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WETENSCHAPPELIJKE VORMING 
- EEN OMSTREDEN KWESTIE 

Joseph Wachelder* 

'De toga om de wetenschap', valt het thema van deze bundel, de ontwikkeling van de 
wetenschap in het hoger onderwijs in de tweede helft van de negentiende eeuw, pakkender 
aan te duiden? Vormt de toga niet hèt symbool van de klassieke geleerdheid, die gedurende 
deze periode onder druk van de oprukkende (natuur)wetenschappen komt te staan? Of, 
zo zou een andere lezing kunnen luiden, is de cruciale wending die het Nederlandse hoger 
onderwijs met de institutionalisering van de tweeëenheid van onderwijs en onderzoek aan 
de universiteiten neemt, kernachtiger samen te vatten dan door toga èn wetenschap in één 
ademtocht uit te spreken? 

Deze bijdragen beogen meer inzicht te verkrijgen in de aard van de veranderingen die zich 
in het Nederlandse hoger onderwijs in de tweede helft van de negentiende eeuw voltrekken. 
In deze inleiding zal ik vooral ingaan op de introductie van het fenomeen 'wetenschap' in 
het Nederlandse' hoger onderwijs. Ik zal betogen dat de introductie van wetenschappelijke 
vorming aan de vaderlandse 'hoogescholen' (aan het begin van de negentiende eeuw nog 
de meest gangbare benaming van universiteiten) geplaatst kan worden tegen een achter
grond van een meer omvattende verandering van het academisch onderwijs. De introductie 
van onderzoek, aanvankelijk voornamelijk gepresenteerd als wetenschappelijke vorming 
voor studenten, vormt één facet van een complex veranderingsproces in het Nederlandse 
hoger onderwijs. 

Door de introductie van 'wetenschap' en 'onderzoek' te bezien vanuit een breder perspectief 
op de veranderingen in het Nederlandse onderwijsstelsel in zijn geheel, wordt een aantal 
ingeburgerde opinies ten aanzien van de introductie van wetenschappelijk onderzoek aan 
de Nederlandse universiteiten ter discussie gesteld. Vooral de idee dat de introductie van 
'wetenschap' een geïsoleerd verschijnsel betreft. 'Wetenschap' zou toen eerst - in de tweede 
helft van de negentiende eeuw - 'om zich zelfs wille' een plaats hebben gekregen aan de 
Nederlandse universiteiten. Of het daaraan gelieerde gevoelen dat het wezenlijk 'moderne' 
van de universiteit in de negentiende eeuw gelegen is in de institutionalisering van de een
heid van onderwijs en onderzoek.' De Hoger Onderwijswet van 1876, de eerste hoger 

* Rijksuniversiteit Limburg, Faculteit der Algemene Wetenschappen, Vakgroep Geschiedenis, Postbus 616, 6200 
MD Maastricht. 
1. De universiteiten van België blijven helaas buiten beschouwing. De geografische (en intellectuele) nabijheid 
van Nederland en België enerzijds en Engeland, Frankrijk en Duitsland anderzijds, smeekt bijna om een vergelij
kende benadering. Toch blijven Nederland en België in de bestaande comparatieve literatuur, zoals \V. Conze 
e.a. ed., Bihimigssystcm und Projessionalisii:rung in internationalen Vcrgtciclicn (Stuttgart, 1985), ontbreken. 
1. 'Rekening houdend met de betrekkelijkheid van het begrip modern kan men toch met enig recht beweren dat 
de moderne universiteit gekenmerkt wordt door het samengaan van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs', 
aldus constateert Th. 1. Meijer, 'De historische achtergronden van wetenschappelijk onderzoek in Leids universi
tair verband', Tijdschrift voor Geschiedenis 85 (1972) 433. 
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onderwijswet na het Organiek Besluit van 2 augustus 1815, wordt dan meestal verantwoorde
lijk geacht voor die opmerkelijke verschuivingen in de vorige eeuw.' Ter adstructie worden 
dan veelal de wetteksten uit het Organiek Besluit en uit de HO-wet van 1876 aangehaald. 
Terwijl de wet van 1876 spreekt van de zelfstandige beoefening der wetenschappen'', was 
het doel van het hoger onderwijs volgens het Organiek Besluit gelegen in de voorbereiding 
van de student tot een geleerde stand.' 

Nu is het niet de bedoeling van deze inleiding om bovengenoemde noties successievelijk 
na te lopen en op hun merites te beoordelen. Al is het verleidelijk om spectaculaire tegen
voorbeelden op te voeren, zoals de plantenfv'sioloog Hugo de Vries* (1848-1935), die de 
idee van wetenschap 'om zich zelfs wille' tegenspreken. Of op citaten te wijzen waarin de 
verhouding tussen wetgeving, politiek en universitaire praktijk eens van een andere kant 
benaderd wordt.^ De Hoger Onderwijswet van 1876 werd immers zeker niet uitsluitend als 
een steun in de rug van de natuurwetenschappen ervaren." 

In dit artikel wil ik mij tot twee dingen beperken. Zoals aangekondigd zal de vernieuwing 
binnen en de opmars van de wetenschap aan de Nederlandse universiteiten in het tweede 
deel van de vorige eeuw geplaatst worden tegen de context van een verandering in onder
wijsbestel en maatschappij.'' Dat zal duidelijk maken dat de opmars van de (natuur) weten
schappen in de tweede helft van de negentiende eeuw geen opzichzelfstaand verschijnsel 
is. Toch is in de twintigste eeuw de introductie van 'wetenschap' aan de universiteiten 
veelal geïsoleerd behandeld en als hèt innovatieve moment in de negentiende-eeuwse uni
versiteit beschouwd. Dit artikel is ook een eerste exploratie naar de redenen van die een
zijdige benadering. Een verklaring lijkt vooral gezocht te moeten worden in de nabijheid 
van de negentiende eeuw. 

3. Bijvoorbeeld bij A.I. Kox, ' lohanncs Diderik van der Waals (1837-1923) - Theoreticus van de Amsterdam.se 
natuurkunde' in: l.C.H. Blom e.a. ed., Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad - De Universiteit van 
Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten (Hilversum/Amsterdam, 1992) 202: 'Een tweede cruciale factor was 
een ingrijpende hervorming van het hoger onderwijs, die in 1876 zijn beslag kreeg. (...) De wet trad in werking 
op 1 oktober 1877 en voorzag in een zeer belangrijke uitbreiding van de taak van de universiteiten: naast het 
onderwijs werd de zelfstandige wetenschapsbeoefening in de wet als expliciet doel van het hoger onderwijs 
genoemd'. 
4. 'Hooger onderwijs omvat de vorming en voorbereiding tot zelfstandige beoefening der weteiLschappen en tot 
het bekleeden van maatschappelijke betrekkingen, waarvoor eene wetenschappelijke opleiding vereischt wordt', 
aldus artikel 1 van de HO-wet van 1876. 
5. 'Onder den naam van hooger onderwijs wordt verstaan zoodanig onderwijs als ten doel heeft, den leerling, na 
afloop van het lager en middelbaar onderwijs, tot eenen geleerden stand in de maatschappij voortebereiden', 
aldus artikel 1 van het Organiek Besluit, 2 augustus 1815. 
6. In zijn rectoraatsrede Eenheid in veranderlijkheid (laarboek der Universiteit van Amsterdam (1897-1898), 109) 
formuleert De Vries zeer bondig: 'bij te dragen tot de bevordering van het levensgeluk zijner menschheid is het 
groote doel van alle wetenschap', geciteerd in R.P.W. Visser, 'Hugo de Vries (1848-1935) Het begin van de experi
mentele botanie in Nederland' in: Blom (n. 3), Een hrandpnnt van geleerdheid, 175. Zie ook B. Theunissen, 'De 
Beheersing van Mutaties', Gewina 15 (1992) 97-115, i.h.b. 101-105. 
7. ' | 0 ] n z e wet op het hooger onderwijs werd tot stand gebracht en wordt gewijzigd door personen, die grooten
deels met de natuurwetenschap op een (...) gespannen voet staan (...)', C.B. Spruyt, 'De kwalen van ons gymna
siaal onderwijs'. De Gids (1887) II, 116-117. 
8. ). Huizinga constateert in zijn 'Geschiedenis der universiteit gedurende de derde eeuw van haar bestaan 1814-
1914' in: Verzamelde Werken, dl. viii (Haarlem, 1951) 282/3: 'De wet van 1876 is nooit populair geweest'. 
g. Zie ook ). Wachelder, Universiteit tussen vorming en opleiding - De modernisering van de Nederlandse universi
teiten in de negentiende eeuw (Hilversum, 1992). 
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Wetenschappelijke vorm ing 11 

De nabijheid van de negentiende eeuw 

[VVJanneer begint zij, die moderne universiteit? Hier te lande stellig niet met 1815, dat ons in het klassieke 
keurslijf liet, en nog niet begrepen had, dat het begrip 'laboratorium' dat van 'academisch kabinet' diende te 
vervangen. Met 1876 dan? Hm, ja er was veel verbeterd. Met 1921? - Laat het ons maar bekennen: de moderne 
universiteit is niet, of althans voor ons nog niet, een historische grootheid, met een begin of een einde, maar 
een ideaal, dus een toekomstbeeld. In den term moderne universiteit leggen wij terstond, naast hetgeen zij 
is, de gedachte neer aan dat wat wij willen, dat zij zijn zal.'" 

Kernachtiger valt de nabijheid van de negentiende-eeuwse universiteit nauwelijks uit te 
drukken. Voor Huizinga is de moderne universiteit in 1938 nog geen historische.grootheid 
maar evenzeer een toekomstbeeld. Is het dan al te gewaagd te veronderstellen dat die ver
bondenheid tussen universiteitsgeschiedenis en actualiteit ons beeld van de negentiende-
eeuwse universiteit heeft beïnvloed? 

Wie de moeite neemt een aantal Nederlandse historische en wijsgerige tijdschriften door 
te bladeren om een overzicht te verkrijgen van publikaties over de ontwikkeling van uni
versiteit en wetenschap in de negentiende eeuw wordt schamel beloond." In de gevestigde 
historische tijdschriften is over dat onderwerp bitter weinig geschreven. Wel opvallend is 
de grote belangstelling waarin de historische ontwikkeling van wetenschap en universiteit 
zich van wijsgerige zijde mag verheugen. Het uiteenvallen van de wetenschappen in de 
moderne universiteit vormt een dankbaar thema voor filosofische beschouwing, waaraan 
als vanzelfsprekend de plaats van de wijsbegeerte in (de idee van) de moderne universiteit 
gekoppeld wordt. Bij gelegenheid van dit congres zou ik J.J. Louët Feissers Wetenschap in 
toga. Vakspecialisme en wijsgerige eenheid in de toekomstige universiteit (Utrecht, 1962) aan 
de vergetelheid willen ontrukken. Niet alleen omdat de titel een aardige allusie vormt op 
het thema, maar vooral omdat dit boekje zo'n fraaie representant vormt van het genre. 
Louët Feissers bezorgdheid om het uiteenvallen van de eenheid der wetenschappen leidt 
tot een uitgesproken standpunt ten aanzien van de functie van de wijsbegeerte in de uni
versiteit. Immers 'wetenschap, die aan zichzelf overgelaten wordt, [geraakt] in verwaarlozing 
(...) en vervalt tot zinloze bedrijvigheid en tot willekeurige maatschappelijke dienstbaar
heid'.'- Ter ondersteuning van zijn stelling grijpt Louët Feisser terug op Karl Jaspers' Die 
Deutsche Universiteit (Berlin, 1946)", een van de klassiekers in de wijsgerige literatuur over 
de idee der universiteit. 

De historische ontwikkelingsgang der universiteit wordt door Louët Feisser in directe ver
binding gebracht met de actuele problemen en discussies van dat moment. De nieuwe wet 
op het wetenschappelijk onderwijs (WWO) van i960 gaat vergezeld van discussies over de 
invoering van een Centrale Interfaculteit en de plaats van het Studium Generale aan de 
universiteit. Als vanzelfsprekend wordt in die situatie gegrasduind in het verleden: 

10. I. Huizinga in het Leidsch Universiteitsblad, 7e jaargang, 110. 16, 20 mei 1938 in: Verzamelde Werken, dl. viii 
(Haarlem, 1951) 29-30. 
11. Als bijlagen 1 tot en met 4 is toegevoegd een overzicht van artikelen die ingaan op de ontwikkeling van weten
schap en universiteit in de negentiende eeuw in respectievelijk de Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden, het Tijdschrift voor Geschiedenis, het Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en 
Wetenschap en het .Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte. Van meer gespecialiseerde tijdschriften van 
recentere datum, zoals De Negentiende Eeuw of Gewina zijn geen overzichten opgesteld. 
12. Louët Feisser, Wetenschap in toga, 9. 
13. Ibid., 25. Jaspers had reeds in 1923 een gelijknamig geschrift het licht laten zien. De schrikbarende gebeurtenis
sen van de voorbije decennia deden hem in 1946 een geheel herziene versie uitbrengen: 'Wissenschaft bedarf der 
Führung'. 
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Deze drie grondtrekken: gespecialiseerde vakopleiding, gericht op maatschappelijke 'utility' en bemiddeld 

door operationeel vakonderzoek bepalen de status c)uo van de moderne universiteit. Zonder nu in enig 

opzicht het feitelijke verloop van dit proces, dat zich voltrekt, te willen ontkennen, blijft de Wetgever in aan

sluiting op een eeuwenlange traditie het eenheidsgezichtspunt in de zin van de ontwikkeling der wetenschap 

als primaire doelstelling van de universiteit nadrukkelijk vermelden.'* 

Wijsgerige standpuntbepalingen werden aan het begin van de twintigste eeuw zelfs uit
drukkelijk geformuleerd als reactie op de perceptie van de ontwikkeling van wetenschap 
en universiteit in de negentiende eeuw. De ontstemdheid over 'het verbrokkelde en doelloze 
van de universiteiten' was rond 1900 vrij algemeen." Het Amsterdamse Propria Cures, dat 
in 1890 werd opgericht, stond rond de eeuwwisseling bol van bezorgdheid om de gesple
tenheid die de wetenschappelijke specialisatie had teweeggebracht.'* In de eerste decennia 
van de twintigste eeuw werd de weggevallen eenheid in de wetenschap aan de universiteit 
tot een heus thema. Toen werden als reactie op de voortschrijdende specialisering en posi-
tivering, de hervorming van de universiteiten en het studentenleven in het algemeen 
bediscussieerd.'' In dat klimaat werd ook de plaats van de filosofie aan de universiteit her
overwogen. In 1910 verscheen een rapport van de Staatscommissie voor de Reorganisatie van 
het Onderwijs, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 21 maart 1903 (de zogenaamde Ineen-
schakelingscommissie), dat de instelling van een filosofische propaedeuse in het voortgezet 
wetenschappelijk onderwijs bepleitte, omdat anders 'staat te vreezen, dat de geest bij de 
beoefening der bijzondere, zoo te zeggen positieve wetenschap, reeds eenen habitus heeft 
gekregen, die van een philosophische opvatting min of meer afkeerig maakt'."* Een opleiding 
op deze bredere basis zou de toekomstige leiders van de samenleving inzicht verschaffen; dat 

14. Ibid., 9. Artikel i van de W.VV.O van i960 luidt: 'Wetenschappelijk onderwijs omvat de vorming tot zelfstan
dige beoefening der wetenschap en de voorbereiding tot het bekleden van maatschappelijke betrekkingen waar
voor een wetenschappelijke opleiding vereist is of dienstig kan zijn, en bevordert het inzicht in de samenhang 
van de wetenschappen'. 
15. Maar we treffen ook begrip aan voor de veranderde omstandigheden: 'Helaas, een studium generale, zooals 
dit nog in het begin der negentiende eeuw voor de besten mogelijk was, wij menschen van den tegenwoordigen 
tijd, kunnen er niet meer aan denken. Het verste, waartoe we het bij de steeds klimmende eischen van vakstudie 
brengen kunnen, - en daartoe moeten wij het ook brengen, willen we niet in eenzijdigheid ondergaan -, is: nooit 
te vergeten, hoe groot de kring van gedachten is, waarvan wij niet, of slechts vluchtig kennis kunnen nemen', 
H.J. Hamburger, De physische scheikunde in hare beteekenis voor de geneeskundige wetenschappen (Groningen, 
1901) 24. Het echte probleem dat de universitaire geneeskundige opleiding volgens Hamburger bedreigt, is het 
alsmaar toenemen van de zwaarte van het curriculum. 
16. Zie P. de Rooy, 'De ontdekking van een oud bestoven familieportret', in: Blom (n. 3), Een brandpunt van 
geleerdheid, 23, 24. 'Verschillende auteurs pleitten dan ook voor een revolutie, in de letterlijke zin des woords: 
terug naar vroeger. De universiteit moest weer 'één en ongedeeld' worden, met als enige doel de 'opwekking en 
oefening in zelfstandig wetenschappelijk arbeiden'. Daarna en daarnaast konden dan in afzonderlijke 'vakscho
len' de specifieke beroepsopleidingen worden gegeven. Het waren merkwaardige pleidooien, die zich in feite 
keerden tegen een specialisering die in de natuurwetenschappen juist zulke successen bracht'. 
17. P.A.J. Caljë, '"De omkeer in 't studentenleven": de pogingen tot hervorming van het studentenleven rond 
1920', Groniekii (1992) 75-93. 
18. 'Er is niet ten onrechte over geklaagd, dat voor vele .studenten de studie het algemeen-wetenschappelijk 
karakter mist, dat alleen door eene phikxsophische opvatting te verkrijgen is. Inderdaad liggen aan alle bijzondere 
eigenschappen zekere beginselen ten grondslag en de philosophic heeft zich het onderzoek van die beginselen en 
van hunnen samenhang tot taak gesteld (...). In zeker opzicht is de philosophie de eerste, in een ander is zij de 
laatste, alles samenvattende wetenschap; zij zou dus enerzijds aan het begin, maar van den anderen kant ook aan 
het einde van hooger onderwijs kunnen worden gesteld. Zal zij echter een ruime en diepe opvatting der weten
schap bevorderen, dan is het nodig dat reeds in de eerste jaren van de studie aan de universiteit de leerlingen in 
de beginselen der philosophie worden ingeleid'. Uit het Rapport van de Staatscommissie voor de reorganisatie 
van het onderwijs, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 21 maart 1903, no. 49, dl. 1, 737 in: E. van Everdingen, 
Zestig jaar Internationale School voor Wijsbegeerte (Assen/Maastricht, 1976) 4-5. 
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zou de oplossing van menig sociaal en politiek vraagstuk bevorderen. De gewenste filoso
fische propaedeuse kwam er niet. Wel zou onder andere als uitvloeisel van deze bemoei
enissen in 1916 te Leusden de Internationale School voor Wijsbegeerte worden opgericht. 
De stichters van de IS\^V wensten het door de commissie gesignaleerde gemis aan eenheid 
en samenhang in het wetenschappelijk onderwijs weg te nemen. 'De staatscommissie heeft 
zeer goed ingezien wat de grootste fout is in ons Hooger Onderwijs: het mist centraliteit'."* 
De Internationale School voor Wijsbegeerte zou dat nieuwe inspirerende centrum moeten 
worden: 

Het wijsgerig leven van onzen tijd kenmerkt zich door een neiging tot synthese, een streven om den levensin-
houd van vroeger eeuwen, die in de 19'" eeuw een tijdlang als overwonnen werd terzijde gelegd, weer op te 
nemen en in verband te brengen met het nieuwe leven van den eigen tijd. (...) het te boven-komen der 19'-
eeuwsche uitsluitend natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing.-" 

De nabijheid van de geschiedenis van de negentiende eeuw 

Is in de wijsgerige interesse voor de ontwikkeHng van wetenschap en universiteit in de 
negentiende eeuw de nabijheid van dat tijdperk nadrukkelijk aanwezig, ook in de historische 
belangsteUing is deze nabijheid bespeurbaar. Huizinga verwoordt dat in het bovenstaande 
citaat expliciet; ook historische beschouwingen verschijnen in het begin van de twintigste 
eeuw veelal tegen een achtergrond van actuele gebeurtenissen. G.W. Kernkamp en J. 
Huizinga, schrijvers van de gedenkboeken van Utrecht respectievelijk Groningen, publiceren 
over bij de academische actualiteit aansluitende thema's in Vragen des Tijds of De Gids.-' 
Nog meer manifest wordt de actualiteit van de negentiende eeuw vanuit het besef dat het 
ontstaan van de geschiedenis als discipline een onderdeel vormt van het proces waarop dit 
congres wil reflecteren.-^ J. Tollebeek verwijst met de titel van zijn boek over het denken 
over geschiedenis in Nederland sinds i860, De toga van Fruin, naar J. Romeins gezegde 
'Wij zijn allen voortgekomen uit de toga van Fruin'.̂ -̂  Het jaar i860 vormt voor Tollebeek 
'het begin van het verwetenschappelijkingsproces van de Nederlandse geschiedbeoefening. 
In dat jaar vs'erd Robert Fruin te Leiden de eerste hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis in 
Nederland'.-•• Tollebeek onderscheidt voor de behandeling van een eeuw (1860-1960) 
geschiedtheoretisch denken in Nederland vier generaties. De negen historici die hij 

19. Geciteerd in M,|. van den Hoven, 'Internationalisme, volwasseneneducatie en syntheticisme - Drie determi
nanten in de ontstaansgeschiedenis van de Internationale School voor Wijsbegeerte' in: A.F. Heijerman e.a. ed., 
Filosofie in Nederland - De internationale School voor Wijsbegeerte als ontmoetingsplaats 1916-19S0 (Meppel/ 
Amsterdam, 1986) 57. 
20. Uit een artikel in het Utrechts Provinciaals en Hen'ormd Dagblad van 11 mei X916 naar aanleiding van de 
oprichting van de ISVW, geciteerd in Ibid., 59. 
21. Zie .\.YL. Cohen, 'Huizinga als Leids hoogleraar', BMGN88 (1973) 335-347. 
22. 'De eerste tastbare tekenen van het feit dat de geschiedenis erkenning begon te krijgen als een afzonderlijke 
wetenschappelijke discipline zijn waarneembaar in de periode 1835-1848. In 1836 verscheen het eerste nummer 
van Nijhoffs Bijdragen, het eerste tijdschrift dat uitsluitend was gewijd aan de wetenschappelijke beoefening van 
de geschiedenis. In 1845 werd in Utrecht een genootschap opgericht dat zich uitsluitend de wetenschappelijke 
beoefening van de geschiedenis ten doel stelde, het Historisch gezelschap, in 1849 omgedoopt in Historisch 
Genootschap.', R. Fagel, Historische tijdschriften in Nederland (1835-1848), Tijdschrift voor Geschiedenis 99 
(1986) 341-366. 
23. J. Romein, 'Een halve eeuw geschiedwetenschap in Nederland. 1898-1948', in: Tussen vrees en vrijheid. Vijftien 
historische verhaiulelingen (Amsterdam, 1950), 246, geciteerd in Tollebeek, De toga van Fruin, v. 
24. Tollebeek (n. 23), De toga van Fruin, 5. 
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behandelt werden allen in de negentiende eeuw geboren.-^ Het zwaartepunt in de weten
schappelijke activiteit van de eerste twee generaties ligt geheel in de negentiende eeuw; de 
derde generatie is die van het fin de siècle en de vroege twintigste eeuw. 
ToUebeeks beschrijving van de eerste (Fruin) en tweede generatie (Blok-*) historici is 
eveneens t)'perend voor een aantal ontwikkelingen aan de Nederlandse hogescholen in het 
algemeen. Fruin verbleef tussen 1847 en 1850 te Utrecht. Zijn contacten aldaar met F.C. 
Donders, G.J. Mulder en C.W. Opzoomer werden gekenmerkt door een geloof in weten
schap. Wetenschap die, zoals Fruin later in zijn oratie De onpartijdigheid van den geschied
schrijver zou verwoorden, onafhankelijk van politiek en theologie behoorde te opereren. 
Kenmerkend voor Fruin, en voor het geloof in empirische wetenschap rond 1850 als zodanig, 
is de koppeling van 'empirie' aan 'geschiedenis'. 'Naar Fruins innige overtuiging was de 
geschiedenis juist de ervaringswetenschap bij uitstek: de termen 'historisch' en 'empirisch' 
riepen elkaar in zijn geest automatisch op. Voor deze begripsassociatie kon hij aansluiten 
bij de in de negentiende eeuw frequent geconstrueerde dichotomie tussen de 'ahistorische 
achttiende' en de 'historische negentiende eeuw'. In enkele academische toespraken en in 
zijn rectorale rede werkte hij deze tegenstelling trouwens zelf uit. De revolutionaire acht
tiende-eeuw-man, zo erkende de liberaal, heeft ongetwijfeld belangrijke vernieuwingen 
gebracht, maar door haar afkeer van een geleidelijke en trapsgewijze hervorming van de 
maatschappij en door haar verlangen naar een volledige breuk met het verleden heeft zij 
de lessen van de Rede boven de lessen van de Geschiedenis gesteld. Zij was de eeuw van de 
Wijsbegeerte: de wetenschap en de politiek werden beheerst door abstracte begrippen, 
normen en stelsels. Daartegen verzette zich in de negentiende eeuw 'de historische richting'. 
Zij was niet meer behept met de neiging tot plotse verandering, maar liet zich leiden door 
de eeuwenlange ondervinding van het voorgeslacht. Niet meer de Rede, maar de Ervaring 
regeerde nu de politiek en de wetenschap.'" 

De koppeling van 'historiciteit' aan 'empirie' is kenmerkend voor de geesteshouding rond 
het midden van de negentiende eeuw; ze is ook terug te vinden in het denken over recht, 
in de opvattingen over de maatschappij, maar ook in de geneeskunde, met name in de 
beweging die de geneeskunde als een natuurwetenschap wilde opvatten en daarbij aan de 
fysiologie een dominante plaats toekende.-** De natuurwetenschappen met hun empirische 
methode werden daarbij aan de overige wetenschappen ten voorbeeld gesteld. 
Dat aspect zou nu bij de derde generatie historici op grote weerstand stuiten. Dan zijn we 
terecht gekomen bij de befaamde 'breukvlak'-discussies, waarin de historische wetenschap
pen een eigen, zelfstandige methode opeisten ten opzichte van de natuurwetenschappen. 

25. 1. R.I. Fruin (1823-1899); 2. P. | . Blok (1855-1929); 3- C.H.Th. Bussemaker (1864-1914), G.W. Kernkamp (1864-
1943), H. Brugmans (1868-1939), H.Th. Colenbrander (1871-1945), | . Huizinga (1872-1945); 4. J. Romein (1893-
1962), P. Geyl (1887-1966). 
26. P.J. Blok, die in 1884 te Groningen lienoemd werd, wordt door Tollebeek in intellectueel opzicht Fruins 
'navolger' genoemd. Bloks bemoeienissen om historische seminaries op te richten waar de studenten gestimu
leerd werden tot zelfstandige activiteit, verwijst naar een andere kenmerkende verandering in het negentiende-
eeuwse hoger onderwijs: het verlaten van de magistrale doceermethode voor lesmethoden die meer nadruk leg
den op kritiek en eigen activiteit dan op het "jurare in verba magistri' (Tollebeek (n. 23), De toga van Fruin, 77). 
Zie ook J. Tollebeek, 'l^e uitbouw van een historische infrastructuur in Nederland en België', Theoretische 
Geschiedenis 17 (1990) 3-21. Op de verwevenheid van didactische veranderingen met een inhoudelijke heroriënta
tie wordt nog terug gekomen, 

27. Ibid., 46. 
28. Voor een uitvoerige documentatie van deze stellingen zie Wachelder (n. 9)', Universiteit titssen vorming en 
opleiding. 
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Historisme kwam toen tegenover positivisme te staan, en synthese tegenover kleinpositi-
\'istische detailstudies. Er werd gewezen op het gevaar dat de wetenschappelijke benadering 
de artistieke component uit de geschiedbeoefening zou bannen. Historici als G.W. 
Kernkamp, H.Th. Colenbrander en J. Huizinga''* eisten aandacht voor de verbeelding in 
de geschiedenis. De titel van C.H.Th. Bussemakers oratie uit 1905, Over de waardeering der 
feiten in geschiedvorsching en geschiedschrijving (Groningen, 1905), geeft al aan dat hij niet 
schuwde problemen bij hun naam te noemen. Zijn stellingname loog er ook niet om: 'De 
feiten laten spreken! Maar de feiten zijn dood en stom ... '. 

Wetenschap 

De geïnvolveerdheid van de wijsbegeerte en de geschiedwetenschap in onze eeuw met de 
ontwikkeling van de wetenschappen in de negentiende eeuw, maakt de grote interesse 
voor de institutionalisering van die wetenschap aan de negentiende-eeuwse universiteit 
invoelbaar. Evenals de aandacht die daarbij uitgaat naar de doorgaande specialisering en 
het gebrek aan eenheid in de (moderne) universiteit. Een kritische herlezing van de uni
versitaire gedenkboeken uit het begin van onze eeuw, in relatie tot de geschiedtheoretische 
standpunten van hun schrijvers, moet nog plaatsvinden. Het vermoeden lijkt echter 
gerechtvaardigd dat de betrokkenheid van historici in methodendebatten, hun waardering 
voor de institutionalisering van wetenschap in de negentiende eeuw heeft gekleurd; hier is 
verder onderzoek aangewezen.-'"' 

Wanneer de ontwikkeling van de wetenschappen in de tweede helft van de negentiende 
eeuw retrospectief beschouwd wordt, springt vooral de specialisering en de teloorgang van 
eenheid in het oog. Wie echter poogt dat proces prospectief, aan de hand van toenmalige 
debatten, redes of tijdschriften, te volgen, zal andere accenten in het geschiedverhaal aan
brengen. Dan dringt vooral het belang van de 'historische wending' in het midden van de 
vorige eeuw zich aan ons op. 
Die inhoudelijke transformatie, die zich rond het midden van de negentiende eeuw over 
een brede linie voltrekt en die ook wel als 'de biologisering van het wereldbeeld' wordt 
aangeduid-", is namelijk ingebed in een organisatorische verandering, het ontstaan van 
disciplines, die op haar beurt een aantal formele en materiële veranderingen in het ideaal
beeld van kennis en geleerdheid uitdrukt. R. Stichweh heeft de opkomst van de disciplinaire 
organisatiewijze van wetenschap geduid als een aflossing van de traditionele ordeningen 
gebaseerd op een - extern aangebrachte - hiërarchie van faculteiten (theologie, recht en 
geneeskunde) of een hiërarchie van methode (historie, mathematica en filosofie). In 
plaats daarvan formeren disciplines zich rond objectgebieden en daarbij behorende vraag
stellingen.'- Kenmerkend voor disciplinaire wetenschap is niet langer een overgeleverd 

29. Veelal wordt hier gewezen op de invloed van de Beweging van Tachtig. Zie ook W. Thijs, 'Huizinga en de 
beweging van negentig', BMGN&S (1973) 171-194. 
30. Belangwekkend in dit verband is K. van Berkel, 'Johan Huizinga en de geschiedenis van de natuurweten
schappen', Theoretische Geschiedenis li (1986) 231-245. 
31. Zie het gelijknamige themanummer van De Negentiende Eeuw 17 (1993) no. 1. 
32. 'Die entstehenden naturwissenschaftlichen Disziplinen konstituierten sich über Spezifitat im Gegenstands-
bezug und Problem,stellung und potentielle Universalitiit im Verfügen über wissenschaftliche Methoden', R. 
Stichweh, Zur Entstehimg des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen - Physik in Deutschland 1740-1890 
(Frankfurt am Main, 1984) 29. 
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corpus van zekere kennis of de ordening van reeds verworven kennis. Disciplines formeren 
zich als een communicatief proces dat zich rondom wetenschappelijke controversen ont
spint. In het wetenschappelijk tijdschrift-'-' vindt deze nieuwe opvatting van wetenschap 
zijn uitdrukkingsmiddel en voertuig.'"' Omstreeks 1840 deden in veel (soms zelfs nieuw 
gedefinieerde) vakgebieden wetenschappelijke 'journalen' hun intrede." Tegelijkertijd 
met de opkomst van het wetenschappelijk tijdschrift in zijn moderne vorm zijn andere 
instituten op hun retour: de geleerde prijsvraag'* en het genootschapsleven.^'' 
Moderne disciplines zijn niet langer verzamelplaatsen van zekere kennis, die het ideaal 
van de vroegere geleerdheid vormen: 

Frühmoderne Wissenschaft stellt man sich am besten als einen Wissenszusammenhang vor, der sich aus 

Bestandteilen zusammensetzt, die aus den heterogensten Quellen überkommen sind. (...) Angesichts eines 

überkommenen und heterogenen Wissenskorpus, wie ihn die frühmoderne Wissenschaft besals, ist der 

eigentliche relevante Erkenntnisakt der Wissenschaft enzyklopadisch-klassifikatorischer Art.'* 

De geleerdheid van het begin van de negentiende eeuw streefde kennis na van de orde en 
de principes die de wereld regeren. Bovenal was ze aan personen gebonden; geleerdheid 
impliceerde niet alleen kennis, maar vooral ook beschaving, zedelijkheid en vaderlandsliefde. 
Karakteristiek voor de moderne wetenschap is vooral het processuale, communicatieve 
aspect, waardoor de cumulatieve ontwikkeling en vorming van een persoon ondergeschikt 
werden aan de thema's en controversen die het wetenschappelijk veld zelf definieert. 

33. Uiteraard behoren niet alle tijdschriften die in de negentiende eeuw gesticht worden tot het wetenschappelij
ke genre. Zo is het Tijdschrift voor Geschiedenis aanvankelijk bedoeld voor leraren verbonden aan het middelbaar 
onderwijs, terwijl het in 1852 opgerichte Albnin der Natuur, ten doel had de 'verspreiding van natuurkennis 
onder beschaafde lezers van allerlei stand', de popularisering van wetenschap. Vanaf 1857 werd echter een 
'wetenschappelijk bijblad' bijgevoegd. 

34. 'WMen toch is het onbekend, dat er onder de geneeskundigen van den huldigen dag vele worden gevonden, 
die lectuur en studie van Tijdschriften, aan hunne wetenschap gewijd, (...) op hoogen prijs stellen, en niet min
der velen, die, juist omgekeerd, zulks als tijdsverspilling, oppervlakkigheid, zoo niet erger aanmerken, en met 
niet weinig eigenwaan zich zoo gaarne den naam van Classici, dat is, volgens hen geleerden van den echten stem
pel, geven, in tegenoverstelling van den beuzelaar, die ook journalen leest, alzoo met zijnen tijd tracht mede te 
gaan, van den journaalgeleerde. (...) Het Boek der Wetenschap, zelfs langs de randen beschreven, wordt dagelijks 
uitgeveegd, opgeklad; er wordt bijgevoegd en afgenomen, afgenomen en bijgevoegd, zoodat het uiteindelijk 
onleesbaar is geworden; een monsterachtig raadsel daargesteld, een register met vele woorden zonder zamen-
hang, en met zinsneden, ontdaan van allen grond en logica!', H..A. Schreuder, 'Een blik op geneeskundige jour
nalistiek', Archief voor Geneeskunde } (1843) 464-468. 

35. Zie voor een algemeen overzicht van wetenschappelijke tijdschriften in de rechten, geneeskunde, natuur- en 
scheikunde, theologie en letteren W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest - De Leidsc unii'ersiteit in de negen
tiende eeuw (Den Haag 1992), 364-365. Zie ook M.j. van Lieburg, 'De Nederlandse medische tijdschriften en de 
wetenschappelijke geneeskunde 1840-1870' in: D. de Moulin ed.. Kracht en Stof De introductie van moderne 
natuurwetenschappehjke denkwijzen in de geneeskunde, zoals blijkt uit de Nederlandse medische vakbladen, 1840-
1870 (Amsterdam, 1985) 1-19 en H.A.M. Snelders, 'Natuurwetenschappelijke vaktijdschriften rond 1837', De 
Negentiende Eeuw 12 (1988) 67-80. 

36. K, van Berkel, In het voetspoor van Steviu -geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940 
(Meppel/Amsterdam, 1985) 110-111. 
37. ' [H]oe luttel onze genootschappen tot ontwikkeling en weten.schappen bijdragen |en | dat deze geleerde 
ligchamen, welke dan ook grootendeels alreeds een' menschenleeftijd bereikt hebben, versleten zijn en in de jon
gere maatschappij niet langer passen', F.C. Donders (1852), geciteerd in M.]. van Lieburg, 'Geneeskunde en 
medische professie in het genootschapswezen van Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw'. De 
Negentiende Eeuw 7 (1983) 123-145. Zie voor de ontwikkeling van het genootschapsleven tussen 1800 en 1850 het 
themanummer van De Negentiende Eeuw y (1983) no. 2. 
38. R. Stichweh, 'Die Autopoiesis der Wissenschaft' in: D. Baecker e.a. ed.. Theorie als Passion. Niklas Luhmann 
zum 60. Gehurtstag (Frankfurt am Main, 1987) 450-451. 
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'Wahrend die Wissenschaft der Frühmoderne sich als ganz vom Interesse an Struktur-
erhaltung bestimmt sah, liegt im Forschungsbegriff, der ein semantisches Korrelat der 
Transformationen der deutschen Universitat ist, eine radikale Umorientierung auf den 
Prozepaspekt der Wissenschaft und auf die Vorstellung, dafi jedes strukturelle Moment der 
Wissenschaft jederzeit prozessual wieder problematisiert und aufgelöst werden kann und 
.sogar soUte'."* In een brief uit 1847 van Opzoomer aan Fruin komt dat laatste aspect mooi 
naar voren: 'Het karakter der wetenschap is niet te gelooven, maar te twijfelen, te onder
zoeken, te weten'.*' 
In de historische wending die zich in het Nederlandse hoger onderwijs vanaf 1840 voltrok, 
komt een andere benaderingswijze van het te bestuderen object naar voren, waarin meer 
aandacht is voor de beschrijving en analyse van een proces dan voor de uiteenrafeling van 
de systematiek en de logische ordening van de natuur (en de maatschappij). De doelen die 
L.W.E. Rauwenhoff bij het neerleggen van het rectoraat^' voor de academie formuleert, 
getuigen van zo'n dynamische opvatting van maatschappelijke en wetenschappelijke ont
wikkeling. De academie 'moet de belangen van het volk bevorderen' en dat kan zij alleen 
'door in levende betrekking te blijven met de ontwikkeling in het volksbestaan'. Het dyna
mische karakter van de maatschappij vereist dat het onderwijs steeds wordt aangepast. 
Het dynamische karakter van het onderwijs draagt vervolgens bij aan de dynamiek van 
wetenschap, vermits onderwijs en onderzoek aan de hogescholen in dezelfde handen 
zijn.-** De wetenschap die Rauwenhoff voor ogen heeft, moet eveneens dynamiek vertonen 
en tevens de dynamiek van een veranderende samenleving bestuderen. 

|H]et is toch een hachelijke zaak, zoo op een voetstuk gesteld te worden. .Vlen heeft zijne inzichten en 

opvattingen, die men telkens opnieuw voordraagt en verdedigt. Slechts zelden ontmoet men bestrijding, (...) 

Zoo komen wij er onwillekeurig toe, om aan den draad, dien wij eenmaal in de hand hebben genomen, rustig 

voort te spinnen, en voorbij te zien, dat er op het groote weefgetouw der maatschappij andere draden zijn 

aangelegd, die veel meer onze aandacht en onze zorg verdienen. Wij worden bevangen in onze profe.s,sorale 

meeningen, en bespeuren niet, dat wetenschap en leven onze professorenwijsheid verre vooruit snellen."*' 

Tevens wordt met die historische wending - eerst voorzichtig, later zeltl3ewust-*+ - in de 
reflectie op het verschijnsel wetenschap het accent verlegd van de zekerheid van de reeds 
verworven kennis naar het fallibilistische aspect. In 1886 spreekt J.P.N. Land in zijn rectorale 

39. R. Stichweh, 'Ditferenzierung des Wissenschaftssystenis', in: R. Mavntz e.a. ed., Differenzierung und 
Verselbstiindigung. Zur Eutwicklunggescllschaftlicher Teikysfeii/e (Frankfurt/New York, 1988) 68. 
40. Geciteerd in Tollebeek (n. 23), De toga van Fruin, 56. 
41. L.W.E. Rauwenhoff, De verhouding van de hoogeschool lol de maatschappij (LckWn, 1872) 27. 
42. 'Een afzonderlijke stand van geleerden, wier eenige werkkring zou liggen binnen de grenzen van hun studeer
vertrek, zou onverniijdeliik \ervallen tot levenlooze kmilselarij". Ibid., 33. 
43. Ibid., 20. 
44. 'De natuurwetenschap kent geen dogma. Zij is zich steeds bewust van hare gebrekkigheid. Zoodra nieuwe 
feiten aan het licht komen, onderwerpt zij hare formules aan een nieuw onderzoek, en voor één daarmede strijdig 
feit wordt elke hoe lang ook aangenomene verklaring ter zijde gelegd.', S. van Houten, 'De methode der natuur
wetenschap in verband met die der geestelijke wetenschappen'. De Gids (1871) III 339-344. Zie ook Ci. FIcymans' 
opvatting van filo.sofie: 'Men zou misschien de philosophie het allernauvvkeurigst kunnen omschrijven als de 
wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoek der problemen, welke uit het inzicht in de relativiteil onzer 
kennis zich ontwikkelen. (...) De nieuwe philo.sophie heeft zich overtuigd, dat het wereldbeeld moet beschouwd 
worden als het product eener samenwerking van subjectieve en objectieve factoren (...) wij achten het volkomen 
denkbaar dat een nader onderzoek niet gevoeliger instrumenten ons afwijkingen zou dtien kennen, welke tot 
eene wijziging dier formule zouden moeten leiden.', d. Heymans, Het experiment in de philosophic (Leiden, 
1890) 5. 
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rede over De Oude en de nieuwe universiteit. Kenmerkend voor de nieuwe universiteit is dan 
'de geest des onderzoeks, die alom in de wereld de nieuwe universiteit bezielt'.-''' 

Wetenschap en hoger onderwijs 

Daarmee wordt al enigszins duidelijk dat aan de 'verwetenschappelijking' die in de tweede 
helft van de negentiende eeuw aan de universiteiten plaatsvond, meerdere facetten vallen 
te onderscheiden. Nog meer kleur verkrijgt deze verwetenschappelijking wanneer ze 
bezien wordt tegen de achtergrond van de toenmalige discussies, die meer in het algemeen 
de inrichting van het hoger onderwijs betreffen. De verwetenschappelijking van de uni
versiteit vond plaats in een context waarin de aard, inhoud en vorm van het onderwijs aan 
de 'hoogescholen' als zodanig ter discussie stonden. 
De introductie van wetenschap was namelijk geen opzichzelfstaand thema. Het maakte 
een belangrijk onderdeel uit van een doorgaand debat over de hervorming van het 
medisch onderwijs, het medisch beroep, de waarde van de klassieke talen en vooral het 
Latijn, de verhouding tussen middelbaar en hoger onderwijs, het belang van examens etc. 
De verwetenschappelijking van de universiteit verliep dan ook vooral via de weg van een 
verwetenschappelijking van het academisch onderwijs. De kabinetten, wier aanwezigheid 
het Organiek Besluit dwingend had voorgeschreven aan de universiteiten, hadden niets 
van een werkplaats; het waren primair verzamelplaatsen'"\ waar ten behoeve van een 
demonstratie uit kon worden geput. 

De onderwijslaboratoria zoals G.J. Mulder en P.J. Harting die in de jaren veertig aan de 
universiteit van Utrecht introduceerden waren andersoortige instituten, en werden ook 
als zodanig door hen geproclameerd.''' Het waren didactische innovaties, die studenten de 
mogelijkheid boden tot praktische oefeningen, eigen waarnemingen en observaties. 
Uiteraard hebben dergelijke laboratoria van meet af aan een dubbelfunctie vervuld. Ze 
waren er niet alleen voor het onderwijs, maar stonden vanzelfsprekend ook de hoogleraar 
ter beschikking voor eigen onderzoek.-*** Het onderwijs moest immers gelijke tred houden 
met de wetenschap: 'Geen nieuwe ontdekking in de wetenschap, of zij moet daar getoetst, 
gene nieuwe belangrijke proeven, of zij moeten daar herhaald, geen nieuw systeem, of het 
moet daar ontleed worden'.^'^ Echter lange tijd zouden de laboratoria primair vanuit het 
oogpunt van hun onderwijsfunctie worden bezien. P. van Geer ontleende in 1887 aan de 
onderwijsfunctie van de laboratoria nog argumenten die pleitten tegen uitbreiding van 
deze instituten: 

45. l.P.N. Land, De Oude en de Nieuwe Universileil (Leiden, 18S6) 32. 
46. 'Toen men laboratoriën begon in te richten, werd nog niel ingezien, dat deze voor praktisch onderwijs der 
jongelieden en voor het doen van onderzoekingen door den professor en zijne assistenten moesten bestemd zijn. 
Zij werden slechts gebruikt als plaatsen, waar de voorwerpen en werktuigen, die de professor voor zijn coUegie 
noodig had, door den amanuensis werden gereed gezet. De professor kwam, gaf zijn collegie taliter qualiter..., en 
ging na afloop weer heen', P. Harting aan P.F. Hubrecht 9 lan. 1880. Hs. L^niv. Ribl. Gron. 400a, no. 3, in 
Huizinga (n. 8), Geschiedenis der universiteit, 103. 
47. Zie hiervoor Wachelder (n. 9), Universiteit tussen vorming en opleiding. 
48. R.P.W. Visser, 'De ontwikkeling van de universilalre biologische laboratoria', Tijilsclirift mor de Geschiedenis 
van Geneeskunde. Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek') (1986) 256. 
49.1.P. Heye, 'Over geneeskundige slaalsregeling'. Archief voor Geneeskunde i (1843) 56-57. 
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Dat een uitgebreid instrumentarium in den tegenwoordigen tijd, bij de hooge eischen der proefondervinde

lijke wetenschappen onvermijdelijk zij, kan men niet ontkennen, maar evenmin dat de scherpzinnige student 

meer leert uit het juiste gebruik van eenvoudige hulpmiddelen, dan uit de ruime keus van samengestelde 

instrumenten en kostbare stoffen, die alleen iu groote laboratoria zijn te vinden.''" 

Toen G. Heymans, de vader van de psychologie in Nederland, in 1891 bij de curatoren van 
de Groningse universiteit geld trachtte los te weken voor de inrichting van een laboratori
um, wees hij vooral op het pedagogische nut van zo'n instelling.''' 
Aldus is de verwetenschappelijking van de universiteiten in Nederland gekoppeld aan een 
didactische hervorming in het hoger onderwijs. Uit die didactische hervormingen spreekt 
ook een algemener verzet tegen de heersende, klassieke benadering in het hoger onderwijs. 
Zo was de introductie van onderwijslaboratoria in de organische chemie, f\'siologie en 
pathologische anatomie ingebed in een heftig debat over de geneeskundige staatsregeling 
en de organisatie van het medisch beroep. De pleidooien voor een natuurwetenschappelijke 
geneeskunde en voor een vernieuwing van onderwijsmethoden waren niet alleen gericht 
tegen de beperkingen van kennisoverdracht in een traditionele meester-leerling verhouding 
(zoals de overdracht van ervaringskennis bij de tweede geneeskundige stand), maar vooral 
ook tegen de klassieke, geleerde oriëntatie aan de universiteiten. De eenheid van stand 
hield geen overwinning in voor de klassieke medicinae doctor, maar betekende het primaat 
van de natuurwetenschappen in de geneeskunde. De ideologisch beleden eenheid van 
theorie en praktijk kreeg gestalte in het onderwijslaboratorium waar de waarneming geoe
fend kon worden en uit de vermaledijde sfeer van de praktische ervaringskennis werd los
geweekt. Dat alles vond plaats, zoals in de voorafgaande paragraaf kort is aangeduid, tegen 
de achtergrond van een ingrijpende transformatie van het kennisideaal. Fysiologen als J. 
van Geuns, A. Heynsius of S. Rosenstein wilden dan ook niets meer weten van de vroegere 
geleerdheid van de 'hoogescholen'. 

Daarmee is de volgende schakel in het veranderingsproces aangeduid. Namelijk het Latijn, 
de g\annasiale vooropleiding en daarmee samenhangend de verhouding tussen het mid
delbaar en het hoger onderwijs. In 1871 kaartte S. Rosenstein bij de overdracht van het rec
toraat van de universiteit te Groningen dat thema in de rede Gymnasia en Hoogere 
Burgerscholen als inrichtingen tot voorbereiding voor het academisch onderwijs (Groningen, 
1871) aan. De universitaire studie in de geneeskunde zou volgens Rosenstein open moeten 
staan voor diegenen die de HBS succesvol afgesloten hadden. De ruime aandacht voor 
wiskunde en natuurwetenschappen n-iaakte dat schooltv'pe in zijn ogen tot een uitstekende 
voorbereiding op de geneeskundige studie. De Hoogere Burger School was echter door 
J.R. Thorbecke in 1863 uitdrukkelijk ingesteld als middelbaar onderwijs, als eindonderwijs 
voor de middenstanden. Zoals het hoger onderwijs volgens het Organiek Besluit bedoeld 

50. P. van Geer, 'Ons hooger onderwijs II. De Universiteit', Vragen des Tijds (1887) 11111. 
51. '|B]ij het onderwijs in de zielkunde zoo min als bij het onderwijs in de natuurwetenschap kan een bloot ver
slag van proeven, door anderen genomen, geacht worden aan redelijke eischen te voldoen. Weinige waarheden 
op paedagogisch gebied worden zoo algemeen erkend als deze, dat eigen waarneming het beste middel is om de 
belangstelling gespannen te houden, en een levendigen indruk van het geleerde te doen medenemen (...). Het is 
op deze gronden, dat de ondergeteekende de vrijheid neemt zich tot U te wenden met eerbiedig doch dringend 
verzoek, dat Uw College moge goedvinden stappen te doen, die tot het verleenen eener Rijkssubsidie voor het 
p,sychologisch onderwijs aan de Groningsche Universiteit zouden kunnen leiden." Aldus een brief van G. 
Heymans aan de curatoren, gedagtekend 7 maart 1891, geciteerd in D. Draaisma e.a., 'Hen laboratorium voor de 
ziel - Heymans' Laboratorium voor Experimentele Psychologie 1892-1927', in: 1). Draaisma ed.. Een laboratorium 
voor de ziet - Gerard tieymans en bel begin van de experimentele psychologie (Groningen, 1992) 12-26, m.n. 13. 
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was ter introductie in de geleerde standen en uit dien hoofde tevens het gymnasiale onder
wijs omvatte. De periode tussen de artsenwetten van 1865 en 1878 - met haar talloze wets
ontwerpen'- voor het Hoger Onderwijs die uiteindelijk resulteerden in de HO-wet van 
1876 - laat een zwalkende politiek''* met vaak weinig voeling voor de actuele ontwikkelingen 
zien.'-* Aanvankelijk moesten HBS-ers - net als alle anderen die geen g)'mnasiale opleiding 
afgerond hadden - toelatingsexamen doen. Na 1865 begon de minister, naar willekeur, 
dispensatie te verlenen. In 1876 werden echter amendementen van de kamerleden 
Rombach en Stieltjes die pleitten voor een gelijkschakeling van toelatingsrechten van 
HBS-ers en gymnasiasten tot de universiteit door minister Heemskerk afgewezen en door 
de Tweede Kamer verworpen. Het amendement-Van Houten wist wel voldoende voor
standers te vinden; gediplomeerden van de HBS hoefden voortaan enkel een aanvullend 
examen in Latijn en Grieks af te leggen om tot de universiteit te worden toegelaten; voor 
de overige vakken bood het HBS-diploma vrijstelling. De artsenwet van 1878 stond vervol
gens toe dat HBS-ers, na het afleggen van het eerste natuurkundig examen van de univer
siteit, de universitaire artsenstudie zouden volgen." Zij het dat voor hen in speciale examens, 
parallel aan de academische examens, was voorzien.''' 

L̂ e Hoger Onderwijs Wet van 1876 rekende de gymnasia weliswaar wederom tot het hoger 
onderwijs, maar door de nationale gelijkschakeling van eindexamennormen en leergangen -
tot dusverre konden curatoren en gemeentebesturen autonoom over de inrichting van de 
gymnasia beslissen - en de introductie van het verschijnsel vakleraar waren dat in feite 
geheel andere instellingen geworcJen dan de oude Latijnse scholen.'" In ieder geval vanaf 

52. Een overzicht over de geschiedenis van de wetsontwerpen die aan het definitieve ontwerp van 1876 voorafgin
gen geven B.l.L. De Geer van lutfaas. De wet op het hooger onderwijs - Uit de gewisselde stukken en de gehouden 
beraadslagingen loegelichl (Utrecht, 1877) en Otterspeer (n. 35), De wiekslag van hun geest, m.n. 348-352. 
53. Er was niettemin een constante. De regering hanteerde het ontbreken van een definitieve regeling van het 
hoger onderwijs als argument om 'de status quo in de geldelijke uitgaven voor de universiteiten' te handhaven. 
'Aan pogingen van mijne zijde, om verbetering te verkrijgen, heeft het sedert 7 jaren geleden, niel ontbroken. 
Maar zelfs een wetenschappelijke adsistent, die de dringendste behoeften voorloopig had kunnen bevredigen, 
werd herhaaldelijk door de ministers van binnenlandsche zaken geweigerd, omdat de wet op het hooger onder
wijs zou komen', W. Koster, Het onnverp van wet tol regeling i'ii/; hel Hooger onderwijs, (1870 1) 5. 

54. 'Ik kan aan dengene, die in ernst de restauratie van den cla.ssiek-literarischen grondslag der vorming van 
wetenschappelijke geneeskundigen zotide wenschen, slechts antwoorden: tempora mutantur et nos mutamur in 
illis, of: niemand doet nieuwen wijn in oude lederen zakken. Men moet het onomwonden uitspreken: de 
natuurkundige studiën zijn thans de eenige goede grondslag der medische vorming (...)', Ibiil., 13. 

55. 'Bij de behandeling der wet op hel hooger onderwijs in de '1'weede Kamer werd het amendement Rombach 
om den doctorsgraad in de niedicijncii ook verkrijgbaar te stellen voor hen die geene klassieke studiën gemaakt 
hadden, met eene aanzienlijke meerderheid verworpen en slechts twee jaar later, bij den even onredelijken als 
feilen strijd tegen de artsenwet, vernam men nauwelijks oppositie tegen hel gemis van Latijn onder de vereisch-
tcn ter toelating lot de faculleils-examens voor de arLsen.', R., 'Uit het Ulrechtsch Academieleven', De Gids 
(1879) 1 382. 'Er waren wel "eenige leden", die er volgens het Voorlopig Verslag over dit wetsontwerp uitge
bracht, op wezen, dat het wetsontwerp "breekt met het beginsel, dat de klassieke vorming noodzakelijk is voor 
wetenschappelijke opleiding", maar volgens hen zou de regeling het voordeel opleveren "dat eene vergelijkende 
proef zal kunnen worden genomen omtrent de gevolgen en vruchten van klassieke en niet-kla.ssieke opleiding"', 
.\. Barlels, Een Eeuw Middelbaar Onderwijs 1863-1963 (Groningen, 1963) 136. 

56. Merkwaardig genoeg werden nu echter niet alleen studenten met een afgeronde HBS-oplciding toegelaten, 
maar werden tevens de poorten opengezet voor studenten met een eindexamen van hel progymnasium of een 
overgang.sexamen van de vierde naar de vijfde klasse van een gymnasium. Daarnaast was er nog de mogelijkheid 
van een toelating.sexamen; zie W. Koster, 'Onderzoek naar de verspreiding der geneeskundige hulp in 
Nederland', De Gids [1^.79) IV, 567-583. 
57. Dat blijkt ook uil de sterke reductie van het aantal gymnasia. Terwijl Nederland in 1876 nog 51 Latijnse scho
len en Gymnasia kende, was hel aantal gymnasia in 1880 gereduceerd tot 28. Zie ook W.E. Krul, 'De klassieke 
studiën in de negcnliende eeuw'. De Negenlienile Eeiiw^} (1989) 60-84. De crisis in de klassieke talen in het derde 
kwarl van de negentiende eeuw leidt de transformatie in van de klassieke talen ' lv |an een beschaving lol een vak'. 
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1885 werd in De Gids het gymnasium herhaaldelijk onder de noemer van 'voorbereidend 
hooger onderwijs' gevat. Toen viel de plaats die de HBS-ers hadden weten te veroveren 
niet langer te loochenen.'** Onder andere bleek dat de meeste professoren, die in de wis-
en natuurkundige faculteit na 1876 waren benoemd, geen gymnasium hadden bezocht. En 
dat van de twaalf personen die van 1879 tot 1884 tot lid van de Natuurkundige Afdeeling 
der Koninklijke Akademie waren verheven, er negen geen klassieke opleiding hadden 
gehad en zes oud-leerlingen waren van een hogere burgerschool.''* Maar het waren zeker 
niet alleen de natuurwetenschappen die de bestaande indelingen op de helling zetten. Ook 
de moderne talen en letterkunde speelden daarin een belangrijke rol.*"' 
Zo kregen door de verwetenschappelijking niet alleen andere sociale geledingen toegang 
tot de universiteit, maar werden ook andere vakken en afwijkende onderwijsvormen 
geïntroduceerd in het hoger onderwijs. Daarmee werd de bijl gelegd aan de wortel van de 
standsgebonden opvatting van hoger onderwijs uit het Organiek Besluit. Wanneer mid
delbaar onderwijs niet meer uitsluitend eindonderwijs voor de middenstanden behelst, en 
het gymnasium tot voorbereidend hoger onderwijs wordt bestempeld, dan is een onder
wijsstelsel in opbouw waarin kennisniveau en doorstroming van belang zijn. 

Hoger oiulcrwijs: studenten en studeren 

In het bovenstaande is de verwetenschappelijking van het Nederlandse hoger onderwijs 
gerelateerd aan een verandering van het kennisideaal, aan nieuwe didactische methodes 
en aan ontwikkelingen in het onderwijsstelsel als zodanig. Toch is daarmee de wellicht 
lielangrijkste verandering in het hoger onderwijs in de negentiende eeuw nog onbelicht 
gebleven. Wanneer de staatscommissie belast met de reorganisatie van het hoger onderwijs 
in haar rapport uit 1852 zelf een eeuw terugblikt, komt zij tot de volgende opmerkelijke 
constatering: 'Niet oneigenaardig wordt de eeuw, in welke wij leven, die der standbeelden 
en genootschappen'" genoemd; voor ons Nederlanders zoude zij met evenveel regt met 
den naam kunnen worden bestempeld van eeuw der e.xamina'. De eeuw der examens; 
gedurende de Republiek namelijk hadden studie- en examenbepalingen voor de hogescholen 

58. ' |L|ofredenen op de eenige waarde der klassieke vorming tegenover nuchtere feiten, waaruit blijkt dat zij 
eene zeer slechte voorbereiding is voor sommige studin; over die tegenstelling zou men ook bij ons te lande een 
vermakelijk werk kininen schrijven. (...) Daarom is hel niet kwaad nogmaals te herinneren, op hoe sprekende 
wijze lonckbloet's wegwerpend oordeel over de hoogere burgerscholen en zijne verheerlijking van het gymnasi
aal onderwijs als voorbereiding tot alle studie binnen enkele jaren door de feiten weerlegd werd', C.B. Spruyt, 
'De kwalen van ons gymnasiaal onderwijs'. De d'/i/s (1887) IV, 112. 
59. Ibid., 113; zie ook B. Willink, Burgerlijk sciëntisme en wetenschappelijk toponderzoek. Sociale grondslagen \'aii 
nationale bloeiperioden in de iiegeutiende eeuwse bètawetenschappen (Amsterdam, 1988). 
60. Op de HBS was veel meer aandacht voor de moderne talen dan op het gymnasium. Bovendien hadden de 
acte-examens tol gevolg dat de moderne talen aan hel gymnasium gedoceerd werden door niel-klassici. Vlet alle 
problemen van dien, zie bijv. .\.\\'. Kroon-Star Numan, 'Het middelbaar onderwijs in taal en letterkunde en zijn 
verband tot de academische leerstoelen voor moderne philologie'. De Gids (1885) IV 471-500. Pas na 1876 - de 
nieuwe wet schreef hel onderwijs in de drie moderne talen voor aan tenminste één universiteit - waren de 
moderne talen aan de universiteiten gentroduceerd. Zij hel eerst voorzichtig in de vorm van een privaaldocent-
schap aan de universiteit van Groningen. 
61. 'De Utrechtse jurist lohannes van Haeften kon in 1781 schrijven dal "zoo vele geleerde Maatschappijen in 
Europa, en niet weinigen in ons Vaderland, in deze eeuw opgerigi zijn, dal men dezelve niet te onregt de Eeuw 
der Genootschappen noemen kan".', H..A..Vt. Snelders, 'De natuurweten.schappen in de lokale wetenschappelijke 
genootschappen uil de eerste helft van de negentiende eeuw'. De Negenliende Eeuwy (1983) 102. 
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in het geheel ontbroken. In de achttiende eeuw hadden academische examens bijzonder 
weinig om het lijf gehad.'̂ - De afsluitende academische examens bezaten niet primair een 
selecterende functie. De opleiding diende meer ter introductie in een statusgroep - de 
geleerde stand - dan tot het aanleren van specifieke kennis en vaardigheden. Door de 
standsoriëntatie van het onderwijs impliceerde hoger onderwijs niet onmiddellijk toetsen 
van niveau.**' Belangrijker was het verwerven van een levensstijl, waarbij de drank in de 
studententijd een belangrijke rol speelde.''•* Met een dialoog die oorspronkelijk van A. 
VerHuell stamt, kan die studentencultuur worden samengevat: '"Studeert Mijnheer?" - "Ik 
ben student. Mevrouw.'"''^ Het ontbreken van echte examens en .selectie stelde studenten 
in staat het met hun studie niet te nauw te nemen.'''' 

En wilt gij nu weten, waarom ons Hooger Onderwijs niet goed is? (...) Om de eenvoudige reden: dat wij 

eigenliik geen Hooger Onderwijs hebben (...) Men gaat naar eene Academie om eenige jaren van zijn leven 

vrolijk en onbezorgd door te brengen, en als Doctor ergens in, weer thuis te komen. De studie is een nood

zakelijk kwaad en daaraan doel men zo min mogelijk. Waarom zou men? Met ijver, lalent en geleerdheid 

krijgt gij geen ander voorrcgt, dan de doctorstitel aan ieder geeft, ook al werd hij op zijne examina doorgelaten, 

omdat hij er toch nooil iets van leeren zou."" 

Door de verzwaring van exameneisen en het invoeren van staatsexamens'''* kwam daarin 
geleidelijk verandering. Langzaam maar zeker maakte in de negentiende eeuw die stands-
georiënteerde onderwijsorganisatie plaats voor een onderwijsbestel waarin het individuele 
leerproces, de leerprestaties en cxanwns om de vorderingen te toetsen centraal komen te 
staan. Wie discussies over het negentiende-eeuwse hoger onderwijs beziet, treft overal 
pleidooien voor - en uiteraard verzet tegen - strengere examens. Door die toenemende 
nadruk op examens'"* zou ook het losbandige studentenleven geleidelijk aan beteugeld 
worden. Zo ging het avondbezoek aan de kroeg de middagborrel vervangen.'" De studen
tencorpsen, die voortkwamen uit de achttiende-eeuwse ontgroensenaten, konden aan het 

62. 'Aan de universiteiten zelf ontbrak iedere werkelijke toetsing', ). Roelevink, '"Invalides, Onwillige en 
Combattanten". Aanstaande regenten op de achttiende-eeuwse universiteit'. Bulletin werkgroep elites, december 
1987,110. 8, 21-34, "i-ü- -ft-
63. 'Zware examens stonden haaks op een standenmaatschappij die uiteraard meer waarde hechtte aan hoge 
geboorte dan aan geestelijke begaafdheid', Ihid., 25-26. 
64. Het adagium 'Wer nicht Hebt Weiii, VVeib und Gesaiig, bleibt ein Narr sein Leben lang', vat die studentikoze 
levensstijl .samen, G. Brom, De omkeer in 't studenienleven, (Dellï, 1923) 100. Zie ook I. Wachelder, 'Vorming of 
opleiding?' in; W. Burggraatïed., Student, Campus, Toekomst [l.oenen aan de Vecht, 1992) 9-32. 
65. Brom (n. 64), De omkeer in 't studentenleven, 8. 
66. '"Student! vorst in het rijk der ongeborgenheid, vrijste der vrije wezens, rijkste der rijken, vanwege het onge
looflijke krediet, schepsel, hel welk builen de schepping staat, voor wien de zon geen dag maakt, noch de duis
ternis nacht! Zijn pet is hem de muts der Vrijheid, zijn stok de knots van Hercules, zijn oppasser een Heloot, 
slechts waardig hel slijk van zijne bezoedelde laarzen te likken"'. Klikspaan, Studenlentypen, 98-99 in Ibid., 9. 
67. Een Student, Een woord over het hooger onderwijs (Leyden en Amsterdam, 1849) 12. '[H]et opschrift eener 
Hoogeschool moest overal zijn: "School van wijsheid" het is bij ons: "School van lo.sbandigheid'", Iets over ons 
hooger onderwijs ('s Gravenhage, 1845) 25. C.W. Opzoomer, De hervorming onzer hoogescholen. Rapport, wetsont
werp, en memorie van toelichting {Leyiien en Amsterdam, 1849) ii , omschrijft het hoofügebrek van de universitei
ten kort en bondig als 'Er wordt slecht gestudeerd en er wordt slecht geleefd'. 

68. Zoals met name de artsenwetlcn van 1865 die voorschreven. 
69. 'De ontwerpen, die wij tot nog toe vóór ons hebben gekregen, geven volkomen recht tot de uitspraak, die er 
over geveld is: dit is eene examen-wet, geen oxi/ervvi/s-wet.', S. Vissering, 'De wetsontwerpen op het hooger 
onderwijs in Nederland', De Gids (iSyo) 1,537. 
70. A.j.C. De Vrankrijker, Vier eeuwen Nedcrland.vh studenlcnle\rn (Voorburg, z.j. [1939I) 292. 
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begin van de negentiende eeuw nog een groot aantal verworvenheden en privileges van 
het traditionele studentenleven veilig stellen."' Maar in de tweede helft van de negentiende 
eeuw kwamen meer en meer scheuren in (de organisatie van) dat traditionele studenten
leven. Terwijl het corps aanvankelijk het alomvattend lichaam der studenten representeerde, 
dook rond i860 het verschijnsel 'nihilist' (ook wel 'knor' of'varken' genoemd) op. 
Tegen 1880 was er al een toenemend aantal studenten dat zich niet meer onder het corps
vaandel schaarde. Dat hield direct verband met de openstelling van de universiteit voor 
aanstaande geneeskundigen met een HBS-achtergrond.'- Deze groepeerden zich veelal in 
aparte verenigingen (zoals het Groningse Vera of Mavor te Amsterdam) die zich, uit ideolo
gische of religieuze motieven, maar deels ook uit financiële noodzaak afzetten tegen het 
corps en de daar heersende mores.^' Rond 1900 was een meerderheid van de studenten 
reeds geen lid meer van het corps. Van een gesloten standsorganisatie was het corps toen 
hard op weg een gezelligheidsvereniging te worden.^-* 

In de kritiek op het dure corpsleven werden alternatieven geformuleerd die haaks op het 
traditionele studentenleven stonden: 'gelukkig de tijd, wanneer niet enkel jongelieden uit 
gefortuneerde kringen, maar de voor wetenschappelijke sfi/t/a'begaafden (...) onaflianke-
lijk van ruimere geldelijke middelen deel kunnen nemen aan universitair onderwijs'.''' Zo 
ontstonden nog voor het einde van de vorige eeuw ook de eerste socialistische studenten
verenigingen, in Delft en Amsterdam.^" Zelfs de geheelonthoudingsbeweging vond toen 
aanhangers in studentenkringen. Het maatschappelijke engagement dat daaruit spreekt, is 
tekenend voor het milieu waarin rond de eeuvnvende de taak van de universiteit opnieuw 
ter discussie kwam te staan. 

71. Zie onder andere R. Hagendijk, Hef studentenleven. Opkomst en verval van de traditionele studenlenkultuur 
(Amsterdam, 1980); L.D. Frank en H.B. Wiardi Beekman, Geschiedenis van het Leidsche Studentencorps, in 
opdracht van het Collegiimi civitalis academicae lugduno-batavae supremum (Leiden, 1927). 
72. Zie C.B. Spruyt, 'De opleiding onzer artsen', / > Gids (1878) I, 275. 
73. P.A.1. Caljé, VER.A: Vorming en Vriendschap 1899-1974. 7,5 jaar gereformeerd studentenleven (Groningen, 1989). 
Van de andere kant waren de corpora namelijk 'niet in staat en niet bereid deze homines iiovi op te nemen. Om 
hun elitaire positie te handhaven gingen zij de leden ongelooflijk hoge lasten opleggen', L lanssen en P, 
Voestermans, Studenten in beweging. Pohtiek, universiteit en student (Nijmegen/Baarn, 1984) 29. 
74. 'De verhouding met de buitenwereld is /ie( Corps probleem dier dagen I1890-1900I. Wel het sterkst is hierin 
de verandering in hel sludenleuleven op Ie merken. In den aanvang wezen we er reeds op hoe Leiden, tol econo-
mischen opbloei gekomen, niet meer de willekeur der studenten van wie het vroeger afliankelijk was, verdroeg.', 
Frank en Wiardi Beekman (n. 71), Geschiedenis van hel Leidsche Studentencorps, 158. 
75. Kroon-Star Numan (n. 60), 'Het middelbaar onderwijs', 496. 
76. lanssen en Voestermans (n. 73), Studenten, 32-42. 'Waar een vroeger geslacht er heel zijn eer in gesteld had, 
los van men.sheid en menselikheid te staan, werd nu de leus: solidariteit met de gemeen.schap.' G. Hofstede, een 
van de voormannen van de Amsterdamse Studenten Bond, plaatste in 1889 het omslaan van de bond in een alge
hele maatschappelijke verandering: '"een voorwaarts dringen van de onderste lagen der maatschappij, die tol het 
beset is gekomen, dat standsverschil eigenlijk dwaasheid is en de waarde van een menscli niet moet afgemeten 
worden naar geboorte of aanzien of rijkdom. De lijden zijn voorbij, dat een volk zich gewillig liet regeren door 
bepaalde gepriviligieerde standen. (...) Straks is hel de arbeidende klasse, die zich hel koste wat het wil, gelijke 
rechten als de meer bevoorrechten zal veroveren."" (geciteerd in Hagendijk (n. 71), Hef studentenleven, 60). 
I.H.H. Hülsmann, 'Student en Maatschappij', in: Geschiedenis van het Amsterdamschc Studentenleven (Amster
dam, 1932) 551-683, m.n. 58a, dicht in de ontwikkeling en verspreiding van deze kritische, socialistische gee.st een 
doorslaggevende rol toe aan 'de magnctiseerende gestalte van Mullatuli'. 
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Ingeklemd tussen twee werelden 

Het tijdperk 1850 - 1900 ligt als het ware ingeklemd tussen twee werelden. Wie deze periode 
beziet vanuit het perspectief van de vroege negentiende eeuw wordt vooral geconfron
teerd met de afbraak van een hiërarchische standensamenleving. Terugkijkend vanuit de 
twintigste eeuw springen vooral de opdoemende problemen van de moderne tijd in het 
oog. 

Vormt de afschaffing van de testimoniumcolleges vanuit het ene perspectief een bestrijding 
van een laakbare praktijk ('aflaathandel'"''), van de andere kant bekeken is het de institu
tionalisering van de eenzijdigheid van vakstudie. En ergens in die periode tussen 1850 en 
1900 voltrekt zich die verschuivende probleemperceptie.'** Zo ook voor wetenschap. 
Terwijl Opzoomer in 1873 wetenschap nog introduceert tegen de achtergrond van het 
doorgaande debat over het onderscheidende criterium voor de indeling in lager, middelbaar 
en hoger onderwijs'^, is voor Moll in 1899 wetenschap bijna een doel op zichzelf geworden. 

[D]e eerste en voornaamste plicht van een hoogleraar, is het verrichten van oorspronkelijk 
vs'etenschappelijk onderzoek en het naar zijn vermogen bevorderen daarvan bij anderen. Het 
onderwijs, hoe gewichtig ook, komt toch, naar mijne opvatting, eerst in de tweede plaats 
in aanmerking. (...) Maar toch geloof ik niet te ver te gaan, als ik zeg dat voor de hoogere 
autoriteiten, bij den bouw van nieuwe laboratoria, de belangen en behoeften van het 
onderwijs zeer op de voorgrond staan. En waar deze inzichten worden toegepast, zonder dat 
men de belangen van het wetenschappelijk onderzoek uitsluit - en zóó geschiedt het 
inderdaad - daar meen ik ook, dat men zich op een juist en zeer praktisch standpunt 
plaatst.'*" 

Er ligt een halve eeuw ter bestudering open. 

77. '[Vlerkoopen van teslinionia (want meer is het voor vele tetimonium-colleges niet)', Ko,ster (n. 53), Hef ont
werp van wet tot regeling van het Hooger onderwijs, 15-16. 
78. Die komt bijvoorbeeld tot uiting in een verschuivende waardering van hel Organiek Besluit. Na decennia en 
decennia vooral Ie ziin bestreden, werden na 1885 - onder veronachtzaming van de vroegere problemen - weer de 
zegeningen van dal Besluit bezongen. Slechts zelden werd in het toenmalig debat gewezen op die misplaatste 
idealisering. Zo wel door I.T.B., 'Boekbespreking van laarboek van het onderwijs in Nederland', De G/(/s (1889) I, 
586. In de geuite kritiek op de 'examen-furie' en de eenzijdigheid van vakstudie wil hij tot op grole hoogte meegaan, 
maar: 'niemand kan het atl<euren, dat zij, die dingen n.iar amblen en bedieningen, welker goede waarneming 
eene zekere kennis of bedrevenheid vereischt, vooraf het bewiis leveren dat zij aan die noodzakelijke vereischten 
werkelijk voldoen. (...) Intusschen zal men ook hier mei het invoeren van veranderingen voorzichtig moeten 
zijn, niet alleen omdat niemand kan verlangen dal men eenvoudig terugkeere lol den toestand van een halve 
eeuw geleden {...)'. 

79. Opzoomer besluit dat, na alle discussie die gevoerd is over de juiste indeling van lager, middelbaar en het 
hoger onderwijs, dat hoger onderwijs gekenmerkt wordt door één te onderscheiden en algemeen doel: 'weten
schap'. 'Die fout bestaat eenvoudig hierin, dat men het onderscheidende kenmerk van lager, middelbaar en 
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SUMMARY 

Scientific education: a controversial issue 

Standard interpretations of the introductiori of'research' at Dutch universities during the 

period 1850-1900 attached much attention to the law of 1876, regulating higher education 

in the Netherlands, and treated the introduction of research quite isolatedly. In contradis

tinction this paper stresses the complexity of the sweeping change the system of higher 

education underwent in the second part of the nineteenth century. The introduction of 

'research' was part of a societal transformation that can be traced in a change of meaning 

of'higher education' which concerned content, organisational aspects as well as social tan

king procedures. The introduction ol research was closely connected with the professio-

nalisation of medicine; it also cannot be detached from changes in student life or the 

debate at that time on the pros and cons of academic examinations. 
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