met zijn denkbeelden speciaal richtte tot 
de studenten aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen. De lezing was 
voor een studentenvereniging gehouden, de studenten werden in de brochure 
exphciet toegesproken en na publikatie heeft Kruyt ook voor studenten 
toelichtende lezingen gehouden. Men krijgt soms de indruk dat het probleem 
van de verhouding tussen universiteit en maatschappij meer bij studenten dan 
bij hoogleraren leefde. Studenten waren ook degenen die zich het meest 
zorgen maakten over hun eigen toekomstperspectief en dat van de universi
teit. Kruyt heeft dat ook zo gezien. Later schreef hij dat hem gebleken was dat 
juist de studenten zich bezighielden met het vraagstuk van de reorganisatie 

78. Zie bijvoorbeeld het uit 1936 daterende congresverslag Het universiteitsvraagstuk 
(zie noot 64). 
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van de universiteit.^' Het kan zijn dat de betrokkenheid van de studenten bij 
deze kwesties de discussie een levendigheid heeft gegeven die zij anders niet 
zou hebben gekregen. 
Omdat juist de studenten aan zijn zijde stonden, had Kruyt het volste 
vertrouwen in de toekomst. Zijn voorstellen mochten in 1931 dan nog op 
heftige tegenstand zijn gestuit, uiteindelijk zou er naar hem geluisterd 
worden.*'' Hij kreeg gelijk. De reorganisatie van de universiteit bleef de 
gemoederen bezighouden en tijdens de bezetting werden allerlei plannen voor 
vernieuwing van de universiteit uitgebroed. Na de oorlog was de tijd er rijp 
voor, het was voor iedereen duidelijk geworden dat er lets met de universiteit 
moest gebeuren. Dat daarbij nauwkeurig naar het Amerikaanse systeem 
gekeken werd, was toen niet meer zo verwonderlijk. De Verenigde Staten 
waren immers in korte tijd het centrum van de wetenschapelijke wereld 
geworden. Bovendien was Kruyt inmiddels in zodanig posities terecht-
gekomen dat hij doelbewust kon meewerken aan de realisatie van zijn ideeen, 
beter in ieder geval dan hij kon als hoogleraar in de fysische scheikunde. In de 
eerste naoorlogse jaren werd hij een van de spilfiguren in het nieuwe 
wetenschapsbeleid in Nederland, niet alleen in TNO, maar ook al spoedig in 
ZWO. Het was dan ook een vingerwijzing voor de toekomst dat binnen een 
jaar na de bevrijding een herdruk van Hooge School en Maatschappij 
verscheen.*' 

SUMMARY 

Americanization of the Dutch university? The chemist H.R. Kruyt on university and society 
(1931) 

In 1931, Hugo Rudolph Kruyt, professor of chemistry at the University of Utrecht and one 
of the founders of modern colloid science, published a paper Hooge School en Maatschappij 
(University and Society). Kruyt deplored the isolationism of the Dutch universities towards 
the needs of modern society and advocated a reorientation of the Dutch universities more 
or less on the model of the American universities, which he had had a chance to see during a 
visit to the United States in 1927. His plea for a more practically orientated university on the 
American model was not new in Holland, as is shown in a survey of travel reports of Dutch 
scientists who had been in the U.S.A. (Hugo de Vries, J.P. Lotsy, W. Storm van Leeuwen, 
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Ernst Cohen). Nevertheless, it was only after the publication of Kruyt's paper that 
discussion on the 'americanization' of Dutch universities really started. Participants in this 
discussion were, among others, Cohen and the philosopher Vloemans, who both partly 
relied on Abraham Flexner's wellknown criticism of the American universities in his book 
Universities. American, English, German (1930). In the short run, Kruyt's plea for a 
reorientation of the Dutch universities had no effect; it was only after World War II, under 
different circumstances, that Dutch universities were restructured on the American model. 


