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BIOLOGIE EN BILDUNG: 
JAN VAN DER HOEVEN (1802-1868) 

BERT THEUNISSEN* 

Over 'vergeten tweederangsfigiiren' 
In De Gids van 1983 schreef Peter van Zonneveld de geringe belangstelling voor de Neder
landse letterkunde rond 1830 toe aan een literatuurbeschouwing die het esthetisch oordeel 
liet prevaleren boven een meer historische benadering. Met andere woorden: de literatuur 
uit die tijd spreekt niet meer aan, en daarom krijgt zij in de literatuurgeschiedenis weinig 
aandacht. Zonneveld pleitte vervolgens voor een meer cultuurhistorische benadering die oog 
heeft voor de mentaliteit, de levensbeschouwing en het wereldbeeld die zich in de literaire 
productie van de periode weerspiegelen, aspecten die ook los van het Hteraire oordeel 
interessant en van belang zijn.' Een soortgelijk betoog, maar nu met betrekking tot de 
vaandeldragers van het geestelijk leven, vinden we bij E.H. Cossee, in zijn monografie 
over de Remonstrantse theoloog Abraham des Amorie van der Hoeven uit 1988.̂  Vóór 
Van Zonneveld en Cossee had E.H. Kossmann al gepleit voor een meer afstandelijke, minder 
door eigentijdse waardeoordelen geleide kijk op het culturele en geestelijke leven in het 
tijdvak tussen restauratie en revolutie.' 

Een blik op een aantal recente jaargangen van het tijdschrift De Negentiende Eeuw laat 
zien dat deze oproepen niet zonder gevolg zijn gebleven. De pas verschenen biografie van 
Bilderdijk door Joris van Eijnatten,"* om maar één ander voorbeeld te noemen, wijst in 
dezelfde richting. Maar jammer genoeg zijn het tot nog toe vooral de humaniora waar de 
oplevende belangstelling zich op richt. Ten aanzien van vertegenwoordigers van de 
natuurwetenschappen overheerst nog steeds het oude beeld van een groep terecht ver
geten tweederangsfiguren. Ook dit beeld is bepaald door uit een latere tijd stammende 
maatstaven, zoals onderzoeksgerichtheid, een dynamische natuurvisie en een experimen
tele benadering - criteria die toegepast op de eerste decennia van de negentiende eeuw 
onvermijdelijk tot een negatief oordeel leiden. Verder wordt de vroeg negentiende-eeuwse 
natuurwetenschap nog vooral gezien als een uitloper van de achttiende-eeuwse, en hier
mee gaat eenzelfde depreciatie gepaard als waarmee eertijds de Nederlandse Verlichting 
werd benaderd. Voor de Nederlandse Verlichting in zijn algemeenheid is deze negatieve 
benadering inmiddels al lang gecorrigeerd.' Maar wat de natuurwetenschappen in de 
vroeg negentiende-eeuwse Verlichting betreft leeft zij nog voort. 

' Dr. B. Theunissen, Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Nieuwegracht 187, 3512 LM Utrecht. 
Met dank aan Frans van Lunteren, Rienk Vermij, Rob Visser en de Gewinaredactie. 

1. Peter van Zonneveld, 'Verlichting, Biedermeier en Romantiek', De Gids 146 (1983) 738-749. 
2. E.H. Cossee, Abraham des Anwrie van der Hoeven, 1798-185} (Kampen 1988). 
3. E.H. Kossmann, 'Is het Nederlandse volk door de scheiding van 1830 "wakker geschud"?'. De Negentiende 

Eeuwi (1981) 179-188. 
4. Joris van Eijnaatten, Hogere sferen; de ideeënwereld van Willem Bilderdijk (1756-2831) (Hilversum 1998). 
5. Wijnand Mijnhardt, 'De Nederlandse Verlichting: een terreinverkenning', in: Figuren en figuraties. Acht 

opstellen aangeboden aan J.C. Boogman (Groningen 1979) 1-25. 
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Een belangrijke bron voor het geschetste beeld van de natuurwetenschappen is Huizinga's 
geschiedenis van de Groningse universiteit, waarbij 'Groningen' als pars pro toto voor 
'Nederland' kan gelden.* Deze geschiedenis is nu bijna 85 jaar oud, maar voor de vroege 
negentiende eeuw is ze nog steeds bijzonder invloedrijk. Een treffende illustratie hiervan 
levert Willem Otterspeers recente geschiedenis van de Leidse universiteit, waarin de wiek
slag van Huizinga's geest duidelijk te horen is.̂  Deze langdurige invloed zegt natuurlijk 
vooral iets over de geacheveerdheid - ook naar hedendaagse maatstaven - van Huizinga's 
werk. Otterspeer is de eerste die het in zijn soort overtreft, maar ook hij weet de natuur
wetenschappen niet te ontfutselen aan de greep waarin Huizinga ze in zijn Groningen-studie 
gevangen had. Maar hoeveel bewondering Huizinga's geschiedenis ook afdwingt, een aantal 
kanttekeningen is inmiddels wel nodig. Huizinga schreef in het begin van onze eeuw, en het 
kan niet anders of zijn visie op de vroege negentiende eeuw draagt daarvan de sporen. 

Het algemene beeld dat Huizinga van de toestand van de universiteit in de eerste helft 
van de negentiende eeuw schetst is niet rooskleurig. Het was een tijd van malaise, van 
ontoereikende middelen, van zware onderwijslasten, van intellectuele middelmatigheid en 
verstarring in oude waarden. Op een aantal van deze constateringen valt weinig af te dingen. 
Geen revisionist zal erin slagen de eerste eeuwhelft op een gelooftvaardige manier als een 
bloeiperiode van de Nederlandse natuurwetenschappen - in de betekenis die wij daaraan 
geven - voor te stellen. Er was financiële krapte, de hoogleraren ontbeerden vaak elementaire 
middelen, en wetenschappelijke hoogvliegers ontbraken. 

Maar Huizinga's negatieve oordeel strekt zich ook uit over de wetenschapsopvatting en 
-beoefening van de hoogleraren, en daaraan zitten problematische kanten. Zichzelf niet 
bevoegd achtend het wetenschappelijk werk van de vroege negentiende-eeuwers te beoor
delen, leunt hij sterk op wat daarover door een volgende generatie werd gezegd. Probleem 
daarbij is dat die generatie aan het begin stond van ingrijpende vernieuwingen en zich 
vaak afzette tegen het directe verleden. Maar ook Huizinga's eigen, laat negentiende-eeuwse 
wetenschapsopvatting speelde hem parten. In zijn portretten van de Groningers klinkt 
duidelijk door dat hij hen vooral als goedwillende amateurs zag aan wie het professionele 
onderzoeksethos nog vreemd was. Hij analyseert het verrichte onderzoek niet en geeft er 
ook maar zelden een rechtstreeks oordeel over, maar zijn typeringen spreken boekdelen. 

Laat ik eerst opmerken dat die typeringen meermaals even raak als beeldend zijn, bij
voorbeeld wanneer hij de hoogleraren als volgt kenschetst:* 'Zedelijkheid en verheven
heid, nuttigheid en vooruitgang, verdraagzaamheid en weldadigheid staat er boven de 
poorten van hun ziel geschreven' (38). Maar daarnaast beschrijft hij ze ook als 'brave 
vaderlanders' (42) die zich nog in het achttiende-eeuwse 'Arcadië van de humaniteit' (36) 
waanden en zich, geleid door 'goedaardige teleologie' {63) en 'aangename bewondering' (50), 
met een 'gemoedelijk enthousiasme' (36) overgaven aan het 'kinderlijk genot' van hun 'lief
hebberijen' (51). Elders is hij scherper en spreekt van 'naïeve voldaanheid' en 'goedkoop 
enthousiasme' (142), van 'geestelijke platheid' en 'goedkope wereldbeschouwing' (150). 

Dergelijke typeringen zijn uiteraard niet erg bevorderlijk voor een werkelijk begrip van de 
drijfveren en bedoelingen van de betrokken natuurwetenschappers. Eerder integendeel, zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit Huizinga's badinerende opmerkingen over het denken in termen van 
maatschappelijke relevantie en volksverheffing dat binnen de natuurwetenschappen van 

6. |. Huizinga, 'Geschiedenis der universiteit gedurende de derde eeuw van haar bestaan, 1814-1914', in: 
Academia Groningana 1614-1914 (Groningen 1914) XV-XXIII, 1-238. 

7. W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw (Den Haag 1992). 
8. Huizinga (n. 6), 'Geschiedenis'; de nummers verwijzen naarde betreffende pagina's. 
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de eerste eeuwhelft voortleefde. 'Nut en nog eens nut' (57), verzucht hij hierover, en elders 
heeft hij het over 'goedig nuttigheidsstreven' (50) en 'plat utilisme' {150). Voor Huizinga 
was dit nuttigheidsstreven een achttiende-eeuws relict dat niet bij echte wetenschapsbeoe
fening hoorde. Maar het gegeven ligt er nu eenmaal dat toonaangevende wetenschappers 
als Van Marum, Uilkens, S.J. Brugmans en Van Swinden groot belang hechtten aan de 
praktische maatschappelijke betekenis van de natuurwetenschappen. Het toepassings
aspect bleef bovendien de hele negentiende eeuw, inclusief de bloeiperiode aan het eind, 
een van de belangrijkste legitimaties voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Ik hoef hier 
maar te wijzen op figuren als G.J. Mulder en F.C. Donders voor de periode rond 1850 en 
op mensen als Hugo de Vries en H.R. Kruyt voor de eeuwwende. Er ontwikkelden zich 
gaandeweg wel nieuwe ideeën over de aard van de relatie tussen wetenschap en praktijk: in 
de loop van de eeuw werd het belang van een zuiver-wetenschappelijke kennisbasis steeds 
meer benadrukt. Maar ook dit pleit er alleen maar voor het nutsdenken van de vroege 
negentiende eeuw als een fase in een veel langduriger proces op te vatten en niet als een 
achttiende-eeuws relict. Hetzelfde kan worden gezegd ten aanzien van de opvoedende en 
beschavende waarde van de natuurwetenschappen: ook dit was een ideaal dat zelfs bij het 
passeren van de volgende eeuwgrens nog voortleefde. 

Tal van vroeg negentiende-eeuwse hoogleraren maakten zich inderdaad nuttig met 
'buitengaatse', maatschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld met onderwijs aan niet-acade-
mische doelgroepen zoals industriëlen, landbouwers, apothekers en onderwijzers. Men 
zag zulke bezigheden kennelijk als onderdeel van zijn maatschappelijk functioneren, en 
dit is al reden genoeg er meer van te willen weten. De historische belangstelling voor zulke 
activiteiten neemt de laatste jaren gelukkig ook toe, getuige bijvoorbeeld de verkenning 
van CA. Davids en de recente monografie van Richard Paping over F.C.van Hall en diens 
bemoeienissen met het landbouwonderwijs.' Papings studie laat zien dat Van Hall welis
waar geen baanbrekend onderzoeker was, maar in zijn 'nuttige' bezigheden eerder een 
pionier dan een anachronisme. 

Een tweede aspect van Huizinga's geschiedenis dat een kanttekening behoeft, betreft het 
voortleven van fysico-theologisch en teleologisch denken. Ook dit aspect verleidt hem -
en in zijn kielzog ook Otterspeer - tot een badinerende toon. Beiden houden ze bovendien 
de twee begrippen, f^sico-theologie en teleologie, onvoldoende uit elkaar. Van het fysico-
theologisch denken van de achttiende eeuw zijn inderdaad ook in de eerste decennia van 
de negentiende eeuw voorbeelden te vinden - denk maar aan Uilkens. Maar de meeste 
schrijvers verlegden toch al spoedig het accent. In de achttiende eeuw sloten de natuurwe
tenschappen en de theologie een verbond waarbij de nadruk op de theologie lag. Iemand 
als Nieuwentijt maakte het natuurwetenschappelijk onderzoek dienstbaar aan het leveren 
van Godsbewijzen en het aantonen van Gods voortdurende werkzaamheid in de schep
ping. Iets later kreeg dat onderzoek bij iemand als Martinet vooral een moralistische 
strekking: de inrichting van de natuur demonstreert de grootsheid en welwillendheid van 
de schepper, die wij daarom moeten dienen en eren. Dit kon zo ver gaan dat men probeerde 
aan te tonen dat de natuur door God tot in de details op de menselijke behoeften was 

9. C A . Davids, 'Universiteiten, illustere scholen en de verspreiding van technische kennis in Nederland, eind 
16e - begin 19e eeuw', Batavia Academica 8 (1990) 1-34; Richard Paping, 'Die waardige man'. Prof H.C. van Hall-
(1801-18/4), botanicus, landhuishoudkundige en pionier van het hoger landbouwonderwijs (Groningen 1996). Een 
ander voorbeeld is de Leidse Gerard Sandifort, die een groot deel van zijn energie in anatomisch onderwijs aan 
beeldende kunstenaars stak; zie T.W. van Heiningen, Gerard Sandifort (1779-1848) in twee werelden (Utrecht 
1995)-
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ingericht.'" In de negentiende eeuw kwam het accent echter steeds meer bij de natuur
wetenschap te liggen, zowel bij onderzoekers als bij populaire schrijvers. De fysico-theolo-
gische strekking die men aan natuuronderzoek kon geven, werd gebruikt als legitimatie 
van dat onderzoek, bijvoorbeeld ter verdediging tegen de kritiek dat de natuurweten
schappen tot materialisme en atheïsme leidden. Vooral voor de popularisering van de 
natuurwetenschappen bleef het fysico-theologische genre zo tot in de jaren vijftig een 
dankbaar vehikel. 

Wat het teleologisch denken betreft moet een onderscheid worden gemaakt tussen het 
doelmatigheidsidee zoals dat in de fysico-theologische context functioneerde en het veel 
oudere, 'inwendige' teleologieconcept. Het eerste verwees naar de voorzienigheid waarmee 
God de wereld had geschapen: geen dier of plant was er voor niets, elk organisme had zijn 
plaats in het samenhangende geheel van de schepping. Zulke verwijzingen naar de godde
lijke 'harmonie van de schepping' waren ook in de eerste helft van de negentiende eeuw 
heel gewoon, maar van het antropocentrisme - waarbij aan elk natuurverschijnsel een 
betekenis voor de mens werd toegedicht - nam men afstand. 

Het 'inwendige' of immanente teleologieconcept had betrekking op de doelmatige 
organisatie van elk organisme afzonderlijk. Nagenoeg elke geleerde op het gebied van de 
levenswetenschappen achtte dit concept tot in de jaren veertig van de negentiende eeuw 
onmisbaar. Hetzij hanteerde men hierbij het Aristotelische teleologiebegrip, dat de doel
matige organisatie en de samenhang van vorm en functie binnen het organisme als een 
reëel gegeven voorstelde, of men baseerde zich op Kant, volgens wie het doelmatigheids
idee een onmisbaar heuristisch beginsel was om het functioneren van levende wezens te 
begrijpen." Van het achttiende-eeuwse f}'sico-theologische denken was dit teleologie
begrip ver verwijderd. Ook hier gaat het dus niet om relicten van oudere natuurvisies, 
maar om in de negentiende eeuw volop actueel gedachtengoed. Alleen als het onderscheid 
niet wordt gemaakt lijkt het alsof er in de eerste helft van de negentiende "eeuw niets 
nieuws onder de zon was. 

Iets soortgelijks geldt voor het vermeende encyclopedische karakter van onderwijs en 
onderzoek van de vroege negentiende-eeuwers, dat zowel Huizinga als Otterspeer met een 
oudere wetenschapsopvatting associëren. Om te beginnen moet hierbij natuurlijk worden 
aangetekend dat toegespitst, specialistisch onderzoek en onderwijs pas in de tweede eeuw
helft als criterium voor bijdetijdse wetenschap ging gelden. Daarvóór gold een brede 
benadering juist als kenmerk van de ware wetenschappelijke geest. 'Encyclopedisch' is 
bovendien een term die voorzichtig moet worden gehanteerd. Een aantal typisch negen
tiende-eeuwse activiteiten moet niet worden verward met zeventiende- of achttiende-
eeuwse encyclopedie. 

Zo werd er in de biologie en de aardwetenschappen van de negentiende eeuw op grote 
schaal systematisch werk gedaan, dus inventariseren, naamgeven en in een systeem onder
brengen van alle natuurvoorwerpen, van mineraal tot mens. Dit was respectabel werk, dat 
bijvoorbeeld de botanie tot de jaren veertig volledig domineerde. Het is onterecht hierin 

10. J. Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in Nederland (Assen 
1972); R. Vermij, 'De conservatieve kosmos van de achttiende eeuw', Gewina 17 (1994) 83-95; over Nieuwentijt: R. 
Vermij, Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw. Bernard Nieuwentijt (Amster
dam 1991)'; over Martinet: B. Paasman, ].F. Martinet, een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw (Zutphen 1971). 

11. Het Aristotehsche teleologiebegrip werd bijvoorbeeld gehanteerd door Cuvier; zie William Coleman, George 
Cuvier, zoologist. A study in the history of evolutionary theory (Cambridge, Mass. 1964). Duitse teleomechanisten 
als Blumenbach en Kielmeyer volgden Kant; zie T. Lenoir, The strategy of life. Teleology and mechanics in nine
teenth-century German biology (Dordrecht 1982). 
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niets meer dan een voortzetting van een veel vroegere verzamelrage of van de achttiende-
eeuwse systeemgeest te zien. Zelfs - alweer - de Groninger Van Hall, die weliswaar 'ouder
wets' was in zijn voorkeur voor het Linneaanse systeem, deelde als systematicus in de 
internationale idealen van zijn tijd door als eerste een nationale flora uit te geven. 

Het systematisch werk had bovendien voor velen inmiddels een andere context gekregen. 
Bijvoorbeeld die van het wijdverbreide ideaal van 'Humboldtiaanse wetenschap', waarvan 
de Leidse botanicus Reinwardt een vertegenwoordiger was.'̂  Diens omnivore belangstel
ling kwam niet voort uit een ouder encyclopedisch ideaal, zoals Otterspeer suggereert, 
maar sloot aan bij Alexander von Humboldts hemelbestormende programma om de wetten 
op te sporen die het voorkomen van planten, dieren en mensen in hun onderlinge samen
hang en in relatie tot hun omgeving beheersten. Een voorbeeld is de door Humboldt in 
het leven geroepen plantengeografie, die de samenhang tussen de iysionomie van planten 
en het klimaat onderzocht. De plantensystematiek kreeg hierdoor, ook bij bijvoorbeeld 
Reinwardt, duidelijk een andere functie. Binnen de zoölogie werd de systematiek verder 
dienstbaar gemaakt aan het internationaal gedeelde streven om op vergelijkend-anatomische 
grondslag het natuurlijk systeem en zijn grondbeginselen te achterhalen. Hierover straks 
meer. 

Een laatste kanttekening moet worden gemaakt bij het gegeven dat de vroege negen
tiende-eeuwers weinig origineel wetenschappelijk onderzoek deden en er weinig over 
publiceerden. Ook dit kan niet zonder meer als een indicator van de weinig florissante 
toestand worden gezien. Onderwijs kwam voor velen op de eerste plaats. En ook als men 
daarnaast onderzoek deed, gebeurde dat vaak met het oog op het onderwijs of stelde men 
zich ermee tevreden zijn resultaten via zijn leerlingen door te geven. De Leidse hoogleraar 
Brugmans, in zijn tijd hooggeschat om zijn wetenschappelijke kwaliteiten, is een voor
beeld.'̂  Naast zijn onderwijs was Brugmans uitermate actief op tal van maatschappelijke 
terreinen, en kennelijk wogen de daarmee verbonden belangen voor hem zwaarder dan 
het publiceren van zijn onderzoekingen. Publiceren was kennelijk nog niet die maatstaf 
voor functioneren die het later werd. Voor 'onderzoek doen' geldt hetzelfde - ook dat had 
blijkbaar nog geen absolute prioriteit. 

Maar dat er überhaupt weinig belangstelling voor het doen van natuurwetenschappe
lijk onderzoek zou zijn geweest, is ook weer niet waar. Voorbeelden dat die belangstelling 
er wel degelijk was, zijn gemakkelijk te vinden."* Ondertussen geldt ten aanzien van 
'wetenschappelijk onderzoek' hetzelfde als wat hierboven over het nuttigheidsidee en het 
teleologisch denken is gezegd, namelijk dat nauwkeurig onderzocht moet worden wat er 
onder werd verstaan en wat ermee werd beoogd. Wie rond 1825 een pleidooi hield voor 
het bedrijven van 'wetenschap om haarzelfs wil' beoogde daarmee niet noodzakelijkerwijs 
hetzelfde als iemand die dat rond 1850 of 1875 deed. 

Al met al lijkt mij de conclusie gerechtvaardigd dat de vroeg negentiende-eeuwse 
natuurwetenschappers, hoewel de meesten van hen niet in de eregalerij van wetenschap
pelijke helden voorkomen, daarom nog niet minder interessant hoeven te zijn. Vanuit cul-

12. Susan Fay Cannon, Science in culture. The early Victorian period (New York 1978); hierin het hoofdstuk 
'Humboldtian science', 73-110. 

13. Hoe hoog Brugmans als docent werd geschat, blijkt bijvoorbeeld uit C. Pruys van der Hoeven, 'Sebald Justi-
nus Brugmans', Album der Natuur (1866) 240-246. 

14. Zie bijvoorbeeld R.P.W. Visser, Ideaalbeelden van de Nederlandse natuurwetenschap. Oratie Leiden (Leiden 

1997) 6-10. 
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• B M H ^ H ^ B ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H B B H H H H i lan van der Hoeven (1802-1868) 

tuurhistorisch gezichtspunt valt er bijvoorbeeld nog veel te leren omtrent hun maatschap
pijvisie, hun wetenschapsopvatting en over de relatie daartussen. In het vervolg van dit 
artikel zal ik proberen een aantal aspecten hiervan aan de hand van een concreet voor
beeld, Jan van der Hoeven, iets nader uit te werken. Het voorbeeld heeft zijn beperkingen 
- het nutsaspect speelt bijvoorbeeld voor Van der Hoeven een ondergeschikte rol. Boven
dien is het natuurlijk zonder meer onmogelijk alle relevante aspecten binnen het kader 
van één artikel recht te doen. Anderzijds is bij Van der Hoeven wel goed te documenteren 
hoe zijn levensbeschouwing en zijn wetenschap samenhingen, waardoor een andere kijk 
kan worden verkregen op het historisch belang van de 'vergeten geleerden' van de vroege 
negentiende eeuw. 

Jan van der Hoeven: wetenschap 
Jan van der Hoeven, geboren in 1802, was een telg uit een bekend Rotterdams koopmans-
geslacht. Zijn broers A. des Amorie van der Hoeven en C. Pruys van der Hoeven brachten 
het eveneens tot hoogleraar. Jan van der Hoeven studeerde vanaf 1819 in Leiden en pro
moveerde in 1822 in de natuurwetenschappen en in 1824 in de medicijnen. Na een episode 
als praktiserend arts en als lector bij het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke 
Wijsbegeerte in Rotterdam werd hij in 1826 tot buitengewoon hoogleraar aan de Leidse 
universiteit benoemd. Het ordinariaat in de zoölogie volgde in 1835. Tot zijn dood in 1868 
bleef hij in Leiden.'' 

15. Voor uitvoeriger levensbeschrijvingen, zie Pieter Harting, 'Levensberigt van Jan van der Hoeven', jaarboek 
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen (1868) 1-34; G.Ph.F. Groshans, 'Levensbericht van Jan van der 
Hoeven', Levensberichten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1870) 
52-121; A.M. Luyendijk-Elshout, 'Jan van der Hoeven (1802-1868) als Nachfolger von Petrus Camper und seine 
Korrespondenz mit europaischen Gelehrten', in: Gunter Mann & Franz Dumont eds., Die Natur des Menschen. 
Probleme der physischen Anthropologic und Rassenkunde. Soemerring-Forschungen VI (Mainz etc. 1990) 337-351. 
Harting geeft een (niet volledig) overzicht van Van der Hoevens publicaties. 
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Van der Hoeven was maar tien jaar ouder dan zijn vakgenoot Pieter Harting, maar toch 
een representant van een wezenlijk andere wetenschapsopvatting.'* Zijn wetenschapsbeeld en 
wereldbeschouwing kregen in de jaren twintig vorm en veranderden daarna maar weinig. 
Waar Harting tot de vernieuwers van de jaren veertig en vijftig hoorde, is Van der Hoeven 
op dat moment als behoudend te beschouwen. Met allerlei midden negentiende-eeuwse 
veranderingen op wetenschappelijk en maatschappelijk vlak kon hij zich niet verenigen en 
hij bleef de standpunten verdedigen die hij zich kort na zijn aantreden eigen had gemaakt. 

Kan Van der Hoeven zo gelden als een representant van de vroeg negentiende-eeuwse 
natuurwetenschappen, niet alle kenmerkende aspecten van die periode die hierboven aan 
de orde kwamen, spelen bij hem een rol. Van Verlicht of Frans utilitarisme is bijvoorbeeld 
bij Van der Hoeven niets terug te vinden. Hij verzette zich zelfs tegen de uitsluitende waar
dering van de natuurwetenschappen om hun praktisch nut. 

Het is bijkans eene heerschende meening, dat deze wetenschappen slechts eene uitwendige nuttigheid heb

ben, en alleen op den physischen welstand der maatschappij gerigt zijn, en dikwijls stelt men hare beoefening 

tegen die der letteren over als het studium utilis tegen het studium pulchri. 

Nuttig waren de natuurwetenschappen zeker, aldus Van der Hoeven, maar het zou een 
miskenning 'harer verhevener strekking zijn' wanneer men dat op de eerste plaats stelde. 
Centraal stond voor hem dat 'het goede en het schoone zich in de nasporing van het ware 
verenigen, om den geheelen mensch te veredelen en te beschaven.''^ 

In soortgelijke zin liet Van der Hoeven zich uit in het voorbericht van het Tijdschrift 
voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologic dat hij vanaf 1834 een aantal jaren uitgaf, 
samen met de botanicus W.H. de Vriese: 

Wij willen ons ... geene andere bedoeling voorstellen, dan de bevordering der wetenschap zelve en zullen ons 

door geen angstige keus laten leiden, om telkens eenige bepaalden invloed op het gevvone leven, op de 

geneeskunst of op eenige toegepaste kennis te verlangen ... overtuigd ... dat er geene wetenschappelijke 

waarheid is, die niet ook eenigen invloed op het praktisch leven heeft of hebben kan.'* 

Van der Hoeven lijkt hierin op Harting, die ook vond dat wetenschap om de wetenschap 
bedreven moest worden en niet met het oog op praktische toepassing. Evenals Harting 
nam hij wel zijn aandeel in de 'nuttige' buiten-universitaire activiteiten, waarover 
Huizinga nogal meesmuilend deed, maar die veel hoogleraren in die tijd nu eenmaal tot 
hun taken rekenden. Hij gaf botanische lessen aan apothekersleerlingen, zoölogielessen 
aan onderwijzers,'' schreef een dierkunde-handboek voor het middelbaar onderwijs,-" en 
beijverde zich voor onderwijs in natuurkennis op lagere scholen.^' Daarnaast schreef hij 

16. B. Theunissen, 'Een warm hart en een koel hoofd. Pieter Harting over wetenschap, de natie en de vooruit
gang', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 110 (1995) 473-498. 

17. Jan van der Hoeven, Schets der natuurlijke geschiedenis van den mensch. Ten dienste zijner lessen ontworpen 
(Leiden 1844) 'Voorberigt'; zie ook Jan van der Hoeven, 'Het onderzoek der natuur een middel van beschaving 
en opvoeding', Nieuwe Bijdragen tot Bevordering van Onderwijs en Opvoeding (1850) 110-129. 

18. Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologic 1 (1834) 'Voorbericht', II-III; zie ook Jan van der 
Hoeven, 'Eenige denkbeelden over de waarde der dierkunde en over de regte wijze om haar te beoefenen', 
Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologic 5 (1838-1839) 88-113. 

19. Groshans (n. 15), 'Levensbericht', 85; Harting (n. 15), 'Levensberigt', 24. 
20. Jan van der Hoeven, Beknopte handleiding tot de natuurlijke geschiedenis van het dierenrijk (Haarlem 1835); 

de tweede druk-verscheen in 1864 onder de titel Leerboek der dierkunde ten dienste van het middelbaar onderwijs. 
21. Jan van der Hoeven, 'Gedachten over het onderwijs in de kennis der natuur op lagere scholen'. Nieuwe 

Bijdragen ter Bevordering van het Onderwijs en de Opvoeding (1859) 447-453. 
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populariserende artikelen die het bekende adagium uitdroegen dat de natuurwetenschappen 
niet tot ongeloof en materialisme hoefden te leiden. Onder deze vlag bewerkte hij bijvoor
beeld het deel over dierkunde in de nieuwe uitgave van Uilkens Volmaaktheden van den 
Schepper.-^ Tenslotte was hij jarenlang lid van de gemeenteraad en de kerkeraad van zijn 
gemeente. 

Van der Hoevens belangrijkste onderzoeksgebied was de zoölogische systematiek en 
vergelijkende anatomie in Cuvieriaanse zin. Otterspeers typering van Van der Hoevens 
wetenschappelijk werk doet hem geen recht. In diens- zoölogische methode en teleologische 
en fysico-theologische natuuropvatting ziet Otterspeer evenzoveel anachronismen - alsof 
er sinds Linnaeus en Martinet niets was veranderd. Daarmee ziet hij de kenmerken van, 
en de verschuivingen binnen de negentiende-eeuwse zoölogie, die zich ook bij Van der 
Hoeven manifesteren, over het hoofd.^' 

Ten tijde van zijn studie in Leiden is in Van der Hoevens geschriften de invloed te 
bespeuren, niet, zoals Otterspeer suggereert, van een klassieke vorm van 'analogiedenken', 
maar van de Duitse ideahstische morfologie, voortkomend uit de romantische visie op de 
levende natuur van biologen als Treviranus en Oken. Deze stroming had ook zijn sporen 
nagelaten in het werk van Van der Hoevens voorganger Brugmans,-'' en blijkens Van der 
Hoevens eerste publicaties wilde hij in eerste instantie vooral in Brugmans voetspoor treden. 
Ook Van der Hoeven verklaarde zich in een lovende bespreking van Treviranus' oeuvre 
aan hem schatplichtig: 'Onder de Schrijvers, wier werken mij het eerst in het gebied der 
Natuurkundige Wetenschappen hebben ingeleid, neemt Gottfried Reinhold Treviranus 
een hoofdplaats in.' Daarnaast prees hij de 'echt wetenschappelijke zin', wars van elke nuts-
overweging, die Treviranus uitdroeg.^' 

Hiermee is niet gezegd dat de jonge Van der Hoeven de romantische natuurvisie aanhing. 
De neiging tot eenheidsdenken in zijn zoölogie is daar een te magere aanwijzing voor. Wel is 
duidelijk dat hij zich evenals Brugmans behalve op de Franse, functionalistische, ook op de 
Duitse, idealistische morfologie oriënteerde. In zijn dissertatie zocht Van der Hoeven bij
voorbeeld, geheel in de geest van Brugmans, naar overeenkomsten tussen het skelet van 
vissen en andere dieren.^'' Het idealistische element daarin is niet het vergelijken op zich
zelf, maar wel het zoeken naar overeenkomsten met alle diersoorten, hogere zowel als lagere. 
Het idee hierachter was dat het hele dierenrijk opgevat kon worden als een eenheid, waarbij 
een aantal basisprincipes in steeds wisselende vorm en combinatie werden herhaald. 

Brugmans ging hierin overigens veel verder dan Van der Hoeven door ook het plantenrijk 
in die eenheidsgedachte op te nemen. Zo trok Brugmans moeiteloos vergelijkingen tussen 
de organen van planten en die van de mens. Van der Hoeven ging minder' speculatief te 
werk en beperkte zijn vergelijkingen tot functioneel overeenkomstige structuren binnen 
het dierenrijk. Maar in de stellingen aan het eind van zijn proefschrift verklaarde hij wel 
onomwonden dat het hele dierenrijk teruggebracht kon worden tot één basaal type.̂ ^ 

22. J.A. Uilkens, De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen beschouwd, ter verheerlijking van God en 
tot bevordering van nuttige natuurkennis, dl. 3, Natuurlijke geschiedenis van het dierenrijk door J. van der Hoeven 
(Leeuwarden 1857). 
23. Otterspeer (n. 7), Wiekslag, 198-199. 
24. A. Capadose, 'Lofrede op Sebaldus Justinus Brugmans', Werken der Hollandsche Maatschappij van Fraaije 

Kunsten en Wetenschappen, dl. 7 (Leiden 1825) 367-605. 
25. Jan van der Hoeven, 'Eenige berigten aangaande Gottfried Reinhold Treviranus', Tijdschrift voor Natuurlijke 

Geschiedenis en Physiologies (1837-1838) 211-220, m.n. 211, 214. 
26. Jan van der Hoeven, Dissertatio philosophica inauguralis de sceleto piscium (Leiden 1822). 
27. Ibid., 111. 
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Ook in een prijsvraagverhandeling van Van der Hoeven uit dezelfde tijd is de invloed van 
de eenheidsgedachte, met de genoemde beperkingen, aanwezig.̂ * Het onderwerp van dit 
geschrift was de 'leer der eindoorzaken', van Aristoteles tot Kant. Hoewel Kants voorstelling 
hem als de filosofisch best verdedigbare voorkwam en hij ook met Blumenbachs idee van 
een regulatieve Bildungstrieh goed overweg kon, zag Van der Hoeven er toch geen bezwaar 
in een objectief, Cuvieriaans teleologiebegrip te hanteren, dus uit te gaan van daadwerkelijk 
aanwezige doelmatigheid in de bouw der organismen. In dezelfde verhandeling verzette hij 
zich Martinets fysico-theologische doelmatigheidsdenken. Redeneringen als zou de zijde
rups geschapen zijn om de mens aan zijden kleding te helpen, of dat luizen de mens aan 
de noodzaak van hygiëne hielpen herinneren, wees hij van de hand. Dit waren toevallige 
voordelen, en met het voor de vergelijkend anatoom relevante teleologiebegrip hadden ze 
niets te maken. 

Na zijn promotie tot medisch doctor in 1824 vertrok Van der Hoeven naar Parijs, waar 
hij voor enkele maanden bij Cuvier in de leer ging. De Duitse invloed verdween daarna uit 
zijn geschriften, zij het nooit helemaal, zoals we nog zullen zien 

Met zijn keuze voor Cuvier meldde Van der Hoeven zich aan het front van de weten
schappelijke ontwikkeling in zijn vak. De vergelijkende anatomie maakte internationaal 
hoogtijdagen door, en Cuvier was op dat moment de onbetwiste leider van de discipline.^' 
De systematiek, in de achttiende eeuw nog een doel op zich, werd dienstbaar gemaakt aan 
een hoger doel, namelijk aan het ontwerpen van een natuurlijk systeem der organismen 
en het vinden van de wetten die aan hun functioneren ten grondslag lagen. Daarbij wer
den die wetten en dat systeem door Cuvier direct met elkaar in verband gebracht. In zijn 
teleologische opvatting van het organisme werd het doelmatig functioneren toegeschreven 
aan wetmatige, fysiologische relaties tussen de delen van het organisme. Door die fysiolo
gische wetten op te sporen kon tevens de grondslag van de natuurlijke indeling worden 
gevonden. Dieren konden namelijk worden ingedeeld op basis van overeenkomsten in hun 
functionele organisatieplan. Cuvier kwam zo tot een hoofdindeling van het dierenrijk in vier 
basale, scherp gescheiden typen, waarbinnen telkens een bepaalde set van fysiologische wet
matigheden het functioneren bepaalde. De verdere systematische onderverdeling van de 
typen geschiedde ook weer op basis van overeenkomsten in de functionele organisatie. 

De functionele benadering, waarbij van een onverbrekelijke fysiologische correlatie tussen 
de organen werd uitgegaan, was ook volgens Van der Hoeven de enig juiste. Hij steunde 
Cuvier dan ook in diens bekende strijd met Geoffroy St. Hilaire, die het correlatieprincipe 
betwistte.'"' Van der Hoeven baseerde zijn keuzes in deze op wetenschappelijke gronden, 
maar zij zijn ook goed te begrijpen vanuit zijn wereldbeschouwing, zoals we nog zullen 
zien. 

Van der Hoeven was geen topfiguur in zijn vakgebied, maar hij genoot wel internatio
nale bekendheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de omvangrijke correspondentie die hij 
onderhield. Onder zijn correspondenten bevonden zich toonaangevende geleerden als 
Cuvier, Owen, Johannes Muller, Berzelius, Agassiz, Von Baer, Retzius en Gegenbauer, met 

28. Jan van der Hoeven, 'Disputatio de causarum finalum doctrina ejusque in zoologia usu'. Provinciaal 
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Nieuwe Verhandelingen, dl. 3 (1824). Het antwoord werd 
bekroond in 1822. Een Nederlandse vertaling geeft de aan het voormalige Biohistorische Instituut bewerkte doc
toraalscriptie van Joep Schoemaker, Vergelijkende ontleedkunde en filosofie van profdr. Jan van der Hoeven, hoog
leraar te Leiden (1826-186S) (Utrecht 1984). 
29. Coleman (n. 11), George Cuvier. 
30. C.J. van der Klaauw, 'The scientific correspondence between professor Jan van der Hoeven and professor 

Richard Owen', /««us 36 (1932) 327-351, m.n. 341. 
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wie hij informatie en zoölogische specimina uitwisselde." Een hoofdrol hierbij speelden de 
schedelcollectie van Brugmans in het Leidse Anatomisch Kabinet, de uitgebreide schedel
collectie die Van der Hoeven zelf aanlegde, en de rijke collecties van het Leidse Rijksmuseum 
van Natuurlijke Historie. 

Van der Hoevens publicaties, deels in gerenommeerde internationale tijdschriften, 
waren hoofdzakelijk beschrijvend van aard. Hij leverde er zijn aandeel mee in het breed-
gedragen project om tot een natuurlijke indeling te komen. Zo schreef hij over het vogel-
bekdier, dat kenmerken van meerdere diertypen in zich leek te verenigen, over Amphioxus, 
een opmerkelijk 'eenvoudige' vertebraat, en over om uiteenlopende redenen interessante 
of problematische dieren als Limulus, de degenkrab, en Nautilus pompilius, de bekende 
poliepslak. In het bijzonder ging zijn aandacht verder uit naar de mens, diens plaats in het 
natuurlijk systeem en de onderverdeling in rassen. 

Was Van der Hoevens werk niet spectaculair, dat zou om meerdere redenen ook niet 
van hem te verwachten zijn geweest, net zo min als op één bepaald terrein toegespitst 
onderzoek. Uit zijn correspondentie blijkt dat hij zeer gevoelig was voor erkenning van 
zijn werk, maar naam maken als specialist of als theoretisch vernieuwer streefde hij niet 
na. Eerst wat het laatste betreft. Van der Hoevens beschrijvende benadering had alles te 
maken met zijn strikt Baconiaanse instelling - voor zijn tijd niets bijzonders. Waarneming 
en inductie waren voor hem de grondslag van de wetenschap: zij leidden tot 'zedelijke 
zekerheid [evidentia moralisY.^' Een theorie was 'niets dan de beknopte uitdrukking der 
geheele waarneming'.'' Weliswaar neigde de menselijke geest er onvermijdelijk toe zich 
door hypothesen te laten leiden, maar uiterste voorzichtigheid was hier geboden. Waar de 
biologie volgens Van der Hoeven vooral behoefte aan had, was aan zorgvuldige waarnemin
gen, niet aan theorieën of speculaties. 

Van der Hoevens interesse in bijvoorbeeld de antropologie had wel degelijk te maken 
met de 'grote vragen' van het onderwerp. Vormden de mensenrassen een eenheid, ont
sproten aan één oorspronkelijke vorm, of konden er verschillende mensensoorten worden 
onderscheiden? En welke relaties bestonden er tussen ras, nationaliteit en volkskarakter? 
In plaats van op deze vragen in te gaan, stelde Van der Hoeven dat allereerst veel meer 
gegevens bijeengebracht moesten worden. 'De ware theorie zal dan van zelve volgen, zonder 
dat men weet hoe en wanneer'.''' Van der Hoevens antropologie is dan ook sterk empirisch. 
De relatie van zijn beschrijvingen met de theoretische vragen is duidelijk, maar antwoor
den gaf hij zelden. Uiteindelijk meende hij wèl te mogen concluderen dat er geen bewijzen 
voorhanden waren om het bestaan van verschillende mensensoorten aan te nemen.'' 

Specialist wilde Van der Hoeven evenmin zijn als theoreticus. Niemand kon nog alle 
wetenschappen beheersen, een richting kiezen was noodzakelijk. Maar wie werkelijke ken
nis nastreefde moest tenminste die gekozen richting in zijn geheel blijven overzien en zich 

31. Zo'n vijfhonderd brieven aan Van der Hoeven worden bewaard in Museum Boerhaave. Zie hierover 
Luyendijk-Elshout (n. 15), 'Jan van der Hoeven'. Over de correspondentie met Owen, zie Van der Klaauw (n. 30), 
'The scientific correspondence'. 
32. Jan van der Hoeven, Handboek der dierkunde of grondbeginsels der natuurlijke geschiedenis van het dierenrijk, 

2 dln. (Rotterdam 1828-1833) dl. 1,3. 
33. Jan van der Hoeven, 'Bijdragen tot de natuurlijke geschiedenis van den mensch I', Tijdschrift voor Natuur

lijke Geschiedenis en Physiologic 1 (1834) 86-97, ni-n. 90. 
34. Ihid., 91. 
35. Van der Hoeven (n. 22), Natuurlijke geschiedenis, 608. Zie over Van der Hoevens antropologie ook Luyen

dijk-Elshout (n. 15), 'Jan van der Hoeven'. 
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niet tot 'bekrompene mikrologie' verlagen.'* Van der Hoeven schreef dan ook even gemakke
lijk over krokodillen als over vlinders, over lancetvisjes als over lemuren. Af en toe verzuchtte 
hij wel dat het terrein voor één man nauwelijks meer te overzien was, maar daarin zag hij 
toch alleen maar aanleiding zijn inspanningen om het overzicht te behouden te intensiveren. 
Harting prees hem hier uitbundig om, want op dit punt waren ze het roerend eens.'̂  

Onderwijs 
Een hoofdreden voor Van der Hoevens generalistische standpunt was dat hij zijn onder
wijs een minstens zo hoge prioriteit gaf als zijn onderzoek. Bovendien zag hij ze steeds in 
nauwe samenhang. Voor het onderwijs - hoofdzakelijk aan medische studenten - was een 
brede expertise nodig, en Van der Hoeven voelde zich verplicht het vakgebied in zijn gehe
le breedte zoveel als mogelijk uit eigen ondervinding te kennen. Dit blijkt uit de hand- en 
leerboeken die hij schreef, waarmee hij ondertussen waarschijnlijk nog meer naam maakte 
dan met zijn originele publicaties, want ze werden hogelijk gewaardeerd en er verschenen 
vertalingen in het Duits, Engels en Italiaans.'* 

Al kort na zijn aantreden begon Van der Hoeven aan een omvangrijk leerboek, omdat 
hij geen geschikte Nederlandse literatuur voor zijn studenten kon vinden." Het werk gaf 
brede en gedetailleerde overzichten van de zoölogische systematiek en morfologie. Het 
onderscheidde zich van contemporaine leerboeken door zijn opbouw 'van onderaf: Van 
der Hoeven begon met de laagste diergroepen in plaats van met de zoogdieren, omdat hij 
meende de toenemende complexiteit van de organen zo beter te kunnen illustreren. 
Hierin is nog de invloed van de idealistische morfologie op Van der Hoeven te zien. 
Ondanks zijn volledige instemming met de onderverdeling van het dierenrijk in een aantal 
scherp gescheiden typen, bleef hij vasthouden aan het idee dat het zinvol was studie te 
maken van een orgaan in alle varianten zoals die in het hele dierenrijk voorkwamen.''" In 
het schrijven van zijn handboeken gingen jaren zitten, vooral omdat hij zoveel mogelijk 
diergroepen zelf onderzocht wilde hebben. Zo diende dit werk dus zowel zijn onderwijs 
als zijn onderzoek. 

Van der Hoevens onderwijs omvatte overigens meer dan de zoölogie. Ook in de fysio
logie, geologie, mineralogie, farmacologie en natuurlijk de antropologie gaf hij te eniger 
tijd colleges.''' Zijn colleges vergden wel wat van de studenten, want Van der Hoeven gaf 
geen dictaatcollege maar een vrije voordracht in het Latijn, waaraan hij langer dan bijna 
iedereen bleef vasthouden. Zijn laatste handboek, Philosophia zoologica uit 1864, was ook 
in die taal gesteld, al wist Van der Hoeven dat hij daarmee de afzet- en gebruiksmogelijk
heden van het werk aanzienlijk beperkte.''^ 

Dit vasthouden aan de oude geleerdentaal spoort met Van der Hoevens visie op univer
sitair onderwijs, die overeenkomt met het Duitse Bildungsidead.1. Academisch onderwijs 

36. Jan van der Hoeven, 'Over de vorming van den natuuronderzoeker'. Jaarboek van het Koninklijk-Neder-
landsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten (1849) 127-143, m.n. 141. 

37. Harting (n. 15), 'Levensberigt', 12-14, '7, 22. 
38. Groshans (n. 15), 'Levensbericht', 98-102; Harting (n. 15), 'Levensberigt', 8-21. 
39. Van der Hoeven (n. 32), Handboek, dl. 1, VI. Er verschenen twee edities, alsmede een Duitse en Engelse ver

taling. In 1864 verscheen Philosophia zoologica (Leiden), dat in het Italiaans werd vertaald. 
40. Expliciet verwoordde hij deze gedachte in het door hem vertaalde werk van W. Hopkins, Over natuurkundige 

theorieën omtrent de verschijnsels van het leven en bepaaldelijk over Darwin's theorie aangaande het ontstaan der 
soorten (Haarlem i860) X. 

41. C.J. van der Klaauw, Het hooger onderwijs in de zoölogie en zijne hulpmiddelen te Leiden (Leiden 1926) 4-20. 
42. Groshans (n. 15), 'Levensbericht", 102-103. 
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was voor hem niet een beroepsopleiding of een onderzoekersopleiding. Hoofddoel was 
individuele vorming - Van der Hoeven gebruikte zelf het woord Bildung om te preciseren 
wat hij hiermee bedoelde.'" De ontwikkeling van de 'geest' en het 'karakter' van de studenten 
stond voorop. 'Een waarlijk beschaafd mensch bezit een karakter. Vaste grondstellingen, 
die het geheele gedrag besturen, gelijkmatigheid in voor- en tegenspoed, een doorgaand 
streven tot veredeling ...'."''' Voor deze karaktervorming achtte hij een klassieke vooroplei
ding van de studenten noodzakelijk, en hij verzette zich dan ook tegen elke vernieuwing 
die daaraan afbreuk deed. Al drong hij, zoals de meesten van zijn collegae, aan op een 
betere natuurwetenschappelijke vooropleiding van de studenten,'" ideaal bleef voor hem 
het gymnasium met Latijn en Grieks. Wellicht komt hier een gevoel van gemankeerdheid 
van Van der Hoeven zelf naar voren, die namelijk de Latijnse school niet had bezocht, 
omdat hij bestemd was om tot chirurg te worden opgeleid. Hij had later gedurende i'/ajaar 
privé-les in de Latijnse taal gehad en zich de kennis van het Grieks en van andere talen pas 
eigengemaakt toen hij al hoogleraar was.''̂  Van der Hoeven stelde dat het 'Gymnasialwesen' 
geen 'Realschulwesen' mocht worden: 'Maak eerst kenbaar dat een wetenschappelijk natuur
kundige of medicus een waarlijk beschaafd mensch wil worden; later heeft hij nog tien -
en twintig jaren om philosooph of medicus te zijn'.''̂  Promoveren was eveneens een onlos
makelijk onderdeel van academische vorming, en Van der Hoeven zag dan ook niets in de 
geneeskundige wetten van 1865: die deden het hoger onderwijs 'in puin vallen'.''* 

Anders dan Pieter Harting, voor wie de natuurwetenschappen de vormende taak van 
de oude talen en cultuur moesten overnemen, meende Van der Hoeven dat alleen een 
gedegen, algemene vorming in beide richtingen iemand tot een volwaardig academicus 
maakte."" Zelf bleef hij dan ook zijn hele leven de klassieken bestuderen, niet het minst 
omdat 'die Ouden met hunne levensvragen mij liever [zijn] dan vele latere wijsgeeren met 
hunne, voor het leven weinig vruchtbare, stellingen en duistere begripsbepalingen'.'" 

De onderwerpen van zijn voordrachten en publicaties voor een breder publiek passen 
in het beeld. Over het praktisch nut van de natuurwetenschappen schreef hij zelden. Naast 
populariserende oogmerken hebben zijn bijdragen vaak een opvoedende, op de ontwikke
ling van het individuele geestesleven gerichte strekking. Dat blijkt al enigszins uit titels als 
'Over het lezen; den omgang met boeken', 'Cicero's droom van Scipio', 'Over den vorm', en 
'Herders stelling dat de mensch een middelwezen is'. 

De laatstgenoemde voordracht stamt uit de tijd dat Van der Hoeven net was afgestu
deerd." Met Herder betoogde hij daarin dat de mens kon worden voorgesteld als het 
hoogtepunt van een trapsgewijze opklimming in het rijk der organismen: de mens vorm-

43. Jan van der Hoeven, Redevoeringen en verhandelingen (Amsterdam 1846) hierin 'Over den vorm', 167-190, 
m.n. 185. 
44. Ibid., 185-186. 
45. Van der Hoeven (n. 17), 'Het onderzoek der natuur'. 
46. M. Salverda, 'Jan van der Hoeven, t 10 maart 1868', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 4 I, 2e reeks 

(1868) 249-256. 
47. Brieven van Van der Hoeven aan Pieter Harting, 25 juli en 1 september 1858 (Hartingarchief, Universiteits

museum Utrecht). 
48. Jan van der Hoeven, Een ernstig woord ter verdediging van het hooger onderwijs (Haarlem 1865). Het citaat is 

uit een brief aan zijn zoon, aangehaald door Van der Klaauw (n. 41), Het hooger onderwijs, 87. 
49. Van der Hoeven (n. 17), 'Het onderzoek der natuur', 118,121. 
50. [Jan van der Hoeven], Brieven over weten en gelooven (Haarlem 1859) 10; zie ook Groshans (n. 15), 'Levens

berigt', 57-
51. Van der Hoeven (n. 43), Redevoeringen en verhandelingen, hierin, 'Redevoering, over de stelling van Herder, 

dat de mensch een middelwezen is', 1-18. 
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de het middelpunt van een cirkel met het dierenrijk straalsgewijs eromheen gedrapeerd.'-
Met de Cuvieriaanse indeling van het dierenrijk in gescheiden typen liet deze voorstelling 
zich moeilijk rijmen, maar Van der Hoeven hield er toch altijd aan vast." Deels had dit 
misschien te maken met zijn onderwijs aan medici, voor wie vooral de menselijke anatomie 
belangrijk was: Van der Hoeven wilde hen met zijn vergelijkend anatomisch onderwijs 
laten zien dat de mens een 'typus' vertegenwoordigde die zich in tal van variaties ook bij 
de andere dieren manifesteerde en zich zo beter liet begrijpen.''' Voor een ander deel ging 
het hem ongetwijfeld om de metaforische strekking van het beeld, om de gedachte erach
ter dat de mens het meest 'volkomen' wezen was, de kroon op de schepping, en als enige 
begaafd met rede en ziel, tot kennis van God geschapen." Ondertussen aanvaardde hij 
Cuviers opdeling van het dierenrijk in gescheiden typen, zonder overgangen, en deelde hij 
de mens wel degelijk bij de zoogdieren in. 

Herder bleef voor Van der Hoeven een geestelijk leidsman.'* Bij hem vonden zijn 
gedachten over Bildung hun inspiratiebron. Evenals Herder ging hij uit van een de mens 
ingeschapen vermogen tot vervolmaking, tot geestelijke ontwikkeling: 

Onder de meest gekoesterde denkbeelden der ware menschenvrienden beslaat voorzeker eene eerste plaats 
dat der trapsgewijze toeneming van het menschdom in ware beschaving en in kennis, de zoogenoemde vol-
maakbaarheid van het menschelijk geslacht.'̂ ' 

Academisch onderwijs stond voor Van der Hoeven zoals gezegd in dienst van die geestelijke 
opklimming. 

Geloof en maatschappij 
Een voorwaarde sine qua non voor de geestelijke vervolmaking van de mens was voor Van 
der Hoeven de godsdienst. Het streven naar vervolmaking was de levensbestemming van de 
mens. Het berustte niet op 'redelijke' overwegingen, maar was voor christenen een 
geloofszaak - het geloof dat hiermee Gods wil werd volbracht. Ook op andere punten stelde 
Van der Hoeven beperkingen aan het Verlichtingsrationalisme. Natuurwetenschappelijke 
waarheden waren voor bewijs vatbaar, maar de godsdienst was geen zaak van de rede. De 
rationalistische kritiek op het geloof in wonderen en op het theïsme wees hij af Het geloof 
bleef boven de natuurwetenschap staan - haar resultaten konden principieel niets aan het 
geloof afdoen.'* 

Hierin onderscheidt Van der Hoevens standpunt zich duidelijk van dat van Harting, 
die ronduit stelde dat niet het geloof, maar de natuurwetenschappen maatgevend waren 
voor wat men wel en niet moest geloven. Deden zich strijdigheden met het geloof voor, 
dan moest de geloofsvisie worden aangepast. Voor Harting was het wondergeloof dan ook 
achterhaald want in strijd met de rede en de universeel geldende natuurwetten. Voor Van 
der Hoeven daarentegen bestond er harmonie tussen het geloof en wat de wetenschap 
over de mens leerde. 

52. Herder ontwikkelde dit idee in zijn Briefe zur Befórderung der Humanitüt (179^-1797). 
53. Zie bijvoorbeeld de derde druk van zijn Handboek der dierkunde uit 1859, dl. 1,35. 
54. Jan van der Hoeven, Eenige bedenkingen over geneeskundig onderwijs (Leiden 1842) 10. 
55. Ibid., 16-18. 
56. Van der Hoeven (n. 43, 51), Redevoeringen en verhandelingen, 'Over de stelling van Herder', 3-4. 
57. Van der Hoeven (n. 43), Redevoeringen en verhandelingen, hierin 'Over de voortreffelijkheid van de heden-

daagsche beoefening der natuurkundige wetenschappen', 39-62, m.n. 41. Voor Herders idee van de humaniteit als 
menselijke predispositie, zie diens Briefe (n. 50). 

58. |Van der Hoeven] (n. 50), Brieven, 22-24, 28-29,35-37-
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Als remonstrant ging Van der Hoeven echter niet uit van een letterlijke bijbelinterpretatie: 
'[men] legge den menschelijken geest niet aan kluisters, door wetenschappelijke onder
werpen met het gezag der openbaring te willen beslissen.' De tijden waren voorbij 'waarin 
men de ontdekkingen der sterrekundigen of de geologische stellingen aan het Mozaïsche 
scheppingsverhaal wilde toetsen'." Aanvankelijk hing Van der Hoeven inzake de geologie 
Cuviers katastrofistische opvatting aan, die de aardgeschiedenis verklaarde door de aanname 
van een aantal opeenvolgende grootschalige geologische rampen. Een verklaring die voor 
velen, en ook voor hemzelf, niet moeilijk met het bijbelse scheppingsverhaal te rijmen was.*" 
Wel impliceerde het katastrofisme voor Van der Hoeven dat de mens als een recente ver
schijning op aarde moest worden beschouwd.*' Later, na lezing van Charles Lyells Prin
ciples of Geology, verklaarde Van der Hoeven zich in beginsel met dit op geleidelijk wer
kende processen gebaseerde model accoord, dat definitief afstand nam van het idee van 
een jonge aarde.*^ 

Maar Van der Hoevens geloofsopvatting stelde wel een grens aan zijn accommodatie
vermogen, met name wanneer de positie van de mens in het geding kwam. Dit laatste 
gebeurde uiteraard in het jaar van Darwin, 1859. Darwins theorie druiste in tegen Van der 
Hoevens diepste religieuze èn wetenschappelijke overtuigingen.*' 

De Cuvieriaanse visie op het dierenrijk weerspiegelde voor Van der Hoeven een stati
sche, van God gegeven orde. Het dierenrijk viel uiteen in een aantal typen, waartussen, 
anders dan de evolutietheorie veronderstelde, geen overgangen bestonden. Wezenlijke ver
andering van soorten was onmogelijk, want elk dier was een functionele eenheid, perfect 
aangepast aan zijn omgeving en met perfect op elkaar afgestemde onderdelen. Voor een 
ultieme verklaring van deze doelmatigheid kon men slechts naar God verwijzen. 

Had Van der Hoeven voordat Darwins theorie verscheen het idee van meerdere opeen
volgende scheppingen nog van de hand gewezen wegens gebrek aan bewijs,*'' in de jaren 
zestig bleek hij toch geneigd deze theorie als in elk geval acceptabeler dan de evolutiege
dachte aan te nemen. Een verklaring was het niet, gaf hij onmiddellijk toe, maar de theo
rie stemde wel goed met de feiten overeen.*' 

Hoewel de mens bij één van Cuviers basistypen moest worden ingedeeld, betekende dit 
voor Van der Hoeven niet dat hij er volledig in opging. Qua lichaamskenmerken behoorde 
de mens tot de vertebraten, maar rede en ziel plaatsten hem op een hoger plan. In zijn sys
tematiek van het dierenrijk bracht Van der Hoeven dit tot uiting door, in navolging van 
Blumenbach, de mens in een aparte orde onder te brengen, de Bimana. De verschillen 
waren te groot, meende hij, om een indeling bij de overige primaten te rechtvaardigen.** 

59. Van der Hoeven (n. 33), 'Natuurlijke geschiedenis van den mensch', 96. 
60. Jan van der Hoeven, 'Redevoering over de oorspronkelijke aarde en hare omwentelingen' Magazijn voor 

Wetenschappen, Kunsten en Letteren ^ (1924) 247-272, m.n. 252. 
61. Ibid., 267-268. 
62. Van der Hoeven (n. 43), Redevoeringen en verhandelingen. Hierin, 'Over den waren aard der geologie', 139-

166. 
63. Van der Hoeven bekritiseerde Darwins theorie in: 'De doodsteek aan de leer der doeleinden toegebracht 

door Darwin', Album der Natuur (1864) 382-383; in een bespreking van Winklers Nederlandse vertaling van The 
Origin in de Algemeene Kortst en Letter-Bode 72 (i860) 329-330; en in de vorm van een vertaling van een antidar-
winistisch geschrift van W. Hopkins (zie noot 38). 
64. Jan van der Hoeven, 'Over de opvolging en ontwikkeling der dierlijke bewerktuiging op de oppervlakte 

onzer planeet, in de verschillende tijdperken van haar bestaan'. Album der Natimr (1858) 33-48, m.n. 41. 
65. Jan van der Hoeven, 'De geografische verspreiding der dieren', Album der Natuur (1861) 357-375, m.n. 374. 
66. Van der Hoeven (n. 32), Handboek, dl. 2, 664-667: Natuurlijke geschiedenis (n. 22), 594-609. 
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De evolutietheorie liet echter geen ruimte meer voor een dergelijke afscheiding. De theorie 
opende de mogelijkheid van een volledig naturalistische verklaring van het ontstaan van 
de mens, inclusief diens redelijke en zedelijke vermogens. Deze implicatie was voor van 
der Hoeven onaanvaardbaar: 'non tali auxilio', hieraan had hij geen behoefte.*'' Via de 
menselijke ziel was er een band tussen God en de mens, en in dit opzicht stond de mens 
buiten en boven het dierenrijk en onttrok zijn bestaan zich aan natuurwetenschappelijke 
verklaring. Materialisten, en ook idealisten met een immanent Godsbegrip, miskenden 
deze scheiding en verwarden aldus weten en geloven.** 

Van der Hoevens maatschappijvisie strookt met zijn wetenschappelijke en religieuze 
opvattingen. Orde en harmonie bepaalden het beeld. Zijn conservatieve instelling komt 
duidelijk naar voren in een tweetal voordrachten die hij over de gebeurtenissen rond 1848 
hield. Een ervan draagt de veelzeggende titel 'Gaan wij een nieuwe barbaarschheid tege
moet?'.*' Ook in deze context klinkt Van der Hoevens affiniteit met Herder door. In elk 
geval deelde hij Herders kritiek op de Verlichters die de geschiedenis hadden voorgesteld 
als een teleologisch en rationeel beschavingsproces met de Verlichte maatschappij als 
hoogtepunt.^" Met Herder (en menig contemporaine denker zoals Van Heusde) zag Van 
der Hoeven in de geschiedenis een opeenvolging van beschavingen die tot bloei kwamen, 
een hoogtepunt beleefden en daarna in verval raakten. Desalniettemin viel, door die 
beschavingscycli heen, een opklimmende lijn te ontwaren, namelijk in de ontwikkeling 
van de humaniteit, in de geestelijke 'vervolmaking' van de mensheid, waarvan de gods
dienst de hoogste manifestatie was. Blijkbaar, aldus Van der Hoeven, kon de 'edele plant 
der menschelijke beschaving slechts onder stormen opwassen'.'' 

Voor Van der Hoeven ging er een duistere dreiging uit van de revolutionaire tendensen 
die overal in Europa waarneembaar waren. Het was mogelijk dat zij een indicatie waren 
van de neergang van de beschaving, van het op handen zijn van een nieuwe barbaarsheid. 
Van der Hoevens negatieve beoordeling van de ontwikkeling spoort met zijn latere afwij
zing van het Darwinisme. De democratiserende tendensen verstoorden de natuurlijke, 
harmonieuze en van God gegeven orde. Zijn maatschappijbeeld was organistisch en ging 
net als zijn zoölogie uit van doelmatigheid. 'Het dierlijk ligchaam is ... het beeld van den 
Staat'. De maatschappelijke standen waren als de organen van het lichaam die samen 
moesten werken om het geheel te laten functioneren. Er moest een denkend hoofd zijn, 
maar ook voeten waren nodig. In tegenstelling tot de 'droomen der Communisten en 
Socialisten' leidde gelijkheid tot verstoring van de verhoudingen, tot een disfunctioneel 
geheel met chaos als resultaat.'^ 

Van der Hoeven verdedigde ook in dit verband de noodzaak van 'geleerdheid en geest
beschaving', zodat 'eene soort van aristocratie' in de maatschappij bleef bestaan die tegen 
de gelijkheid streed en de zedelijke en godsdienstige waarden verdedigde.^' Gelijkheid zou 
leiden tot armoede van allen, en voor hogere menselijke waarden was dan geen plaats 

67. Salverda (n. 46), 'Jan van der Hoeven', 255. 
68. [Van der Hoeven] (n. 45), Brieven, V-VU, 12,16-17. 
69. Jan van der Hoeven, Beweging en verandering, dienstbaar tot instandhouding (Leiden 1848); Jan van der 

Hoeven, Gaan wij eene nieuwe barbaarschheid tegemoet? Eene voorspelling van Niehuhr (Leiden en Amsterdam 
1849). 
70. Zie hiervoor met name Herders Ideen zur Philosophic der Geschichte der Menschheit (1784-1791), dat Van der 

Hoeven een van zijn meest geliefde werken noemde (Groshans (n. 15), 'Levensbericht', 74). 
71. Van der Hoeven (n. 69), Beweging en verandering, 20. 
72. Ibid., IJ, 27-29. 
73. Ibid., 26. 
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meer. Het risico van verval was gezien de ontwikkelingen in Europa onmiskenbaar, maar 
Van der Hoevens pleidooi was er uiteraard op gericht dat de geestelijke elite zich daartegen 
zo sterk mogelijk verzette. Nederlands behoud was een zaak van eensgezindheid, koestering 
van het volkskarakter, waken tegen 'vreemde invloed', en meebouwen aan de 'tempel der 
wetenschap', zo schreef hij elders.'''' 

Door de nadruk op geestesbeschaving ziet Van der Hoevens aristocratische ehte er 
anders uit dan de elite die een progressiever denker als Pieter Harting noodzakelijk achtte 
voor maatschappelijke stabiliteit. Hartings positivistische ideaal voorzag een academische 
voorhoede die op basis van redelijkheid en een natuurwetenschappelijk wereldbeeld tot 
een voor ieder verlicht mens aanvaardbare consensus zou kunnen komen over de inrich
ting en ontwikkeling van de maatschappij. Voor Van der Hoeven daarentegen moest de 
elite geestelijke, en vooral godsdienstige waarden cultiveren en deze beschermen tegen de 
uitsluitend op het materiële gewin gerichte onderklassen. Wetenschappelijke kennis was 
als 'algemeen opvoedingsmiddel' niet voldoende, hogere waarden waren nodig om een 
beschaafde maatschappij in stand te houden.''' 

Zo zien we in Van de Hoevens maatschappijopvatting alle facetten van zijn denken in 
onderling verband samenkomen. Zowel in het dierenrijk als in de maatschappij waren orde 
en doelmatigheid de centrale waarden, die uiteindelijk naar God verwezen. Ze werden door 
de natuurwetenschappen bevestigd, en de beoefening van de natuurwetenschappen was 
dus een beschavende activiteit die niet tegen de godsdienst inging maar haar steunde. 
Democratie in de maatschappij leidde net als Darwinisme in de biologie tot een onder
graving van de harmonische orde en dus tot chaos. 

Het Bildungsidee: een analyse 
In Van der Hoevens ideeën over het academisch onderwijs stond het idee van Bildung cen-
traal. Zijn inspiratiebronnen hiervoor waren de geschriften van Herder en de humanistische 
geleerde traditie. Hij verwijst nergens naar Wilhelm von Humboldts neohumanistische vor
mingsidealen, maar in algemene zin heeft het Duitse Bildungshegrip hem wel aangesproken, 
zoals blijkt uit zijn gebruik van de term. Belangrijk hierbij aan te tekenen is wel dat Van 
der Hoeven ook de natuurwetenschappen nadrukkelijk een vormende waarde toekende. 
Menig aanhanger van het Bildungsidee, Von Humboldt zelf incluis, schreef de natuur
wetenschappen vooral een utilitaire betekenis toe, geen vormende. Van der Hoeven komt 
hierin overeen met meer vooruitstrevende geleerden als Pieter Harting. 

In eerste instantie vallen tussen Harting en Van der Hoeven vooral de verschillen op. 
Men zou kunnen zeggen dat Van der Hoevens visie op Bildung en geleerdheid de geest van 
het Organiek Besluit van 1815 ademt, terwijl de vernieuwingen die Harting voorstond pre
luderen op de nieuwe hoger-onderwijswet van 1876. Maar dit is niet het hele verhaal. Er 
loopt naar mijn idee ook een lijn van Van der Hoeven naar de late negentiende eeuw. 

In de literatuur heet het Organiek Besluit steevast, en niet ten onrechte, een combinatie 
van oud en nieuw, met de nadruk op de traditie. Het behoudende karakter van het Besluit 
lijkt zo als het ware een voorafschaduwing van het weinig opwindende karakter van het 
academisch leven in de daaropvolgende decennia. Otterspeer accentueert deze indruk 
door het Organiek Besluit te contrasteren met het Vertoog over de universiteiten van de 

74. Van der Hoeven (n. 43), Redevoeringen en verhandelingen, hierin 'Over den strijd voor het vaderland in \Te-
destijd', 117-138, m.n. 138. 

75. Van der Hoeven (n. 69), Beweging en verandering, 33-35. 
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door Lodewijk Napoleon ingestelde Commissie Van Swinden uit 1809.''* Hierin werd een 
voorstel voor de herinrichting van de universiteiten gedaan dat op een heel andere leest was 
geschoeid. Van Swinden c.s. kenden hoge prioriteit toe aan de maatschappelijke betekenis 
van de universiteit. Ze wilden het universitair onderwijs omvormen tot gerichte beroeps
opleidingen, waarbij rekening werd gehouden met de behoeften van de maatschappij. 
Daarnaast was de universiteit een centrum van wetenschap en moesten de professoren in 
de gelegenheid worden gesteld bij te dragen aan de uitbreiding van kennis. Van Swinden 
en zijn mede-auteurs kunnen aldus worden gerekend tot een academische stroming die, 
zoals Davids heeft laten zien,'' al vanaf het tweede kwart van de achttiende eeuw een toe
nadering tussen universitaire wetenschap en maatschappelijke praktijk probeerde te 
bewerkstelligen. Een streven waarin zij zich door het voorbeeld van de Franse 'Université 
imperiale' gesterkt moeten hebben gevoeld. In het Organiek Besluit van 1815 is echter maar 
weinig terug te vinden van deze denkbeelden. Het Besluit legde de nadruk op vorming en 
geleerdheid, niet op maatschappelijke relevantie. 

De utilitaire strekking van het Vertoog speelde, zo kort na het einde van de Franse over
heersing, ongetwijfeld mee in deze afwijzing. De geestelijke vader van het Organiek 
Besluit, de Leidse hoogleraar J.M. Kemper, was zeer uitgesproken in zijn verzet tegen het 
utilitaire denken, dat zijns inziens de natuurwetenschappen bevorderde ten koste van de 
humaniora. Maar ook eind jaren twintig, tijdens een hernieuwde discussie over de inrich
ting van het onderwijs, waren er maar enkelen die zich een voorstander betoonden van de 
koers die in het Vertoog werd aanbevolen. De geleerde traditie won het nog steeds.̂ * 

Otterspeer ziet het Vertoog als een vooruitstrevend stuk dat naar de toekomst verwees. 
Niet zonder reden, gegeven dat het universitaire onderwijs later in de negentiende eeuw 
inderdaad beroepsgericht zou worden, en gegeven ook de uiteindelijke overwinning van het 
onderzoeksethos. Of de visie vervat in het Vertoog ook een dienovereenkomstige historische 
rol heeft gespeeld is een andere vraag, met name waar het de ontwikkeling van het onder
zoeksethos betreft. Het lijkt erop dat veeleer de Bildungsgedachte het vehikel voor de 
bevordering van zuivere wetenschapsbeoefening is geweest dan het utilitaire denken. 
Visser gaf recent een reeks voorbeelden van natuurwetenschappelijke hoogleraren (onder 
wie ook Jan van der Hoeven) die een hoge prioriteit aan zuivere wetenschapsbeoefening 
toekenden. Met Van Swinden als uitzondering contrasteerden deze professoren weten
schappelijke kennisverwerving scherp met het utilitarisme.''' Zij zetten zich daarmee dus 
af tegen Van Swinden en zijn geestverwanten, wier visie getuige de heftigheid van het ver
zet niet zonder maatschappelijke weerklank was gebleven. Veel hoogleraren wilden wel in 
het nuttigheidsdenken meegaan door zich op uiteenlopende manieren maatschappelijk 
dienstbaar te maken, maar voor hun onderzoek claimden zij autonomie. De natuurweten
schappen hadden voor hen, net als de humaniora, vormende en beschavende waarde, en 
waren daarom van belang voor de maatschappij. 

76. Otterspeer (n. 7), Wiekslag, 309-315. Vertoog over de universiteiten, met betrekking tot het stelsel van openbaar 
onderwijs... door eene daartoe opzettelijk benoemde commissie [1809]. 

77. Davids (n. 9), 'De verspreiding van technische kennis', 11-23, 29-33. 
78. Otterspeer (n. 7), Wiekslag, 311-315. 
79. Visser (n. 14), Ideaalbeelden. 
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Conclusies 
Jan van der Hoevens wetenschaps- en wereldbeschouwing vormden een hechte eenheid. 
Als wetenschapper en persoon was hij behoudend - men kan hem conservatief of oud-
liberaal noemen. Maar pas gedurende het laatste gedeelte van zijn loopbaan plaatste zijn 
gedachtengoed hem buiten de academische 'mainstream'. In zijn zoeken naar een even
wicht tussen rede en openbaring, tussen verstand en gevoel, en tussen wetenschap en 
geloof is hij een onmiskenbare representant van de Nederlandse christelijke Verlichting. 
Hierin, en ook in zijn statische visie op natuur en maatschappij, vond hij menig weten
schappelijk tijdgenoot lange tijd aan zijn zijde. Gerrit-Jan Mulders opvattingen vertonen 
bijvoorbeeld vele treffende parallellen, zoals ik elders zal aantonen. 

Als wetenschapper was Van der Hoeven geen belangrijke vernieuwer. Maar hij was ook 
geen achttiende-eeuws relict of een toonbeeld van de vermeende vroeg negentiende-eeuwse 
malaise. Als vergelijkend anatoom en zoöloog volgde de jonge Van der Hoeven de ontwik
kelingen binnen zijn vakgebied op de voet. In Nederland was hij een vooraanstaand zoö
loog en internationaal sloeg hij geen slecht figuur. Het fysico-theologisch element is in zijn 
werk nadrukkelijker aanwezig dan bij veel contemporaine Fransen en Duitsers, maar minder 
overheersend dan bij Engelse Paley-aanhangers en 'scriptural geologists'. In zijn teleologie-
opvatting was hij een geestverwant van de Franse functioneel-morfologen. 

Pas vanaf de jaren vijftig namen de ontwikkelingen in zijn vak een wending die hij niet 
meer wenste te volgen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn afwijzing van het Darwinisme. 
Verder handhaafde hij zijn macroscopische benadering van de anatomie. Hoewel hij wel 
belangstelling had voor de nieuwe mogelijkheden die het microscoop bood, heeft hij er 
zelf nooit mee gewerkt.*" Maar dit laatste had misschien ook te maken met zijn werkom
standigheden. Voor zover er van malaise gesproken kan worden, manifesteerde die zich in 
Van der Hoevens geval vooral op het punt van de middelen die hem voor onderwijs en 
onderzoek ter beschikking stonden. Vanaf 1828 probeerde hij Leidse curatoren er herhaalde 
malen van te overtuigen dat hij een laboratorium en een prosector nodig had voor zijn 
vergelijkend-anatomische onderzoek. Op beide verzoeken kreeg hij in de meer dan dertig 
jaar van zijn professoraat nul op het rekest.*' Zijn wens om een mogelijkheid tot prakti
sche oefening voor zijn studenten te creëren bleef zodoende eveneens ongehonoreerd. De 
situatie werd tegen het einde van zijn loopbaan nog verergerd door een conflict met de 
directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. De laatste beschouwde de collecties 
van het museum als een wetenschappelijke verzameling, met een nationale functie. Van 
der Hoeven daarentegen wilde de collecties kunnen gebruiken voor zijn onderwijs. Hij 
trok aan het kortste eind.*-

Een vergelijking tussen Van der Hoeven en Harting laat zien dat zij zich beiden -
ondanks hun onderlinge verschillen - nadrukkelijk verzetten tegen een wetenschapsbeoefe
ning die gemotiveerd werd door praktische belangen. Nuttige toepassingen kwamen er 
uiteindelijk vanzelf wel, benadrukten zij, maar in eerste instantie moest vergroting van de 
kennis het doel zijn. Kennisvermeerdering verhief de geest en bracht de beschaving voor-

80. Zie zijn brieven aan Harting (Hartingarchief, Utrechts Universiteitsmuseum). Ook de experimentele fysio
logie van de Berlijnse reductionisten sprak hem kennelijk niet aan, want in zijn fysiologie-onderwijs bleef hij 
trouw aan Johannes MüUers benadering. 

81. Van der Klaauw (n. 41), Het hooger onderwijs, 10-11. 
82. Agatha Gijzen, 's Rijksmuseum van Natuurlijk Historie 1820-1913 (Rotterdam 1938) 54-56, 210-215; Van der 

Klaauw (n. 41), Het hooger onderwijs, 10-12. 
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uit. Dit idee van wetenschap om de wetenschap, met een garantie van praktische spin-off 
op termijn, is het model geworden dat in de negentiende eeuw steeds meer is gaan over
heersen. De Van Swinden-koers nam in de loop van de eeuw alleen maar in betekenis af 
Vanuit professionaliseringsperspectief laat deze ontwikkeling zich goed begrijpen. Door 
kennisverwerving van haar toepassing te scheiden kon de academische onderzoeker zich 
profileren ten opzichte van andere in de negentiende eeuw sterk opkomende beroepsgroepen 
als ingenieurs en technici. 

Met de toenemende disciplinevorming en specialisering en door de steeds specifiekere 
eisen die aan de opleiding van de studenten werden gesteld, verwaterde na 1876 het 
Bildungsideanl. Voor de retoriek dat zuivere kennisverwerving een beschavingselement is 
en dat de universiteiten een vormende taak hebben, gold dat echter niet.*' Met die retoriek 
bleef men ook na 1876 de unieke positie van de universiteit beargumenteren - tot op de 
dag van vandaag. 

SUMMARY 

Biology and Bildung: Jan van der Hoeven (1802-1868) 
The history of the Dutch natural sciences in the early decades of the nineteenth century 
has received relatively little attention. The universities were in a rather deplorable state at 
the time, and most of the science professors were minor figures who did not publish 
much and whose work has largely been forgotten. The rather negative picture of the 
period that was painted by the Dutch historian Huizinga in the early twentieth century 
still dominates the modern view of the period. In this article I try to raise more interest in 
the period from the perspective of cultural history. As an example, I discuss the career of 
Jan van der Hoeven, a Cuvierian zoologist and comparative anatomist. Van der Hoeven 
turns out to have been a typical representative of the Dutch 'christian Enlightenment', and 
there appears to have been a clear unity between his world-view, his social and religious 
views and his science. His ideas on Bildung can be shown to have been part of a wider 
movement to enhance the status of the natural sciences at the Dutch universities in the 
early nineteenth century. 

83. De aantasting van het vormingsideaal werd eind negentiende eeuw al betreurd: zie Joseph Wachelder, 
'Wetenschappelijke vorming, een omstreden kwestie', in: L.C. Palm e.a. eds.. De toga om de wetenschap. Ontwik
kelingen in het hoger onderwijs in de geneeskunde, natuurwetenschappen en techniek in België en Nederland. The
manummer Gewina 16 (Rotterdam 1993) 9-26, m.n. 12-13. Het idee van wetenschap als beschavingsfactor bereikte 
met het nationalisme en internationalisme van het fin-de-siècle zelfs een hoogtepunt; zie bijvoorbeeld W. 
Otterspeer en J. Schuller tot Peursum-Meijer, Wetenschap en wereldvrede. De Koninklijke Akademie van Weten
schappen en het herstel van de internationale wetenschap tijdens het interbellum (Amsterdam 1997) m.n. hoofdstuk 
1. 
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