De Vrije Fries

De Vrije Fries

V E RD W E N E N M AAR N I E T V E R G E T E N
THEMANUMMER ROND DE OPHEFFING VAN DE ACADEMIE
VAN FRANEKER IN 1811

91

eenennegentigste deel

2011

sinds

1839

DE VRIJE FRIES
SINDS 1 8 3 9
E ENENNE GE N TI GSTE D EEL 2011
Jaarboek uitgegeven door het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en
Cultuur/Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer en de Fryske Akademy

REDACTIE
Dr. Piet Bakker, dr. Joke Corporaal, dr. Johan Frieswijk, dr. Derk Jansen (secr.), prof. dr. Goffe
Jensma (voorz.), drs. Otto Knottnerus, dr. Han Nijdam (eindred.), dr. Ernst Taayke

REDACTIE- A D R ES
Redactie De Vrije Fries
p.a. Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Leeuwarden
vrijefries@friesgenootschap.nl

ONTWE RP
Tom Sandijck

OPMAAK EN D R U K WER K
Hellinga Grafische Specialisten

ISB N 9 7 8 - 9 0 - 6171- 017- 2
FA-nummer 1045
NUR-code 680
De redactie houdt zich aanbevolen voor kopij. In het algemeen gaat haar voorkeur uit zowel naar wetenschappelijke artikelen als naar meer essayistische bijdragen op het terrein van de Friese geschiedenis,
kunst, literatuur en archeologie. De plaatsing van de Friese ‘stof’ in een bredere context is daarbij gewenst.
Kopij dient digitaal te worden aangeleverd, opgemaakt volgens richtlijnen die bij het redactiesecretariaat
kunnen worden opgevraagd. Bijdragen kunnen anoniem worden voorgelegd aan een externe deskundige.

Inhoud
Van de redactie

.................................................................................................................... 7

BIJDRAGEN
Wijnand W. Mijnhardt
Onderwijs en wetenschap in de Franse tijd .............................................. 9
Willem Frijhoff
Verlichte kaalslag in Europa? .................................................................... 23
De academische herstructurering rond de Revolutietijd en
haar gevolgen
Pieter Caljé
Dalende studentenaantallen en de ondergang van
de Franeker academie ............................................................................... 47
Klaas van Berkel
‘Arm Franeker’ ............................................................................................. 67
Adriaan Gilles Camper en het echec van de lobby voor
de Franeker universiteit
Philippus Breuker
Fries met de Friezen ............................................................................ 83
Prof. J.W. de Crane (1758–1842) en zijn ‘aangenomen vaderstad’
E. Wybenga-van Aken
‘Eene inrigting van den tweeden rang’ ................................................ 99
Het Rijks Athenaeum te Franeker (1815–1843)
Goffe Jensma
Twee eeuwen met, twee eeuwen zonder ............................................ 113
De Franeker universiteit voor en na 1811
Hester de Boer
De invloed van het ontbreken van een universiteit in Fryslân
op de schoolprestaties...............................................................................125

BRONNEN EN EGODOCUMENTEN
Philippus Breuker
Een overzicht van de geleerdheid in Friesland
in het jaar 1807 ......................................................................................... 141
Jaarverslag Koninklijk Fries Genootschap over 2010 ............................ 149
Over de auteurs .............................................................................................. 153
Verantwoording van de illustraties in de kleurenkatern ....................... 155

Van de redactie
Friesland heeft nu al weer twee eeuwen lang geen universiteit meer. Om daarbij
stil te staan werd op 14 oktober 2011 door het Fries Historisch en Letterkundig
Centrum Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de
Fryske Akademy onder de titel ‘Verdwenen maar niet vergeten’ een congres
georganiseerd. Het verheugt ons als redactie van De Vrije Fries dat de sprekers
op dit congres bijna allemaal hun tekst hebben willen gereedmaken voor
publicatie. Daarnaast publiceren we in dit themanummer van ons jaarboek
een drietal anderszins tot onze beschikking gekomen relevante teksten.
De indruk die zich door de gepubliceerde teksten heen aan de lezer opdringt
is er een van bijna tragische onafwendbaarheid. Dat begint in het artikel van
Mijnhardt die de teloorgang van Franeker in een bredere onderwijshistorische
context plaatst. Door de opkomst van een buitenuniversitaire, particuliere
wetenschap boetten de universiteiten zozeer aan functionaliteit in dat
drastische hervormingen onvermijdelijk werden. Onafwendbaarheid spreekt
vervolgens ook uit de bijdragen van Frijhoff, die de opheffing in een breed
Europees perspectief van opheffingen van universiteiten rond 1800 plaatst;
van Caljé die laat zien hoe de Franeker universiteit steeds provincialer werd
waar de Groningse haar vleugels leerde uitslaan; en uit de door van Berkel
beschreven pogingen om sluiting tegen te gaan door de talentrijke netwerker
Adriaan Camper: ‘Camper had het tij niet kunnen keren..’.
In de vier volgende bijdragen verlegt zich het zwaartepunt naar de
periode na de sluiting. Breuker schrijft over de gedachtenisspecialist Jan
Willem de Crane en over de bevindingen van Hendrik Willem Tydeman over
Friese geleerdheid in 1807, Jensma over de nadruk op het typisch Friese
als compensatie voor het verlies en Wybenga-Van Aken over het Franeker
Athenaeum (1815-1843). In de laatste bijdrage probeert Hester de Boer
tenslotte een geheel eigentijds antwoord te formuleren op de vraag die de
redactie haar stelde: ‘Leidt universiteitsloosheid tot daling van het provinciaal
IQ? Zijn inwoners van universiteitsloze provincies eigenlijk minder intelligent?’
De illustraties in deze Vrije Fries zijn voor een belangrijk deel ontleend aan
de dubbeltentoonstelling ‘Academia van Vrieslant’, die ongeveer tegelijkertijd
plaatsvond in Tresoar in Leeuwarden en Museum Martena te Franeker,
eind 2011. Samen met het symposium op 14 oktober vormden deze
activiteiten een drieluik, gewijd aan de herdenking van de opheffing van
de Franeker Universiteit in 1811. In Museum Martena ging het vooral over
het studentenleven in Franeker. Tresoar maakte een reconstructie van de
universiteitsbibliotheek van 1601.
Deze aflevering van De Vrije Fries is de laatste waaraan dr. Derk Jansen
heeft meegewerkt. Vanaf 1999 was hij lid van de redactie en vanaf 2000

tevens redactiesecretaris, een functie die hij kalm, precies en ijverig vervulde.
De redactie en de lezers van dit blad zijn hem veel dank verschuldigd.
Ten slotte willen wij graag een aantal mensen en instellingen bedanken die
hulp hebben geboden bij het verzorgen van de illustraties in dit themanummer:
Manon Borst (Museum Martena), Marlies Stoter (Fries Museum), en Haye
Bijlstra, Ids de Jong, Jacob van Sluis en Siem van der Woude (allen Tresoar).
Een speciaal woord van dank als laatste aan Sylvie Boersma (Fryske Akademy)
voor het componeren en vormgeven van de kleurenkatern.
We wensen u veel leesplezier.

Onderwijs en wetenschap in de Franse tijd
WIJNAND W. MIJNHARDT

In juni 1809 maakte de in zijn tijd veel geroemde auteur van reisbeschrijvingen, kunstkenner en toneelschrijver Adriaan van der Willigen (1766-1841) een
reisje naar het Noorden van het land. 1 Ook in Franeker stapte hij af. De toon
van zijn verslag is niet opgewekt:
De academie zoowel als eenige fabrieken of wolspinnerijen waren in verval. Wij gingen het academiegebouw bezigtigen. Men toonde ons een zoogenaamd naturaliakabinet dat al zeer weinig om het lijf had en er daarenboven zeer slordig uitzag. In een
zaal van den Senaat, zoo ik meen, hingen de portretten der professoren welken sedert
vele jaren bij deze academie gestaan hebben. Nimmer zag ik, enkelde uitgezonderd,
eene dergelijken verzameling van slecht geschilderde portretten. In de bibliotheek
ziet men het een en ander der werken van de beroemde Anna Maria Schuurman […]
In de Hortus vond ik eene zeer hooge koepelvormige kas rondom met glazen voor
de hooge, vreemde planten of boomen, gelijk juka’s en dergelijke merkwaardig. Het
overige scheen naar het ons voorkwam niet veel bijzonders op te leveren.2

Wanneer we op Van der Willigen mogen afgaan, verkeerde de Franeker universiteit in een deplorabele staat en was opheffing nog slechts een kwestie
van tijd. Toch roept het harde oordeel vragen op. Tot ver in de achttiende eeuw
genoot de Franeker universiteit een uitstekende reputatie. De Nederlandse
theologische Verlichting was daar begonnen met hoogleraren als Herman
Röell (1653-1718), de politieke theorie was in een bijdetijds jasje gegoten door
Ulrik Huber (1636-1694), de moderne filologie gegrondvest door Tiberius
Hemsterhuis (1685-1766) en met Petrus Camper (1722-1789) kreeg de Nederlandse empirische geneeskunde een volwaardige filosofische grondslag. Was
die staat van verval rond 1809 een typisch Franeker probleem of was er meer
aan de hand in de wereld van universiteiten en hogescholen? In mijn bijdrage
zal ik me vooral op die achtergrond van de situatie aan de universiteiten concentreren. Ik begin met een tableau van de toestand van hoger onderwijs- en
wetenschapsbeoefening in de laatste decennia van de achttiende eeuw. In
het tweede deel van mijn verhaal komen de ingrijpende veranderingen in de
Franse tijd aan de orde.
Een chaotisch en gedateerd onderwijsstelsel
Vooropgesteld moet worden dat het buitengewoon moeilijk is een scherp
beeld te krijgen van het onderwijssysteem van het ancien régime, juist omdat

d e v r i j e f r i es 9 1 ( 2 0 1 1 ) 9 - 2 2

10

w i j na n d w . mi j n h a r d t

De Franeker Academie in de achttiende eeuw. Tekening van J. Verstege, 1783
(Collectie Fryske Akademy)

het geen systeem was; het leek in niets op wat wij sinds 1860 als het onderwijsstelsel zijn gaan beschouwen. Van helder onderscheiden schooltypen,
van vaste curricula, laat staan van centrale sturing door de overheid was geen
sprake. Op landelijk niveau was er in het geheel niets geregeld en op gewestelijk niveau bestonden er slechts enkele uiterst globale, in de zeventiende
eeuw geformuleerde, ‘schoolordres’ voor sommige schooltypen. In de stad
had de stedelijke regering de zeggenschap over het publiek gefinancierde
onderricht.3 Het grootste deel van het onderwijs onttrok zich echter aan elke
overheidsinvloed en was het product van marktomstandigheden. Naast wat
wij als school beschouwen (de Nederduitse, de Franse en de Latijnse School)
bood iedere stad van enige betekenis een nette broodwinning aan een leger
van rekenmeesters, onderwijzers in de diverse talen, teken- en muziekleraren, evengoed als dans-, rij- en scherminstructeurs. De naamwijzers en
herenboekjes van de steden en de kranten werden gebruikt om het publiek
over dit veelzijdige aanbod te informeren. De Leeuwarder Courant van 1811
bevat bijvoorbeeld verspreid over het jaar een tiental advertenties waarin een
grote verscheidenheid aan privaat onderwijs wordt aangeboden.4 Daarnaast
bestond er nog een grote variëteit aan praktijkonderwijs, zowel binnen als
buiten de gilden.5 Het platteland was bezaaid met een veelheid aan particuliere onderwijsmogelijkheden, variërend van predikanten die enkele jongens
in de kost hadden om hen de beginselen van Latijn en Grieks bij te brengen
tot goed geoutilleerde particuliere kostscholen.6 Omdat zoveel onderwijs in
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het geheel niet in een schoolse vorm werd aangeboden, kan aan iemands
schoolcurriculum – en minstens zo belangrijk: aan het ontbreken daarvan –
nauwelijks betekenis worden gehecht. We hebben nog veel te weinig inzicht
in de omvang, werking en kostprijs van dit particuliere onderwijssysteem,
maar het is aannemelijk dat het meer leerlingen telde dan de scholaire instituties die wij tot nu toe gewend zijn geweest als de kern van het onderwijssysteem van de Nederlandse Republiek te beschouwen.7
Versplintering was ook het kenmerk van het hoger onderwijs. Er waren
vijf volwaardige universiteiten: Groningen, Franeker, Harderwijk, Utrecht en
Leiden. Elke stad die zijn prestige wilde vergroten en er het geld voor over
had, stond het bovendien vrij een ‘illustere school’ of ‘athenaeum’ op te richten met net zoveel leerstoelen als ze bekostigen wilde. Zo waren er illustere
scholen in Middelburg, Deventer en Amsterdam, en ook Nijmegen, Breda
en Dordrecht hebben er enige tijd een gehad. Van al deze instellingen kende
alleen het Amsterdamse Athenaeum een grote mate van continuïteit. De professoraten aan de overige illustere scholen dienden vooral om bekwame predikanten en medici aan de stad te binden. Ook al waren al deze stichtingen
overheidszaak, de financiering ervan liep goeddeels buiten de overheid om.
Het huishoudboekje van deze instellingen brengt maar een klein deel van de
kosten van het systeem in beeld.8
Zo waren aan de universiteiten aanvullende werkcolleges een normaal
verschijnsel geworden, meestal bij de hoogleraar thuis. Daarnaast bestond er
een stelsel van private colleges en waren de meeste hoogleraren ook bereid
voor kleine groepjes studenten zogenaamde privatissima te verzorgen. Terwijl de universiteit nagenoeg gratis was, moest voor dit alternatieve lescircuit,
dat de meeste kans op studiesucces bood, apart betaald worden. Die bedragen konden fors oplopen. Deelname aan een privaat college kostte ongeveer
dertig gulden per semester. De kosten verbonden aan de organisatie van een
privatissimum konden, onafhankelijk van het aantal bezoekers, oplopen tot
zo’n driehonderd gulden. Was de bezoldiging van overheidswege op zijn best
decent te noemen, via de markt kon de geslaagde hoogleraar een respectabel
aanvullend inkomen verwerven.9
De spreiding van talent over vele instellingen had grote gevolgen. Ze trokken
in de achttiende eeuw steeds minder studenten. Deels was dit te wijten aan
ontwikkelingen waarop de universiteiten zelf geen greep hadden. Ze hadden
altijd geprofiteerd van de peregrinatio academica, de rondreis die studenten
traditioneel langs beroemde Europese universiteiten maakten. Deze traditie was aan het einde van de achttiende eeuw goeddeels verdwenen. Ook
trokken er steeds minder Duitse studenten naar Nederlandse universiteiten
omdat het aanbod in eigen land niet alleen groeide maar ook steeds meer
kwaliteit kreeg. Minstens zo belangrijk was de afname van de belangstelling
in de Republiek zelf. In 1650 had nog zo’n kleine 5 procent van de Nederlandse mannelijke jeugd zich aan de universiteit ingeschreven. Rond 1700 was dat
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teruggelopen tot 2,5% en aan het begin van de negentiende eeuw bleef de
teller bij iets meer dan 1 procent steken. Dat Franeker tegen het einde van de
achttiende eeuw een relatief onbeduidende en kleinsteedse universiteit was
geworden, moet voor een goed deel aan deze gang van zaken worden toegeschreven.10
Ook al hielden de Nederlandse hoogleraren in de regel de internationale
wetenschap goed bij, de kwaliteit van het universitaire onderwijs lokte aan
het einde van de achttiende eeuw steeds meer kritiek uit. Het nog uit de middeleeuwen daterende onderwijssysteem was daar debet aan. Traditioneel
kende de universitaire studie een tweefasenstructuur. Het hart ervan bestond
uit colleges in een van de drie volwaardige faculteiten: theologie, rechten of
medicijnen. Daaraan vooraf ging een algemeen vormende basisopleiding in
de filosofische of artes-faculteit. Het accent lag daar van oorsprong op retorica, geschiedenis en filosofie. Dit waren de vakken die Cicero al als onmisbaar
voor de vorming van de Romeinse burger had beschouwd. Filosofie leverde
vorming, geschiedenis de grote voorbeelden terwijl retorica als voorbereiding
op het optreden in het openbaar diende. Rond 1800 herbergde de artes-faculteit echter allang niet meer alleen deze traditionele voorbereidende vakken.
Aan de kapstok van de filosofie waren in de loop der tijd de nieuwe natuurwetenschappen opgehangen en die groeiden in een adembenemend tempo
hun disciplinaire huis uit. Ze werden bovendien gescheiden gehouden van
hun annexen scheikunde en biologie, die vanouds tot de medische faculteit
behoorden.
Niet alleen de ordening van disciplines was nog in een middeleeuws
keurslijf geperst, ook de onderwijsmethoden vertoonden middeleeuwse trekken. Deze beperkten zich in de regel tot hoorcolleges waarin de hoogleraar
het handboek uitlegde en disputaties waarin de studenten onder leiding van
de hoogleraar met elkaar in debat gingen. De opkomst van het apart te betalen parallelle private onderwijssysteem vond tegen deze achtergrond plaats.
Alle onderwijs was in het Latijn. Weliswaar was bijna overal in Europa in de
achttiende eeuw het Latijn door de volkstaal vervangen, maar de internationaal georiënteerde Nederlandse universiteiten waren – niet ten onrechte overigens – benauwd dat ze dan hun waren voortaan moesten aanprijzen in een
taal die niemand verstond en ze dientengevolge hun aantrekkelijkheid voor
buitenlandse studenten helemaal zouden verliezen. Van de student werd verder wel een gedegen vooropleiding verwacht maar getoetst werd die niet; hetzelfde bezwaar kleefde aan het voorbereidende onderwijs in de artes-faculteit. Van systematische niveaubewaking was in het Nederlandse universitaire
onderwijs evenmin sprake. Een ander kernprobleem was dat de universiteit
steeds meer losgeraakt was van de maatschappelijke ontwikkelingen, dat ze
nauwelijks verband hield met de praktijk en zich steeds hardnekkiger vastklampte aan de traditie. Dat betekende naast handhaving van het Latijn, ook
een vasthouden aan theoretische scholing, aan het alleenrecht op het verle-
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nen van academische titels en slechts beperkte faciliteiten voor onderzoek.
Franeker vormde op dit punt een uitzondering. Hier verzorgde de universiteit nog steeds onderwijs in praktische vakken als de landmeetkunde, werd
het wiskundeonderwijs in het Nederlands verzorgd en verrichtten de hoogleraren wiskunde vooral toegepast onderzoek.11 De belangstelling voor en
het stimuleren van nieuwe ontdekkingen werd steeds meer een zaak van de
grote wetenschappelijke genootschappen als de Hollandse Maatschappij en
het Provinciaal Utrechts Genootschap die na 1750 waren opgericht. Met hun
prijsvragen konden die de internationale ontwikkelingen snel volgen. Ook
de praktische toepassing van die nieuwe inzichten lieten de universiteiten
steeds meer aan de genootschapswereld over.12 De universiteiten verwerden
hierdoor tot beroepsopleidingen – met name voor die van arts en jurist – terwijl paradoxaal genoeg juist de voor deze beroepen noodzakelijke praktische
kennis steeds meer buiten de universiteit werd gegenereerd.
Dat de universiteiten niet compleet leegliepen was het gevolg van het
grote sociale onderscheid tussen binnen en buiten de universiteit opgeleide
beroepsbeoefenaren. Dat was in de zeventiende eeuw zo gegroeid en rond

Buitenkant van het oude kloostergebouw waarin de Franeker Academie was
gevestigd (Foto: Haye Bijlstra, Tresoar)
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1800 had dit onderscheid nog weinig aan kracht verloren. Een chirurgijn
beschikte misschien over een veel grotere medische kennis en zeker over
meer praktijkervaring dan een aan de universiteit opgeleide arts maar de
laatste stond maatschappelijk aanzienlijk hoger. Hetzelfde geldt voor de twee
concurrerende beroepsbeoefenaren in de juridische sector, de advocaat en
de procureur. Ook hier won de universitair opgeleide advocaat het wat status
betreft glansrijk, maar hij moest het in vakbekwaamheid tegen de procureur
afleggen. De universiteit was de enige instelling die deze sociaal aantrekkelijke graden kon verlenen en dat was een privilege dat ze zorgvuldig afschermde. Toen grote, geleerde genootschappen als de Hollandsche Maatschappij en
het Bataafsch Genootschap na 1750 privileges aanvroegen bij de Hollandse
statenvergaderingen, haastte de Leidse universiteit zich om te bewerkstelligen dat het deze genootschappen werd verboden onderwijs te verzorgen. Zo
zouden deze ook geen aanspraak kunnen maken op het voorrecht graden te
verlenen.
De terugval in de studentenaantallen verliep overigens niet proportioneel
per gewest. Van oudsher had Holland als het meest geürbaniseerde gewest
het grootste aantal studenten geleverd. In de loop van de achttiende eeuw
nam echter het aantal uit de landgewesten afkomstige afgestudeerden sterk
toe, terwijl tegelijkertijd dat van de Hollanders en Zeeuwen daalde. In de zeegewesten werd de behoefte aan modernisering van het onderwijs eerder en
scherper gevoeld. Die nieuwe onderwijsvraag leidde daar tot een versnelling
van de ontwikkeling die ik zojuist heb geschetst: de spectaculaire groei van
het particulier aanbod van onderricht op alle mogelijke gebieden.
Het functieverlies van de universiteiten was overigens een ingewikkeld
verschijnsel. Typerend voor die complexiteit is de dubbelrol van de hoogleraren, in het bijzonder die in de nieuwe wetenschappen. Vaak waren dezelfde
hoogleraren verantwoordelijk voor zowel de versmalling van de universiteit
tot theoretische opleiding als de uitbouw van de wetenschappelijke praktijk in het genootschaps- en alternatieve opleidingscircuit. Aan de Leidse
hoogleraar Johan Lulofs, die behalve filosofie ook de moderne natuurwetenschappen in zijn leeropdracht had, was het te danken dat de Haarlemse
Hollandsche Maatschappij een belangrijke denktank op het gebied van de
waterstaat werd. In het nauw met de Utrechtse universiteit verbonden Provinciaal Utrechtsch Genootschap gebeurde door toedoen van de hoogleraar
A.P. Nahuys voor de chemie iets vergelijkbaars. Dergelijke dubbelrollen werden niet alleen door hoogleraren vervuld. De regenten die als curatoren de
besturen van de universiteiten bemanden, speelden doorgaans ook de eerste
viool in de bestuurlijke gelederen van de geleerde genootschappen en benutten deze instellingen en niet de universiteiten als intellectueel reservoir voor
de oplossing van problemen waarmee ze in hun bestuurlijke praktijk werden
geconfronteerd. Deze personele vervlechting maakte hervormingen tot een
bijzonder moeilijke opgaaf. Men had een goed inzicht in hoe het wel kon.

onderwijs en weten s ch a p i n de f ra n s e t i j d

15

De nieuwe Duitse universiteiten – in het bijzonder die in Göttingen en Jena –
die moderne onderwijsprogramma’s hadden ontwikkeld, fungeerden ook in
de Republiek als lichtend voorbeeld. Voordat er echter ook maar één draad
kon worden losgetrokken uit het complexe Nederlandse onderwijsbreiwerk,
moesten er zoveel posities worden geherdefinieerd en moest er op zoveel
tenen worden getrapt dat maar weinigen het lef en de stamina bezaten om
zelfs maar aan het karwei te beginnen.
De Bataven en het onderwijs
Het was aan de Revolutie van 1795 te danken dat hervorming van de universiteiten en de bevordering van de wetenschap op de nationale agenda kwamen
te staan. Voor het eerst ook werden het hoger onderwijs en de in genootschappen beoefende wetenschap in samenhang geanalyseerd. Over de noodzaak
van een radicale hervorming waren de Bataafse politici het snel eens: het hele
bestel moest op de schop. Ook het genootschappelijke veld kwam met hervormingsinitiatieven. De plannen van de prominente Haarlemse natuurkundige
Martinus van Marum hebben van deze initiatieven de meeste bekendheid
gekregen.13 Van Marum was in dienst bij de kapitaalkrachtige Teylers Stichting. Bovendien was hem in 1794 de machtige post van secretaris van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen toegevallen, die hij onmiddellijk
benutte om het genootschap een duidelijk natuurwetenschappelijk profiel
aan te meten. Deze combinatie van functies verschafte Van Marum een voortreffelijke uitgangspositie om zijn persoonlijke invloed in wetenschappelijk
Nederland te laten gelden: Haarlem tot een vooraanstaand wetenschappelijk
centrum te maken en zijn eigen visie op wetenschap uit te dragen, een visie
die direct geënt was op de recente ontwikkelingen in de Franse wetenschapsbeoefening.
Eind 1794 had Van Marum zich al publiekelijk in jaloerse bewoordingen
uitgelaten over de infrastructuur van het natuurwetenschappelijk onderzoek
die de Fransen in korte tijd hadden opgebouwd en over de aantrekkelijke
maatschappelijke positie die de natuurwetenschappelijke onderzoekers hieraan te danken hadden. In februari 1795 begon hij zelf te Haarlem met het
organiseren van openbaar onderwijs in de scheikunde, expliciet bedoeld
als Bataafs equivalent van de Franse hogere opleiding voor technische en
natuurwetenschappelijke vakken, de Ecole Polytechnique. In deze lessencyclus hamerde Van Marum steeds weer op de noodzaak van een moderne, op
Franse leest geschoeide instelling voor natuurwetenschappelijk onderwijs
en onderzoek, uitgerust met gehoorzalen en laboratoria. Tegelijkertijd liet hij
de Hollandsche Maatschappij een prijsvraag uitschrijven over nut en noodzaak van de inrichting van een nationaal stelsel voor natuurwetenschappelijk
onderwijs en onderzoek. Al spoedig bleken zijn Haarlemse superieuren echter weinig behoefte te hebben aan Van Marums revolutionaire plannen en in
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1797 voelde hij zich gedwongen zijn offensief voor een onderwijs- en wetenschapspolitiek naar Frans model voorlopig in de ijskast te zetten.
Dit Franse model was gebaseerd op een sterk utilitaire opvatting van
wetenschap en werd gekenmerkt door specialisatie en toepassingsgerichtheid. Rond 1794 dreigde daar de revolutie te verzanden en alleen een effectieve voortzetting van de oorlog leek dat probleem te kunnen oplossen. De
natuurwetenschappen leverden een cruciale bijdrage aan de successen op
het slagveld en iedere bevordering ervan kon dan ook rekenen op politieke en
publieke bijval. Vandaar ook de slogan ‘la Republique a besoin des savants’.
Het stond daarmee haaks op de Nederlandse, in de genootschappen én aan
de universiteiten gehuldigde traditie dat wetenschap tot doel had de persoonlijkheid te vormen. Hier droeg men nog steeds het humanistische ideaal
uit van de universeel ontwikkelde mens.
Ook de Nationale Vergadering en de Bataafse publieke opinie waren wel
degelijk in wetenschap geïnteresseerd. De leden van de Nationale Vergadering huldigden echter een geheel andere visie op de betekenis van wetenschap voor de samenleving dan de aan de universiteiten en in de geleerde
genootschappen gangbare opvattingen en evenmin hechtten ze veel waarde
aan het door Van Marum voorgestane, eenzijdig op de natuurwetenschappen
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gerichte Franse voorbeeld. Ook de opvattingen van de Nationale Vergadering
waren een product van het Verlichtingsdenken van de late achttiende eeuw.
De Nederlandse variant ervan had de dramatische sociale gevolgen van de
economische achteruitgang volledig geïnternaliseerd en was op zoek naar
remedies om de snel toenemende verpaupering een halt toe te roepen. Volgens de Bataafse elite was voor een levenskrachtige staat niet in de eerste
plaats productie, maar spreiding van kennis vereist. Ze zagen moreel herstel
als eerste prioriteit voor een vervallen vaderland en zij stelden daarom scholing en opvoeding voorop. De Fransen meenden dat voor de consolidatie van
hun revolutie topwetenschappers en een moderne wetenschappelijke infrastructuur van cruciale betekenis waren, de Bataven zochten het in een garantie voor het welslagen van de Nederlandse omwenteling in een natiebrede
morele en pedagogische scholing. In dit licht is het begrijpelijk dat er kort
na 1800 wel een revolutionaire hervorming van het lager onderwijs tot stand
kon worden gebracht – de befaamde wet van Van de Ende van 1805 – terwijl
de veel bescheidener pogingen om het hoger onderwijs en het onderzoek te
reorganiseren voortdurend vastliepen in onenigheid over de te volgen koers.14
Opmerkelijk genoeg waren alleen de Franeker universiteitsbestuurders
van dat nieuwe moreel-pedagogische besef doordrongen. Bij de overige universiteiten was het inertie troef. Uitgangspunt van de in Franeker in 1795
voorgestelde universiteitshervormingen was de algemene toegankelijkheid
van het onderwijs: ‘Het Volk van Nederland eischt verlichting in alle nuttige
kennis, waare wijsheid en verhevene deugden’ was het motto van het in de
Friese Staten besproken voorstel. Het Latijn als onderwijstaal werd daarmee
voor het Nederlands ingeruild. Om de studenten te overtuigen van de grootheid van de eigen Natie werden nieuwe vakken als Nederlandse taal-, letterkunde en geschiedenis aan het curriculum toegevoegd. In dat geheel andere
perspectief op het nut van wetenschap paste ook het plan voor de oprichting
van de eerste Nederlandse universitaire opleidingsschool voor onderwijzers.
Jaarlijks zouden aan de Franeker universiteit 21 beurzen worden verleend aan
onbemiddelde jongeren die in ruil hiervoor zich na hun opleiding tot onderwijzer verplichtten werkzaam te zijn in de nieuw te vestigen scholen voor
lager onderwijs.15
De hoger onderwijsideeën van de Nationale Vergadering waren slecht
uitgewerkt. Het grondgebied van de Republiek en de beschikbare financiën
zouden slechts toereikend zijn voor één universiteit, de Leidse. Deze uit nationale middelen gefinancierde Bataafse instelling zou zijn status als een zelfstandige corporatie verliezen, en voortaan een direct verlengstuk zijn van de
centrale overheid en fungeren als goed geoutilleerde showcase voor de natie.
Daarnaast zouden, eventueel, en op kosten van de gewestelijke overheden,
nog enkele academies gehandhaafd kunnen blijven. Deze konden met een
minder complete uitrusting toe en niet alle vakken en specialismen hoefden
er te worden gedoceerd. Tot systematische planvorming kwam het niet.16 De
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constitutionele problemen waren zo complex dat voor andere zaken weinig
tijd overbleef.
De mislukking van de hervorming van het voortgezet en hoger onderwijs
Pas met de troonsbestijging van Lodewijk Napoleon, toen de plannen voor
het lager onderwijs in wetgeving waren gegoten en met de daadwerkelijke
uitvoering een begin was gemaakt, kregen de problemen van voortgezet
en universitair onderwijs in samenhang met de wetenschappelijke genootschappen voor het eerst alle aandacht. De nieuwbakken koning had van zijn
broer echter duidelijke instructies gekregen dat niet Nederlandse idealen
maar Franse voorbeelden model moesten staan. Bij de inrichting van het
Koninklijk Instituut, de voorloper van de KNAW, waren het Franse denken
en de Franse invloed dan ook direct aanwijsbaar. In de hervormingsplannen
voor het voortgezette en hoger onderwijs kregen Nederlandse invloeden echter veel meer ruimte. De ervaringen met de wetgevende arbeid voor het lager
onderwijs hadden de geesten rijp gemaakt voor een centraal geleid, trapsgewijs opgebouwd en curriculair systeem waarbij het ene schooltype voorbereidt op het volgende.
Diverse commissies bogen zich over het secundair en tertiair onderwijs.
Indrukwekkend waren vooral de resultaten van de laatste commissie die
onder leiding stond van Jean Henri van Swinden, voormalig Franeker hoogleraar en inmiddels spelverdeler op onderwijs- en wetenschapsgebied in
Nederland in het eerste decennium van de negentiende eeuw. De plannen
van de commissie Van Swinden zijn bepalend gebleven voor de hoofdlijnen
van het Nederlandse onderwijsdenken gedurende bijna twee eeuwen. Van
Swinden kreeg de opdracht het gehele onderwijsgebouw, inclusief de recente
moderniseringen, nu eens systematisch door te lichten. Zijn eindoordeel was
vernietigend:
Alles rondom ons is veranderd, behalve het openbaar onderwijs, ’t welk het zelfde
gebleven is, geschikt voor ééne enkele klasse van menschen, en gelaten op denzelfden voet, waarop het was meer dan twee eeuwen geleden, zonder dat men zich het
minst ter wereld bekommerd heeft om ’er veranderingen in te maken, welke het
verschil van omstandigheden daarin natuurlijk moest te wege brengen.17

Van Swinden wilde de Franse en Latijnse school onmiddellijk afschaffen. De
commissie liet diverse plannen de revue passeren. Het eerste omvatte twee
scholen: na de lagere school zou er voor alle leerlingen vervolgonderwijs
zijn, een plan dat grote overeenkomsten vertoont met het middenschoolideaal dat onderwijsminister Jos van Kemenade in de jaren zeventig van de
vorige eeuw voor ogen stond. Deze middenschool avant la lettre was bedoeld
voor leerlingen vanaf tien jaar en zou twee à drie jaar beslaan. Het onder-
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wijspakket omvatte wis- en natuurkunde, Nederlands, de moderne vreemde
talen en godsdienst. Voor diegenen die nog verder wilden moest er een gymnasium komen. Dat zou hetzelfde pakket aanbieden als de ‘middenschool’,
maar daarnaast ook nog Latijn en Grieks, poëtica en retorica, aardrijkskunde
en geschiedenis. Beide schooltypen zouden door de staat moeten worden
bekostigd, al zou ook van de ouders van de leerlingen een bescheiden bijdrage worden gevraagd. Het andere plan, dat de commissie overigens minder
aanstond, behelsde de beperking van het middelbaar onderwijs tot slechts
één schooltype, het gymnasium, waar men kon kiezen uit verschillende pakketten, zonder of met klassieke talen.
Ook het universitair onderwijs haalde Van Swinden geheel overhoop. Hij
had ernstige bezwaren tegen al eerder gelanceerde plannen waarin toegepaste natuurwetenschap, of het nu ging om vestingbouwkunde of zeevaartkunde, een plaats aan de universiteit zou krijgen om aldus de ongeordende
wereld van het hoger beroepsonderwijs van het ancien régime met de universiteit te laten samensmelten. Voor Van Swinden waren de universiteiten niet
alleen onderwijzende maar ook ‘geleerde lichamen’ en hij was in het geheel
niet gecharmeerd van het in utilitaire geest hervormde Franse onderwijssysteem. Van Swinden keek naar Duitsland, naar de universiteit van Göttingen.
Niet omdat hij een groot adept was van de Duitse wetenschapsbeoefening,
maar omdat in Göttingen zijns inziens het Nederlandse universitaire model
was geperfectioneerd. In die vorm moest de Duitse universiteit weer aan
de Nederlandse ten voorbeeld worden gesteld. De curricula van allerhande
praktische, beroepsvoorbereidende opleidingen dienden wel in nauw overleg met geleerden te worden ontwikkeld, maar aan de universiteit hoorden
dergelijke opleidingen niet thuis. De universiteit moest een brandpunt van
geleerdheid zijn.
Van Swindens reconstructie van het onderwijsgebouw ging dus veel verder dan een aanpassing aan de nieuwe didactische werkelijkheid en de sinds
1600 ingrijpend gewijzigde maatschappelijke omstandigheden. Hij gaf het
nieuwe gebouw een logische en transparante architectuur. Maar de belangrijkste vernieuwing was wel dat hij het onderwijs, en wel over het hele traject
van lagere school tot universiteit, openstelde voor de methoden en resultaten van de wetenschappelijke revolutie. Tot dan toe had het onderwijs geheel
in het teken van de humanistische aandacht voor de beheersing van de taal
gestaan. De moderne empirische wetenschappen, met hun mathematische
methoden, eisten de beheersing van het getal. Voor Van Swinden behoorden
taligheid en ‘talligheid’ in gelijke mate de moderne burgeropleiding te bepalen.
Dit alles betrof echter nog steeds plannen. De echte test voor de intenties van het koninklijk bewind zou de bestuurspraktijk van alledag zijn.
Kernprobleem vormden de financiën. De revolutionaire regering van 1795
was aan zijn taak begonnen met de kolossale staatsschuld van ongeveer 760
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miljoen. In 1814 was die schuld tot de astronomische hoogte van 1,7 miljard
opgelopen, dat wil zeggen ruim vijfmaal het jaarlijkse nationale inkomen,
een bedrag waarbij de huidige Griekse staatsschuld in het niet verzinkt.18 De
inlijving in het Franse keizerrijk zette een definitieve streep door de plannen
van de commissie Van Swinden. Van nu af zou de Franse slag de Nederlandse
dynamiek bepalen. Het conservatieve Oranjebewind dat na 1815 de scepter
overnam en dat aangestuurd werd door een agrarische aristocratische elite
bleek financieel noch intellectueel in staat de vereiste modernisering van het
stelsel tot stand te brengen. Het zou tot na 1850 duren voordat de plannen
van Van Swinden weer op de tekentafel terechtkwamen. In de maalstroom
van deze gebeurtenissen zou Franeker definitief van het toneel verdwijnen.

u
Noten
1 Dit essay leunt op eerdere boeken en bijdragen: o.m. Mijnhardt, ‘Les sciences en
révolution’; Mijnhardt, ‘”Het volk van Nederland eischt verlichting!”’ en Kloek en Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving. 2 Van der Heijden en Sanders (red.),
De levensloop van Adriaan van der Willigen , 515. 3 Zie voor de Latijnse scholen, Kuiper, De Hollandse ‘Schoolordre’ van 1625; voor lokale schoolordres zie bijvoorbeeld:
School-ordre voor de armkinderschoolen. Elke stad publiceerde met enige regelmaat
dit type reglementen met aanvullingen. 4 www.archiefleeuwardercourant.nl/ 5 Davids,
‘Apprenticeship and guild control in the Netherlands’. 6 Bastiaanse, ‘Overheidsdienaren als vrije ondernemers’; zie ook het speciale nummer door het tijdschrift Holland in
2005 gewijd aan onderwijsvernieuwing. 7 De grote rol van de markt bij het onderwijs
is geen typisch Nederlands verschijnsel, zie Beadie, ‘Towards a History of Education
Markets in the United States’. 8 Vgl. Sluijter, ‘Tot cieraet, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt’. 9 Vgl o.a. Zoeteman-Van Pelt, De Studentenpopulatie van
de Leidse Universiteit. 10 Frijhoff, La société néerlandaise et ses gradués. 11 Jensma, ‘De
artesfaculteit’, 404-406. 12 Mijnhardt, ‘Tot Heil van ’t Menschdom’. 13 Mijnhardt, ‘Veertig jaar cultuurbevordering’. 14 Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs’.
Lenders, De Burger en de Volksschool. 15 Zie hiervoor het rapport van de Friese gedeputeerde Yme Freerks Tichelaar, Plan tot herstel der Academie te Franeker. Vgl. Boeles,
Frieslands Hoogeschool I, 111-121. 16 Vgl. Boels, Binnenlandse Zaken, 216-231 voor een
overzicht hoe de behartiging van het universitair onderwijs binnen het departement
werd gemarginaliseerd. Zie ook Boels (ed.), ‘J.H. van der Palm’. 17 Voor een nadere analyse van het werk van de met de universitaire hervorming belaste commissies, Roelevink, ‘“Eenen eik, die hondert jaren behoefde, om groot te worden”’. De betekenis van
het rapport-Van Swinden voor de ideeënvorming over het middelbaar onderwijs komt
aan de orde in: Bolkestein, De voorgeschiedenis van het Middelbaar Onderwijs. Op blz.
60-61 van het laatste is ook het hier aangehaalde citaat te vinden. 18 Vgl. Fritschy, De
patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek, 77-118 en De Vries en Van der
Woude, Nederland 1500-1815, 159-163.
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Verlichte kaalslag in Europa?
De academische herstructurering rond
de Revolutietijd en haar gevolgen
WILLEM FRIJHOFF

Verlies en trauma
Verlies van iets wat je dierbaar is kan leiden tot een trauma. Duurzaam ervaren,
onverwerkte vormen van verlies, persoonlijke trauma’s, zijn psychologische
verschijnselen die het individu in zijn diepste zelf raken. Wie erdoor geraakt
wordt heeft de neiging alles naar zich toe te schrijven, de context van
oorzaak en gevolg helemaal en uitsluitend op zichzelf te betrekken, en zich
als het enige of uitzonderlijke slachtoffer te zien. Wat voor individuen geldt,
vinden we terug bij collectieve trauma’s die een hele gemeenschap, een stad
of een gewest raken. Zulke collectieve trauma’s ontstaan niet vanzelf. We
moeten daarvoor een gezamenlijk vertoog formuleren over dat collectief
toegeëigende verlies, maar ze kunnen er niet minder heftig om zijn. En dat
temeer naarmate de verloren werkelijkheid hechter met de identiteit van het
collectieve slachtoffer, de natie, streek of stad, verbonden was.1
De opheffing van de universiteiten en hogescholen – en trouwens van nog
heel wat andere openbare en semipublieke instellingen – in de Revolutietijd
aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw heeft
zo’n traumatiserende uitwerking gehad op de betrokken gemeenschappen. Zo
sterk zelfs dat die periode van grote transformaties heel lang uit het collectieve
geheugen en soms zelfs uit het geschiedverhaal is weggeschreven, hoewel
ze feitelijk bepalend is geworden voor de moderne samenleving en vorm
heeft gegeven aan de instellingen daarvan die nog steeds ons publieke leven
bepalen. De erkenning van de mensenrechten, de volksvertegenwoordiging,
de neutrale staat, de ministeries, het stemrecht, het openbaar onderwijs, de
belastingwetgeving en nog veel andere zaken die voor ons vanzelfsprekend
zijn, zijn in vrijwel heel Europa eerst in de Revolutietijd in hun moderne vorm
ontstaan.
Daarvoor moest echter wel veel uit het verouderde maatschappelijke
bestel worden opgeruimd. De oude universiteiten vormden daarbij een
doelwit bij uitstek. De universiteit was, na de kerk, immers de aller-oudste
maar ook de meest versleten institutie van de Europese christenheid. In de
ogen van vele tijdgenoten vertegenwoordigde ze steeds minder de moderne
wetenschap en had ze de grootst mogelijke moeite de nieuw opkomende
disciplines te integreren in het verouderde facultaire systeem. Ze gebruikte
een achterhaalde didactiek, sprak een in onbruik rakende taal (en veel
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studenten kwamen feitelijk niet verder dan wat potjeslatijn), steunde op
een religiedwang die in tegenspraak was met de groeiende tolerantie, had
reglementen die verouderde gezagsverhoudingen weerspiegelden, volgde
uitgeholde rituelen, werd bevolkt door een gesloten sociale en culturele elite,
en zag zichzelf als hoeder van een geheel van normen, waarden en gebruiken
dat intussen zwaar onder vuur was komen te liggen.
Het vrolijke, nu eens wat ondeugende, dan weer deftige, maar steeds van
geleerdheid bolstaande sprookjesbeeld dat in latere publicaties vaak van de
oude universiteiten, de professoren en de studentenbevolking is geschetst,
beantwoordt maar zeer ten dele aan de toenmalige realiteit. In feite liepen de universiteiten als wetenschapsinstelling aan het eind van de achttiende eeuw op hun achterste benen, werd de kloof tussen de ordo lectionum (de officiële colleges) en de privatissima (de colleges en werkgroepen
bij de professor thuis waarvoor apart moest worden betaald) steeds groter
en werd het Latijn steeds minder als de wetenschapstaal bij uitstek gezien.
Vooral groeide het besef dat academisch onderwijs niet in de beschutte,
semi-kloosterlijke ruimte van een oud college maar midden in de samenleving moest worden gegeven. Terwijl de zeventiende-eeuwse professoren
hun leven, hun werk en hun ruzies als echte geleerden in het raam van de
Republiek der Letteren organiseerden en de ivoren toren niet schuwden,
stonden hun laatachttiende-eeuwse collega’s midden in het publieke leven.
Ze doceerden intussen volwaardige disciplines, waren actief in de nieuwe
genootschappen en profileerden zich als politieke kopstukken. Ze werden
dan ook om beurten slachtoffers van de zuiveringen door orangisten en
patriotten.
Verlichte hervormingen van het universitair bestel
Al vanaf de late zeventiende eeuw werden daarom pogingen gedaan de
universiteit te vernieuwen, aanvankelijk vooral door nieuwe stichtingen
naast de bestaande.2 Zo in Pruisen, waar in 1691 onder impuls van de
vernieuwingsgezinde kanselier Veit Ludwig von Seckendorf (1626-1692) in
Halle een nieuwe lutherse universiteit werd opgericht als tegenwicht tegen
het vastgeroeste Wittenberg dat zijn oorspronkelijke elan had verloren, in
een diepe val raakte en in 1816 dan ook met Halle werd verenigd. Libertas
philosophandi, ofwel vrijheid van onderzoek, verlichte tolerantie en religieus
piëtisme waren de leidende beginselen in Halle, en colleges konden er in het
Duits worden gegeven. Andere nieuwe stichtingen volgden Halle’s verlichte
voorbeeld na, zoals Erlangen bij Neurenberg in 1743, maar ook katholieke
universiteiten lieten zich door de nieuwe wind opschudden.
Rusland, waar nog geen klassieke universiteiten waren, kunnen we in de
achttiende eeuw als een ware proeftuin van vernieuwing zien. Tsaar Peter
de Grote (1672-1725), die op zijn reizen door Europa zijn ogen goed de kost
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had gegeven en al in 1698/99 een plan voor een Russische universiteit had
ontwikkeld, richtte in 1724 in Sint-Petersburg de eerste Russische universiteit
op in de vorm van een academie van wetenschappen met een onderwijstaak
maar zonder de traditionele indeling in faculteiten; de leden gaven eenvoudig
colleges in allerlei oude en moderne wetenschappen. Theologie was er uit
den boze, die bleef voorbehouden aan de seminaries van de orthodoxe kerk
en kon dus ook geen kwaad aanrichten. De eerste volwaardige universiteit
van Rusland werd in 1755 in Moskou opgericht volgens een nieuw principe,
namelijk dat van een reeks gespecialiseerde scholen in aparte wetenschappen,
met daaraan gekoppeld enkele instellingen voor hoger beroepsonderwijs
in theologie, landbouw en schone kunsten, en een militaire academie. De
Gelderse medicus David de Gorter (1717-1783), lijfarts van de tsarina, speelde
een sturende rol bij de inrichting van het botanisch onderwijs in Moskou.
De tsaar wilde door die nieuwe structuur een nieuwe klasse scheppen van
ambtenaren, staatsdienaren en professionals die vanuit hun opleiding niet
langer primair kerkelijke of locale belangen zouden behartigen maar in dienst
van het hele rijk en de tsaar zelf zouden staan. Twintig jaar later probeerde
de Franse verlichtingsfilosoof Denis Diderot (1713-1784) met zijn op verzoek
van Catharina de Grote (1729-1796, tsarina 1762) geschreven Plan d’une
université pour le gouvernement de Russie (1775) de Russische universiteit
naar een meer fundamenteel-wetenschappelijk peil te brengen, maar zonder
veel succes. De wind woei voortaan in een andere richting.
Elders in Europa was de praktische oriëntatie die de universiteit van
Moskou had gekregen al eerder als ordeningsbeginsel naar voren gekomen,
maar eigenlijk nooit in het raam van een complete universiteit. Het
vermoedelijk oudste voorbeeld wordt gevormd door de vier Inns of Court
in Londen, de door beroepsorganisaties van juristen beheerde praktische
rechtsscholen waarin al sinds de vijftiende eeuw common law voor leden van
de balie wordt onderwezen. De ingenieursschool die prins Maurits in 1600
bij de Leidse universiteit oprichtte, is er een ander voorbeeld van, evenals het
praktische onderwijs in de artes (wiskunde, landmeetkunde) aan de Franeker
universiteit en aan sommige andere academies van de Republiek in de
zeventiende eeuw.3 Het klinisch onderwijs in de geneeskunde, dat al vroeg in
de zeventiende eeuw in de Republiek startte en later met Herman Boerhaave
(1668-1738) in Leiden zijn geloofsbrieven verwierf, leidde in de achttiende
eeuw tot de oprichting van de eerste nosocomia academica, academische
ziekenhuizen, niet alleen in de Republiek maar al vroeg ook elders in Europa.
Zo werd al in 1729 in Edinburgh de Royal Infirmary opgericht, legde de
Académie de Chirurgie in Parijs via haar professoren een nauwe band met de
chirurgische praktijk in de grote locale ziekenhuizen (zoals het Hôtel-Dieu,
het Hôpital Saint-Louis, of het Hospice des Quinze-Vingts), en bevestigden
ook de nieuw opbloeiende Duitse universiteiten hun groeiende medische
reputatie door de klinische praktijk.
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Maar pas in de achttiende eeuw werd praktijkgerichtheid (wij zouden zeggen:
aandacht voor valorisatie van de wetenschap) een leidend beginsel voor
universiteiten in hun geheel. Zo opende de keurvorst van Hannover (beter
bekend als koning George II van Groot-Brittannië) in 1737 op initiatief van
zijn Geheimrat Gerlach Adolph von Münchhausen (1688-1770) – een neef van
de befaamde leugenbaron – in Göttingen een moderne universiteit waarin
een praktijkgerichte oriëntatie van de wetenschap regel was en daartoe
vrijheid van onderzoek werd gewaarborgd. De theologische faculteit had er
geen recht van censuur over de andere wetenschappen meer. Wel werden
er onderzoeksinstituten aan de universiteit verbonden die op specifieke
terreinen van het maatschappelijke leven gericht stonden. Daar bloeiden
dan ook al snel moderne wetenschappen op als het staatsrecht, de moderne
geschiedschrijving, de volkskunde en de filologie.4
In Göttingen werd bovendien een nog veel belangrijker principe
geïntroduceerd, namelijk rechtstreekse financiering uit de staatskas.
Daarmee kreeg de universiteit een hechte basis en een publieke taak, maar
werd ze ook afhankelijk van de wensen én van de luimen van de overheid.
Geen probleem in tijden van voorspoed, maar al gauw een ramp voor de
universiteit als het tij economisch of politiek tegenzat. Vrijwel alle bestaande
universiteiten werden tot dan toe gefinancierd uit eigen middelen, uit aparte
stichtingen, uit vrijgestelde overheidsfondsen of via kerkelijke instanties. In
de Noord-Nederlandse Republiek gewoonlijk mede uit de inkomsten van de
geestelijke goederen die ten tijde van de Reformatie door de overheid waren
genaast maar als een apart fonds voor religieuze of culturele doeleinden
werden beheerd. Dat bemoeilijkte rechtstreekse tussenkomst van de
overheid, al had die via het college van curatoren vaak wel een stevige vinger
in de pap. Overheidsfinanciering maakte een radicaal eind aan dat probleem.
In Göttingen ging de nieuwe symbiose tussen vorst en universiteit zelfs zo
ver dat de keurvorst zelf als rector optrad – naar Engels model, maar daar
was juist de financiering privaat gebleven. Dank zij die vernieuwingen, die
inspeelden op breed bij de intellectuele en politieke elite levende wensen, had
de universiteit van Göttingen onmiddellijk een enorm en blijvend succes. Ook
tal van Nederlandse studenten uit gegoede kringen lieten zich er in de loop
van de jaren inschrijven en deden er ideeën voor vernieuwing van de relatie
tussen wetenschap en politiek en van het universitair bestel zelf op.5
Financiering rechtstreeks uit de staatskas was overigens niet een Duitse
nieuwigheid. Ze speelde al een rol bij de verlichte universiteitshervormingen
in zuidelijk Europa in de loop van de achttiende eeuw, want de krachtigste
greep van de overheid op het onderwijs en de gemakkelijkste manier om te
bezuinigen loopt natuurlijk via de portemonnee. De eerste grote universitaire
kaalslag in Europa vond in 1714 in Catalonië plaats, als gevolg van de Spaanse
Successieoorlog. Op 16 september van dat jaar, vijf dagen na de inname van
Barcelona door de Bourbonse troepen, vaardigde koning Filips V van Spanje
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(1683-1746) een decreet uit waarbij alle zeven universiteiten van Catalonië
(namelijk Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, Tortosa, Solsona en Vich)
werden opgeheven. In plaats daarvan werd in het kleine marktstadje Cervera
één nieuwe universiteit gesticht die sterk onder invloed van de jezuïeten
stond.6 De koning rekende erop dat de religieuze orden die er les gaven
een deel van de salarissen betaalden, maar het was toch wel degelijk een
staatsinstelling gefinancierd door staatskapitaal en onder koninklijk toezicht.
Het doel van die concentratie was duidelijk: het hoger onderwijs
moest bij de rebelse steden worden weggehaald, de elite moest voortaan
in koningsgezinde, Spaanse zin worden gevormd, en afwijkende meningen
moesten met behulp van de koningsgetrouwe jezuïeten en hun onderdanigheid
aan de Romeinse orthodoxie worden gecorrigeerd. Een verlichte maatregel
kunnen we dit nauwelijks noemen, wel een absolutistische. Overigens was het
dagelijkse leven natuurlijk sterker dan de koninklijke leer, want geleidelijk aan
werden in de verweesde universiteitsstadjes en vooral in hoofdstad Barcelona
weer allerlei academische cursussen gegeven en vormingsinstellingen
opgericht, al dan niet met de universiteit van Cervera verbonden. En
omdat de geneeskunde intussen niet meer zonder klinisch onderricht kon,
praktiseerden twee professoren in de geneeskunde dan ook feitelijk elders.
Absolutisme was ook het hoofdkenmerk van de tweede grote universitaire
herstructurering van de achttiende eeuw, ditmaal wel degelijk in verlichte
zin, echter niet door opheffing maar door institutionele transformatie.
Die vond in 1729 plaats, onder Victor Amadeus II (1666-1732), hertog van
Savooie (Piedmont), in zijn hoofdstad Turijn.7 Net als elders in katholiek
Europa was het onderwijs in de theologie en in de artes, met inbegrip van
het middelbare niveau (de Latijnse scholen), daar stevig in handen van
de religieuze congregaties, meestentijds traditionalistisch gezind. De
opleidingen tot rechtsgeleerde en medicus werden er gedomineerd door
de beroepsorganisaties van juristen en geneesheren, die daarbij vóór alles
hun corporatistische maatstaven aanlegden. Victor Amadeus hief bij wet
eerst die beroepsorganisaties op en beperkte vervolgens de armslag van de
kerkelijke instituten. Daarop schiep hij een nieuw universitair bestel waarin
een helder en nauw verband werd gelegd tussen de behoefte van de staat
aan juristen en ontwikkelde ambtenaren, van de samenleving aan artsen en
leraren, en van de kerk aan theologen enerzijds, en anderzijds het aanbod
aan studenten en de aard en inhoud van het academisch onderwijs. Alles
werd op elkaar afgestemd. Er hoefden niet méér academici te komen dan de
staat nodig had, en de omvang van de faculteiten moest de maatschappelijke
behoefte weerspiegelen. Bovendien moest de toegang tot de universiteit
worden losgekoppeld van de corporatistisch georiënteerde beroepsgremia
die de instroom tot hun eigen kringen probeerden te beperken, zodat er een
circulatie van de elites op gang kwam en ook begaafde jongeren uit andere
sociale lagen en milieus kansen kregen. Tenslotte werd de universiteit
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opengesteld voor beroepsopleidingen zoals landmeetkunde, chirurgie,
bouwkunde, architectuur en andere technische vakken.
In beide gevallen was de heerser, of althans zijn belangrijkste minister, een
gepokte en gemazelde centralist, zoniet een verlichte despoot. Maar zelfs nietgecentraliseerde landen zoals het Duitse Rijk en het federale conglomeraat van
de Zuidelijke Nederlanden ontsnapten er niet aan. In de Duitse universiteiten
bracht de Verlichting allereerst de Kameralwissenschaften, de voorganger
van onze bestuurs- en beleidswetenschappen maar met een veel duidelijker
inhoudelijke boodschap: het welzijn van het volk groeit door de kracht van
de staat. Staatsinterventie werd dus de hoogste deugd in de publieke ruimte.
Al in 1727 werden in de Pruisische universiteiten van Halle en Frankfurt aan
de Oder leerstoelen in de cameralistiek opgericht; in Giessen (1777) en Mainz
(1782) kreeg ze zelfs een eigen faculteit.
Sterker nog, in Stuttgart richtte de absolutistische hertog Karl Eugen van
Württemberg (1728-1793) in 1781 een nieuwe, cameralistisch geïnspireerde
universiteit op, als tegenhanger van het traditionele Tübingen. Al door haar
naam Hohe Karlsschule brak die nieuwe instelling met het traditionele
universiteitsmodel. Feitelijk werden een militaire academie, een school voor
ambtenaren, een reeks beroepsopleidingen en een technische universiteit
daarin met elkaar vervlochten; al in 1782 kreeg ze een volwaardige
economische faculteit. De universiteit werd spoedig weer gesloten (1794)
maar haar opvolgers bleven gekenmerkt door het praktijkgerichte karakter
van de opleidingen.
De oprichting van de Stuttgarter Hohe Karlsschule maakt deel uit van een
reeks verlichte hervormingsgolven van de Europese universiteiten die in de
tweede helft van de achttiende eeuw over Europa sloeg en haar hoogtepunt
bereikte tijdens de Franse Revolutie. Toen werden in 1793 in de nieuwe
Franse Republiek alle bestaande universiteiten opgeheven en hun goederen
verkocht. Vanaf 1794 werden ze door een beperkt aantal, alleen in provinciale
hoofdsteden gehuisveste scholen voor beroepsopleiding in de rechten en de
geneeskunde vervangen. Daarnaast kwam er een lerarenopleiding van hoog
niveau (de École Normale), speciale academies voor farmacie en chirurgie,
en een aantal nieuwe academische opleidingen van technisch karakter zoals
de École Polytechnique, de École des Mines, de École des Ponts et Chaussées
of de École des Langues Orientales Vivantes, allemaal in de hoofdstad Parijs.8
De Fransen hadden overigens al eerder aan hun universitair bestel
gesleuteld. De protestantse academies her en der in het land waren bij de
opheffing van het tolerantie-edict van Nantes in 1685 allemaal gesloten en hun
professoren waren naar het buitenland gevlucht – zodat de stad Rotterdam
met twee professoren uit Sedan, Pierre Bayle en Pierre Jurieu, haar slapende
illustre school nieuw leven kon inblazen. Universiteiten uit secundaire centra
werden naar regionale hoofdsteden verplaatst (die van Dole naar Besançon
in 1691, van Molsheim naar Straatsburg in 1701, van Pont-à-Mousson naar
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Nancy in 1768), of zelfs opgeheven. Zo werd de universiteit van Cahors in 1751
samengevoegd met die van Toulouse. Maar de Fransen waren bepaald niet de
eersten die in 1793 het hele bestel op de helling zetten. De grote hervormingen
van de verlichte ministers van Portugal (opheffing van de universiteit van
Évora en concentratie van het hoger onderwijs in één nationale universiteit,
te Coïmbra, 1759), Spanje (1769), Polen (1773), Oostenrijk (1774-77),
Napels (1777), Pruisen (1779) en Rusland (1782) waren hen voorgegaan. De
Oostenrijkse hervormingen vonden plaats op instigatie en onder aanvoering
van twee Nederlanders, de arts en jezuïetenhater Gerard van Swieten (17001772), een kundige leerling van Boerhaave maar als katholiek uit Leiden
geweerd, en diens zoon Gottfried (1733-1803).9
Al die hervormingen begonnen gewoonlijk met de humaniora, de
colleges en internaten op het middelbare onderwijsniveau. Maar dit was vaak
nauw met de universiteit vervlochten, in Frankrijk en de katholieke landen
bijvoorbeeld door de formule van de collèges de plein exercice (Latijnse
scholen met een bovenbouw in de artes en soms ook de theologie) en in
het Heilige Roomse Rijk de gymnasia academica (vergelijkbaar met onze
athenea) die een academische bovenbouw of propedeuse op het college
zetten of er zelfs in waren opgenomen. Daarom werd ook de universiteit
erdoor geraakt en soms zelfs getransformeerd. Zo ging het ook dicht bij huis,
in de Zuidelijke Nederlanden. Keizer Jozef II (1741-1790, keizer 1765) voerde
daar vanaf 1776 een ingrijpende hervorming van de humaniora door die door
de recente historicus daarvan de ‘allereerste staatsinterventie in de vorming
van de maatschappelijke elite’ in dat land is genoemd.10 De universiteit zelf
volgde al spoedig. In 1788-90 werden alle faculteiten van de universiteit van
Leuven overgebracht naar de regeringszetel Brussel, met uitzondering van
de theologie, maar in 1797 werd de Leuvense theologische faculteit alsnog
opgeheven.11
Reorganisatie in Nederland
Wie zulke hervormingen, hun programma en hun uitkomst, met de situatie
in de Noordelijke Nederlanden vergelijkt, wrijft zich de ogen uit en kan niet
anders dan zich verbazen over de windstilte waarin de Republiek verkeerde – of
misschien moeten we zeggen: over de verregaande zelfgenoegzaamheid die de
eens zo vooruitstrevende Republiek in de achttiende eeuw op onderwijsgebied
kenmerkte. Terwijl zij twee eeuwen eerder in de voorhoede van de vernieuwing
van onderwijs, wetenschap en universitair bestel had gestaan, hobbelde zij
rond 1800 moeizaam achter de Europese ontwikkelingen aan, inclusief die
in het door het protestantse Noorden vaak zo achterlijk geachte Zuiden. Dat
is ook feilloos opgemerkt door de twee Franse ambtenaren die op 18 oktober
1810, al snel na de annexatie van het koninkrijk Holland bij Frankrijk, van de
Franse minister van Binnenlandse Zaken de opdracht hadden gekregen om
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een rapport over de staat van het onderwijs in de geannexeerde gebieden
van Nederland en Duitsland op te stellen en die enigszins vertrouwd waren
met de Nederlandse en Duitse cultuur, namelijk de befaamde dierkundige
Georges Cuvier (1769-1832), conseiller de l’Université, en inspecteurgeneraal François-Joseph-Michel Noël (1755-1841).12 Het rapport dat zij in
1811 over het ex-koninkrijk Holland publiceerden, na een uitvoerige rondreis
met persoonlijke inspectie van alle plaatsen van belang en gesprekken met
alle betrokkenen, ook in Franeker, was even vernietigend voor de staat van
het middelbaar en hoger onderwijs als het positief was over het nieuwe lager
onderwijsstelsel dat de Bataafse Republiek had ingevoerd. Het eerste was ‘audessous de toute critique’ (beneden alle kritiek), het andere ‘au-dessus de tout
éloge’ (boven alle lof verheven).
Alle rapporten van die jaren brengen als steeds weer terugkerend element
van kritiek de dichtheid van het academische netwerk in de Republiek naar
voren, oftewel het te grote aantal academische instellingen in dat per saldo
maar kleine land. Naar Europese maatstaven was dat netwerk inderdaad
bijzonder dicht. Alleen in het minder bevolkte Schotland met zijn vijf
universiteiten was het nog dichter, maar daar ontbrak de tweede laag van
het academisch onderwijs, die van de illustre scholen of athenea. Dat waren
semi-universiteiten zonder promotierecht (zoals in Amsterdam, Deventer,
Middelburg, Den Bosch en Maastricht), soms met alleen een eenvoudige
academische bovenbouw op de Latijnse school (in Dordrecht en Zutphen),
of een kleine reeks losse leerstoelen (in Rotterdam). Zij namen een deel
van het propedeutisch onderwijs voor hun rekening, waren een goedkope
oplossing voor ouders die niet rijk genoeg waren om hun kinderen naar een
universiteitsstad te sturen, en konden volstaan voor al diegenen die niet
wilden of hoefden te promoveren, zoals aanstaande predikanten of leraren.13
Daarnaast waren er in verschillende steden nog ‘professoren’ in medische
vakken of in de theologie buiten schoolverband; zij gaven de kandidaten of
geïnteresseerde burgers onderricht maar zeker bij de geleerde predikanten
ging het in nogal wat gevallen louter om een titel die hij had gekregen (of
bedongen) om niet naar elders te worden beroepen.
Samen met de vijf volwaardige universiteiten kwakkelden eigenlijk al die
instellingen al geruime tijd. De geleerde professoren en de deftige predikanten
hadden het hoog in hun sociale bol, maar studenten waren er nauwelijks
meer, zodat de student/docent-ratio in nogal wat gevallen minder dan 10 op
1 was. Volgens het rapport van Cuvier en Noël telde de Gelderse universiteit in
Harderwijk in 1811 in totaal 60 studenten, die van Franeker 75, het atheneum
van Deventer 26, de illustre school van Middelburg een vijftigtal. Het
atheneum van Amsterdam met 120 studenten en de academies van Utrecht
en Groningen met elk ruim 200 vormden de middenmoot. Leiden, de grootste
universiteit, bleef steken op 400 studenten in totaal, niet meer dan een grote
studierichting thans, en nog geen anderhalf procent van de stadsbevolking

Kaart 1: Voortbestaan, statusverandering of opheffing van de in 1790 in Europa actieve universiteiten en hogescholen
met promotierecht (naar Frijhoff, “Patterns”, p. 102).
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van Leiden.14 Cuvier en Noël telden twaalfhonderd studenten in totaal voor
de hele Republiek. Buitenlandse studenten waren er nauwelijks meer, met
uitzondering van wat gereformeerde Hongaren en een enkele Duitser. Alleen
in Leiden beliep hun aantal rond 1800 nog zo’n 12%, maar rond 1810 al niet
meer dan 5%.15
Met het middelbaar onderwijs, dat in de Republiek overigens tot het
hoger (want op de universiteit voorbereidend) onderwijs werd gerekend,
was het niet beter gesteld. Veel stadjes handhaafden rond 1800 tegen beter
weten in een pompeus als ‘Latijnse school’ gekwalificeerde instelling met
minder dan vijf leerlingen in totaal, waar de lokale predikant in deeltijd de
enige praeceptor en tegelijk rector was en aan alle ‘klassen’ les gaf, feitelijk
individueel onderwijs aan de weinige leerlingen die hij bovendien vaak ook
nog in de kost had. De Latijnse scholen waren inderdaad onwaarschijnlijk
klein: 15 leerlingen op 20.000 inwoners te Dordrecht, 130 leerlingen op
200.000 inwoners in Amsterdam. Alles bij elkaar niet meer dan 1501 leerlingen
in het hele gebied van het voormalige koninkrijk Holland, verspreid over 57
Latijnse scholen met in totaal 130 leraren.16 Inderdaad was het Nederlandse
middelbaar onderwijs niet alleen bijzonder elitair, als louter klassieke vorming
stond het ook haaks op de moderne opvattingen over kennis en vaardigheden
en over staat en burgerschap.17 Kortom, schreven Cuvier en Noël, de kwalijke
staat van de Latijnse scholen kwam van ‘leur peu de rapport avec les besoins
actuels du public’ (hun geringe aansluiting bij de huidige behoeften van het
publiek). De traditionele aanbodfinanciering zou, met andere woorden, door
vraagfinanciering moeten worden vervangen.
De Republiek kon uiteindelijk niet anders dan met de nodige vertraging
de Europese stroom volgen. Dat betekent niet dat de problemen van
het hoger onderwijs onopgemerkt waren gebleven, althans niet bij de
hervormingsgezinde patriotten. De patriotse rector van de Latijnse school
te Gouda, G.C.C. Vatebender (1758-1822), auteur van enkele opmerkelijke
hervormingsprojecten van het lager en middelbaar onderwijs in nationale zin,
pleitte in 1793 in zijn antwoord op een prijsvraag van het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap al voor één nationale universiteit.18 Ook anderen roerden zich,
onder wie Martinus van Marum (1750-1837), de kundige secretaris van de
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. Na de Bataafse Omwenteling
boog de Nationale Vergadering zich al spoedig over het probleem en sloot zich
bij de vertrouwde oplossingen uit de andere staten aan. In het eerste ontwerp
van een grondwet uit 1796, het Plan van Constitutie, werd voorgesteld alleen
de academie van Leiden op ’s lands kosten te handhaven, als een nationale
universiteit. De andere gewesten zouden vrij blijven hun eigen universiteit te
behouden, maar dan wel voor hun eigen rekening.19 Het Plan werd verworpen
bij referendum van 8 augustus 1797, maar nog in 1797 nam de Nationale
Vergadering een motie aan die naast de Leidse universiteit handhaving of
oprichting van nog drie andere “nationale academies” voorzag, namelijk in
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Groningen, Harderwijk en Breda, maar zonder promotierecht.20 Franeker en
Utrecht waren daarmee in principe al helemaal afgeschreven.
Maar vervolgens gebeurde er pas weer iets onder koning Lodewijk
Napoleon. In 1807 benoemde hij Johan Meerman (1753-1815) – ook een oudstudent van Göttingen – tot directeur generaal van openbaar onderwijs en
wetenschappen met het oog op een grondige reorganisatie van het middelbaar
onderwijs en het universitair bestel. Er kwamen weer een paar commissies.
De eerste, nog in 1807, zette weinig zoden aan de dijk. De tweede, waarin
twee geleerden van naam, de natuurkundige Jean-Henri van Swinden (17461823) en de jurist Johan Valckenaer (1759-1821), de eerste viool speelden,
publiceerde op 22 april 1809 een rapport waarin een poging werd gedaan om
het middelbaar en hoger onderwijs op een geheel nieuwe leest te schoeien.21
Er werd nu voor het eerst een duidelijke scheiding tussen het middelbaar
en het universitair onderwijs aangebracht, die impliciet ook de formule van
de illustre school als tussenschool onmogelijk maakte en een tijdbom legde
onder de athenea. De commissie uitte vooral stevige kritiek op het middelbaar
onderwijs, dat ze te elitair en hopeloos verouderd vond omdat juist die vakken
ontbraken die voor een goede opleiding in die tijd noodzakelijk werden
geacht, zoals de moderne talen, wiskunde, geschiedenis en aardrijkskunde.
Ook dit rapport bleef zonder gevolg. Het gros van de heersende klasse zag elke
verandering van het middelbaar en hoger onderwijs als een aanval op haar
cultuur, de gewesten wilden hun culturele autonomie niet kwijt, en de steden
verzetten zich heftig tegen elke van boven opgelegde verandering in het lokale
aanbod van voortgezet en hoger onderwijs. Eerst de Franse bezetter kon een
grondige modernisering doordrijven.
Toen in juli 1810 de Hollandse departementen bij het Franse keizerrijk
werden ingelijfd, was dat moment eindelijk gekomen. Bij keizerlijk decreet van
22 oktober 1811 werd het openbaar onderwijs in de Hollandse departementen
gereorganiseerd en op Franse leest geschoeid.22 In een brochure had de jonge
Groningse schoolopziener Th. van Swinderen (1784-1851) het Franse systeem
al met instemming tot in de details bekend gemaakt.23 Net als in Frankrijk ging
het er nu om zowel het onderwijssysteem als de verdeling van de instellingen
over het land ingrijpend te rationaliseren.24 Alle vijf gewestelijke universiteiten
(Leiden, Franeker, Groningen, Utrecht en Harderwijk) werden opgeheven.
Hetzelfde gold voor het zestal (niet eens allemaal bij naam genoemde) illustre
scholen en athenea dat in andere steden bestond en voor zover die nog
operationeel waren – want die van Rotterdam, Dordrecht en Zutphen waren
intussen al spookinstellingen geworden die wel professorstitels uitdeelden
maar slechts sporadisch studenten telden.
Al die instellingen werden vervangen door en ondergebracht in twee
académies, namelijk die van Leiden en Groningen. Académies in Franse zin
waren geen instellingen, zoals de oude universiteiten (die in de Germaanse
landen naar humanistisch model ook ‘academies’ werden genoemd),
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maar bestuurlijke ressorts waarbinnen het onderwijs van hoog tot laag op
samenhangende wijze georganiseerd werd onder leiding van een recteur (die
meer een ambtenaar was dan rector van de universiteit). Binnen de nieuwe
académies bleven in de steden Leiden en Groningen losse faculteiten op
universitair niveau functioneren. Onder die academische instellingen waren
in Leiden, Utrecht en Groningen lycées gepland. Later werd daar nog een lycée
te Amsterdam aan toegevoegd, dat de plaats innam van de école secondaire die
Amsterdam was toegedacht ter vervanging van het opgeheven atheneum.25
Ook Deventer zou zo’n école secondaire krijgen in plaats van haar atheneum.
Lycées waren toeleveringsscholen op ons hoog-niveau, maar met verplicht
internaat. Vooral aan dat laatste was het Franse bestuur erg gehecht om de
leerlingen moreel en politiek te kunnen vormen, maar het vormde een steen
des aanstoots voor de Noord-Nederlandse burgerij.
De universiteiten van Franeker en Harderwijk werden daadwerkelijk
gesloten, Franeker op 31 december 1811 en Harderwijk op 28 september 1812.
Het onderwijs aan de opgeheven universiteiten werd gestaakt, in Harderwijk
op 13 juni 1812.26 Alle steden riepen om compensatie voor dat verlies,
te beginnen met een lycée. Maar compensatie werd maar mondjesmaat
gegeven; de staatskas was gewoon leeg. De professoren werden feitelijk aan
hun lot overgelaten en de inning van de nog verschuldigde traktementen
werd een lijdensweg. Omdat de Fransen vanouds bijzonder laks van betalen
waren, konden de ontslagen professoren, volgens een klacht die gouverneurgeneraal Lebrun, hertog van Plaisance, in mei 1813 aan de keizer stuurde, niet
anders dan hun spullen naar de lommerd brengen om te kunnen overleven.27
In Harderwijk herleefde de academische wereld een kort moment als
atheneum, van 1815 tot 1818, in Franeker nog een paar decennia langer, tot
1843. De laatmiddeleeuwse Catharinakapel te Harderwijk, waarin de colleges
waren gegeven, werd eerst een lokale spinschool voor de armen. In 1843 kreeg
Harderwijk van het rijk ter compensatie het Koloniaal Werfdepot en werd de
kapel militair magazijn, later militaire bakkerij, en van 1913 tot 1962 diende ze
weer als katholieke kerk.28 Zo was de cirkel rond.
Ook de opheffing van illustre of gespecialiseerde scholen kon leiden tot
lokale paniek. Toen de landelijke genieschool in 1805 uit Zutphen vertrok
en naar Amersfoort werd verplaatst, vocht de lokale elite bij de voortaan
centrale overheid om compensatie, mede omdat de zieltogende illustre
school inmiddels ook al geen toekomst meer was beschoren. Het voorstel
was om in die garnizoensstad de eerste veeartsenijschool van de Bataafse
Republiek op te richten, vooral ten behoeve van de paarden van de cavalerie.
De Zutphense lobby werkte hard en efficiënt maar het duurde tot april 1813
voordat Napoleon een decreet uitvaardigde waarbij in Zutphen een van de
drie veeartsenijscholen van zijn keizerrijk werd opgericht.29 Toen de Fransen
een paar maanden later met de staart tussen de benen vertrokken, was ook
die illusie voorbij. De Veeartsenijschool ging enige tijd later naar Utrecht – een
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voorspelbare locatie, want intussen was het tij voor de kleinere steden gekeerd
en werden universiteiten en soortgelijke instellingen van meer algemeen
belang bij voorkeur in grote steden geplaatst.
Dreigende of daadwerkelijke opheffing van instellingen van hoger
onderwijs vormde een gevoelige aanslag op het stedelijke imago. De lokale
overheid schreeuwde dan moord en brand omdat er arbeidsplaatsen verloren
gingen en de stad haar intelligentsia dreigde te verliezen, de middenstand
treurde luid om de gederfde inkomsten en de stad in haar geheel zag zich
geamputeerd van een instelling die bijna overal als een belangrijke dimensie
van de lokale identiteit werd gezien. De opheffing van een universiteit
betekende ook dat de stad het predicaat ‘universiteitsstad’ moest prijsgeven.
Haar identiteit was daardoor naar buiten des te meer bepaald naarmate de
stad kleiner was en dus meer op die bijzondere identificatie was aangewezen.
Was de Leidse universiteit opgeheven, dan resteerde daar altijd nog de
industrie; Utrecht en Groningen bleven ook zonder universiteit ene regionale
hoofdstad en centrum van gewestelijk bestuur, en residentiesteden met een
hofcultuur, garnizoens- en vestingsteden, koopsteden en industriesteden
konden zich per saldo zelf wel redden.
Maar Franeker en Harderwijk hadden in feite weinig tot niets om op terug
te vallen. Een te kleine marktfunctie, te weinig residentiële aantrekkingskracht
voor de aristocratie, en in Harderwijk was de Hanze al weer bijna twee eeuwen
dood. Ook grotere steden kenden dat probleem. Middelburg probeerde
herhaaldelijk haar spichtige illustre school universitair aanzien te geven,
tot in de Franse tijd toe.30 Ook Deventer koesterde haar atheneum als een
identitaire instelling van de stad. De definitieve opheffing daarvan in 1878
was niet alleen een gevoelige klap voor het stedelijke prestige maar betekende
tegelijk het eind van een lange reeks cultuurdragers die actief waren in het
stedelijke leven: Deventer was vanaf dat ogenblik een stad van ondernemers,
handel en nijverheid, niet meer van cultuur.31
Het keizerlijke decreet van 1811 kwam in feite neer op een regelrechte
kaalslag en ontnam verscheidene grote en middelgrote steden de mogelijkheid
de jeugd ter plaatse van enig propedeutisch onderwijs te verzekeren. Daarmee
ging het lijnrecht tegen de eeuwenoude Nederlandse traditie van locale
cultuurbevordering en opvoeding in. Er was dan ook heel wat gekissebis
aan voorafgegaan. De lokale overheid was meestal uit op handhaving van
alle onderwijsmogelijkheden ter plaatse, in welke formule dan ook. Maar de
Franse departementsprefecten namen ten aanzien van het hoger onderwijs
een minimalistische en afwijzende positie in, terwijl zij zich veel soepeler
opstelden bij de vraag naar middelbaar onderwijs.
Zo schreef Antoine de Celles (1779-1841), prefect van het departement
Zuiderzee (ongeveer huidig Noord-Holland plus het oude gewest Utrecht),
dat het in Haarlem geplande lycée overbodig was omdat die van Leiden,
Amsterdam en Utrecht, die in feite het hoger onderwijs voortzetten dat
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vroeger in die steden werd gegeven, voor de onderwijsvraag van zijn
departement volstonden.32 En de prefect van de Monden van de IJssel zag
van een lycée in zijn hoofdstad Zwolle af omdat er al een école secondaire de
rang supérieur in Deventer was gepland – overigens een beslissing waartegen
hij tezelfdertijd protest aantekende omdat dit een verlaging in rang van
het voormalige atheneum betekende.33 De prefect van Friesland vroeg in
april 1812 daarentegen tevergeefs om een lycée de troisième rang voor de
voormalige universiteitsstad Franeker.34
De municipaliteit van Rotterdam, in grootte de tweede stad van het
land, wilde een lycée in plaats van de geplande école secondaire, en stelde
voor een hoogleraar van de zojuist opgeheven illustre school tot hoofd van
die instelling te benoemen.35 In de andere belangrijke steden zouden écoles
secondaires worden opgericht waarin de oude Latijnse scholen zouden worden
opgenomen. Sommige prefecten aarzelden om de grootscheepse hervorming
van het middelbaar en hoger onderwijs waarin het keizerlijke decreet voorzag
onvoorwaardelijk te omarmen. Ze stelden voor de bestaande Latijnse scholen
eenvoudig te handhaven en er slechts de nieuwe naam uit het decreet aan te
geven. Zo wenste de prefect van Bovenijssel, R.L. van Andringa de Kempenaer
(1752-1813), zoveel mogelijk Latijnse scholen te behouden omdat ze ‘van
groot nut zijn voor de eerzame burgers die niet welgesteld genoeg zijn om hun
kinderen naar elders te sturen; trouwens, het zijn echte kweekscholen voor de
geestelijkheid van de onderscheiden gezindten’.36 Zoals zijn Friese ambtsgenoot
de ex-universiteit van Franeker tot lycée had willen verheffen, stelde hij voor
aan die van Harderwijk de status van école secondaire te verlenen.
Dat Friesland en meer in het bijzonder de Noordelijke Nederlanden zolang
aan die rationaliseringsgolf ontsnapten, was in Europees perspectief eerder
uitzonderlijk dan normaal. Het kwam voort uit het rabiate particularisme
van de steden en gewesten van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën,
waar alles wat met de interne politiek te maken had, inclusief het universitair
bestel, geheel en uitsluitend aan het gewestelijk of stedelijk bestuur bleef
voorbehouden, zonder dat de Staten-Generaal daar op landelijk niveau iets
over te vertellen hadden. Ondanks de claims van de keizer op universitaire
prerogatieven heerste in de Duitse landen in feite dezelfde situatie. Wel
hadden sommige staten van het Duitse Rijk en de Oostenrijkse erflanden een
omvang die de gehele Noord-Nederlandse Republiek overschreed. Maar ook
daar had elke vorst zijn eigen universiteit of gymnasium academicum, en bij
de heersende Kleinstaaterei waren die rond 1800 nogal eens onbeduidender
dan de toch al niet erg glorieuze gewestelijke academies van Franeker en
Harderwijk met hun studentenbestand van minder dan 75 studenten jaarlijks
in de vier faculteiten tezamen, of, zoals een jaar in Deventer het geval was, van
zeven studenten voor zeven professoren, dus één op één.
Dat gold bijvoorbeeld voor de kleine protestantse universiteiten van
Rinteln en Helmstedt die door koning Jerôme Bonaparte van Westfalen in
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1809 werden opgeheven, en voor die van Altdorf bij Neurenberg die bij het
‘grosse Universitätssterben’ van 1809 eveneens verdween. Zelfs de aloude
universiteit van Keulen uit 1388, ooit de belangrijkste van Noordwest-Europa
en in het bijzonder voor de Nederlanden, ontsnapte in 1798 niet aan de
Franse hervormingsrage. Ze werd zonder pardon opgeheven en eerst in 1919
weer hersteld. De eveneens katholieke universiteit van Fulda werd in 1803
door nota bene de prins van Oranje gesloten die daar toen de lokale heerser
was, en kreeg pas in 1978 haar universitaire status terug. In de tussentijd
functioneerde ze als seminarie. Zo ging het ook in Münster na de opheffing
van de universiteit in 1818, maar daar keerde het promotierecht al in 1877
weer terug.
Dichter bij huis zorgde de kaalslag voor de ondergang van de protestantse
en katholieke gymnasia academica of illustre scholen van Hamm, Meurs
in 1795, Düsseldorf in 1805, Emmerik, Steinfurt en Lingen in 1811, Hanau
in 1812, Herborn in 1817. Herborn, een schepping van de Nassaus en een
voorbeeld voor Franeker, had in de late zestiende en de zeventiende eeuw
een tijd lang een sturende rol gespeeld in het hoger onderwijsveld en zelfs
in de wetenschapsgeschiedenis.37 Maar al die instellingen sleepten nu
hun bestaan voort bij de gratie van kleine, specifieke doelgroepen, lokale
minderheidskerken of regionale bestuurscoterieën. Vaker nog hingen zij
eenvoudig af van de lokale vorst. Die had zijn Familienuniversität opgebouwd
rond een klein netwerk van cultureel en bestuurlijk actieve families waaruit
zowel de studenten als de professoren en zijn raadslieden kwamen. Hij had
ze nodig voor de beheersing van zijn land door een elite met een sterke
sociale cohesie en een intellectuele focus die op zijn belangen gericht stond.
Zulke instellingen stierven een zachte dood toen de vorst verdween of de
elites afhaakten, dus toen de katholieken uit de Republiek Emmerik niet
meer nodig hadden, de gereformeerden het zonder Lingen konden stellen,
en de luthersen Wittenberg te ver van hun bed vonden. De universiteit van
Duisburg rekte, net als Harderwijk dat voor de Westfaalse juristen had gedaan,
haar bestaan vooral als promotieuniversiteit voor medici, met name uit de
nabije Nederlanden. Ook die rol raakte uitgespeeld toen de inhoudelijke eisen
strenger werden en een nationale beroepsopleiding voor de professionals
regel werd. In 1804 werd ze bij Pruisisch decreet opgeheven.38
Slotbeschouwing
Franeker was dus bepaald niet de enige universiteit in Europa die in de
Revolutiedecennia werd gesloten, om in 1843 ook nog haar gereduceerde status
van atheneum te verliezen. Het was zelfs een van de laatste in een lange reeks.
Het politieke particularisme van de oude Republiek heeft de Nederlandse
universiteiten lange tijd beschermd tegen de golf van inhoudelijke kritiek en
institutionele vernieuwing die in de centraal geleide staten van Europa al veel
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langer woedde en het hele hoger onderwijssysteem daar grondig innoveerde.
Victor Amadeus van Savooie, Frederik de Grote van Pruisen, Jozef I van
Portugal, Karel III van Spanje, Maria Theresia en Jozef II van Oostenrijk en
Catherina de Grote van Rusland zijn even zoveel voorbeelden van verlichte
vorsten die dank zij hun intelligente en daadkrachtige ministers door de
achttiende eeuw heen met succes een reorganisatie van hun universitair
bestel bewerkstelligden. Humboldt’s universiteit in Berlijn (1810), die door een
nieuwe didactische combinatie van onderwijs en onderzoek de vernieuwing
van de academische geest belichaamde en daarmee de inhoudelijke
ontwikkeling een nieuwe impuls gaf, was zelfs al opgericht toen die van
Franeker nog moeizaam voortmodderde. Naast opheffing of statuswijziging
van de andere universiteiten, illustre scholen en athenea in Nederland zelf,
vond rond 1800 bijna overal in Europa een grootscheepse reorganisatie
van het hoger onderwijs plaats, soms veel radicaler, zoals in Portugal onder
minister Pombal (1699-1782), in de Oostenrijkse landen onder keizer Jozef II,
in het revolutionaire maar ook het bonapartistische Frankrijk, of in 1807 in
Spanje onder minister José Antonio Caballero (1754-1821), waarbij maar liefst
een tiental kleinere universitaire instellingen voorgoed verdween.
De visitaties, reformaties, reorganisaties en uiteindelijk opheffingen van
vele instellingen van hoger onderwijs moeten we in het raam van de verlichte
pogingen tot rationalisering van het onderwijsbestel zien. Ze vormen het
antwoord op de nieuwe wens om de universiteit te gebruiken om niet alleen
nuttige maar ook actief werkzame burgers te kweken, het niveau van de
beroepsuitoefening te verhogen en zowel de structuur als het aanbod en
de inhoud van het hoger onderwijs te moderniseren. Vandaar een dubbele
operatie, die we inderdaad als verlichte kaalslag kunnen kenmerken. Kaalslag,
want veel wat overbodig was werd gesloten of opgeheven – al moeten we
niet vergeten dat zich naast die kaalslag tegelijk een grote scheppingsdrang
van nieuwe instellingen deed gelden, vaak een diepgaande hervorming van
wat overbleef, soms ook een emancipatie uit het verouderde, vastgelopen
of dichtgeslibde universitair bestel. Dat leidde in het bijzonder tot de
oprichting van allerlei vormen van hoger beroepsonderwijs naast de oude
universiteiten, maar soms al spoedig ook weer daarbinnen. Er bestonden al
militaire academies. Daarbij kwamen nu ingenieursopleidingen, landbouw-,
bosbouw- en mijnbouwscholen, handelshogescholen, bestuursopleidingen,
academies voor chirurgie, farmacie en veeartsenij (diergeneeskunde),
academies voor vrije kunsten en architectuur, en hogescholen voor moderne
en oosterse talen.39
Er kan minstens een tiental motieven worden aangegeven die de grondige
herstructurering van het universitair bestel in de anderhalve eeuw tussen 1700
en 1850 verklaren, en die tevens rekenschap geven van het soms grote verschil
in fasering tussen de verschillende landen. De reorganisatie beantwoordde
op de eerste plaats aan externe criteria, zoals bezuinigingsoverwegingen

verl ichte kaal sl ag i n e uro p a ?

39

en herziening van de verhouding tussen publieke en private financiering;
herschikking van het institutionele netwerk; rationalisering van het aanbod
aan hoger onderwijs en verplaatsing van universiteiten naar nieuwe culturele
of politieke centra dichter bij de feitelijke macht, soms ook schaalvergroting.
De institutionele herschikkingen leidden soms tot upscaling van athenea, maar
ook tot downscaling van universiteiten, naast de opkomst van nieuwe typen
van hoger onderwijs, zoals speciale scholen, academies, beroepsopleidingen,
seminaries, enzovoorts.
Een belangrijk element is de maatschappelijke herpositionering.
Universiteiten hebben voortaan een bloeiende, pro-actieve culturele context
nodig. Student en professor willen niet langer de rust van een kleine stad
of het platteland maar zoeken studie in een drukke stad, waar de brede
academische vorming aansluit bij de urbane cultuur (Bildung) en waar tegelijk
een actieve beroepenmarkt bestaat. Bij de bestuurders groeit de zekerheid
dat een universiteit een belangrijk politiek voedings- en sturingsinstrument
voor de overheid kan zijn en dus bij uitstek een attribuut van de hoofdstad
is. Leeuwarden had als gewestelijke hoofdstad dat argument al eerder tegen
Franeker in stelling gebracht, overigens tevergeefs; Nijmegen dat zich als
hoofdstad van Gelderland beschouwde was steeds jaloers geweest op de
universiteit van Harderwijk waarvan het de gewestelijke status eigenlijk niet
wilde erkennen, en Leiden was vanaf het eerste begin bang voor de ambities
van Amsterdam en zelfs Den Haag. Al in de achttiende eeuw waren diverse
universiteiten uit kleine landsteden naar regionale hoofdsteden of hun
onmiddellijke nabijheid verplaatst, maar rond 1800 zindert het overal. De
nationale en gewestelijke hoofdsteden van Europa krijgen de een na de ander
hun eigen volwaardige universiteit: Berlijn in 1810, Warschau 1817, Barcelona
1821 (door terugkeer uit Cervera), Madrid 1822, München 1826, Londen 1826,
Helsinki 1828, Brussel 1834, Bern 1834, en tenslotte Amsterdam in 1877.
Er waren ook sterke interne motieven, zoals een betere inhoudelijke
aansluiting van het hoger onderwijs zelf bij de arbeidsmarkt voor
hoger opgeleiden, in het bijzonder academici, diversificatie van het
onderwijsaanbod, nieuwe inzichten in de samenhang tussen onderwijs
en onderzoek (Humboldt) en de voorwaarden voor kwaliteitsverbetering
daarvan, opkomst van nieuwe disciplines en faculteiten, opwaardering van
allerlei vormen van hoger beroepsonderwijs tot semi-academisch niveau,
de ontkoppeling van het kerkelijke en het politieke leven en toezicht door de
scheiding van kerk en staat, enzovoorts. De universiteit verandert van functie:
van een diplomafabriek wordt ze een wetenschapsinstelling. Onderwijs wordt
voortaan gezien als een publiek goed, en de onderwijsinstelling niet langer als
een corporatie met haar eigen interne logica maar als een instrument van de
in principe neutrale staat.
Sommige van die motieven leidden overigens niet tot uitbreiding maar
juist tot doelbewuste beperking van het aanbod. De contractie van het bestel
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werd, zoals gebruikelijk in overheidsvertogen, gelegitimeerd met schijnbaar
zakelijke argumenten: er moest bezuinigd worden (denk aan het Franeker
Plan van Menage van 1774), niet alle wetenschap was even nuttig, de stroom
studenten kon best wat kleiner want ze werden toch maar werkeloos,
enzovoorts. In werkelijkheid zat achter die zakelijke motivering veel angst en
emotie verborgen: angst voor roerige, parasiterende intellectuelen die door
de macht van hun pen een gevaar voor de maatschappelijke stabiliteit zouden
kunnen worden, en angst dat uit zulke sociale ontevredenheid politieke
spanningen zouden voortkomen die tot omverwerping van het heersende
regiem konden leiden – de these van de Überfüllung (het teveel aan academici)
of de intellectuels frustrrés, de gefrustreerde broodschrijvers die door hun
rancuneus geschrijf de Revolutie over Frankrijk hadden uitgestort.40
Was dat alles, en vooral die voor kleinere steden zo funeste kaalslag, nu de
schuld van de revolutionairen? En van de Verlichting? Het is wel zeker dat de
protagonisten en navolgers van de Verlichting in het (hoger) onderwijs een
van de sleutels tot de vorming van een nieuwe maatschappij zagen, en soms
ook van een nieuwe mens. Academisch Europa zag er na 1815, en zeker toen
de vernieuwingsgolf rond 1850 haar kruissnelheid had bereikt, inderdaad
totaal anders uit dan anderhalve eeuw eerder. De institutionele continuïteit
van veel gespaarde universiteiten verborg bovendien een grondige interne
hervorming van het systeem. Tenslotte betekende ze een gevoelige aanslag
op de lokale economie en het sociale en culturele klimaat van vele door
opheffing van hun academie getroffen kleinere steden in Europa. Sommige
wisten van de overheid compensatie te krijgen, maar voor de meeste werd
de voormalige universiteit een ‘plaats van herinnering’ en intellectuele
nostalgie. Universiteiten werden voortaan erkend als plaatsen van vorming
van een culturele en politieke elite; ze konden en mochten dan ook niet langer
beschutte schuilplaatsen voor persoonlijke vorming in de schaduw van de
grote wereld zijn maar moesten actief deelnemen aan politiek en cultuur van
de nieuwe maatschappij. Daarvoor bleek Franeker in 1811 helaas te klein.41

l
Noten
1 Zie meer in het algemeen voor deze problematiek: Willem Frijhoff, De mist van de
geschiedenis. 2 Zie voor een algemeen beeld, waaraan ook de volgende voorbeelden zijn
ontleend: Frijhoff, ‘Patterns’; Charle, ‘Patterns’. Gegevens over afzonderlijke universiteiten
in: Jílek (red.), Historical Compendium of European Universities. Voor de Duitse landen:
Boehm en Müller, Hermes Handlexikon, en voor een compleet repertorium met inbegrip
van de gymnasia academica en athenea: Godmann, Verzeichnis der Hochschulen. 3 Van
Winter, Hoger beroepsonderwijs avant-la-lettre. 4 Marino, Praeceptores Germaniae? Zie
voor Duitsland verder: Handbuch der Deutschen Bildungsgeschichte, Bd. II en Bd. III. 5
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Over de Nederlanders te Göttingen zie: Frijhoff, La Société néerlandaise et ses gradués,
112-113. Voor een concreet voorbeeld: Evers, De vormingsjaren van A.C.W. Staring.
6 Rubio y Borras, Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera; Folch, La
Universitat de Cervera. 7 Roggero, Il sapere e la virtù. 8 Zie voor Frankrijk: Verger (red.),
Histoire des universités en France. En voor de Revolutietijd in het bijzonder Julia, Atlas de
la Révolution française. Tome 2. Voor de afzonderlijke instellingen de notities in: Guenée,
Bibliographie de l’histoire des universités françaises, en voorts de lopende Bibliographie
de l’histoire de l’éducation. 9 Wangermann, Aufklärung und staatsbürgerliche Erziehung.
10 Leyder, ‘Pour le bien des lettres et de la chose publique’. 11 Aubert, De Universiteit
te Leuven, 1425-1975. 12 Cuvier en Noël, Rapport sur les établissements d’instruction
publique. Vgl. Bolkestein, De voorgeschiedenis van het Middelbaar Onderwijs, 85-95.
13 Frijhoff, ‘L’École illustre’. 14 Frijhoff, La Société néerlandaise et ses gradués, 280. 15
Zoeteman-Van Pelt, De studentenpopulatie van de Leidse universiteit, 253. 16 Eenige
hoofdstukken, 139; Frijhoff, ‘Van onderwijs naar opvoedend onderwijs’; id., ‘Crisis of
modernisering?’, kaart 1 (p. 40). Zie voor de departementen bezuiden de Waal de
statistieken uit het jaar XIII in: Parijs, Archives Nationales, F17 1367. 17 De Hollandse
schoolorde was al bijna twee eeuwen oud! Kuiper, De Hollandse `Schoolordre’. 18
Bolkestein, De voorgeschiedenis, 15-21. Over Vatebenders onderwijsideeën: Frijhoff,
‘Valeurs militaires, élites civiles, sciences exactes’. 19 Plan van Constitutie, 1796, 110-112,
titel 8, 2e sectie, art. 711-724; afgedrukt in: De Gou, Het Plan van Constitutie van 1796,
340-341. 20 Van den Eerenbeemt, ‘Universitair onderwijs in Brabant’. 21 Parijs, Archives
Nationales, AFIV 1816, pièce 13: Mémoire sur les Universités, en rapport avec tout le
système de l’instruction publique et tous les établissements qui y tiennent directement
ou indirectement (ondertekend te Amsterdam, 21 april 1809). Nederlandse tekst:
Nationaal Archief, Staatssecretarie van koning Lodewijk, inv. nr. 249, exh. 26 juli 1809.
Zie Bolkestein, De voorgeschiedenis, 55-77; Frijhoff, La société néerlandaise et ses gradués,
21-23. Voor het hele proces: Van der Burg, Nederland onder Franse invloed, en voor de
latere geschiedenis: Wachelder, Universiteit tussen vorming en opleiding. 22 Minuut van
het decreet, correspondentie e.a. in Parijs, Archives Nationales, F17 1576. Nederlandse
tekst in: Molhuysen, Bronnen voor de geschiedenis van de Leidsche universiteit VII, 97*99*, nr. 1187. 23 Van Swinderen, Beknopte beschrijving. 24 Vgl. Compère, Du collège au
lycée, 144-147; voorts de betrokken artikelen in Tulard (red.), Dictionnaire Napoléon,
die echter weinig tot niets over de geannexeerde departementen melden. Voor
Nederland: Frijhoff, ‘Onderwijshervorming in de Franse Tijd’. 25 Over het ‘lycée à ériger’
te Amsterdam, zie de aantekeningen van inspecteur-generaal Adriaan van den Ende in:
Parijs, Archives nationales, F17 1576. Dat lycée staat niet in het decreet van 22 oktober
1811, maar wel in verschillende stukken uit 1813: ibid., F17 1579. Blijkens Nationaal
Archief, Binnenlandse Zaken 1796-1813, inv. nr. 1201 (Van den Ende aan baron
d’Alphonse, 11 augustus 1813) was intussen een akkoord bereikt: de école secondaire
zou lycée worden, waarnaast in de stad een of meer collèges zouden mogen bestaan.
Bij decreet van 26 april 1810 was al een lycée in Den Bosch gepland, maar dat lag toen
buiten het koninkrijk Holland, in de académie van Brussel: Parijs, Archives Nationales,
F17 1576; Van Swinderen, Beknopte beschrijving, 51. 26 Idenburg-van Heukelom, ‘De
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laatste jaren der Hoogeschool van Harderwijk’. Over Harderwijk voorts: Bots e.a. (red.),
Het Gelders Athene. 27 Parijs, Archives Nationales, AFIV 1725. 28 De Jong, ‘De gebouwen
van de Gelderse Academie’. 29 Frijhoff, ‘Een weinig bekend hoofdstuk’. 30 Frijhoff,
‘Zeelands universiteit’. 31 Slechte, Geschiedenis van Deventer II, 599. 32 Nationaal
Archief, Binnenlandse Zaken 1796-1813, inv. nr. 1115, exh. 7 sept. 1812; Parijs, Archives
nationales, F17 1579, ongedateerd klad van een brief van Van den Ende. 33 De prefect
van de Monden van de IJssel aan baron d’Alphonse, 15 febr. 1812 (Nationaal Archief,
Binnenlandse Zaken 1796-1813, inv. nr. 1114) en 18 maart 1812 (ibid., inv. nr. 1115). 34
De prefect van Friesland aan baron d’Alphonse, 19 april 1812: ibid. Adriaan Camper
(1759-1820) had daarvoor al uitvoerig gelobbyd ter compensatie voor het verlies van
de academie. 35 De maire van Rotterdam aan Louis de Fontanes, grootmeester van de
keizerlijke universiteit, 9 mei 1812: Parijs, Archives Nationales, F17 1576. 36 ‘…qui sont
de grande utilité pour les honnêtes bourgeois dont la fortune médiocre leur empêche
d’envoyer leurs enfants ailleurs, surtout ces écoles sont des pépinières du clergé des
différents cultes’, aldus prefect Andringa de Kempenaer aan baron d’Alphonse, 15 nov.
1811: Nationaal Archief, Binnenlandse Zaken 1796-1813, inv. nr. 1114 (Bolkestein, De
voorgeschiedenis, 93). 37 Menk, Die Hohe Schule Herborn. 38 Geuenich en Hantsche
(red.), Zur Geschichte der Universität Duisburg. 39 Zie voor het nieuwe aanbod in enkele
grote steden in het Duitse Rijk: Frijhoff, ‘Patterns’, 60, tabel 2.1. 40 Zie hiervoor Frijhoff,
‘Graduation and careers’ en de vele publicaties van Robert Darnton in die zin. 41 Vgl. ook
Frijhoff, ‘De Franeker akademie tussen bloei en ondergang’, en de bijdragen in Jensma,
Smit en Westra (red.), Universiteit te Franeker 1585-1811.
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Dalende studentenaantallen en de ondergang van
de Franeker academie
P.A.J. CALJÉ

In 1809 maakte de Groningse alumnus en latere hoogleraar Theodorus van
Swinderen met enkele medestudenten een voettocht naar Duitsland. Hij
wilde onder meer te weten komen hoe het met de kwaliteit van de Duitse
universiteiten gesteld was. Zo trokken zij naar Bentheim. Bentheim had weliswaar geen universiteit, maar wel het beroemde Gymnasium Academicum
te Steinfurt, het Arnoldinum, dat in het verleden grote geleerden had voortgebracht en waar beroemde hoogleraren hun universitaire loopbaan waren
begonnen. In zijn hoogtijdagen kon het zich met vele universiteiten meten. Zij
troffen daar in 1809 louter ontdane professoren aan. Van Swinderen schrijft in
zijn dagboek: “De Professoren, die nog van landswege betaald worden, verzekerden ons, dat zij sedert geruime tijd het genoegen hadden moeten missen
van toehoorders te hebben.”1 Dit was geen grond tot voortbestaan en in 1811
werd de oude hogeschool, net als Franeker, dan ook opgeheven. Franeker en
Steinfurt waren slechts twee van de vele hogescholen, die in deze periode verdwenen. Nu is het begrip universiteit in de vroegmoderne periode complex.2
Soms werden er ook athenea en Illustre Scholen als Steinfurt onder begrepen,
die wel de indeling in faculteiten en delen van het onderwijs als dat de reguliere universiteiten verzorgden, maar niet het recht hadden graden te verlenen. Universiteiten in strikte zin waren universiteiten die, zoals Franeker,
wel het ius promovendi bezaten. Beide types stonden rond 1800 onder grote
druk. In 1789 waren er in Europa 143 universiteiten in strikte zin, in 1815 nog
maar 83.3 Het voorbeeld van Steinfurt is extreem, maar het geeft goed aan dat
dalende studentenaantallen daar een rol bij konden spelen. In het geval van
de ondergang van Franeker was dat niet anders. Ik wil in deze bijdrage het
probleem van de dalende studentenaantallen van Franeker in de achttiende
eeuw aan de orde stellen in relatie tot de ondergang van de academie.
De functieverandering van de universiteit in de achttiende eeuw
Dat de studentenaantallen in Franeker in de achttiende eeuw daalden is een
evidentie, die door het Album Studiosorum meteen bevestigd wordt (grafiek
1). Na het hoogtepunt rond 1660 met zo’n 120 inschrijvingen in het Album
Studiosorum ofwel immatriculaties daalden deze tot zo’n 20 per jaar rond
1800. En er waren nog dramatischer jaren: in 1798 en 1804 treffen we maar 14
immatriculaties in het Album aan. Alle betrokkenen, de curatoren, de hoogleraren en de stadhouder, tilden zwaar aan deze feiten. Ook latere historici
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Grafiek 1: Immatriculaties in Franeker volgens het Album Studiosorum in
gemiddelden per jaar.

zoals Boeles en alle volgende auteurs memoreren het feit van de dalende studentenaantallen prominent in hun beschouwingen over de geschiedenis van
de Franeker universiteit.
Het probleem is echter dat grafieken als deze op zich nog niet veel zeggen.
Sinds een jaar of dertig weten we (onder andere door het werk van Frijhoff
en Chartier) dat de Europese universiteit in de achttiende eeuw van functie
veranderde.4 Van een brede humanistische universiteit, waar studenten uit
heel Europa wat vorming kwamen opdoen veranderde de universiteit in een
elitairder, diplomagericht instituut, dat steeds meer voornamelijk studenten
uit de eigen natie en streek bediende. De vormende waarde van het Latijnse
onderwijs werd minder gewaardeerd. De leerlingenaantallen van Latijnse
scholen nam sterk af, terwijl die van het Franse onderwijs navenant stegen5.
Wie zich in de achttiende eeuw aan de universiteit inschreef, ging het veel
sterker dan in de zeventiende eeuw om de bul met zijn civiel effect en maatschappelijke status. Daarnaast raakte de peregrinatio academica in onbruik,
zowel door het einde van de religieuze vervolgingen als door de universiteitsstichtingen in landen met een eerder beperkte universiteitsdichtheid. Vooral
de stichting van nieuwe en modern opgezette universiteiten in Duitsland,
waarvan die in Halle de eerste was (1693), deed de grote stroom Duitse studenten, die in de zeventiende eeuw nog naar Nederland kwam, sterk afnemen. Doordat de buitenlandse studenten wegbleven daalden de studentenaantallen.
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Uit dalende studentenaantallen bij één universiteit in de achttiende eeuw
kan men daarom niet zonder meer tot verval van die instelling besluiten – de
universiteit veranderde van functie, en die functieverandering impliceerde
simpelweg minder immatriculaties. Bovendien leidde die functieverandering
tot een ander studiegedrag, die de simpele longitudinale grafieken als deze
tot optisch bedrag maken. In de zeventiende eeuw was het verblijf aan de universiteit veel vluchtiger: studenten kwamen een jaartje, volgden wat colleges
en vertrokken weer. In de achttiende eeuw schreven zich dan wel veel minder
studenten in, maar die er kwamen bleven veel langer, ook al omdat het halen
van de bul belangrijker werd. Achter elke student die zich in de zeventiende
eeuw in het Album Studiosorum inschreef, zaten minder studenten die daadwerkelijk rondliepen op de universiteit dan in de achttiende eeuw. Op basis
van de weinige recensiegegevens die we van de diverse Nederlandse universiteiten hebben, kan men opmaken dat in de zeventiende de gemiddelde verblijfsduur aan de universiteit 2,7 jaar was, in 1755 4,3 jaar en in 1780-90 4,4
jaar.6 Een grafiek van het aantal immatriculaties vertekent in dit opzicht dus
het beeld. Het simpele feit van de absolute daling van het aantal immatriculaties is dus niet voldoende verklaring voor het verval van Franeker. We moeten
de zaak relatief bekijken – waarom overleefde Franeker de functieverandering van de universiteit niet, en haar noordelijke concurrent Groningen wel?
In de negentiende eeuw zou er maar plaats voor één noordelijke universiteit
zijn, en zelfs dat maar nauwelijks. Tussen 1840 en 1876 heeft het voortbestaan
van die ene overgebleven noordelijke universiteit steeds ter discussie gestaan,
voornamelijk omdat de studentenaantallen in Groningen sterk terugliepen.
De vraag, waarom Groningen wel, en Franeker niet overleefde, moet daarom
primair vanuit het verloop der studentenaantallen beantwoord worden.
Bronnenproblemen
Voor we aan die vraag toekomen moeten echter eerst de bronnen besproken
worden, die ons voor het beantwoorden daarvan ten dienste staan. Die zijn
namelijk niet onproblematisch. Van beide universiteiten zijn zowel het Album
Promotorum als het Album Studiosorum in gedrukte vorm beschikbaar. Vooral het Franeker Album Promotorum heeft een slechte reputatie. Dit is vrijwel
meteen na publicatie vrij vernietigend besproken door Theo Veen. Hij vond
de uitgave slordig, maar meende vooral dat het Album Promotorum grote
lacunes bevatte. Veen suggereerde dat de werkelijke cijfers ‘hoger, misschien
zelfs veel hoger’ uit zouden vallen, maar wilde niet zeggen waar de fouten en
lacunes zaten.7 Zijn conclusie is onrustbarend, want als hij gelijk heeft, en er
veel Franeker promovendi zouden bestaan waar wij geen weet van hebben,
zou grote gevolgen voor de vergelijking tussen Groningen en Franeker kunnen hebben. Gelukkig hebben we sindsdien het Auditorium Academiae Franekerensis,8 dat alle gedrukte promoties van Franeker, die wereldwijd aanwe-
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zig waren in universiteitsbibliotheken op basis van autopsie geïnventariseerd
heeft. Inderdaad bleken er promoties te zijn die niet in het Album Promotorum voorkomen, maar niet meer dan 22. Op een totaal van 2080 promoties
is dat 1%. Nu zegt dat nog niet alles, omdat veel Franeker studenten tot 1774
konden promoveren zonder daadwerkelijk een disputatie te schrijven. Ze
konden dat afkopen. Die studenten komen natuurlijk niet in het Auditorium
voor. Daarom heb ik het handgeschreven Diarium, het Album van de rector
waarin hij de senaatsbesluiten optekent, voor de hele periode doorgenomen
en daarmee nog acht gemiste promoties boven water gehaald. Het Album
heeft dus in totaal dus 30 op de 2080 promoties gemist ofwel 1,4%. Het overgrote deel daarvan dateert uit de slecht geadministreerde beginperiode van
de hogeschool tussen 1585 en 1609, uitlopend tot 1640. Opmerkelijk is wel
dat de lacunes voor de periode 1785-1811 weer oplopen tot 4%. Maar het
Album Promotorum heeft zeker niet ‘heel veel’ promoties gemist. Men kan
zich afvragen of de ‘mythe van het geleerde Friesland’9 Veen bij zijn oordeelsvorming geen parten heeft gespeeld.
In feite veel problematischer is het Franeker Album Studiosorum als bron
voor kwantitatief onderzoek. Ook dat bevat lacunes, maar nog veel minder
dan het Album Promotorum: 46 op de 14942 immatriculaties, ofwel 0,3%. Het
probleem van het Album Studiosorum ligt op een ander vlak: het Franeker
gebruik van de dubbele inschrijving. Het was in Franeker sinds 1677 verplicht
voor studenten zich na het behalen van het kandidaatsexamen opnieuw in te
schrijven tegen betaling van een zilveren dubloen.10 Zeer veel studenten treffen we dus twee- of zelfs driemaal aan in het Album Studiosorum. Het gaat om

Grafiek 2: Percentage dubbele inschrijvingen in het Franeker Album Studiosorum
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8% over de gehele periode. Al die dubbele inschrijvingen flatteren de Franeker
studentenaantallen in het Album Studiosorum natuurlijk sterk. Voor kwantitatief onderzoek was de ontdubbeling van het Album Studiosorum dus essentieel. Gelukkig had de Tresoar een bestand van het Album dat in een Access
en daarna in een Excel-database kon worden omgezet, waarmee de ontdubbelingsoperatie uitgevoerd kon worden. Daaruit bleek, dat het gebruik van de
dubbele inschrijving in de 18de eeuw alleen maar toenam tot bijna 30% van het
totaal aantal immatriculaties in de periode 1785-1811 (grafiek 2). De feitelijke
daling van de Franeker studentenaantallen in de achttiende eeuw was dus
veel dramatischer dan de eerste grafiek suggereert. Ontdubbeld meldden zich
in 1795 slechts zeven studenten aan, en 10 in 1797, 1803, 1804 en 1808. Dit
waren bijna Steinfurtiaanse proporties. Omdat het om een vergelijking met
Groningen gaat, moest uiteraard ook voor Groningen worden nagegaan of er
sprake was van meerdere inschrijvingen per student. Daar deed het probleem
zich inderdaad ook wel voor, maar in veel mindere mate (2%). Ook dat Album
is voor de analyse ontdubbeld. Een tweede probleem van het Franeker Album
Studiosorum is de gebrekkige registratie van de geografische herkomst (17%
was onduidelijk). Aangezien die voor nadere analyses essentieel is, moest dit
ook worden gecorrigeerd. Door vergelijking met het Album Promotorum en
het Auditorium kon dit getal tot een aanvaardbare 9% worden teruggebracht.
Dit alles maakt voor het eerst een comparatieve analyse van de Franeker en Groninger studentenaantallen mogelijk op basis van geconsolideerde
data. Het bestaande beeld zal er wellicht niet fundamenteel door worden
bijgesteld. Deels wordt het eerdere onderzoek van Bots en Frijhoff,11 Smit en
Jensma12 en De Ridder13 er door bevestigd. Maar het nieuwe datamateriaal
stelt ons wel in staat met scherpere blik te analyseren en levert uiteindelijk
toch wel degelijk nieuwe inzichten op.
Dalende studentenaantallen nader geanalyseerd
Grafiek 3 toont ons het verloop van de studentenaantallen in Groningen en
Franeker in de achttiende eeuw. Om het beeld wat rustiger te maken heb ik
vijfjaarlijkse gemiddelden genomen. Een aantal zaken springen in het oog.
Allereerst is opvallend dat Franeker aan het einde van de zeventiende eeuw
duidelijk meer studenten trok dan Groningen, maar dat dit eigenlijk al heel
vroeg, rond 1720, omsloeg.14 Dat Franeker in de zeventiende eeuw meer studenten trok hoeft ons niet te verbazen omdat Franeker toen de betere en grotere universiteit was, met meer en beter betaalde hoogleraren en een betere
reputatie in het buitenland. Maar het is wel opmerkelijk dat de verhoudingen
al zo vroeg in de achttiende eeuw omslaan. Ten tweede valt op dat de trends
van de ontwikkelingen in beide universiteiten globaal genomen gelijk zijn –
een dalende lijn na 1740, met daarbinnen drie momenten van herstel: rond
1740, rond 1770 en na 1795. Dat toont aan dat beide universiteiten op dezelf-
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Grafiek 3: immatriculaties in Groningen en Franeker 1685-1811 volgens de ontdubbelde Alba Studiosorum in absolute aantallen (vijf-jaarlijkse gemiddelden).

de manier de functieverandering van de universiteit in de achttiende eeuw
ondergingen. Dezelfde krachten waren op beide universiteiten werkzaam.
Maar vooral na 1770 was de aantallen-crisis in Franeker duidelijk scherper
en diepgaander dan in Groningen. Ten derde valt op dat er ook een aantal
schaar-momenten zichtbaar zijn – periodes waar de ene universiteit groeide en de andere juist daalde. Dat betreft de periode rond 1710, de periode
1720-1740 en de periode rond 1760. Daaruit kan men concluderen dat beide
universiteiten in de achttiende eeuw in ieder geval ten dele communicerende vaten waren. Franeker en Groningen waren beide opties voor studenten,
en om specifieke redenen kozen zij in de ene periode voor de ene en in een
andere periode voor de andere universiteit.
Om deze lijnen beter te begrijpen is het eerst van belang de analyse te verdiepen door er de geografische herkomst en de keuze voor de faculteit bij te
betrekken. Wat betreft de geografische herkomst zijn er drie categorieën van
belang: het aantal studenten uit het eigen gewest, het aantal studenten uit de
rest van Nederland (hier opgevat als het grondgebied van Republiek), en het
aantal buitenlandse studenten.
Men zou kunnen veronderstellen dat de buitenlandse studenten het verschil maakten. Franeker verloor zijn Hongaarse studenten na de opheffing
van de bursa in 1774, en voor Groningen waren Oost-Friesland, Bentheim en
Reiderland – de calvinistische gebieden net over de grens – een soort natuurlijk achterland. Grafiek 4 laat echter zijn dat dat niet juist is. De afname van
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Grafiek 4: afname van het aantal buitenlandse studenten in Groningen en Franeker
in de achttiende eeuw (in absolute aantallen).

het aantal buitenlandse studenten was voor beide academies vrijwel identiek. In dit opzicht werkte de functieverandering van de universiteit gelijkelijk door. Groningen had aanvankelijk even goed te lijden van het vertrek der
buitenlandse studenten, toen Oost-Friesland in 1744 onder Pruisisch bestuur
kwam. Pruisen zette een krachtig proces van staatsvorming in, waarbij het
studeren in het buitenland actief en met succes ontmoedigd werd. Mercantilistische en religieuze motieven speelden daar een rol bij. In 1748 verordonneerde Frederik de Grote, dat alle predikanten in Duitsland tenminste vier
jaar aan een Duitse universiteit gestudeerd moesten hebben, dus ook de
toekomstige calvinistische predikanten, die eerder naar Groningen gegaan
waren. De verlichte vorst wantrouwde de orthodoxe dompergeest van de
Oost-Friese calvinisten, die naar hij meende in Groningen gestimuleerd werd.
Zijn opvolgers zetten zijn beleid voort en namen eveneens maatregelen, die
er op gericht waren de Duitse studenten binnenslands te houden. Pas in de
Franse periode, toen Pruisen als gevolg van de Napoleontische expansie zijn
greep op het westen van Duitsland verloor, kwamen de Oost-Friezen weer
terug naar Groningen.15
Grafiek 5 maakt duidelijk dat de relatieve terugloop van de Franeker studentenaantallen ook niet primair uit de afname van de studenten, afkomstig
uit het eigen gewest, begrepen kan worden. Toch is het beeld hier iets minder
eenduidig. Zeker in het begin en midden der eeuw speelde deze factor wel
degelijk een rol. Groningen trok toen veel meer studenten uit Groningen dan
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Grafiek 5: Studenten afkomstig uit het eigen gewest in Groningen en Franeker
1585-1811 in absolute aantallen

Franeker uit Friesland. Dat is opvallend, omdat Friesland veel bevolkingsrijker was dan Groningen. Het gewest Groningen telde rond 1750 zo’n 90.000
inwoners, tegen Friesland 135.000.16 In de negentiende eeuw was de acade-

Grafiek 6: Studenten afkomstig uit de rest van de Republiek (dus van buiten het
eigen gewest) in Groningen en Franeker 1585-1811 in absolute aantallen
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miciproductie nergens hoger dan in Groningen.17 Zou dit in de 18de eeuw ook
al het geval zijn, en speelde dat wellicht hier mee? De dip in het laatste derde
deel van die eeuw blijft daarbij evenwel vooralsnog onverklaard.
Beslissend waren echter de studenten uit de rest van Nederland, dat wil
zeggen de studenten die wel uit de Republiek, maar niet uit het thuisgewest
van de universiteit kwamen (grafiek 6). Deze groep vormt de sleutel voor
mijn verhaal. Groningen trok vanaf het eerste kwart van de achttiende eeuw
systematisch meer studenten uit de rest van Nederland dan Franeker. Zelfs
vertoont deze grafiek in Groningen een stijgende lijn, terwijl die in Franeker
daalt. Het verschil tussen Groningen en Franeker in de achttiende eeuw was,
dat Groningen wel en Franeker geen studenten van buiten de eigen provincie
wist te trekken. Dit gegeven is essentieel geweest voor het overleven van Groningen en de uiteindelijke opheffing van Franeker.
Wie waren deze studenten uit de rest van Nederland, die het overleven
van Groningen verzekerden? Grafiek 7 laat dat goed zien: het waren vooral
studenten uit de aangrenzende regio’s: Oost-Nederland, Drenthe, na 1770
weer Noord-West Duitsland en … Friesland. In steeds grotere hoeveelheden
kwamen er Friese studenten naar Groningen, terwijl er andersom nauwelijks
Groningse studenten naar Friesland kwamen. In de 80 jaar tussen 1735 en
1815 kwamen er 24 Groningers naar Franeker, terwijl er 336 Friese studenten naar Groningen kwamen, en in steeds grotere hoeveelheden naarmate
de eeuw vorderde.18 Dit fenomeen droeg significant bij aan het overleven van
Groningen en de ondergang van Franeker.

Grafiek 7: De regionaliserende universiteit: herkomst studenten uit de Rest van
Nederland in Groningen in absolute aantallen in gemiddelden per jaar.
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Deze Friese studenten in Groningen kwamen geografisch gezien vooral uit
Oostergo. Op het dieptepunt tussen 1794 en 1811 gingen er meer studenten
uit Oostergo naar Groningen dan naar Franeker. Het betrof de steden Leeuwarden en Dokkum, maar vooral het platteland van het Oostergo. Maar ook
uit Westergo en Zevenwouden vertrokken behoorlijk wat studenten oostwaarts.19
Deze geografische analyse is wellicht weinig verrassend. Interessanter is
hun studiegedrag. Combineerden zij een studie aan beide universiteiten, en
zo ja: was Groningen of Franeker de einduniversiteit. Dat zegt iets over de hiërarchie der universiteiten. Een steekproef over zo’n 140 studenten uit de periode 1740-1805 leert, dat aanvankelijk, vanaf 1740 tot 1755, het aantal Friese
studenten dat aan beide universiteiten studeerde ongeveer even groot was als
het aantal Friese studenten dat alleen in Groningen studeerde. Maar na 1755
waren de rollen omgedraaid: vanaf dat moment studeerden nog maar 30%
van deze groep Friese studenten aan beide universiteiten, en 70% exclusief in
Groningen. Voor hen had Groningen geheel de plaats van Franeker ingenomen. Voor de promoties kwam de omslag iets later: vóór 1765 promoveerde
de helft van de studenten van deze groep Friese studenten in Groningen in
Franeker, de andere helft in Groningen. Na 1765 verschoven de verhoudingen. Slechts een kwart promoveerde nog in Franeker, tegen drie kwart in Groningen. Deze groep stemde dus als het ware met zijn voeten welke van de
twee universiteiten moest overleven.
De conclusie van deze overwegingen moet zijn dat Franeker in de achttiende eeuw provincialiseerde, terwijl Groningen regionaliseerde. Franeker
betrok uiteindelijk vrijwel uitsluitend studenten uit de eigen provincie. Groningen daarentegen wist een veel ruimer recruteringsveld te behouden dat
bestond uit Noord-West Duitsland, Drenthe, Overijssel en het Oostergo in
Friesland. Groningen had een regionale functie weten te ontwikkelen, Franeker verschrompelde totdat er alleen een provinciale functie overbleef. Dat
was beslissend voor het overleven van Groningen en voor de ondergang van
Franeker. In de negentiende eeuw zou voor provinciale universiteiten geen
plaats meer zijn. Dat bleek toen Groningen tussen 1840 en 1876 zijn regionale
functie verloor. In de jaren ’50 en ’60 van de negentiende eeuw was meer dan
de helft van het aantal studenten aan de Groningse universiteit uit de eigen,
nog steeds niet zo heel bevolkingsrijke provincie afkomstig. Drenten en Friezen gingen toen in meerderheid naar andere universiteiten.20 Meteen stond
het voortbestaan van de Groningse universiteit op het spel, een voortbestaan
dat pas in 1876 vooral dankzij het persoonlijke gewicht van Sam van Houten
verzekerd werd.
In dit licht wil ik even ingaan op de afscheidsrede van Philippus Breuker,
getiteld Friese cultuur in het jonge Koninkrijk. In deze rede geeft Breuker een
boeiende analyse van de Friese cultuur rond 1800, waarin de Franeker academie een grote rol speelt. Uit zijn verhaal wil ik twee gedachten destilleren.
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Breuker beschouwt de periode tussen 1765 en 1785 als een periode van een
‘niet al zodanig onderkende bloei’ voor de Franeker academie, mede omdat
toen Franeker hoogleraren als Schrader, Nicolaas Ypey en Van Swinden zo
goed aansluiting bij de Friese samenleving wisten te vinden.21 Deze periode contrasteert hij dan met de periode na 1785, toen de academie in verval
raakte. Als men de term ‘bloei’ op een vergelijking tussen deze twee periodes betrekt, is tegen de gedachte van de bloeiende academie tussen 1765 en
1785 niets in te brengen. Maar de term ‘bloei’ suggereert ook een onbedreigd
voortbestaan, en daar was geen sprake van. De trend die Franeker ten diepste
bedreigde en al rond 1720 was ingezet, zette zich onverminderd door, hoezeer
de Franeker hoogleraren zich ook inspanden de Friese samenleving verder te
helpen. Het feit, dat een vrij fors deel van de Friese studenten voor Groningen
kozen, ook tussen 1765 en 1785, is slecht te rijmen met het begrip ‘bloei’.
Een tweede gedachte, die in Breukers rede besloten ligt, is dat het verval
van Franeker mede het gevolg was van de toenemende centralisatie, waardoor Friesland niet meer verantwoordelijk voor zichzelf was. Ook de wetenschappelijke genootschappen die er toe deden waren al vanaf het laatste
kwart der eeuw vooral landelijke organisaties die in Haarlem en Amsterdam
gevestigd waren.22 Dit zou men de ‘verval van provinciale autonomie’-these
kunnen noemen. Mijn gegevens wijzen evenwel op het tegenovergestelde:
Franeker verviel juist omdat het geen weerstand wist te bieden aan het proces van provincialisering dat de hele achttiende eeuw gaande was. Natuurlijk
was het goed dat de Franeker academie zich locaal inbedde. Maar de oplossing voor het kernprobleem van de academie was dat niet. De reddingsboei
voor Franeker was wellicht eerder geweest met open oog de eisen van de tijd
te verstaan, die juist grote ruimtelijke kaders dan die van de oude provincies
vereisten. We zullen zien of dat mogelijk was.
Een aanzet tot verklaring
Dat brengt ons bij de vraag, hoe we de zoëven geschetste ontwikkelingen in de
studentenaantallen kunnen verklaren. Dat is een zeer ingewikkeld probleem,
dat veel meer tijd van onderzoek vergt dan mij hier ter beschikking stond.
Precies prosopografisch onderzoek is dan een eerste vereiste, d.w.z. individueel biografisch onderzoek naar de specifieke groep studenten, waardoor een
collectieve biografie ontstaat. Het zou in dat verband werkelijk geweldig zijn
als de Fryske Akademy een project zou starten waarbij systematisch biografische gegevens aan de bestaande studentenlijsten zouden worden gekoppeld.
Maar één thema wil ik toch wel verkennen. In hoeverre speelde de inhoudelijke kwaliteit van de academie een rol bij de relatieve daling der studentenaantallen? Universiteiten zijn ook door hun kwaliteit een pole d’attraction
voor de omgeving. Speelde het wellicht een rol dat Franeker in de achttiende
eeuw vergeleken met Groningen minder aantrekkelijk werd voor studenten
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Grafiek 8: Aantal hoogleraren in Franeker en Groningen in de achttiende eeuw

vanwege de kwaliteit van het onderwijs of de studentenvoorzieningen? Ook
dat is een complexe vraag. Het gaat er daarbij vooral om hoe achttiendeeeuwse studenten kwaliteit evalueerden, en die vraag is te rijk om hier beantwoord te kunnen worden. Maar we kunnen wel dit kwalitatieve aspect proberen te vereenvoudigen door het te herleiden tot een kwantitatieve factor:
het aantal aanwezige hoogleraren. Dat geeft in ieder geval een eerste indicatie
voor de aantrekkelijkheid van de universiteit voor aankomende studenten.
Vanuit dit uitkijkpunt kunnen dan kwalitatieve factoren toegevoegd worden.
Dat is wel van belang. Zeker in de tweede helft van de achttiende eeuw is er
reden is om te twijfelen aan de relatieve kwaliteit van de Franeker hoogleraren, omdat Franeker toen financieel niet meer dezelfde condities kon bieden
als andere universiteiten.
Grafiek 8 heeft een overzicht van het aantal hoogleraren in beide universiteiten in de achttiende eeuw. De grafiek toont aan dat Franeker tot 1720 een
grotere universiteit was dan Groningen met aanzienlijk meer hoogleraren. In
de late zeventiende eeuw had Franeker een grote bloei gekend, en zelfs Leiden
naar de kroon gestoken.23 Deze bloei werkte in het begin van de achttiende
eeuw nog door. Voor Groningen was het begin van de achttiende eeuw juist
een dieptepunt uit haar bestaan. Door conflicten tussen Stad en Ommelanden daalde het aantal Groningse hoogleraren rond 1710 tot vijf. In 1712 begon
de restauratie van Groningen24 door geleidelijk de leeggevallen hoogleraarsposten te herbezetten. Rond 1730 evenaarde het aantal dat van Franeker. Dat
kwam mede omdat in Franeker het hooglerarental toen daalde. In de jaren
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Grafiek 9: De verhouding in het aantal immatriculaties in Franeker en Groningen in de achttiende eeuw in relatie tot interne ontwikkelingen 1685-1811. Het aantal ontdubbelde immatriculaties in Franeker is gedeeld door het aantal immatriculaties in Groningen
(in absolute aantallen en in vijf-jaarlijkse gemiddelden). Een stijgende lijn duidt hier groei van Franeker ten opzichte van Groningen
aan, een dalende relatieve groei van Groningen ten opzichte van Franeker.
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veertig zakte het aantal hoogleraren in Groningen weer weg, terwijl Franeker
juist in aantal toenam. Belangrijk voor Groningen was het jaar 1752: omdat
de studenten en de universiteit de prins in 1747 zo krachtig gesteund hadden,
werd de universiteit beloond met de aanstelling van maar liefst zeven nieuwe
hoogleraren, zodat hun aantal op dertien uitkwam, meer dan ooit te voren.
De alliantie met de centraliserende kracht van de Oranjes legde Groningen
geen windeieren.25 Toch bleef Franeker de grotere van de twee wat betreft
het aantal hoogleraren tot het Plan de Ménage van 1774, een grootscheeps
bezuinigingsoperatie die het aantal hoogleraren in Franeker geleidelijk deed
inkrimpen. Dat was het omslagpunt wat betreft het aantal hoogleraren.
In grafiek 9 wordt daartoe een poging gedaan deze kwantitatieve ontwikkelingen als basis te gebruiken om de relatieve ontwikkelingen in studentenaantallen aan beide universiteiten te begrijpen. De grafiek geeft het aantal
studenten in Franeker gedeeld door het aantal studenten in Groningen: de
verhouding tussen het aantal gecorrigeerde immatriculaties aan beide universiteiten. Als het aantal studenten van Franeker toeneemt ten opzichte van
Groningen stijgt de lijn; als het aantal studenten in Franeker daalt ten opzichte van Groningen daalt de lijn. Bij 100 zijn de studentenaantallen gelijk. Rond
1690 had Franeker dus twee keer zoveel studenten als Groningen; in 1810
nog maar een derde. Zo brengt deze grafiek de verhouding tussen het aantal
immatriculaties in de hele achttiende eeuw in een oogopslag in kaart.
De grafiek toont, dat Franeker rond 1710 qua immatriculaties 2½ zo groot
was als Groningen. De crisis van de Groningse universiteit ten gevolge van het
conflict tussen Stad en Lande eiste zijn tol. Maar na de restauratie van Groningen rond 1720 kwamen de studentenaantallen al gauw op gelijke hoogte,
en begon zelfs een periode waarin de Groningse studentenaantallen systematisch stegen ten opzichte van die van Franeker. Die periode duurde tot
1740, toen Groningen twee keer zoveel studenten telde als Franeker. In die
periode nam het aantal Franeker hoogleraren af tot 11, terwijl dat in Groningen steeg naar 12. Dit suggereert, dat een stijging in het aantal hoogleraren
tot een stijging van het aantal studenten leidt. Maar het is wel opmerkelijk dat
de uitkomst daarvan was, dat een gelijk aantal hoogleraren hier gepaard ging
met een grote voorsprong voor Groningen in studentenaantallen. In de jaren
veertig komt Franeker weer terug. Zij weet het aantal hoogleraren te verhogen
tot 16, terwijl dat in Groningen daalt tot 8. Wat daar precies de oorzaak van is
zou nader onderzocht moeten worden. Wellicht heeft de politieke onrust ten
gevolge van de Oostenrijkse successieoorlog hier een rol gespeeld, maar pas
rond 1747 werd die echt acuut in Groningen. Deze onevenwichtigheid in aantallen hoogleraren schijnt meteen door te werken in de studentenaantallen.
De boost die de benoemingen van 1751 Groningen geven vertaalt zich meteen
in de dalende lijn van dat jaar, die een relatieve stijging van Groningen impliceert. Maar het Groninger succes is van korte duur: met de benoemingen van
Bavius Voorda, Wigeri, Brugmans en Garçin rond 1754/55 herneemt Franeker
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zijn numerieke kwantitatieve overwicht. Dat men er met aantallen alleen niet
komt bewijst overigens de door het Hof opgedrongen benoeming van Garçin
tot hoogleraar Frans. Deze zal waarschijnlijk niet veel aan de reputatie van de
academie hebben bijgedragen. Maar toch: rond 1755 zijn de studentenaantallen bijna weer gelijk. De daaropvolgende relatieve daling van Franeker kan
evenwel niet direct verklaard worden uit de hoogleraarsaantallen. Wellicht
dat de relatief zwakke bezetting van de theologische en juridische faculteit
Franeker parten heeft gespeeld. Feenstra oordeelt dat de juridische faculteit
na het vertrek van Trotz in 1755 een ‘weinig florissant bestaan’ heeft gehad.26
In de theologische faculteit werd Venema oud, was Bernsau een impopulaire
wolffiaan, en waren Gillisen en Conradi niet erg prominent. Bovendien was
de Faculteit notoir vrijzinnig, en dat was geen aanbeveling voor studenten die
hun kansen op een beroeping mee lieten wegen bij hun universiteitskeuze.27
In de medische faculteit was de benoeming van befaamde geleerden als Van
Doeveren (1754) en Camper (1763) in Groningen ook merkbaar in de verhoudingen, hoewel over het algemeen het belang van de medische faculteit
voor de studentenaantallen niet te hoog moet worden aangeslagen. Die was
numeriek simpelweg te klein om de doorslag te geven.28 De these van Jensma,
dat Franeker in de achttiende eeuw sterk was in de verkeerde faculteiten
(namelijk in de filosofische faculteit en niet in de hogere faculteiten die de
studenten hun broodwinning moesten garanderen),29 zou zeker in de tweede
helft van de achttiende eeuw van toepassing kunnen zijn.
In de tweede helft van de achttiende eeuw waren de Friese financiën in
het ongerede geraakt, en een der gevolgen daarvan was een grootscheeps
bezuinigingsoperatie aan de Franeker academie: het Plan de Ménage. De verwachtingen werden naar beneden bijgesteld: Franeker zou niet moeten streven naar een ‘merkelijke trap van vermaardheid en luister’, maar zich moeten
beperken tot wat nodig was om de Friese jeugd toe te rusten voor dienst aan
kerk en Vaderland.30 Het was een bewuste keuze voor provincialisering. Het
aantal der hoogleraren zou op termijn teruggebracht moeten worden tot 10
plus een lector voor mathesis, en de bursa zou moeten worden afgeschaft.
De effecten van het Plan de Ménage zijn duidelijk zichtbaar in het dalende
lijntje na 1774. Deze bezuiniging betekende het definitieve afscheid van de
Hongaren, die in 1773 nog met 19 studenten in Franeker vertegenwoordigd
waren. Daarna zou het bij incidentele inschrijvingen blijven. Maar opmerkelijk genoeg vindt meteen daarna herstel plaats. De benoeming van Gadzo
Koopmans in de medicijnen en Valckenaer in de rechten kan, gekoppeld aan
het patriots élan dat zich van de academie meester maakt, daar een rol bij
gespeeld hebben. Groningen had daarentegen te kampen met de naweeën
van het ontslag van de patriotse hoogleraar van der Marck in 1772. Studenten
als de patriotsgezinde Swildens verlieten daarop de Groninger academie. Van
der Meer laat zien dat Van der Marcks ontslag geen onmiddellijke negatieve
gevolgen voor de inschrijvingen aan de Groninger universiteit had,31 toen de

62

p .a .j . c a lj é

stemming in het land rond de Amerikaanse opstand steeds patriotser werd,32
kan dit toch een rol gespeeld hebben. Het patriotse Franeker stak toen gunstig af bij het conservatieve Groningen.
Maar de uitkomst van de Patriottentijd was desastreus voor Franeker.
De politieke crisis in Friesland, de Friese burgeroorlog en het neerslaan van
de opstand te Franeker in 1787 noopte maar liefst vijf hoogleraren waaronder Koopmans en Valckenaer tot afscheid van de Franeker academie. Goede
opvolgers wisten de curatoren niet meer te vinden. Sinds 1783 begonnen de
studentenaantallen in Franeker ten opzichte van Groningen te dalen, waar
het relatief rustig bleef.33 Toch slaagde Franeker in 1797 voor een kleine opleving te zorgen. De hervormingen van de commissie-Tichelaar, en de daaruit
voortvloeiende benoemingen van goede hoogleraren als Allardi en Mulder, en
de poging via Swildens ook een schoolmeestersopleiding te beginnen, wierp
even zijn vruchten af, zo blijkt uit de grafiek. Maar in 1803 was dat alweer
voorbij. Daarna was de neergang tot 1811 onstuitbaar.
Wat moeten we nu met deze inzichten? Allereerst blijkt duidelijk dat er
een relatie is tussen studentenaantallen en investering in hoogleraren en
studentenvoorzieningen. Maar tegelijk wordt duidelijk, dat de effecten daarvan maar incidenteel zijn, als ze niet volgehouden worden. De grafiek loopt
zo van hobbel naar hobbel, en geen van de investeringen kan de onderliggende trend werkelijk keren. In die zin kan men denk ik niet zeggen dat de
neergang van de Franeker academie aan één evenementiële oorzaak te wijten is: de Groninger hoogleraarsbenoemingen van 1752, de burgeroorlog van
1785-1787, de Bataafse revolutie of het mislukken van het plan-Tichelaar.
Dat waren slechts momenten in een veel langer lopend proces. Met Boeles
ben ik wel van menig dat het Plan de Ménage belangrijk was, vooral omdat
vanaf dat moment Groningen veel beter in staat was dan Franeker een relatief
groot aantal hoogleraren in stand te houden. De financiële crisis van de Friese
samenleving speelde dus zeker een rol. Maar de diepste oorzaak van de neergang van Franeker was een langer lopende trend: dat Franeker feitelijk vanaf
1720 provincialiseerde, terwijl Groningen regionaliseerde. Elke investering en
desinvestering had zo zijn effecten op deze trend, keren konden zij hem niet.
De vraag is waarom: wellicht dat we daarvoor naar structurele oorzaken
moeten kijken, die de locatie van Franeker betroffen. Haar ligging was feitelijk
zeer ongelukkig. Franeker was een kleine stad, met vooral zee als achterland.
In de zeventiende eeuw was dat geen bezwaar omdat studenten reislustig
waren en de kwaliteit van de academie excellent. Maar toen de reislust afnam,
begon het gebrek aan achterland zich te wreken. Het was voor Groningen veel
gemakkelijker zich een ruim recruteringsgebied om zich heen te verwerven
dan voor Franeker. Dat was het structurele voordeel voor Groningen waar
deze universiteit goed gebruik van wist te maken. Om in die situatie te kunnen overleven waren voor Franeker buitenproportionele investeringen nodig.
Door dit structurele probleem moest Friesland feitelijk meer investeren om
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een gelijk resultaat te behalen. We zien dat telkens in de grafieken terugkomen: bij gelijk aantal hoogleraren stegen de Groninger studentenaantallen
ten opzichte van die van Franeker. Franeker kon de concurrentieslag alleen
bijhouden als zij meer, en liefst betere hoogleraren aan zich wist te binden
dan Groningen. In 1755 deed Friesland dergelijke investeringen in Franeker,
maar het kon die financieel niet vol houden. Waar had Friesland het geld vandaan moeten halen? Ze had er de heronderhandelingen over de repartitie (de
verdelingen van de betalingen per provincie aan de Republiek) tot een goed
einde voor moeten brengen, en de opbrengst in de academie moeten investeren. Maar dat zat er niet in. In die zin voerde Franeker in deze periode van
functieverandering van de universiteiten een bij tijd en wijle heroïsche, maar
ook hopeloze strijd, die Groningen bij goed beleid altijd zou winnen.
Tenslotte een laatste gedachte, die empirisch moeilijk te bewijzen valt,
maar die zich wel opdringt: werd Franeker niet te Fries in de achttiende
eeuw? Stond het beklemtonen van de eigen, Friese identiteit niet juist mede
het succes van regionalisering van Franeker in de weg? En zou de prijs voor
het overleven van Franeker als academie niet eerder het afzwakken dan het
beklemtonen van de Friese identiteit geweest zijn? Dat is de paradox die in
mijn verhaal besloten ligt.

l
Noten
1 Van Swinderen et al., Brieven, I 59. 2 Niet alleen in de vroeg-moderne tijd trouwens.
Het feit dat ook HBO-instellingen zich tegenwoordig universiteit mogen noemen heeft
met name onvoorbereide buitenlandse studenten tot hun verrassing naar een HBOopleiding gebracht, waar zij eigenlijk meenden naar een universiteit in strikte zin te
gaan. 3 Ruegg, ‘Themes’, III, 3. 4 Chartier, ‘Student Populations’ 154-156; Chartier en
Revel, ‘Université et Société’. 5 Frijhoff, ‘De arbeidsmarkt voor academici’; Frijhoff,
‘Crisis of Modernisering? ‘. 6 Caljé, Student, universiteit en samenleving, 140. 7 Veen,
‘Recensie Album Promotorum Franekerensis’. 8 Postma en Van Sluis, Auditorium Academiae Franekerensis. 9 Over de mythe van het geleerde Friesland: Zijlstra, Het geleerde
Friesland - een mythe? 10 Boeles, Frieslands Hoogeschool, I 68. 11 Bots en Frijhoff, ‘De
studentenpopulaties van de Franeker academie’. 12 Smit en Jensma, ‘Universiteiten
van Friesland en Groningen 1585-1811’. 13 De Ridder-Symoens, ‘Buitenlandse studenten aan de Franeker universiteit 1585-1811’. 14 Dit werd al opgemerkt in Smit en
Jensma, ‘Universiteiten van Friesland en Groningen 1585-1811’, 21. 15 Caljé, Student,
universiteit en samenleving, 158-161. 16 Faber, Drie eeuwen Friesland, II, 412; Boels
en Feenstra, ‘Redres, revolutie en economische groei 1749-1795’, 357. 17 Caljé, Student,
universiteit en samenleving, 182. 18 Smit en Jensma, ‘Universiteiten van Friesland en
Groningen 1585-1811’, 25. 19 Caljé, Student, universiteit en samenleving, 176. 20 Caljé,
idem, 170-171. 21 Breuker, Friese cultuur in het jonge Koninkrijk, 5. Breuker noemt
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ook Camper, maar die was in 1755 al weg als hoogleraar in Franeker. Wel bleef Camper vanuit zijn landgoed Klein Lankum bij Franeker inderdaad een belangrijke rol in
de Friese samenleving spelen. 22 Breuker, Friese cultuur in het jonge Koninkrijk, 6-7,
22. 23 Zijlstra, ‘De universiteiten van Franeker en Leiden’, 168-170; vgl. ook Feenstra,
‘De juridische faculteit - inleiding’, 290. 24 Jonckbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te
Groningen, 110. 25 Men krijgt wel eens de indruk dat de nabijheid van het hof voor
Franeker minder gunstige gevolgen had. Met de hoogleraren, die de Oranjes Franeker
opdrongen, waren de curatoren niet onverdeeld gelukkig. 26 Feenstra, ‘De juridische
faculteit - inleiding’, 299. Wellicht moet men een uitzondering voor vader en zoon Voorda maken, maar die zouden vooral in Utrecht en Leiden hun talenten ontplooien (290).
27 Zijlstra, ‘De universiteiten van Franeker en Leiden’, 168. 28 Caljé, ‘Petrus Camper and
the demise of the Franeker academy’. 29 Jensma, ‘Inleiding’, 29. 30 Boeles, Frieslands
Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, I, 485-488. 31 Van der Meer, Patriotten
in Groningen 1780-1795, 147-150. 32 Voor Groningen zou bijvoorbeeld het verschijnen
van het eerste nummer van de Rarekiek in 1775 een goed beginpunt zijn (Van der Meer,
idem, 21-22). 33 Van der Meer, idem, 5 en passim.
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‘Arm Franeker’
Adriaan Gilles Camper en het echec van de lobby
voor de Franeker universiteit
KLAAS VAN BERKEL

Als geen ander heeft Adriaan Gilles Camper, zoon van de grote Petrus Camper,
zich ingezet voor het behoud van de universiteit van Franeker. Als curator
stelde hij in 1803 een plan op dat de kwijnende universiteit nieuw leven in
zou moeten blazen, als lid van de Commissie tot formatie van de Openbare
en Koninklijke Scholen beijverde hij er in 1807 voor dat Franeker op gelijke
voet werd behandeld met Groningen en Utrecht, en in 1810 benaderde hij de
nieuwe Franse machthebbers opnieuw met een schets voor een herinrichting
van het hoger onderwijs in het Friese Athene. Ook toen de zoöloog Georges
Cuvier in juli 1811 namens de grootmeester van de keizerlijke universiteit de
staat van het hoger onderwijs in het voormalige koninkrijk Holland kwam
onderzoeken en daarbij ook Franeker bezocht, deed Camper nog een ultieme
poging om de Fransen van de noodzaak van het behoud van de Franeker
academie te overtuigen. Het heeft allemaal niet mogen baten. Leiden en
Groningen behielden hun universitaire status, Utrecht werd een école
secondaire en Franeker verdween van de kaart. Het Rijksathenaeum, dat in
1815 zijn poorten opende, was niet meer dan een troostprijs.
Over de manier waarop Camper zijn lobby voor Franeker heeft gevoerd,
is weinig bekend. W.B.S. Boeles, de geschiedschrijver van de Franeker
universiteit, zei er niets over en ook bij anderen vinden we niets dat ons inzicht
geeft in het duwen en trekken dat altijd aan de beslissing om een universiteit
op te heffen voorafgaat.1 Daardoor krijgt die opheffing van Franeker iets
onvermijdelijks. We kennen de plannen, we weten dat er geen geld was en we
kunnen natellen dat het met de studenteninstroom in Franeker de verkeerde
kant op ging.2 Was het echter ook voor tijdgenoten vanzelfsprekend dat er
behalve Leiden nog een andere universiteit in stand zou blijven? En waarom
dan Groningen en niet Franeker? Om de geschiedenis van het einde van
het universitaire onderwijs in Friesland (in de negentiende eeuw) beter te
begrijpen, zou het goed zijn als we ook door de ogen van de tijdgenoten naar
deze kwestie konden kijken. Gelukkig beschikken we over bronnen die ons
inzicht geven in het optreden van Camper, zijn beweegredenen om voor de
Franeker universiteit op te komen en de stemming in Franeker gedurende de
Franse tijd. In het archief van Johan Meerman, tussen 1807 en 1810 de hoogste
Haagse ambtenaar die over de universiteiten ging, bevindt zich een pakket
brieven van Camper met Meerman.3 En het Nationaal Archief, ook in Den
Haag, bewaart een dossier over de Campers pogingen uit 1810-1811 om de
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Prins-Stedehouder Charles-François Lebrun, degene die namens Napoleon
de nieuwverworven Hollandse departementen bestuurde, gunstig te stemmen
jegens Franeker. Uit deze bronnen, aangevuld met gegevens van elders, wordt
wel duidelijk dat de opstelling van Camper niet zo belangeloos was als het
lijkt. Bovendien kan men uit de brieven ook wel enigszins opmaken waarom
alle acties van Camper op niets zijn uitgelopen. Hij had een hoge dunk van
zichzelf, maar of anderen ook zo onder de indruk waren?
Camper en de Commissie-Meerman
Adriaan Gilles Camper was de derde zoon van de grote vergelijkend anatoom
Petrus Camper, die in Franeker, Amsterdam en Groningen hoogleraar was
geweest.4 Hij was in 1759 geboren in Leiden, kreeg daar huisonderwijs, vooral
van zijn vader, met een stevig accent op de natuurwetenschappen en de
moderne talen, en ging vervolgens studeren in Franeker en Leiden (hij heeft
die academische studie overigens nooit met een promotie afgerond). Samen
met zijn vader maakte hij grote reizen door Europa, waarop hij heel veel
prominente natuuronderzoekers van die tijd ontmoette, onder anderen de
grote dierkundige Georges-Louis-Leclerc de Buffon in Parijs.5 Heel vormend
is ook de reis geweest die Adriaan Gilles in 1787-1788 naar Italië maakte.6 Na
terugkeer in het vaderland en de onverwachte dood van zijn vader in 1789
vestigde Camper zich op het buiten van zijn ouders, Klein Lankum, vlakbij
Franeker, waar hij zich wijdde aan beheer en uitbreiding van de collecties van
zijn vader.
Hoewel Camper jr. zo zijn verdiensten als natuuronderzoeker had, heeft
hij geen academische carrière nagestreefd. Onder stadhouder Willem V was
hij even drossaard van de baronie van Cranendonk en de stad Eindhoven en
in 1793 werd hij ontvanger-generaal van de floreenrente in Friesland. Na de
Bataafse omwenteling verloor hij die post en bleef hij enige jaren ambteloos op
Klein Lankum wonen, samen met zijn vrouw Theodora Aurelia van Limburg
Stirum en hun vijf kinderen. Voor het eerst trad hij weer in bestuurlijke zin
op toen hij in 1803 benoemd werd tot curator van de Franeker universiteit
en meteen een groots plan ontwierp om de kwakkelende academie er weer
bovenop te helpen. De Franeker universiteit stond er op dat moment al
slecht voor. Teruglopende studentenaantallen en voortdurende vacatures
in het hooglerarenbestand maakten de universiteit bepaald onaantrekkelijk
om er een academische studie te volgen en meer in het algemeen was de
betekenis van de academische opleiding aan erosie onderhevig.7 Bovendien
had Franeker het politieke klimaat in de Bataafse tijd tegen, omdat in
de nieuwe eenheidsstaat Franeker werd gezien als een product van het
overwonnen particularisme. In het plan voor de constitutie dat in 1797 in
de Nationale Vergadering werd aangenomen, was al geen plaats meer voor
de Friese universiteit (wel voor Leiden, Groningen en Utrecht). De bui trok
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over omdat in 1798 het volk de nieuwe constitutie afwees, maar het signaal
was afgegeven. Daarom vond Camper het noodzakelijk dat in Franeker flink
werd geïnvesteerd en gereorganiseerd. In zijn plan schetste hij in het kort
de oorzaken van het verval der universiteiten in Europa en in Friesland in
het bijzonder en somde hij een aantal maatregelen om het tij te keren. Het
departementaal bestuur voerde het plan echter niet uit en toen er ook nog
ruzie kwam over een hoogleraarbenoeming, hield Camper de eer aan zichzelf
en trad hij af als curator. Dat was in 1805.
Een kleine twee jaar later, begin 1807, kwam de herkansing. Onder
koning Lodewijk Napoleon zou, zo was de bedoeling, het hoger onderwijs
en het culturele leven eindelijk eens flink gereorganiseerd worden en
met het oog daarop had de koning in januari 1807 de Leidse regent Johan
Meerman benoemd tot directeur-generaal van Openbaar Onderwijs en
Wetenschappen (later dat jaar zou hij er ook de kunsten bij krijgen).8 Hij
werd belast met de reorganisatie van het middelbaar en hoger onderwijs,
de wetenschapsbeoefening en de nationale culturele instellingen. Een van
de maatregelen was de instelling van een Commissie tot de formatie der
Openbare en Koninklijke Scholen en aanmoediging van de wetenschappen
en der geleerden, op 14 februari 1807.9 Op grond van zijn rapport uit 1803,
dat kennelijk toch indruk had gemaakt, werd Camper lid van deze commissie.
Hij wist te bereiken dat het eindrapport voorstelde alle universiteiten te
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behouden en voortaan ook op voet van gelijkheid te behandelen, behalve
Leiden dan, dat als Koninklijke Universiteit een streepje voor zou krijgen.
Juist omdat Camper bij het verre Franeker woonde en maar gedurende
korte periodes in Den Haag kon zijn om de vergaderingen van de commissie bij
te wonen, ontwikkelde zich een geregelde correspondentie tussen Camper en
Meerman. Die correspondentie werd ook voortgezet na de afronding van het
plan, de aanbieding aan de koning en het uiteindelijke besluit om het advies
niet over te nemen. In deze brieven sneed Camper behalve zakelijke voor veel
persoonlijke kwesties aan, en wel in toenemende mate. Dat laatste zal ook
zeker te maken hebben gehad met het feit dat de beide echtgenotes elkaar
goed bleken te liggen. Campers echtgenote had de reputatie een geestige
vrouw te zijn en de echtgenote van Meerman, Antje Mollerus, publiceerde
wel eens gedichten (later overigens door Bilderdijk op een vreselijke manier
afgekraakt). Hoewel de brieven een vormelijk karakter behielden – Camper
was er zich zeker wel bewust van dat Meerman in sociaal en ambtelijk opzicht
een paar treetjes hoger stond – geven die brieven (wij beschikken alleen
over de brieven van Camper) een meer dan gewoon inzicht in de geestelijke
gesteldheid en de ambities van Camper, ook en vooral ten aanzien van de
Franeker academie.10
Wie de brieven leest, valt een aantal zaken op. Om te beginnen de nogal
sterk wisselende stemmingen van Camper. Hij werd doorgaans niet vrolijk als
hij aan de Franeker academie dacht. Dat de universiteit weinig gepresteerd had
‘moet ik tot mijn leedwesen, bekennen’, schreef hij in 1807. ‘De goede vrouw
slaept zedert lang en niemand heeft Haer willen wakker maken dan ik en dat
is mij belet’.11 Maar het plan-Meerman leek hem nieuwe kansen te bieden.
Franeker zou vijftien voor een deel nieuwe leerstoelen krijgen en vooral in
de exacte hoek versterking ondergaan: geen ‘nutteloze theologen’, maar naast
een nieuwe wiskundige ook een proefondervindelijk natuurkundige en een
plantkundige. Camper dacht daarbij aan mensen als de lector natuurkunde
en zeevaartkunde in Zierikzee, Cornelis Ekama (die inderdaad kwam), de
Groningse predikant en landhuishoudkundige J.A. Uilkens (die niet kwam)
en de Harderwijkse hoogleraar natuurlijke historie C.G.C. Reinwardt (die
ook niet kwam). Maar toen eind 1807 duidelijk werd dat ook dit plan op niets
zou uitlopen – onder andere door oppositie van de andere universiteiten,
Leiden en Groningen voorop – en bovendien de uitmuntende hoogleraar
anatomie en chirurgie Johannes Mulder van Franeker naar Groningen ging,
begon Camper het somber in te zien. ‘Ik worde mismoedig en zoude haest
alle mijne ijver en ongerustheid willen verruilen tegens apathie en de uiterste
onverschilligheid’.12 Franeker, zo liet hij Meerman meermalen weten, was
ten dode opgeschreven. ‘Wat zal van de Friesche Pallas worden? Te meer zoo
Curatoren in hunne Epimenidische slaap volharden? Ik vreeze voor eene
totaele ontbinding en dus ondergang’.13 Als er niet snel wat gebeurde was het
met Franeker gedaan. Elke keer als er een hoogleraar uit Franeker vertrok of
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overleed zag Camper het einde van zijn universiteit al naderen. Ook de heftige
ruzie tussen de twee hoogleraren theologie deed de Franeker academie
natuurlijk geen goed. En de curatoren deden niets, alsof ze niet door hadden
hoe urgent het wel niet was om maatregelen te treffen.
Est periculum in mora! [Ik] heb thans geen ander middel overig dat UHEG [U Hoog
Edel Gestrenge] instantelijk te bidden, om ons arm Franeker, alle middelen aan te
wenden die UHEG voor de zaak der wetenschappen nuttig zal oordeelen en teffens
uit hoofde der vriendschap welke ik mij vleije dat UHEG voor mij heeft gelieven
optevatten wegens den ijver waarmee ik voor onze Pallas heb gewerkt.14

Af en toe, zij het niet vaak, vlamt de hoop weer op en krijgt Camper nieuwe
moed. Als de studentenaantallen weer een beetje stijgen, als met Ekema een
goed docent blijkt te zijn binnengehaald, krijgt Camper weer hoop dat het
noodlot op het laatste moment toch nog kan worden afgewend. Als de koning
maar zo goed zou zijn hem nu tot curator van de universiteit te maken – en
burgemeester van de stad Franeker – dan zou de universiteit er misschien wel
weer bovenop komen. Maar dan gebeurt er weer iets waardoor alle hoop de
bodem in wordt geslagen, waarna Camper de houding aanneemt van ‘Nou,
dan hoeft het van mij ook niet meer’. Al deze stemmingen – somberheid,
hoop en ‘laat maar zitten’ – wisselen elkaar regelmatig af en Camper maakt
daardoor een tamelijk onvaste, labiele indruk, al kan het natuurlijk ook zijn
dat hier iets doorklinkt van een romantisch levensgevoel. Het gevoel speelt in
de brieven van Camper namelijk ook als het niet om Franeker gaat een grote
rol – hij was zeker aangeraakt door de romantiek. Maar wat in verband met
Franeker vooral van belang is, dat is dat iemand die zich zo laat gaan nooit een
effectieve diplomaat kan zijn.
Een tweede opvallend, maar op zichzelf niet ongebruikelijk aspect van de
manier waarop Camper met Meerman correspondeerde was de vermenging
van zakelijke en persoonlijke elementen. Campers ambitie om curator van
de universiteit te worden was niet alleen ingegeven door de wens om de
universiteit te redden, hij wilde ook revanche nemen op de bestuurders die
hem in 1805 naar zijn gevoel hadden laten vallen. Van de zittende curatoren
deugde helemaal niets, ze zaten te slapen, vergenoegden zich in de vroegere
roem van de universiteit maar hadden niet door hoe slecht zij er nu voorstond.
Toen het rapport van Meerman in 1807 klaar was, liet hij het dan ook niet
zien aan de zittende curatoren: ‘Mijn oud Collegen zie ik spaersaem en dat te
minder omdat ik omtrent ons rapport niets kan mededelen, ook die Heeren
weinig achte’.15 In plaats van de ruziënde theologen tot elkaar te brengen,
koos een van de curatoren, de nog jonge F.G.A.B. baron van Lynden, zelfs
openlijk partij voor de theoloog J.A. Lotze, die door alle anderen als de grote
onruststoker werd beschouwd, iemand van wie men wenste dat hij maar
nooit het kleine Maartensdijk had verlaten.
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Ook geldelijk gewin speelde op de achtergrond altijd een rol in de
plannenmakerij van Camper. Eerst hield hij zich nog groot. Toen de Haarlemse
natuur- en scheikundige Martinus van Marum, die net als Camper lid was van
de commissie van Meerman, moeilijkheden maakte over de vergoeding van de
reiskosten tussen Haarlem en Den Haag, liet Camper Meerman weten zich daar
zelf, omwille van de goede zaak, niet druk om te maken.16 Maar later rekende hij
Meerman toch maar voor dat hij door de Bataafse omwenteling veel geld had
verloren en dat hij nu toch enigszins op de kleintjes moest passen. Een ambt als
dat van burgemeester van Franeker of het curatorschap zou hem weliswaar niet
veel opleveren – minder dan een hoogleraarsalaris – maar het zou althans enige
compensatie voor de geleden verliezen betekenen. Toen een apotheker uit Den
Haag die bij Camper een schuld had naar Indië dreigde te vertrekken zonder
zijn schuld af te betalen, draalde Camper niet om Meermans hulp ook hiervoor
in te roepen.17 Ook de verkoop van zijn grote collectie naturalia – opgezet door
zijn vader, maar later nog flink uitgebreid – leek hem een goed middel om
financieel orde op zaken te stellen. Als de koning echt van plan was om een
koninklijk kabinet op te richten en daarvoor natuurhistorische collecties in den
lande op te kopen, wilde Camper zijn verzameling best wel verkopen, zeker als
de koning hem tegelijk directeur van de nieuwe instelling wilde maken.
Wat ten slotte opvalt in Campers brieven is de afgunst op Groningen.
Camper had de stellige indruk dat terwijl het fout ging met Franeker, in
Groningen alles naar wens verliep, dat Groningen studenten en docenten uit
Franeker en Friesland wegkaapte en dat Groningen ook in Den Haag allerlei
beschermers had die ervoor zorgden dat de Groningers kregen wat de Friezen
moesten ontberen. Groningen betaalde zijn hoogleraren beter en dáárom,
zo dacht Camper, was Mulder naar Groningen vertrokken. Dat volgens het
plan van Meerman uit 1807 de salarissen in Groningen en Franeker gelijk
getrokken zouden worden, vermocht de naar Groningen vertrekkende
anatoom Mulder echter niet te overtuigen. Camper moest later met lede
ogen aanzien dat Mulder in Groningen furore maakte met zijn nosocomium
academicum (een soort academisch ziekenhuis), terwijl zo’n instelling, die in
een moderne universiteit niet mocht ontbreken, in Franeker alleen nog maar
op het verlanglijstje stond, zonder veel kans op realisatie. Hoe kon dat toch?
Waarom stond de Groningse universiteit zo in de gunst van de koning? Was
het de meerdere ijver van de Groninger landdrost of iets anders?18 Franeker
wordt in Den Haag vergeten, klaagde hij, ‘tandis que Groningue a de meilleurs
defenseurs’.19 Pijnlijk was ook dat Camper op een gegeven moment moest
constateren dat er in Groningen wel zo’n vijftig Friese studenten studeerden,
evenveel als alle studenten in Franeker bij elkaar! Er studeerden dus meer
Friezen in Groningen dan in Franeker!20 Even had hij de hoop dat hij als
opvolger van de op 12 september 1809 overleden hoogleraar staatkunde
en volkenrecht Johan Hendrik Swildens de Groningse volksopvoeder mr.
Theodorus van Swinderen naar voren zou kunnen schuiven, om zo ook enige
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Groningse studenten naar Franeker te lokken.21 Maar dat was natuurlijk
ijdele hoop, want Van Swinderen, de rijzende ster in Groningen, had heel
andere plannen. Hoe het ook zij, uit de brieven van Camper spreekt heel
duidelijk de overtuiging dat Groningen bloeide, terwijl Franeker kwijnde,
mede omdat Franeker zo kwijnde. Er was niet de geringste twijfel dat bij de
komende reorganisatie van de Nederlandse universiteiten Groningen weinig
te vrezen had. Er is wel eens gesuggereerd dat het in 1811 kantje boord was,
of Groningen zou overleven of Franeker, maar voor een goed geïnformeerde
tijdgenoot als Camper was het evident dat Groningen het zou gaan redden, en
Franeker niet. Eigenlijk waren de kaarten al in 1808 geschud.
Daarom is het ook te begrijpen dat Camper naarmate de tijd
verstreek steeds duidelijker te kennen gaf wel uit Franeker weg te willen. Hij
geloofde er niet meer in, voelde zich eenzaam en verlaten op Klein Lankum,
was begaan met zijn vrouw die daar zat te verkommeren als hij voor zaken
naar Holland moest, meende dat hij miskend werd, en beschouwde zijn
indrukwekkende verzameling naturalia meer en meer als een blok aan zijn
been. Het was die verzameling die hem aan Klein Lankum bond, en dus, als
hij die kon verkopen, kon hij naar Den Haag vertrekken. Meerman moest
zich vooral goed realiseren, schreef hij eind 1807, ‘in welk eene ondankbare
landstreek ik mij vrijwillig begraven zoude’ als hij in Franeker zou blijven
en hoe gelukkig hij zou zijn als hij in Den Haag directeur van het koninklijk
naturaliënkabinet kon worden. ‘Waarschijnlijk zoude mijne vrouw op deze
wijze ook de eenzame levenswijze hier willen verlaten’.22 Smartelijk bijna zijn
de brieven van Camper waarin hij terug denkt aan de genoegens die hij in Den
Haag ten huize van Meerman had ondervonden.
Schoon de uitstap, laatstleden winter en voorjaar, in Holland mij veel jouicances
heeft bezorgd, zoo treft mij de privatie dubbeld en hoe gaerne zoude ik mij niet
eens aan U Hoog Edel Gestrenge huis presenteeren om met UHEGe, en mevrouw
Meerman, den geest op te wekken en genoegens der ziel te smaeken.23

Het is duidelijk dat Camper weg wilde uit Franeker. ‘Oh, waarom heb ik mij
hier begraven? Daar ik hoe langer hoe meer overtuigd worde dat Franeker een
dood lichaem blijft.’24
Lobbyen bij de Fransen
Begin 1808 geloofde Camper er dus al niet meer in. Toen duidelijk werd dat
het rapport Meerman geen kans van slagen had en de koning de minister
van Binnenlandse Zaken, J.H. baron Mollerus, opdracht had gegeven een
nieuwe commissie in te stellen, wist Camper al uit welke hoek de wind zou
gaan waaien: de Franse hoek. Mollerus zou als een moderne Hercules de
Augiasstal van het onderwijs in Holland moeten reinigen en daarvoor iets
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nieuws in de plaats stellen, conform het stelsel in Frankrijk, waar de keizer op
het punt stond al het openbare onderwijs onder te brengen bij één centrale
keizerlijke universiteit. ‘Hoe mismoedigend is niet zulk eene onderneeming
en het is niet alleenig om dat men al onze oude inrichtingen wil verwisselen
tegens primaire, secondaire schoolen, Lycéen en universiteiten geheel op de
Fransche voet geschoeid.’25 De berichten die Camper hierover van Meerman
kreeg stemden hem bedroefd.
Veele illusien had ik mij voorgesteld die meerder of minder op mijn geluk moesten
invloed hebben – ende ziet alle schijnen te mislukken! Mijne philosophie is door
zoo veele teleurstellingen niet weinig geschokt daer deze uitzichten het plechtanker uitmaakten van mijne laatste levensjaren.26

Wat restte er van al die vooruitzichten ‘indien Leiden alleen universiteit bleef en
de vier andere hoge schoolen gymnasien of Lycé-en wierden?’27 Later maakte
hij zich zorgen over het plan van Napoleon om Leiden Hoofduniversiteit te
maken, ‘omgeven met 4 satelliten’, te weten Franeker, Groningen, Utrecht
en Amsterdam.28 ‘Helaas, wij zinken, wij vergaan, zonder eenige hoop van
redding’!29 Zo’n vaart zou dat niet lopen – ook de nieuwe commissie, onder
leiding van de Amsterdamse wis- en natuurkundige Jan Hendrik van Swinden,
wist geen doorbraak te forceren. Maar een nieuwe bedreiging voor Franeker
was toen weer het plan van de landdrost, R.L. van Andringa de Kempenaer,
om de academie naar Leeuwarden te verplaatsen. Franeker zou schadeloos
gesteld worden door de oprichting van … een dolhuis!30
In 1810, na de inlijving bij Frankrijk, zag Camper toch nog nieuwe kansen
voor de Franeker universiteit. Al in september maakte hij zijn opwachting
bij Lebrun, die de nieuwe departementen moest integreren in het Franse
keizerrijk en daarbij ook de reorganisatie van het hoger onderwijs moest
regelen. Tijdens zijn audiëntie bij de prins overhandigde Camper een
memorie die hij namens de Franeker gemeenteraad had opgesteld. Omdat
niemand anders het Frans beheerste, had hij zich met die taak belast. In de
memorie somde hij nog eens alle argumenten op waarom het belangrijk was
de Franeker universiteit te behouden. De universiteit was een van de oudste
van het land, had een roemrijke geschiedenis, was uitermate goed gesitueerd
en gehuisvest en had, als kweekplaats voor talent dat later misschien elders
een werkplek zou vinden, ondanks haar kleine omvang, een nuttige functie
binnen het geheel van het hoger onderwijs in deze streken. Bovendien,
en daar legde Camper wel heel veel de nadruk op, zou de stad Franeker
geruïneerd worden als de universiteit zou worden gesloten. Het verplaatsen
van de academie ‘ce seroit plonger la ville dans la plus grande misère [et]
ruiner sans resource ses malheureux inhabitans’.31 Als een universiteit dan
niet mogelijk was, moest Franeker toch op zijn minst een uitgebreid lycée
krijgen, een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.32
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Terwijl hij in Franeker nog deed voorkomen of hij streed voor het behoud
van de universiteit, zette hij dus in feite al in op het verkrijgen van een zekere
compensatie in de vorm van een middelbare school. Dat liet Camper ook aan
Meerman weten. Hij schreef hem dat de prins hem meteen had meegedeeld
dat Franeker niet als universiteit behouden zou kunnen worden, maar dat
Franeker ook niet de enige universiteit zou zijn die moest verdwijnen.33
Camper verspilde ook geen tijd aan het alsnog bepleiten van het behoud
van de academie, maar zette in een aanvullende memorie voor Lebrun in
op het oprichten van een lycée plus een aantal andere instellingen, zoals een
zeevaartschool, een militair hospitaal en een veterinaire school.34 Daarom
hamerde hij zo op de ruïne die Franeker zou worden als de universiteit zou
verdwijnen. Als daarvoor compensatie zou komen door andere instellingen in
Franeker onder te brengen (die dan ook gebruik zouden kunnen maken van
de faciliteiten van de universiteit), dan zou Franeker als stad weinig verlies
lijden. Dat hij echter niet zozeer de universiteit, als wel de stad Franeker
voor destructie trachtte te behoeden, vertelde Camper echter niet aan de
curatoren en de hoogleraren – dat komt later nog wel eens, schreef hij aan
Meerman. Ondertussen probeerde hij in zijn vele brieven aan Lebrun wel
een baantje voor zichzelf te versieren. Hij rekende hem voor hoe hij in de
voorgaande jaren benadeeld was door zijn collega’s en hoe bijvoorbeeld een
benoeming tot ‘président perpetuel’ van de academische zaken in Friesland
hem daarvoor genoegdoening en schadevergoeding zou betekenen.35
Maar Lebrun was niet degene die de uiteindelijke beslissingen nam. Het
keizerlijk decreet van 18 oktober 1810, dat de inlijving van het voormalige
koninkrijk van Lodewijk Napoleon bij het Franse keizerrijk regelde, bevatte
ook enkele bepalingen omtrent het onderwijs. Vooralsnog werd alles op de
bestaande voet gehandhaafd – wat Camper al de hoop gaf dat Franeker dan
toch nog behouden zou worden – maar Napoleon droeg via de minister van
Binnenlandse Zaken de grootmeester van de keizerlijke universiteit op een
rapport over de definitieve regeling van het onderwijs in de aangehechte
departementen samen te stellen. Daartoe wees de grootmeester twee
afgevaardigden aan, die in de Hollandse departementen poolshoogte
moesten gaan nemen en hem een rapport moesten overleggen. De twee
afgezanten, beiden lid van de universiteitsraad, waren Georges Cuvier,
een vermaard zoöloog, en François-Joseph-Michel Noël, een iets minder
vermaard taalkundige – maar tevens voormalige gezant namens Frankrijk
bij de Bataafse Republiek en getrouwd met een Nederlandse. Begin juni 1811
vertrokken de heren naar de Nederlandse departementen, waar ze soms
samen, soms apart de belangrijkste steden bezochten en zich op de hoogte
lieten stellen van inrichting en niveau van het Nederlandse onderwijs. Tegen
de tijd dat ze daar klaar mee zouden zijn, stond hen een vergelijkbare taak
te wachten in de Noordwest-Duitse gebieden die inmiddels ook bij Frankrijk
waren ingelijfd.36
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Het noorden des lands werd door Cuvier alleen aangedaan – Noël reisde alvast
door naar Duitsland. Op de avond van 24 juni stapte de zoöloog af bij Klein
Lankum, de ‘residentie’ van Camper. Formeel had Camper op dat moment
niets met de universiteit of welke instelling van hoger onderwijs dan ook te
maken.37 Maar Cuvier en Camper kenden elkaar – Camper had indertijd in
Parijs Cuvier bezocht, ze deelden hun belangstelling voor de paleontologie en
de geologie en bij verschillende wetenschappelijke discussies hadden zij elkaar
gesteund. Omdat Cuvier – dat was een van de aantrekkelijke kanten van zijn
opdracht – wel vaker zijn officiële opdracht gebruikte om wetenschappelijke
contacten te leggen of aan te halen, was het dus niet vreemd dat hij als eerste
Camper aandeed. De Fries heeft hem dus ongetwijfeld zijn uitgebreide
collectie naturalia laten zien en met hem gesproken over de kwestie van
de fossiele beenderen uit de Sint Pietersberg bij Maastricht, waarover een
paar jaar tevoren een discussie was gevoerd waarbij Cuvier uiteindelijk de
stelling van Camper – die beenderen waren afkomstig van een uitgestorven
hagedisachtige – als de juiste had aangewezen. Maar Cuvier wist natuurlijk
ook wel dat Camper als lid van de voormalige Commissie tot de Formatie etc.
ook goed ingevoerd was in het Nederlandse hoger onderwijs in het algemeen
en de situatie in Franeker in het bijzonder. Geen wonder dat hij eerst in Klein
Lankum de mening van Camper wilde horen. Camper, die erg naar de komst
van Cuvier had uitgekeken, was ervan overtuigd dat hij de Fransman zou
kunnen overtuigen van het belang van de Franeker academie.38
Hoe heeft hij zich daarin vergist! Cuvier verklaarde nadrukkelijk dat nog
niets vaststond en liet zich vervolgens uitgebreid informeren over het belang
van de universiteit voor de stad, maar wat hij zag was een universiteit in
verval, zonder de voorzieningen die een moderne universiteit nodig had en
met veel te weinig studenten om levensvatbaar te kunnen zijn. Toen hij na
een paar dagen doorreisde naar Groningen, trof hij daar een universiteit aan
die weliswaar ook niet bijster groot was, maar die veel meer zelfvertrouwen
uitstraalde en waar moderne voorzieningen wel aanwezig waren, zoals een
academisch ziekenhuis. In het rapport dat Cuvier en Noël begin 1811 over
hun bezoek aan de Hollandse departementen opstelden, is het verschil
tussen Franeker en Groningen nogal fors aangezet – als opmaat naar de
conclusie dat het verstandig zou zijn in de nieuwe departementen niet één,
maar twee vestigingen van de keizerlijke universiteit te behouden, in Leiden
en in Groningen. (Formeel zouden niet de beide universiteiten als zodanig
behouden worden, maar in beide steden zou een dependance van de keizerlijke
universiteit komen, een académie, bestaande uit meerdere zelfstandige
faculteiten die echter wel precies overeenkwamen met de faculteiten van
de oude universiteiten.) Officieel waren alle Hollandse departementen
ondergebracht bij een Hof van Appèl en volgens regels zou binnen zo’n
ressort maar één universitaire vestiging van de keizerlijke universiteit mogen
overblijven, maar voor de Hollandse departementen stelden Cuvier en Noël
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een uitzondering voor – zoals ze naderhand ook trouwens voor de Duitse
departementen voorstelden.39
Cuvier en Noël hadden verschillende argumenten voor het behoud van
zowel Leiden als Groningen. Het ressort van het Haagse Hof van Appèl,
bedoeld voor alle Hollandse departementen, was beduidend groter dan de
ressorts in Frankrijk zelf, zodat het vestigen van meer dan één académie wel te
verdedigen was. Maar belangrijker waren de argumenten die ontleend waren
aan de geografie en de vooral in de winter gebrekkige verkeersverbindingen
in de Hollandse departementen. Op zichzelf waren Cuvier en Noël al onder
de indruk over de beschavende werking die de universiteiten van Franeker
en Groningen voor het afgelegen noorden des lands hadden gehad. In hun
rapport schreven ze:
Il ce faut … prendre aussi en considération la masse de lumière qu’elles répandent
dans les cantons où elles sont situées, et qui n’ont souvent pas d’autres moyens
d’éprouver l’influence des progrès que l’esprit humain fait dans le reste de
l’Europe. Comment les sciences et les lettres auraient-elles pénétre jusqu’aux bords
marégageux et brumeux de la Mer du Nord, isolés de toute le reste du continent,
sans les établissemens de Franéker et de Groningue ?

Als in die noordelijke departementen geen enkele gelegenheid tot het volgen
van hoger onderwijs over zou blijven, zou dat de bewoners van die streken
ernstig benadelen, omdat Nederlanders – de twee rapporteurs noteerden
het wel met enige verbazing – de onuitroeibare neiging hadden hun zoons
naar een universiteit in de buurt te sturen omdat ze dan in de vakanties naar
huis konden terugkeren. En als er dan een universiteit behouden zou moeten
blijven, dan leed het geen twijfel dat dat Groningen moest zijn – precies de
universiteit waarvan de rector, de hoogleraar dogmatiek en kerkgeschiedenis
Herman Muntinghe, vooral op dat geografische argument had gehamerd.
Dat omgekeerd de stad Franeker door het opheffen van de universiteit
ernstige schade zou oplopen – het belangrijkste argument dat Camper en de
universiteitsbestuurders van Franeker naar voren hadden gebracht – speet
Cuvier en Noël bijzonder, maar was in hun ogen geen reden om de Friese
universiteit open te houden.40
Zoals bekend werd het voorstel van Cuvier en Noël overgenomen en
werd bij keizerlijk decreet van 22 oktober 1811 bekend gemaakt dat in de
Nederlandse gewesten twee academies zouden komen, één in Leiden en één
in Groningen.41 Amsterdam en Utrecht mochten als scholen van een lagere
rang doorgaan en op een paar plaatsen zou een lycée komen. Echter niet
in Franeker. Franeker werd niet eens genoemd in het decreet. Harderwijk
trouwens ook niet.
Had Camper dit kunnen voorkomen? Het antwoord is duidelijk: nee, de
opheffing van Franeker was onvermijdelijk vanaf het moment dat de gewesten
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bij de Bataafse omwenteling hun autonomie kwijt raakten. Niet alleen de
objectieve cijfers wezen in die richting, ook de tijdgenoten en in ieder geval
Camper wisten heel goed dat Groningen veel betere kansen had dan de Friese
universiteit. In het rapport van Cuvier en Noël wordt dit nog eens bevestigd.
Ze constateerden dat de grotere instellingen (zo kwalificeerden ze Leiden,
Groningen en Utrecht) zich veel minder druk maakten over hun toekomst,
die ze kennelijk met vertrouwen tegemoet zagen, dan de kleinere instellingen,
te weten Franeker, Harderwijk en Amsterdam. Iedereen kende de cijfers, de
rapporten die in de voorgaande jaren waren opgesteld waren in ieders handen
en wat er nog niet bekend was, werd voor de gelegenheid nog eens op een
rijtje gezet. De site visits van Cuvier en Noël deden er eigenlijk niet veel meer
toe. De uitkomst van hun missie zal dan ook misschien alleen voor Utrecht
een echte teleurstelling zijn geweest, want Cuvier en Noël had de Utrechtse
academie bijna ex aequo met Groningen behandeld en nu toch gedegradeerd
tot de rang van école secondaire. Hier gaf het geografische argument de
doorslag, dat namelijk wel in het voordeel sprak van Groningen, maar niet
van Utrecht.
Camper had het tij niet kunnen keren. Zeker, als persoon werd hij
door de Fransen hoogst serieus genomen. Toen duidelijk was dat er naast
Leiden ook een académie in Groningen zou komen, werd in eerste instantie
namelijk Camper aangezocht om rector van deze instelling te worden – een
positie met vergaande bevoegdheden, meer in ieder geval dan die van rector
magnificus onder het ancien régime. Maar er zat wel de verplichting aan
vast om in Groningen te gaan wonen en daar was Camper niet toe bereid.
Daarom werd de zittende rector, Muntinghe, gehandhaafd als de rector van
de nieuwe instelling, terwijl Camper een van de twee inspecteurs werd die
in het noordelijk rayon de rector terzijde moesten staan bij het bewaken
van de kwaliteit van het onderwijs. De Fransen hadden kennelijk toch wel
vertrouwen in hem.
Maar als pleitbezorger van Franeker koos Camper voor de verkeerde
argumenten. Als een instelling met opheffing wordt bedreigd, is het
zieligheidsargument doorgaans weinig effectief; meer kans op succes biedt
een argumentatie die uitgaat van de positieve bijdrage van de instelling aan het
intellectuele peil van de natie. Camper koos voor de eerste optie, in Groningen
koos Muntinghe voor de tweede optie – en met succes. Daarbij kwam nog het
weinig standvastige optreden van Camper en de hopeloze vermenging van
zijn persoonlijke belangen met die van de stad en de universiteit. Hij maakte
geen gemeenschappelijk front met de academische autoriteiten, maar leek er
eerder op uit hen te wippen. Ook toen Camper officieel namens de gemeente
Franeker sprak, koerste hij op iets anders af dan zijn opdrachtgevers in
gedachten dachten. Goethe, die Camper jr. in 1787 in Rome had ontmoet,
had het al gezien: ‘ein fähiger, unterrichteter Mann, lebhaft und fahrig’ − wat
het woordenboek vertaalt met ‘nerveus en onrustig’.42 Camper was een man
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met vele talenten, maar hij had het niet in zich om iets blijvends tot stand te
brengen.

l
Noten
1 Boeles, Frieslands Hoogeschool, 95-166, in het bijzonder 125-153. 2 Voor de
studentenstromen en de vergelijking met Groningen: Caljé, Student, universiteit en
samenleving, 89-100. 3 Museum Meermanno-Westreenianum, inv.nr. s 90: 1, 2. Deze
brieven werden mij ter beschikking gesteld door drs. Arjen Dijkstra, die ze weer
ontvangen had van prof.dr. Ph. Breuker. Beiden ben ik bijzonder erkentelijk voor de
gelegenheid die zij mij zo boden de neergang van Franeker als het ware van binnenuit
mee te maken. 4 Voor biografische gegevens over Camper, zie Van Breda, Levens-schets
van Adriaan Gilles Camper. Van Breda was de schoonzoon van Camper. 5 Bots en Visser
(eds.), Correspondance. 6 Botke, ‘Je receuille toujours des pierres’. 7 Tegen de heersende
opinie in beweert Breuker in zijn Leidse afscheidsrede dat Franeker in de jaren
1765−1785, de tijd van J.H. van Swinden, Eise Eisinga en Johannes Schrader, nog een
bloeiperiode doormaakte. Zie: Breuker, Friese cultuur in het jonge Koninkrijk, 5-7, 19-22.
Het valt inderdaad niet te ontkennen dat Franeker tot ver in de achttiende eeuw blijk gaf
van intellectuele veerkracht, maar de bloei was eenzijdig; ook Breuker weet niemand uit
de faculteiten theologie, rechten of geneeskunde te noemen die een bovenlokale roem
heeft vergaard. Bovendien is het twijfelachtig of voor de tijdgenoten het verval dat na
1785 begon ‘niets anders dan een incident’ is geweest, slechts het gevolg van politieke
rampspoeden die erop volgden (Ibidem, 7). Camper wist – zo blijkt uit zijn hervormingsplan uit 1803 – heel goed dat er meer structurele oorzaken voor de neergang van Franeker
te geven waren en in zijn correspondentie met Meerman uit later jaren is ook niets te
merken van een impliciete of expliciete vergelijking met de door Breuker aangewezen
bloei van de academie in de jaren 1765-1785. Die correspondentie weerspreekt dus de
door Breuker gedane suggestie dat tijdgenoten, met een nog levende herinnering aan
die bloeiperiode, ‘nauwelijks konden geloven dat het in 1811 na jaren van leven tussen
hoop en vrees met de academie dan toch voorgoed voorbij was’ (Ibidem, 5) 8 Voor
biografische gegevens over Meerman, zie het online lemma in het Biografisch
Woordenboek van Nederland 1780-1830, door Van der Burg. 9 Over deze commissie: Van
der Burg, Nederland onder Franse invloed, 160-162. De koning kreeg het rapport van de
commissie op 11 juni 1807, maar de commissie had veel tijd verloren aan het verijdelen
van het plan van de Leidse universiteit om zich alvast te laten uitroepen tot Nationale
Universiteit. De commissie pleitte juist voor het behoud, op min of meer gelijke voet, van
de vijf bestaande universiteiten. 10 In zijn brieven lobbyde Camper ook voor de Friese
cultuur. Hij deed in 1808 bijvoorbeeld een goed woordje voor de schilder Willem Bartel
van der Kooi, sinds 1798 prelector tekenkunde aan de Franeker universiteit. De schilder
wilde in 1808 meedingen naar de prijs die door koning Lodewijk Napoleon ter
gelegenheid van de opening van de eerste nationale kunsttentoonstelling in het Paleis
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op de Dam was uitgeloofd voor het beste genrestuk. Zelf wist Van der Kooi niet hoe hij
het moest aanpakken. ‘De man is zeer verlegen,’ schreef Camper aan Meerman, ‘en weet
zich niet te redden’. Van der Kooi vroeg aan Camper hoe hij het moest aanpakken en
Camper informeerde weer bij Meerman. Met zijn schilderij ‘De minnebrief’ won Van der
Kooi de prijs, maar zijn schilderij werd tot zijn teleurstelling niet door de koning
aangekocht. En dat was juist waarop de schilder zich zo verheugd had, namelijk dat zijn
schilderstuk in het nieuwe koninklijke museum te zien zou zijn, ‘al was het ook maer om
te bewijzen dat de Franeker schoonheden geen amazonew zijn, geen platitudes’, zo
schreef Camper – met een knipoog – aan Meerman. Nu zou zijn “Borstenrijke Maagd”
niet in een koninklijk paleis pronken; zij was verstoten en moest nu ‘als een meerdere
Agar [Hagar, de tweede vrouw van Abraham die door diens eerste vrouw Sara was
weggestuurd] elders fortuin zoeken’. Vervolgens beval Camper Van der Kooi aan als
portretschilder, vooral voor de ‘Dames Amazones of die een pectus cicadae [krekelborst]
hebben’. Als zij zich door hem zouden laten schilderen, zouden zij ‘misschien zoo veel
pro cento winnen, en meer, als de Oostenrijksche fondsen zijn gedaald’. Camper aan
Meerman, 3-6-1808, 9-1-1809, 26-1-1809, 8-3-1809. Camper riep ook wel eens Meermans
hulp in voor zichzelf. In 1808 kreeg Camper bericht dat hij was benoemd tot lid van de
American Philosophical Society in Philadelphia en wel op grond van zijn vergelijkend
anatomisch onderzoek. ‘Ik ontveinze niet,’, schreef hij toen aan Meerman, ‘dat mij die
titel zeer flatteerdt’ en dat hij de benoeming graag publiek wilde maken. Maar was dat
wel gepast? ‘Wijlen mijn vader deedt zulks in-mediaet in de couranten plaetsen, maar
wat zal ik doen?’. Hij suggereerde Meerman een bericht in de Koninklijke Courant te
plaatsen, wat Meerman ook deed. Camper aan Meerman, 8-12-10808. 11 Camper aan
Meerman, 15-7-1807.12 Camper aan Meerman, 21-9-1807. 13 Camper aan Meerman,
12-10-1807. Epimenides was een Griekse wonderdoener en priester uit de zesde eeuw v.
Chr. Over hem gingen allerlei legendarische verhalen, onder andere dat hij 57 jaar
geslapen had. 14 Camper aan Meerman, 12-10-1807. 15 Camper aan Meerman, 22-71807. 16 Camper aan Meerman, 13-5-1807. 17 Camper aan Meerman, 30-10-1809. 18
Camper aan Meerman, 26-1-1809. 19 Camper aan Meerman, 22-6-1810. Vanaf juni 1810,
kort voor de formele inlijving van het koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk, schreef
Camper zijn brieven aan Meerman in het Frans. 20 Camper aan Meerman, 21-9-1808.
Zie ook Camper aan Meerman, 3-6-1808: ‘Wij verliezen alles en alle Friezen gaan naar
Groningen.’ 21 Camper aan Meerman, 22-9-1809. 22 Camper aan Meerman, 18-11-1807.
23 Camper aan Meerman, 29-12-1807. 24 Ibidem. 25 Camper aan Meerman, 11-1-1808.
26 Camper aan Meerman, 18-3-1808. Camper was op dat moment 49 jaar. 27 Ibidem. 28
Camper aan Meerman, 21-9-1808. 29 Ibidem. 30 Camper aan Meerman, 26-1-1809. 31
Camper aan Lebrun, 20-9-1810. Nationaal Archief, Archief Prins-Stedehouder
(archiefnummer 2.01.01.08), inv.nr. 59. 32 Over het bezoek van Camper aan Lebrun:
Camper aan Meerman, 9-10-1810. 33 Camper aan Meerman, 9-1-1810. 34 Camper aan
Lebrun, 12-10-1810. Nationaal Archief, Archief Prins-Stedehouder, inv.nr. 59. 35 Camper
aan Lebrun, 5-11-1810. Nationaal Archief, Archief Prins-Stedehouder, inv.nr. 59. 36 Over
de reis van Cuvier en Noël: Van der Burg, Nederland onder Franse invloed, 167-169. Vóór
zijn inspectiereis naar de Nederlandse gewesten had Cuvier ook al deelgenomen aan een
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soortgelijke reis door de recent aangehechte departementen in Noord- en Midden-Italië:
Rapports sur les établissemens d’instruction publique des departemens au dela des Alpes.
37 Boeles, Frieslands Hoogeschool, 162. Cuvier werd op 24 juni in Klein Lankum ook
begroet door de rector en de secretaris van de senaat, maar de officiële ontvangst vond
pas de volgende dag plaats. 38 Camper wist al in november 1810, nog voor de officiële
benoeming, dat Cuviër en Noël naar de Hollandse departementen zouden worden
gezonden. Hij had een brief gekregen van Cuvier waarin deze hem had aangekondigd in
1811 naar Friesland te zullen komen. Camper aan Meerman, 5-11-1810. Camper maakte
ook van Cuviers bezoek gebruik om een conflict met de Eerste Klasse van het Koninklijk
Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schone kunsten in Amsterdam te beslechten.
Camper had in februari 1810 een verhandeling ingestuurd over fossiele beenderen die
bij Maastricht waren gevonden, maar een beoordelingscommissie was niet overtuigd
door het betoog van Camper en wilde meer bewijzen zien. Daar was Camper zeer
gebelgd over. Hij vond dat elk lid van de Klasse zonder meer het recht had zijn
verhandelingen door de Klasse te laten drukken. Op 16 juni 1811 schreef hij de Klasse: ‘Ik
ben door en ander zoo wel als door het onmatig dralen in het uitspreken dier berigten
ten vollen overtuigd van de zwakheid mijner vermogenheid, en zal het Instituut de
onaangename taak besparen om ten derde male zich met mijnen arbeid bezig te houden
[…] Wijders verzoek ik van spreekbeurten, benoeming in eenigerhande onderzoek van
memoriën, zoo wel als van alle correspondentie verschoond te blijven’. De Klasse legde
zich daar niet bij neer, probeerde de gekwetste Camper duidelijk te maken dat ‘hetgeen
hem in de handelwijze der Klasse schijnt tegen te staan, eerder behoort onder de
voordeelen, die men van gemeenschappelijken arbeid en het wisselen van elkaars
gedachten en aanmerkingen trekken kan, dan dat het iemand regt zou geven, zulks als
genoegzamen grond te houden, om alle letterkundige betrekkingen met derzelve af te
snijden, maar het hielp niet. Wel legde Camper zijn bevindingen aan Cuvier voor toen
deze Klein Lankum bezocht, en toen Cuvier zich achter Camper opstelde, liet deze dat
meteen aan de heren in Amsterdam weten. Die waren daar weer gebelgd over, bevreesd
als ze ook waren dat Cuvier nu ook in zijn rapport iets onaangenaams zou schrijven over
het Instituut of de instellingen waar de andere leden van de klasse aan verbonden waren.
Hoewel deze kwestie niets met de universiteit van Franeker te maken had, biedt ze wel
een heldere blik op de lichtgeraakte natuur van Camper en de nerveuze stemming waarin
Cuvier werd ontvangen. Noord-Hollands Archief, Archief Koninklijk Instituut, inv.nr. 43
(Verslagen van de Eerste Klasse d.d. 27-6-1811, 8-8-1811, 19-9-1811). 39 Rapport sur les
établissements d’instruction publique en Hollande. Over dit rapport: Bolkestein, De
voorgeschiedenis van het Middelbaar Onderwijs, 85-95. Bij het opstellen van hun rapport
hadden Cuvier en Noël veel steun aan verschillende oudere rapporten, onder die van
Adriaan van den Ende. Zie: Frijhoff, ‘Onderwijshervorming in de Franse Tijd’, 194-198. Zie
verder: Rapport sur l’instruction publique dans les nouveaux départemens de la Basse
Allemagne. De opstellers van het rapport verklaarden daarin: ‘Qoui de plus naturel que de
faire ici, à cause de la différence des religions [protestant in het Noorden, katholiek in het
Zuiden], ce que l’on fait en Hollande à cause de la difficulté des communications, et d’y
fonder deux académies ?’ (Ibidem, 108). Het voorstel was om in Bremen een académie

82

k la a s v a n ber k el

met een protestantse faculteit theologie op te richten en in Münster een académie met
een katholieke faculteit. 40 Het is nog maar de vraag of het er anders uit had gezien als de
universiteit van Franeker tijdig verplaatst was naar Leeuwarden, zoals indertijd wel eens
is beweerd. 41 Voor de Nederlandse tekst van het decreet: Molhuysen, Bronnen tot de
geschiedenis der Leidsche universiteit, deel 7, 97*−99*. De Leidse rector S.J. Brugmans was
in de maanden voor de afkondiging van het decreet nog in Parijs geweest om voor een
speciale positie voor de Leidse universiteit te lobbyen, maar dit was dus maar in beperkte
mate succesvol geweest. 42 Zoals geciteerd in Bots en Visser (eds.), Correspondance, 10.
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Fries met de Friezen
Prof. J.W. de Crane (1758-1842) en zijn
‘aangenomen vaderstad’
PHILIPPUS BREUKER

Centraal in deze bijdrage staat de figuur van Jan Willem de Crane (Hoorn 1758
– Franeker 1842), hoogleraar aan Academie en Atheneum te Franeker van
1788 tot 1828. Thema is de Friese herdenkingscultuur in zijn tijd. Hij was daar
de uitgesproken belichaming van. Ik zal achtereenvolgens zijn leven schetsen
op wetenschappelijk en op maatschappelijk gebied, dan hem tekenen als
mens en als centrale figuur in een Franeker krans, en besluiten met hem in
zijn tijd te plaatsen en zijn betekenis te bepalen.1
Opleiding en wetenschappelijke lotgevallen
De Crane werd in 1758 geboren in Hoorn, waar zijn vader conrector van de
latijnse school was (en in 1779 rector werd) en groeide daar ook op. De familie
kwam via Culemborg uit Zeeland.2 Hij schreef zich in voor theologie, eerst in
1774 in Leiden, toen in Groningen, maar brak ook daar binnen een jaar zijn
studie af en werd gouverneur bij de grietman van Achtkarspelen, Daniel de
Blocq van Haersma in Buitenpost. Hoe het contact tot stand kwam, weten we
niet, wel dat Van Haersma later veel voor zijn carrière heeft betekend.
Hij bleef er vier jaar, keerde toen terug naar West-Friesland, waar hij
preceptor aan de latijnse school in Alkmaar werd, maar al in 1780 werd hij
dankzij Van Haersma rector in Dokkum. Aan zijn verblijf in Alkmaar danken
we een kleine compositie, speciaal voor hem gemaakt door de plaatselijke
beiaardier en organist Michaël Körnlein (ca. 1735-1813): Vanité des Choses
temporelles.3 Ze moeten elkaar al in Hoorn hebben leren kennen, waar
Körnlein van 1771 tot 1773 organist was. De Crane speelde klavier en viool.
Misschien heeft hij les gehad van Körnlein, wellicht al in Hoorn. Muziek heeft
een belangrijke rol in zijn leven gespeeld.4 Zo werd hij in Dokkum spoedig lid
van het muziekgezelschap Musica laborum dulca lenimen.5
Van Haersma zou hem vervolgens in 1788 als curator van de instelling
benoemd weten te krijgen aan de Franeker academie. De Crane onderwees
er Latijnse letterkunde en oude geschiedenis. Oude geschiedenis verviel
in 1797, toen er een opleiding voor onderwijzers aan de Academie werd
verbonden en De Crane algemene en vaderlandse geschiedenis in plaats
daarvan als leeropdracht kreeg. In 1804 werd de onderwijzersopleiding weer
opgeheven en kreeg De Crane opnieuw de opdracht de Latijnse geschiedenis
te onderwijzen. Er is toen tevergeefs geprobeerd om voor Latijnse letterkunde
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Opdracht in het boek over het Martenahuis van J.W. de Crane aan Wopke Eekhoff
(Privé-collectie Ph. Breuker)

een plaatsvervanger benoemd te krijgen, die dan op termijn ook de niet meer
zo jonge Wassenbergh, de hoogleraar Grieks, zou kunnen opvolgen. Volgens
collega Tydeman werd het vak door De Crane slap behandeld.6
In 1805 werd De Crane naast zijn niet zeer drukke werk belast met de
zorg voor de bibliotheek. In 1821, zo weten we, gaf hij in de collegeweken
wekelijks viermaal een college ‘Algemene Geschiedenis’, driemaal ‘Romeinse
Oudheden’, éénmaal ‘Dialogen van Cicero’ en éénmaal ‘exercitium oratorium’.7
De inspanningen van De Crane richtten zich na verloop van tijd op het
behoud van de Academie. Hij was het die in de herfst van 1810 namens de
Senaat de Memorie over de wetenschappelijke stand van zaken opstelde. Het
Curatorium nam het stuk zo goed als ongewijzigd als het zijne over. 8 Zoals
bekend hielp het allemaal niet en werd de Academie in 1811 opgeheven. De
Crane kreeg pensioen en bleef als enige achter met de oude Wassenbergh,
die vlak voor zijn emeritaat zat. Bij de instelling van het atheneum in 1815
werden ze weer benoemd. Wassenbergh bleef tot zijn dood in 1826 het Grieks
verzorgen. Toen was hij vierentachtig. De Crane was en bleef al die tijd titulair
hoogleraar Grieks, maar had met succes verzocht het niet te hoeven geven.
De Crane werd in 1828 zeventig en ging toen met emeritaat. Hij werd
in datzelfde jaar voorzitter van het Friesch Genootschap en vervolgens ook
medebezorger in Genootschapsverband van een paar oude Friese teksten.
Publiceren deed hij aanvankelijk helemaal niet. Daar kwam pas in 1807
verandering in. Van toen af aan en in toenemende mate, zij het steeds maar
bescheiden in omvang, schreef hij zijn herdenkingsstukken en stukjes over
Franeker en over Friese, met name weer Franeker geleerden en autodidacten.
Ze werden in 1841 voor een deel gebundeld en uitgegeven in zijn Letter-
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en geschiedkundige verzameling van eenige biographische bijdragen en
berigten. Tot kort voor zijn dood in 1842 bleef hij actief. Toen hij echt oud
was geworden, beschreef hij tenslotte de geschiedenis van het Martenahuis
en zijn bewoners.9 De toenmalige bewoner was Albartus Telting, met wie hij
nauwe banden onderhield, zoals we nog zullen zien.
Maatschappelijke lotgevallen
Franeker was dus het onderwerp van zijn meeste publicaties en Franeker
werd ook de kring waarin hij zich maatschappelijk bewoog. Hij werd Fries met
de Friezen, of eerder nog: Franeker met de Franekers.10
In 1807 settelde hij zich er echt. Hij kocht toen dankzij de erfenis van zijn
ouders het huis naast het zijne aan de Voorstraat erbij, waar prof. Johannes
Mulder tot zijn vertrek naar Groningen had gewoond. Het nieuwe huis was
een adellijke stins geweest, oud Hottinga, en het had een zaal, zoals het ook
nu nog middeleeuwse muren en keldergewelven heeft. Ook erfde hij toen de
omvangrijke bibliotheek van zijn vader. Nog in 1831 bestond driekwart van
zijn bibliotheek uit diens boeken.11
Academie en Atheneum waren een deel van zijn huiselijk bestaan, zou men
kunnen zeggen. De professoren hielden een professorenkransje, eenmaal in
de veertien dagen. Ik neem aan om beurten bij elkaar. Met maar liefst drie van
hen was hij na 1807 door familiebetrekkingen verbonden: Ekama, Swijghuisen
Groenewoud en Juijnboll.
Toen de Academie in 1811 werd opgeheven, begon het burgerlijk leven van
De Crane eerst echt. De gewezen curator A.G. Camper, die toen vrederechter
werd, stelde hem aan als zijn substituut rechter.12 In 1815 volgde hij hem
op. Het werk beviel De Crane zo goed, dat hij liever geen hoogleraar meer
was geworden.13 Hij had zich helemaal in het Franeker burgermansleven
genesteld. In veel opzichten ging De Crane een leven leiden zoals de gevierde
Wassenbergh dat op zijn oude dag deed. 14
Over de plaats van De Crane in het sociale leven van de stad weten we
voor het eerst iets uit 1809. Toen richtte hij met notaris Isaac Telting, dokter
Jelle Banga en professor Hendrik Tydeman een afdeling van het Nut op. Doel
was volgens Tydeman ‘het lager schoolwezen hier ter stede op te beuren:
alwaar men zich aan de nuttige Landswetten dienaangaande geheel niet
bekreunt, maar 180 kinderen door één ouderwetsch schoolmeester zonder
ondermeesters leeren laat.’15 Een van de eerste resultaten was de oprichting
van een school voor Hollands en Frans in 1810 volgens de wijze van het Nut.16
De kleine Bart Telting, zoon van de notaris en toen zeven jaar, was bij de eerste
leerlingen.17
In 1811, toen hij dus vervangend vrederechter (kantonrechter) was
geworden, werd De Crane ook curator van de Latijnse school. Belangrijker
was zijn lidmaatschap van de raad. De Crane werd raadslid in 1814 en bleef
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het tot zijn dood. In de raad was hij niet de enige hoogleraar. Dat college was
eigenlijk ook een besloten vriendenclub. Ook Wassenbergh, die tegelijk met
hem benoemd werd, was tot zijn overlijden raadslid. De Greve, vriend van
Telting en hoogleraar rechten van 1828 tot 1843, was raadslid van 1839 tot
1843.18 Arts Jelle Banga, die van 1847 tot 1856 burgemeester zou worden,
was ook al raadslid vanaf 1814.19 Secretaris van de stad werd in 1832 Albartus
Telting (de kleine Bart van 1810). Telting vestigde zich in 1834 met zijn gezin
in het Martenahuis.
In het leven van De Crane is Bart Telting zeer belangrijk geweest.
Deze jurist van opleiding en historicus en dichter uit liefhebberij, was op
voorstel van De Crane meteen na de oprichting in 1827 lid van het Friesch
Genootschap geworden en spoedig daarna ook secretaris, maar bovenal was
hij een toegewijd familielid. De Crane noemde hem zijn beminde kleinzoon,
hij De Crane grootvader. Barts vader was in tweede echt namelijk gehuwd
geweest met het enig kind van De Crane. Zij was een jaar later, in 1812, bij de
geboorte van hun eerste kind overleden. Bart, die toen negen jaar was, kreeg
vanaf die tijd enkele jaren onderwijs in de geografie van De Crane en was veel
bij hem.20
Men krijgt de indruk dat hij zich er goed thuis voelde, misschien wel
evengoed als in het huis van zijn vader, die opnieuw weduwnaar was
geworden. De Crane had het kleine kind van zijn overleden dochter in huis
genomen, dat dus een halfzusje van Bart was.
De invloed van De Crane op Telting is groot geweest. 21 Zoon Isaac veronderstelt
zelfs dat die ook geldt voor de richting van zijn onderzoek, dat net als bij De
Crane Franeker en Friesland betrof.22
Telting heeft op zijn beurt ook veel voor De Crane betekend. Hij heeft
hem als secretaris van de stad ongetwijfeld geholpen aan archiefmateriaal
voor zijn geschiedenis van het Martenahuis, hij heeft ook de bundel opstellen
geredigeerd die het Letter- en Geschiedkundig Mengelwerk uit 1840 vormen
en hij heeft hem meermalen bij jubileum of verjaardag een dichterlijke hulde
gebracht.23 Telting maakte ook de veilingcatalogus van de bibliotheek en
hij publiceerde een uitvoerig levensbericht. Het is duidelijk dat hij met dat
alles een monument voor De Crane heeft willen oprichten. Hij zou ook best
eens de hand gehad kunnen hebben in de herdenking van het vijftigjarig
hoogleraarschap van De Crane.
De Crane als mens
De Crane was een sociaal mens. Deze eigenschap kan veel verklaren van
de richting en de betrekkelijk geringe omvang van zijn wetenschappelijke
werkzaamheid. Niet zozeer zijn geleerdheid, maar meer zijn gezelligheid
in de omgang werd door ieder geprezen. Het was een man van intieme
gezelschappen.
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Titelblad van de publicatie over het Martenahuis
van J.W. de Crane

Er zou een interessante studie te schrijven zijn over het leven in een kleine,
deftige stad als Franeker toentertijd. Het sociale leven van de voorname
burgerij bestond voor een belangrijk deel uit kransen en gezelschappen.
Gezelschappen konden al naar de omstandigheden of aanleidingen, variëren
van samenstelling, maar kransen waren gesloten. Er was daarnaast ook
in letterkundige maatschappijen en fysische genootschappen en niet te
vergeten in het Nut (waar ook avonden met dames waren) een sociaal leven
buitenshuis, maar dat betekende toch minder dan die gezelschappen en
kransen en het was er in feite ook een soort verlengstuk van. Verenigingen,
dat typisch negentiende-eeuwse verschijnsel, moesten nog geboren worden.
Gegevens over die huiselijke kransen en gezelschappen zijn moeilijk
te vinden. Een indruk van gezelschappen geven de ongepubliceerde
dagboekaantekeningen van Daniel Hermannus Beucker Andreae (1772-1828),
die van 1805 tot 1811 op het buiten Schatzenburgh bij Dronrijp woonde, niet
ver van Franeker.24
Andreae vermeldt steeds alle visites en De Crane komt er vaak in voor.
Ze dineren vaak bij elkaar, ook wel samen met anderen, en op elkaars gezelschappen zien ze elkaar ook.25 Andreaes vrouw leest bovendien met de dames
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De Crane, Wassenbergh en Tydeman het Modejournaal en in 1805 is er een
groot gezelschap van jongelui van Franeker, bestaande uit jonge juffrouwen en
studenten, onder wie de dochter van De Crane. Die laatste kwam toch al vaak.
Kransen waren er in soorten. De kransen die hoogleraren met hun
studenten hielden, kwamen al ter sprake. Waar het mij nu om gaat is de
burgerkrans waarin De Crane leefde. In zijn levensbericht van Halbertsma
tekent Eekhoff ons de Franeker kring rond De Crane. Hij zegt er dit over:
Zoowel door geleerdheid als door beminnelijke eigenschappen was [De Crane] tot
aan zijn overlijden in 1842 ons aller vaderlijke vriend, bijzonder van Halbertsma,
die, aan hem vermaagschapt, dikwijls bij hem logeerde en dan deelde in het
aangenaam verkeer met hem, zijn kleinzoon mr. A. Telting, dr. J. Banga, mr. Joh.
Stinstra en onderscheidene der toenmalige hoogleeraren. Ook mij mogt het
gebeuren de belangrijke gesprekken in die Franeker kransen meermalen met veel
nut en genoegen bij te wonen.26

Men leert de idealen van waaruit de leden leefden goed kennen in een lezing
die Teltings vriend prof. Frans de Greve in 1840 publiceerde onder de titel:
‘Over den invloed der beschaving op de gezellige verkeering’, ook al is dat dan
een lezing voor het Nut:
Welaan dan, beschaafde Toehoorders en Toehoorderessen! Huldigen wij de
beschaving, ook wegens haren invloed op den gezelligen omgang! Gedragen wij ons
steeds en overal zoodanig, dat men niet behoeft te vragen, of wij tot de beschaafde
of onbeschaafde wereld behooren! Verliezen wij daarbij nimmer uit het oog, wat
men van ons met zoo veel regt mag verwachten, van ons, die het geluk hebben,
in een beschaafd land van beschaafde ouders geboren en opgevoed, en in eenen
beschaafden stand geplaatst te zijn!27

Het was ook een gesloten samenleving. Toen de jonge Tydeman in 1803
hoogleraar werd, nodigde men hem niet uit voor het professorenkransje.
Later wel, maar toen wilde hij zelf niet meer.28 En toen prof. Enschedé in 1881
terugkeek op zijn Franeker tijd (1835 – 1843) schreef hij aan Boeles, die bezig
was met zijn Frieslands Hoogeschool:
Als onpartijdig geschiedschrijver zult gij U niet al te zeer verlaten op de getuigenissen
van dr. Banga en de rector Junius ten aanzien van professoren en stadgenooten, die
om bijzondere redenen niet in de gunst van die heeren stonden, en, ik durf zeggen,
dikwijls onbillijk door hen beoordeeld werden.29

Men moet weten dat Banga een veeljarig vriend van De Crane was.
Tot zover over de Franeker kring waarin De Crane verkeerde. De Crane zelf
was een hartelijk man. Die hartelijkheid zal mee gemaakt hebben dat hij een
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rol van betekenis in Friese kringen kon spelen, zeker toen Wassenbergh oud
werd en overleed. Hij werd toen in diens plaats de grand old man in de Friese
cultuur.
Zelfs met Joost Halbertsma kon De Crane het goed vinden, Eekhoff
noemde het al. Halbertsma kwam De Crane elk jaar opzoeken. Ze waren nog
verre familie en noemden elkaar daarom neef.30 Terwijl Halbertsma met bijna
iedereen die zich met de Friezen en het Fries bezighield, ruzie kreeg, bleef
er tussen hem en De Crane een goede verhouding bestaan. Van Lennep en
Van Hogendorp, die op hun bekende voetreis in 1823 ook Franeker aandeden,
vonden dat ze een zeer nuttig en aangenaam gesprek met de vrolijke gastheer
hadden gevoerd. De andere drie hoogleraren die ze bezochten, waren maar
zwijgzaam. Nee, een kamergeleerde was De Crane bepaald niet.
Langer dan die enkele middag die Van Lennep en Van Hogendorp bij hem
doorbrachten, heeft prof. Tydeman hem gekend. Tydeman stond in Franeker
van 1803 tot de opheffing in 1811. Hij noemt in 1807 De Crane zoals gezegd
een slap docent, voor wie in 1804 een plaatsvervanger gezocht is, maar hij
prijst hem in 1810 ook om zijn inzet voor het behoud van de Academie en om
zijn kennis van alles wat de instelling raakt. Hij vindt het dan ‘jammer dat een
man van zooveel kunde en smaak niet meer præsteert.’31 Vijftig jaar later zal
hij hem zich herinneren als ‘een kundig en conversabel, maar langwijlig en
nietig docent, maar die na de opheffing der Academie zich een naam maakte
door verscheiden lieve en goed geschreven Geschiedkundige Werkjes.’32
Siegenbeek, de latere hoogleraar in Leiden en voorzitter van de Leidse
Maatschappij, had in Dokkum, waar hij kort na De Crane predikant geweest
was, vaak over hem horen vertellen.33 Hij zei het in zijn bericht van afgestorven
leden van de Leidse Maatschappij zo:
Opgeruimd van aard en doorgaans eene goede gezondheid genietende, van alle
norschheid en trotschheid afkeerig, was hij de vreugde van den gezelligen kring,
waarin hij verkeerde, en bij jongen en ouden, geletterden en ongeletterden, even
zeer bemind en geacht. Van nature mededeelzaam en hulpvaardig, werd hij door
niemand, dien hij in staat was eenige dienst te bewijzen, wanneer deze zulks
waardig scheen, daartoe ooit te vergeefs verzocht.34

Telting voegt er nog aan toe dat hij naar het sentimentele neigde, ironisch
kon zijn zonder te kwetsen en een levendig besef van eigenwaarde had. Zijn
gevoeligheid brengt hij in verband met De Cranes jongelingsjaren. In 1777
was hij bevriend geraakt met de pedagoog in een andere adellijk gezin, dat
van de Schwartzenberghen namelijk. Dat was de Duitser J.F.M. Herbell, toen
al bezig met de uitgave van de Friese Charterboeken, die hem binnenleidde
in de Hoogduitse literatuur. De zoete Schwärmerei uit de literatuur van die
tijd harmonieerde volgens Telting volmaakt met De Cranes gevoeligheid. De
catalogus van zijn bibliotheek bevat dan ook heel veel Duitse literatuur.
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Zilveren bokaal, in 1838 geschonken aan
professor De Crane door het bestuur van het
Atheneum van Franeker. De inscriptie luidt:
IOANNI GUILIELMO DE CRANE PROFESSORI FRANEQUERANO
MUNERE DECEM LUSTRA GESTO DD ATHENAEI SENATUS AD
XVII KAL DEC MDCCCXXXVIII

(Foto: Museum Martena).

Betekenis
Tot zover dan de lotgevallen en de bijzonderheden van meer persoonlijke aard.
Nu gaat het er nog om een antwoord te geven op de vraag naar de betekenis
van De Crane. Zoveel is zeker, hij maakte geen naam als baanbrekend
geleerde. De Crane was autodidact (al werd hem op de valreep in 1811 nog
de titel van jurist toegekend). Een eigenlijk vakspecialisme, dat hem buiten
de kleine eigen kring had kunnen voeren, had hij niet. De Cranes betekenis
ligt op het snijvlak van wetenschap en samenleving. In zijn eigenlijke vak, de
Latijnse letterkunde en oude geschiedenis, heeft hij niet gepubliceerd. Zijn
zwijgen steekt schril af bij wat iemand als Peerlkamp over de oude letterkunde
en geschiedenis publiceerde toen hij van 1804 tot 1816 in Friesland rector van
de Latijnse school in Dokkum was.
Zo kon het gebeuren dat hij zich toelegde op het biografische genre. Ook de
genealogie van adellijke Friese families had zijn belangstelling. Dat betekent
overigens niet dat zijn werk oppervlakkig was. Het was juist zeer grondig. Hij
bezat naar het getuigenis van zijn jonge beschermeling Eekhoff (die op hem
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leek, maar een onvergelijkelijk veel grotere werkkracht bezat) een grote kennis
van bronnen op het gebied van letteren en geschiedenis.35 Van zijn biografie
over Vossius en Junius is nog in 1967 door de geleerde Vossiusbiograaf
Rademaker gezegd dat het veruit het beste werk op dat gebied was, dat tot
dan toe verschenen was.36
Een korte, maar treffende karakteristiek van De Crane en zijn werk
geeft zijn levensbericht in de mededelingen van het Koninklijk Instituut, de
voorganger van de KNAW:
Meer dan 50 jaren beoefende hij in Vrieslands Minerva-Stad verschillende
vakken van Wetenschappen en Letteren, was hij zijne aangenomene Vaderstad
in verschillende betrekkingen ten dienste, en schiep hij er behagen in, om de
verdiensten van Vriesland en deszelfs Ingezetenen te doen erkennen.37

Dat erkennen van verdiensten, wat hier genoemd wordt, zelf al een vorm van
herdenken, was vaak ook nog eens gekoppeld aan herdenkingen. Herdenken
was De Cranes lust en leven. Zijn biograaf Albartus Telting wijst erop hoe hij er
in zijn jeugd in Holland eigenlijk jaarlijks al mee geconfronteerd was:
Ik mag hier de opmerking niet terug houden, dat er in de Crane’s jeugd schier
geen jaar is voorbij gegaan, waarin hij niet aan de plegtige viering van een of ander
openbaar vaderlandsch feest mogt deel nemen.38

Zelf zegt hij het zo (het gaat over het Martenahuis en zijn bewoners):
Gaarne zou de mijmerende beschouwer nu stichter en bewoners uit de verloopen
eeuwen terug roepen. Zijne verbeelding kan daarvan wel meer of min behagelijke
tooneelen tooveren; maar liever wil hij door herdenking of nasporing van vroegere
geschiedverhalen, zoo mogelijk, zijne opgewekte nieuwsgierigheid trachten te
voldoen, en hen, die er geweest zijn, met al, wat zij verrigtten, nogmaals als op de
wereld voor zijnen geest te laten verschijnen.

Aan neiging tot herdenken dus geen gebrek!
Maar een neiging moet ook de kans krijgen om zich te ontwikkelen en dat
doet ze als de omgeving erom vraagt. Wat dat betreft kon De Crane zijn hart
ophalen. Daar was uiteraard eerst de academische traditie die vol was van
herdenkingsredes bij het overlijden van voorgangers en andere grote mannen
van wetenschap en kunst. Maar ook in wijder verband was er behoefte aan
herdenken. Friezen zijn door de eeuwen heen trots geweest op hun verleden,
maar met de laat-achttiende-eeuwse opkomst rondom in Europa van de
liefde voor alles wat geschiedenis was, kreeg de Friese herdenkingscultuur
tijdelijk een enorme impuls. Er ontstond het idee van een geheel eigen
Friese volkscultuur, waarin anders dan elders, met name in het verstedelijkte
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Holland, eigenschappen als eenvoud en vrijheidszucht de eeuwen door
bewaard zouden zijn. Een volkskarakter wordt immers altijd gedefinieerd in
contrast met het vermeende karakter van een naburig volk.39
Het jaar waarin die nationale herdenkingscultuur echt vorm kreeg, ook
in Friesland, is 1806. In dat jaar werd het koninkrijk Holland gesticht met
Lodewijk Napoleon als koning. Het was het jaar van de nieuwe hoop na een
ellendige tijd van burgertwisten.40 Er moest een nieuwe eenheid gesmeed
worden. De opbouwgedachte gaf nieuwe bezieling. Het ging er nu om dat
Friesland zijn bijdrage leverde aan de veelkleurigheid van de nieuwe staat. Er
werd teruggegrepen op de Gouden Eeuw met zijn zeven vrije gewesten. Die
zou weer moeten herrijzen.
Dit sentiment van gewestelijke zelfstandigheid was in Friesland sterk.
Meer dan elders in het land leefde hier het idee van het federalisme. Uiteraard
was heel Nederland, Friesland incluis, blij met de val van Napoleon, maar
tegen de centraliserende regering van koning Willem I groeiden er daarna
in Friesland vergelijkbare bezwaren. Van bekende Friese figuren als Joost
Halbertsma en Rinse Posthumus is dat wel bekend, maar het gold ook voor
iemand als Telting. Dat spreekt hij duidelijk uit in zijn geschrift tegen de
dreigende opheffing van het Atheneum in 1843 en het blijkt ook wel uit zijn
opvattingen daarna als lid van de Tweede Kamer. Bij elke gepaste gelegenheid,
zo schrijft De Greve in zijn levensbericht, verdedigde hij het zelfbeheer van
provinciën en gemeenten.41 Sallustius, de romeinse historiograaf die de res
publica verdedigde tegen Caesar, was zijn lievelingsauteur.42 Telting was
conservatief. Zoon Isaac zegt het in de aantekeningen die hij voor De Greve
maakte, toen deze het levensbericht van zijn vader zou gaan schrijven.43
Het jaar 1806 kan gezien worden als het geboortejaar van de Friese
volkscultuur. Het begrip volk was niet langer staatkundig van aard, zoals het
dat sinds de jaren zeventig zo sterk was geworden, maar werd nu volksaardig
van inhoud.44 Treffend is de ommekeer die de verandering in het leven van
Joost Halbertsma betekende.45 De Crane stelde stukken op om de aandacht te
vestigen op Friese wiskundige autodidacten als iets speciaals van de provincie.46
Hij pleitte ook voor de beoefening van gewestelijke geschiedenis. Als een
van de redenen tot het maken van dergelijke geschiedenissen noemde hij
dat de ‘vele merkwaardige bijzonderheden bij overlevering nog in levendige
geheugenis’ waren.47 Dat laatste moet wel slaan op de verhalen die zijn
buurman Paulus Scheltema bijeen fantaseerde over volksaard en geschiedenis
van de Friezen en die hij spoedig op papier zou zetten. Hij wist velen erin te
laten geloven, ook al werd hij Paulus Lieger genoemd.48
Na het nare intermezzo van de inlijving bij Frankrijk herleefde de
behoefte aan wederopbouw vanaf 1815, met de instelling van het koninkrijk
der Nederlanden, een tijdlang. De bestuurlijke spil in de herdenkingscultuur
werd de gouverneur van de provincie, Idzard Aebinga van Humalda. Er was
altijd wel iets om er een nationaal Fries feest van te maken.
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Om uit de vele nationale feesten er één uit Franeker te noemen, kies ik voor het
vijftigjarig jubileum als hoogleraar van Wassenbergh in 1821. Die gelegenheid
werd aangegrepen om Academie en Atheneum onder de aandacht te brengen.
Wassenbergh werd er misschien zelfs wel toe gedrongen. Hij had het in ieder
geval niet gewild toen hij vier jaar eerder echt vijftig jaar hoogleraar was.49
Gouverneur Humalda huurde een schip af en ging er met een gezelschap
van geleerden en bestuurders mee van Leeuwarden naar Franeker. Onder de
genodigden waren Beucker Andreae en Joost Halbertsma. Zij overnachtten
samen bij De Crane.50 En De Crane publiceerde er in de Leeuwarder Courant
een ronkend nationaal verslag van, dat later nog eens opgenomen werd in zijn
Geschied- en Letterkundig Mengelwerk.51 Ik haal een paar zinsneden aan:
Een der allerzeldzaamste Feesten, welke ooit in het Gemeenebest der Letteren
kunnen gevierd worden, heeft het van ouds door ware verdiensten beroemde
Franeker, in zijnen nu nederigen toestand, verheerlijkt. […] [wat] deze bijzondere
en in haren aanleg eenvoudige plegtigheid, naar den echten aard der Friezen, tot
een waar Nationaal Feest maakte.

In dit verslag treedt duidelijk de nauwe band tussen cultuur en politiek van
die jaren naar voren, bezield als ze beide waren om een Friese identiteit te
ontwikkelen. Deze verbinding is overigens een terugkerende trek in de Friese
geschiedenis. We zien er op het ogenblik ook weer een voorbeeld van. In het
gezamenlijk optrekken van de twee kwam pas verandering toen Humalda
vanwege falend bestuurlijk beleid in 1826 door Den Haag ontslagen werd.
Cultureel Friesland zelf bleef hem echter nog tot aan zijn overlijden in 1834
eren als de maecenas van kunsten en wetenschappen.52
De Crane op zijn beurt kon als hoogleraar in de vaderlandse geschiedenis ook
een spin in het web worden. Van hem werd verwacht dat hij de roem van de
provincie zou verbreiden.
Hij is te typeren als de vertegenwoordiger bij uitstek van een provinciale
cultuur. Het Franeker van zijn tijd was daar het symbool en centrum van. Het
was het Franeker in zijn nadagen. De Friese frustratie over de teruggang en
later zelfs opheffing van het kroonjuweel van de Friese cultuur, de Academie,
was een goede voedingsbodem voor een typisch provinciale cultuur met
haar welbekende trekken van zelfverheffing en spiegelbeeldige profilering
tegenover Hollandse en ook internationale vernieuwing. Het Friesch
Genootschap, dat in 1827 werd opgericht,53 en de literaire restauratiebeweging
van 1822,54 danken er hun ontstaan mede aan.
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Noten
1 Licht gewijzigde tekst van een voordracht ter gelegenheid van de bruikleengeving aan
Museum Martena te Franeker door de Ottema Kingma Stichting van de portretten van
De Crane en zijn dochter Clasina en van de jubileumbeker die De Crane bij het
vijftigjarig jubileum van zijn hoogleraarschap in 1838 door de Senaat van het Atheneum
werd aangeboden. Zie behalve de encyclopedieën en biografische woordenboeken over
De Crane laatstelijk Boeles, Frieslands Hoogeschool en het uitvoerige in memoriam van
Telting, ‘De Crane’. 2 De grootvader had in 1712 asiel in Culemborg gevraagd en
gekregen, regelde zijn financiële problemen in Middelburg en deed daarom in 1723
afstand van zijn vrijgeleide. Zie: Gijswijt-Hofstra, Wijkplaatsen voor vervolgden, 64. 3 In
het album amicorum van De Crane; Familiearchief De Crane, tg. 318-12, inv. 21; Tresoar.
4 Telting, ‘De Crane’, 126, schrijft dat De Crane bij Van Haersma muziek en dansen
leerde en dat hij van muziek ‘tot in zijnen ouderdom, een ervaren en oordeelkundig
liefhebber’ bleef. Grootvader en naamgenoot J.W. de Crane was naast koopman in
wijnen organist van de Grote kerk te Culemborg (Gijswijt-Hofstra, Wijkplaatsen voor
vervolgden , 64). 5 Zie over Musica: Telting, ‘De Crane’, 109. In het album staan diverse
bijdragen van Dokkumers en daarnaast ook van vaders van kostleerlingen van De Crane
die in Dokkum hun bijdrage schreven. Tot de laatsten behoren de Harlinger dichter en
koopman Jan Auckes Backer (1782), de Harlinger koopman Pieter Schellingwou (1783)
en de Dokkumer schrijver en doopsgezinde predikant Feike van der Ploeg (1783). In
Familiearchief De Crane tg. 318-12, inv. 49 zit een aantekening van De Crane dat A.J.
Backer in 1782-1783 inwonend leerling bij hem was en F. Schellingwou in 1782-1784.
Andere Dokkumers zijn de Remonstrantse predikant M. Stuart (1787), de fabrikant
Herke Schonegevel (1788) en zijn zoon Taco Schonegevel (1788) en de koopman Thijs
Feenstra (1788). Hun bijdragen dateren dus uit 1787 en 1788, wat erop zou kunnen
wijzen dat de Dokkumer kring van liefhebbers van geschied- en zedekundige
wetenschappen waartoe ze behoren, omstreeks die tijd is opgericht. Zie over die kring:
Wendelaar Bonga, Dokkum, 1-2. 6 Brief van 3 juli 1809 van Tydeman aan J. Meerman,
Directeur generaal van wetenschappen en kunsten; in s 105 IX, Meermanno
Westreenianum, Den Haag. 7 In 425 Hs, Tresoar. 8 Brieven van Tydeman aan J. Meerman
van 2 en 5 nov. 1810, in s 105 IX, Meermanno Westreenianum, Den Haag. 9 Gepubliceerd
in De Vrije Fries (1839) en van hetzelfde zetsel in boekvorm met drie afzonderlijke
titelbladen in 1838 en 1839. 10 De Crane had het verlies van de Academie ‘niet het minst
en als ware hij een geboren Fries betreurd’”; en hij was voor Franeker ‘met al de
belangstelling van een’ inboorling’ nuttig werkzaam: Siegenbeek, Handelingen, 32-33).
11 Olografisch testament De Crane 1830, Familiearchief De Crane, tg. 318-12, inv. 27;
Tresoar. Dat hij het van Mulder kocht, wordt op 1807 vermeld in Familiearchief De
Crane, tg. 318-12 inv. 49; Tresoar. De vader was als de zoon een liefhebber van de
Nederlandse literatuur. Ze deelden ook hun liefhebberij in Nederlandse tijdschriften,
waarvan De Crane volgens de Catalogus bibliothecae J.G. de Crane bij zijn overlijden er
vele had, zoals de Vaderlandsche Letteroefeningen vanaf 1774, de Vad. bibl. van
wetenschap, konst en smaak vanaf 1789, de Alg. konst en letterbode vanaf 1801, de
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Recensent ook der recensenten vanaf 1816 en De Gids vanaf de oprichting in 1837. 12
Camper deelde het hem 30 juni 1811 mee; Familiearchief De Crane tg. 318-12, inv. 49;
Tresoar. 13 De Crane in brief van 12 febr. 1817 aan E. Epkema; in Familiearchief De
Crane, Tg. 318-12, inv. 24; Tresoar. 14 Over dat van Wassenbergh schrijft hij in 1817:
‘Onze oude braven vriend Wassenbergh, schoon emeritus, neemt met jeugdige lust en
ijver alle de deelen van zijn vorige post waar. Hij geniet een bloeijende gezondheid en
gelukkigen ouderdom, in vriendschap met zijne kinderen, is vroedschap, heeft zelfs
eenigen tijd als Burgemeester ad interim gefungeerd. Ook ouderling en lid van het
Klassikaal kerkbestuur en in alle die betrekkingen werkzaam, zeer vrolijk en opgeruimd’
(brief aan E. Epkema, 12 febr. 1817; in Familiearchief De Crane, Tg. 318-12, inv. 24;
Tresoar). 15 Tydeman aan Meerman, 26 dec. 1809, s 105 IX, Meermanno Westreenianum
Den Haag. 16 H.W. Tydeman, ‘Herinneringen’, Tydeman 44, GA Leiden. 17 In:
‘Aanstipping van eenige punten van mijne Levensloop’, Familiearchief Telting, tg. 32204, inv. 27; Tresoar. 18 De Greve, Telting scheef zijn levensbericht. 19 H. Sannes, ‘De
besturen der Friesche steden en grietenijen plm. 1815 – plm. 1855’, hs; Fryske Akademy,
Leeuwarden. 20 In: ‘Aanstipping van eenige punten van mijne Levensloop’,
Familiearchief Telting, tg. 322-04, inv. 27; Tresoar. 21 Zelf schrijft Telting: - ‘Banden des
bloeds verbonden mij wel niet aan hem, maar met de volle liefde eens grootvaders had
hij mij, als jeugdigen knaap, in zijnen naauwsten familiekring opgenomen, en van toen
af oefende hij op de vorming van mijn verstand en hart den weldadigsten invloed’ (Telting, ‘De Crane’, 109). 22 Ongedateerde brief van Isaac Telting zonder naam van de
geadresseerde (maar uit de brief blijkt dat het F. de Greve is en dat de brief van maart
1864 is), Familiearchief Telting, tg. 322-04, inv. 32; Tresoar. 23 ‘Des Grijzaards
avondstond’ (gedateerd 1835); ‘Ien blomcke fen Tankberheit’. 24 Zijn sociale leven was
toen sterk op Franeker georiënteerd. Dat was het echter niet alleen wat hem met
Franeker en haar Academie verbond. Hij had er zijn studie gedaan, zes jaar lang, van
1789 tot 1795, kende alle professoren en bezocht hun kransjes van studenten en oudstudenten. Hij heeft zich met De Crane en zijn vriend en studiegenoot Ekama in 18071808 zeer ingezet voor het behoud van de Academie. In 1797 was hem tevergeefs
gevraagd hoogleraar in Franeker te worden, maar liefst tot twee keer toe voor
verschillende leerstoelen. De Crane schreef een uitvoerig levensbericht van Andreae:
Vaderlandsche Letteroefeningen 1829 II, 281-300. 25 Dineren deden ze op 1 mei 1808 op
Schatzenburgh met onder meer de hoogleraren Chaudoir en Ekama. Die bijeenkomst
moet in het teken van de redding der Academie door het versterken van de band met
boerenprofessoren gestaan hebben. Zie Breuker, Friese cultuur in het jonge Koninkrijk ,
9, i.h.b. de noten 46 en 47. Bij De Crane zijn er zulke gezelschappen op 23 april 1806,
samen met de neven Andreae en de hoogleraren Wassenbergh, Ypey en Mulder en
anderen, en op 16 augustus 1807. Op 10 mei 1804 en op 3 april 1810 zijn er gezelschappen
met De Crane en anderen bij Andreae. Zie over Andreae’s almanakken met
dagboekaantekeningen: Breuker, ‘Beucker Andreae’. Andreae was ’s avonds 24 oktober
1805 achtereenvolgens op het kransje van de hoogleraren Mulder en Allardi en – ook op
avond – op 24 april 1806 op dat van prof. Ypey. 26 Eekhoff, ‘Halbertsma’, 56. 27 De
vriend des vaderlands 14 (1840) 714. 28 Herinneringen, Tydeman 44, GA Leiden. 29 Brief
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aan W.B.S. Boeles van 28 dec. 1881, M7, archief Friesch Genootschap, Tresoar. 30 De
eerste gemeenschappelijke voorouder die ze hadden was een zeventiende-eeuwer. 31
Brief van Tydeman aan Johan Meerman van 2 nov. 1810, in s 105 IX, Museum Meermanno
Westreenianum; Den Haag. 32 Tydeman, Herinneringen (hs.), Tydeman 44, GA Leiden.
33 Er is een album amicorum van De Crane overgeleverd met veel inschrijvingen van
Dokkumers uit de tijd dat hij er rector was (zie noot 5). 34 Siegenbeek, Handelingen, 34.
35 Eekhoff, ‘Halbertsma’. Zie over Eekhoff: Breuker, ‘Eekhoff’. 36 Rademaker, Vossius,
312 (id. in Rademaker, Life and Work, 421, maar vergelijk daar ook 355). 37 www.dwc.
knaw.nl/DL/levensberichten/PE00004708. 38 Een van die herdenkingen was het
jubelfeest ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan op 8 februari 1775 van de
Leidse Academie. De Crane doet er uitgebreid verslag van in een brief aan zijn ouders.
Telting vervolgt de aangehaalde passage met de woorden: ‘En wanneer ik mij herinner,
hoe hij later, zoo als ik hem als bejaard man en grijsaard gekend heb, steeds in de viering
van openbare zoowel als huiselijke feesten het levendigste belang stelde, zoo zelfs, dat
de verwaarloozing of geringschatting daarvan door anderen in hem een zeker
onaangenaam gevoel, als wegens heiligschennis, scheen op te wekken, dan meen ik ook
dit in verband te mogen brengen met deze indrukken, op zijn zoo prikkelbaar en open
jeugdig gemoed.’ 39 Zie over dit mechanisme diverse publicaties van Joep Leerssen en
voor Friesland: Breuker en Janse, ‘Beelden’. 40 De nieuwe politieke constellatie werd
ervaren als zeer stimulerend. De Crane schrijft: ‘De ernstige en welwillende
bemoeijingen van het toenmalig Bewind, om verdiensten en talenten op te sporen, aan
te moedigen, te waarderen en te gebruiken, waren het, waaraan men zoo vele besluiten
en beschikkingen van groote waarde te danken had.’ (De Crane, Letter- en
geschiedkundige verzameling,) 98-99). Hij noemt dan op het gebied van de wetenschap
behalve nationale commissies van 1807 (waarin voor Friesland curator A.G. Camper
van de Franeker academie zitting had) en van 1809 (waarvan J.H. van Swinden lid was,
die in Franeker hoogleraar was geweest), ook de oprichting van het Koninklijk Ned.
Instituut in 1808 (98-99) en in een handschriftelijke aanvulling ook nieuwe wetgeving
(Crimineel wetboek, 1808) en Wetboek Napoleon, 1809) (Familiearchief De Crane, tg.
318-12 inv. 53; Tresoar). 41 De Greve, ‘Telting’, 87. 42 In de smaak der klassieken, vooral
in die van Sallustius, moest ook het antwoord zijn op de prijsvraag die J.H. van
Kinsbergen in 1815 uitschreef ter bevordering van wat hij National Spirit noemde. Aldus
naar Prudhomme van Reine: Woelderink, Van Hall, 70. 43 Ongedateerde brief van Isaac
Telting zonder naam van de geadresseerde (maar uit de brief blijkt dat het F. de Greve is
en dat de brief van maart 1864 is), Familiearchief Telting, tg. 322-04, inv. 32; Tresoar. 44
Zie Breuker, ‘Romantyk fan it folkslibben’. 45 ‘Als een jongeling van zeventien jaren [het
moet dan dus als beginnend student in 1807 geweest zijn] begon ik ene ongewone lust
te gevoelen (waardoor bewogen, weet ik zelf niet) om de wieg der Hollandsche taal
onder de oudste bewoners van het Noorden te gaan opzoeken. (...) De denkbeelden
onzer vroegste voorouders over godsdienst en zedelijkheid; hunne spelen en zangen,
heirtochten en verhuizingen, na te vorschen, en sommige sporen van het een en ander
in de taal van ons eigen mond weder te vinden; dit alles bezit voor het Bataafsche en
Friesche hart aantrekkelijkheden, welke de oudheden van Rome of Athene onmogelijk
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hebben kunnen.’ (Halbertsma, Het geslacht der Van Haren’s II, V (aangehaald in Breuker,
Friese cultuur in het jonge Koninkrijk, noot 57). 46 Breuker, Friese cultuur in het jonge
Koninkrijk, 9. 47 Mnemosyne 1e stuk (1815) 223. 48 Zie Breuker, ‘Jacob Grimm’. 49 [De
Crane], ‘Vijftig-jarig feest van den hoogleeraar Ev. Wassenbergh’, 5. 50 Zie Breuker, Friese
cultuur in het jonge Koninkrijk, 12. 51 De Crane, Geschied- en Letterkundig Mengelwerk,
120. Ook in 438 Hs, Tresoar. 52 Zie Breuker, ‘Gouverneurswiksel’. 53 Het Franeker
aandeel in het Genootschap zou aanvankelijk groot zijn. Maar liefst acht van de
eenentwintig oprichters kwamen uit de stad of haar onmiddellijke omgeving. De Crane
was er zoals gezegd een van. Voorzitter en secretaris behoorden in de eerste jaren ook
tot de Franekers (Breuker, Friese cultuur in het jonge Koninkrijk, 13-14). 54 Breuker,
‘Beweging fan 1822’ ; Breuker, ‘Jierboeckjen’.
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‘Eene inrigting van den tweeden rang’
Het Rijks Athenaeum te Franeker (1815-1843)
E. WYBENGA-VAN AKEN

Nadat de Franeker Academie in 1811 was opgeheven, nam van 1815 tot 1843
een Rijks Athenaeum haar plaats in. ‘Eene inrigting van den tweeden rang’,
zo luidde het oordeel van W.B.S. Boeles, schrijver van het standaardwerk
Frieslands Hoogeschool en Rijks Athenaeum te Franeker.1
Van universiteit naar athenaeum
In 1813 was er een einde gekomen aan de Franse overheersing. Nederland,
België en Luxemburg werden in 1815 samengevoegd tot het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden met Willem I aan het hoofd. De nieuwe regering
besloot tot het instellen van een commissie om een regeling voor het hoger
onderwijs te maken.2 Adriaan Gilles Camper, voormalig curator, heeft zich
binnen de commissie beijverd voor herstel van de Franeker Academie.3 In
1815 verscheen het zogenaamde Organiek Besluit, de eerste regeling van het
hoger onderwijs op nationaal niveau die met enige aanpassingen tot 1876
van kracht bleef.4 Hierbij werd grotendeels teruggegrepen op de situatie zoals
die was voor de Franse tijd, men handhaafde het Latijn als voertaal aan de
academies en de Latijnse school bleef de eerste fase van het hoger onderwijs,
bestemd voor hen die tot ‘den geleerden stand’ werden opgeleid.5 Naast de
twee overgebleven academies te Leiden en Groningen werd de universiteit van
Utrecht weer in ere hersteld, maar de opgeheven hogescholen te Harderwijk
en Franeker zouden terugkeren als athenaea.6 Naar Frans voorbeeld werd de
landelijke overheid verantwoordelijk voor het beheer der universiteiten en ook
de beide athenaea zouden door het rijk worden gefinancierd, in tegenstelling
tot de al langer bestaande gemeentelijke athenaea. Dankzij de sterke lobby
van Camper had Friesland een athenaeum gekregen, maar de teleurstelling
dat de Friese Hogeschool niet werd heropend was groot.
De naam athenaeum werd en wordt gebruikt voor onderwijsinstituten van
verschillend niveau. In Nederland werden tijdens de Republiek verschillende
athenaea gesticht die in de zeventiende eeuw meestal ‘Illustere School’
heetten. In 1815 bestonden er nog twee: in Amsterdam en Deventer. Deze
athenaea boden academisch onderwijs maar waren bescheidener van opzet
dan een universiteit. Er werden academische lessen gegeven tot het niveau
van kandidaats, maar examenbevoegdheid en promotierecht ontbrak.7
Voor hun examens moesten de studenten naar een universiteit afreizen. De
docenten droegen weliswaar de titel van professor, maar hadden niet het

d e v r i j e f r i es 9 1 ( 2 0 1 1 ) 9 9 - 1 1 2

e. w y beng a - v a n a k en

Plattegrond van het Atheneum te Franeker. Uit: Boeles, Frieslands Hoogeschool, I, 399
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recht om graden te verlenen. Het doel van de nieuwe athenaea was zo veel
mogelijk algemene verspreiding van smaak, beschaving en geleerdheid.
Daarnaast was hun functie het tenminste gedeeltelijk vervangen van de
hogescholen en het academisch onderricht voor studenten die hun studie niet
geheel aan een academie door konden brengen. De taal waarin het onderwijs
gegeven moest worden was het Latijn voor de ‘onderwerpen van eigenlijke
geleerdheid’. Maar om te kunnen voldoen aan het eerste doel mochten er ook
lessen in het Nederlands worden gegeven, bijvoorbeeld in de wis-, natuur- en
scheikunde, geschiedenis en het Nederlands recht.8 Om dezelfde reden waren
de bibliotheken der athenaea openbaar.9
Ondanks dat velen de voorkeur hadden voor Leeuwarden als vestigingsplaats, verrees het Athenaeum in Franeker, waar het complex van de
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voormalige Hogeschool nog beschikbaar was. De gebouwen waren echter
niet meer onderhouden en de hortus was verwilderd.10 Na de sluiting van
de Hogeschool in 1811 was een deel van het wis- en natuurkundig kabinet
naar de Leidse Academie vervoerd en de hortus botanicus deels naar de
Hogeschool te Groningen. De uitgebreide bibliotheek was nog wel aanwezig.11
Er werden drie curatoren benoemd: president-curator werd Adriaan Camper.
Het aantal hoogleraren bedroeg zeven, twee meer dan vereist bij athenaea,
daar ‘uit hoofde der oude verdiensten van de voormalige akademien’ er ook
twee professoren in de geneeskunde mochten worden aangesteld.12 Vier van
de hoogleraren waren verbonden geweest aan de voormalige hogeschool.
Daarnaast doceerde de classicus en nestor der Franeker Hogeschool E.
Wassenbergh er nog twaalf jaar ondermeer de Nederlandse en Friese taalen letterkunde.13 De inhuldiging van het Athenaeum vond plaats op 28
december 1815. De landelijke overheid liet verstek gaan maar de provinciale
en plaatselijke overheid waren aanwezig. In optocht liepen curatoren,
professoren en hoogwaardigheidsbekleders, voorafgegaan door de schutterij,
naar de academiekerk waar president-curator Camper een redevoering
hield, gevolgd door andere plechtigheden. Overal in Franeker was feestelijke
verlichting aangebracht.14 De lessen waren al een maand eerder begonnen. Er
waren op dat moment, december 1815, negen studenten.
De eerste jaren van het Athenaeum zouden moeizaam verlopen. De
richtlijnen voor de athenaea, geformuleerd in het rapport van de eerder
genoemde commissie voor de regeling van het hoger onderwijs, waren
summier. De vele vragen die curator Camper stelde werden niet of niet
bevredigend beantwoord. Tengevolge van de centralisatie in Den Haag,
die gepaard ging met omslachtige formaliteiten, liet zelfs de toegezegde
financiering vaak lang op zich wachten.15 Het merendeel der studenten werd
gevormd door aankomende juristen en medici, waarbij de laatste groep
voornamelijk bestond uit toekomstige plattelandsheelmeesters, ook wel
chirurgijnen genoemd, die niet de vereiste vooropleiding van de Latijnse
school of privé-onderwijs hadden genoten, en na een tweejarige studie een
afsluitend examen deden.16 Dat de meeste studenten uit Friesland kwamen
lag voor de hand. Zo kon er dichtbij huis en relatief goedkoop universitair
onderwijs worden genoten, al was dit slechts voor de eerste jaren. Theologieen geneeskundestudenten moesten hierna nog twee jaar aan een hogeschool
studeren, de overigen één jaar.17 De planten uit de hortus, die in 1811
naar Groningen waren vervoerd, werden op verzoek van Camper in 1817
teruggegeven aan Franeker maar zijn verzoek aan Leiden om teruggave
van de instrumenten werd pas in 1821, na zijn dood, gehonoreerd. Camper
heeft alles gedaan om het Athenaeum te laten slagen. Dikwijls zag hij zich
genoodzaakt zelf financieel bij te springen 18 en ook in later jaren werd er
soms door professoren voorgeschoten indien het benodigde geld ontbrak.19
De wanhoop hierover bij Camper blijkt duidelijk uit zijn correspondentie met
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één van zijn medecuratoren. In mei 1817 besluit hij een brief aldus: ‘Van geen
ding heb ik meer berouw dan van mijner ijver voor het Franeker Athenaeum’.20
Eind 1819 vertrok Camper naar Den Haag om zitting te nemen in de Tweede
Kamer en hij overleed kort daarna.
Inmiddels waren er al twee hoogleraren vertrokken en kort daarop verkozen
nog twee collega’s een betrekking aan een universiteit. In alle vacatures werd
echter weer snel voorzien. In 1822 waren er dertig studenten waarvan twaalf
nieuw ingeschreven. In de daarop volgende jaren verbeterde de situatie bij
het Athenaeum enigszins maar voor het onderhoud der gebouwen was
structureel te weinig geld en het chemisch laboratorium was vervallen. De
hoogleraar maakte gebruik van eigen materiaal en van de verzameling van
een voorganger.21 Ook was er behoefte aan een taalmeester voor de moderne
talen, daar de meeste hedendaagse buitenlandse geleerden in hun eigen taal
schreven.22 Het Latijn als taal der wetenschap was op zijn retour. Deze lector
levende talen, die pas in 1829 werd benoemd, zou tevens lessen verzorgen voor
niet-studenten en kwam daarmee tegemoet aan de eerste taak van athenaea.
De wel aangestelde muziekmeester en tekenmeester waren van weinig nut. Zij
woonden in Leeuwarden en waren zeer onregelmatig in Franeker.23 De wegen
waren slecht, men reisde per trekschuit en van Leeuwarden naar Franeker
duurde dat drie uur. Lag de trekvaart dicht dan kwamen ze niet.
In een verslag van de rector der Latijnse school te Franeker lezen we dat
de lessen over het algemeen met nauwgezetheid werden bijgewoond en de
kleine studentenpopulatie het voordeel had dat men elkaar kende en de
hoogleraren toegankelijker waren. Volgens de rector kwam dit alles de studie
en algehele vorming ten goede.24 Franeker studenten behaalden regelmatig
zeer goede resultaten bij de voor hen vreemde professoren waar zij examen
moesten doen en ook werden er prijzen gewonnen bij de jaarlijkse prijsvragen
die door de verschillende universiteiten werden uitgeschreven.25 Voor het
ophalen van deze prijzen, net als voor de examens, moesten de studenten op
reis, in die tijd geen sinecure. Het noorden van het land was tot het midden
der negentiende eeuw over de weg slecht bereikbaar, vervoer vond meestal
plaats per beurtvaart- en veerdiensten. Zo duurde een reis van Franeker naar
Groningen vijftien uur. Een tocht naar de universiteiten in Utrecht of Leiden
nam meerdere dagen in beslag. Voor het ophalen van de prijzen ontvingen de
studenten wel een vergoeding.26 Bij herhaling is er door curator Camper en
zijn opvolgers, door professoren en studenten tevergeefs gevraagd of er geen
promotierecht zou kunnen worden toegestaan aan Franeker. Men verwachtte
dat het aantal studenten daardoor zou toenemen.
In 1826 werd het Planetarium van Eise Eisinga door de staat aangekocht
en kwam onder toezicht van het Athenaeum te staan. Er is een aantal jaren
sterrenkunde onderwezen, met instrumenten van private personen, maar een
observatorium ontbrak.27 In 1830 waren er zestig studenten, het hoogste aantal
dat het Athenaeum heeft gekend. Eenderde van hen was echter aankomend
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Portret van Johannes Mulder,
hoogleraar ontleed-, heel- en
vroedkunde in Franeker
1797-1807
(Foto: Museum Martena)

chirurgijn en dus geen werkelijk student. Het aantal inschrijvingen in die
jaren was ook geflatteerd doordat er 23 Franeker studenten deelnamen aan
de tiendaagse veldtocht tegen België waardoor zij studievertraging opliepen
en langer ingeschreven stonden als student.28 Na de oorlog met België moest
er opnieuw bezuinigd worden en werd er door de overheid naar concrete
bezuinigingsposten gezocht, waarbij opheffing van het Franeker Athenaeum
ter sprake kwam.29 Doch men durfde in regeringskringen nog geen drastische
maatregelen te treffen, bang als men was voor de reactie der Friezen en de
gevolgen die dat zou hebben ‘voor vele gewichtige belangen der maatschappij’,
zoals in een geheime notitie staat te lezen. Er kwam echter steeds minder geld
uit Den Haag, wat nadelig was voor het onderhoud der gebouwen en het in
stand houden van de verzamelingen. Dankzij bijdragen van de hoogleraren
vonden er soms nog wat aanvullingen plaats, maar het bleef onvoldoende.
De bibliotheekgelden dekten slechts het bindwerk en de aanschaf van
vervolgwerken. Giften en van rijkswege verzonden boekwerken vermeerderden
het boekenbestand wel maar er kon niet worden aangekocht wat nodig was.
Studenten zochtten vaak vergeefs naar bepaalde werken, zo meldde de rector.
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In de daaropvolgende jaren daalde het aantal studenten. Van verschillende
zijden werd er in Friesland de oproep gedaan aan de Friese jongelingen om hun
academische loopbaan in Franeker te beginnen.30 In het jaarverslag van 1833
klaagt de rector dat het verminderde aantal studenten mede is toe te schrijven
aan het feit dat de aanzienlijksten der Friezen hun zonen naar elders sturen en
aldus geen goed voorbeeld geven.31 In 1836 bracht een staatscommissie een
geheim advies uit aan de koning betreffende verbeteringen en bezuinigingen
bij het hoger onderwijs.32 Hierin werd gepleit voor opheffing van het Franeker
Athenaeum. Gewezen werd op het gering aantal studenten en dientengevolge
het ontbreken van een werkkring voor de professoren waardoor zij zich zelfs
niet konden voorbereiden voor een beroep naar één der hogescholen. Ook
de kosten vond men buitensporig hoog. De tegenstanders van oprichting
der athenaea in 1815 hadden gelijk gehad. Verwezen werd naar de vervallen
toestand van de Academie voor de opheffing in 1811 en het feit dat de Friezen,
zelfs leden van het departementaal bestuur en de curatoren van de Academie
zich er toen niet voor schaamden om hun zonen rechtstreeks naar Groningen
of Leiden te sturen. Geadviseerd werd om het Athenaeum door Friesland zelf
te laten bekostigen. Maar zover wilde de regering nog niet gaan, Provinciale
Staten van Friesland ontvingen een verzoek tot bijdrage in de kosten. Deze
waren echter van mening dat Friesland nauwelijks rijksinstellingen had, dus
dat zij in deze niet hoefden bij te dragen.
Het studentenaantal nam verder af. In 1840 staan 27 namen genoteerd.
Ondanks de zorgwekkende situatie bij het Athenaeum werden er in die jaren
nog twee studentenverenigingen opgericht33 en werd het 25-jarig bestaan
van het Athenaeum door de studenten op bescheiden wijze gevierd met een
maskerade.34 De in 1840 aangetreden koning Willem II had de senaat nog
verzekerd dat de bloei van kunsten, letteren en wetenschap hem ter harte
ging en dus ook het Franeker Athenaeum,35 maar in de Staten Generaal bleef
men zoeken naar posten van bezuiniging op het hoger onderwijs.36 Niet alleen
Franeker, ook Groningen en Utrecht konden wellicht wel worden opgeheven.
Het Athenaeum te Harderwijk was al in 1818 gesloten. Alleen Leiden, met
behulp van athenaea, zou voldoende moeten zijn voor ons land. Het bleek
nu al moeilijk om het grote aantal godgeleerden, doktoren in de geneeskunde
en met name doctoren in de rechten een behoorlijk bestaan te verschaffen,
was het argument. Maar de meningen bleven verdeeld. Men vreesde voor
tegenwerking bij de begrotingswetten door de leden der Staten Generaal uit
de betreffende provincies.
Tengevolge van het vertrek van een paar hoogleraren in die jaren ontstonden
er opnieuw vacatures waardoor er, in afwachting van hun opvolgers, tijdelijk
geen onderwijs werd gegeven in bepaalde vakken, wat het Athenaeum niet ten
goede kwam. Ook volgden sommige studenten de vertrekkende hoogleraar.
Ontspanningsmogelijkheden bood Franeker nauwelijks. Voor een
danspartij waren er te weinig studenten en als er geen ijs lag, konden zij
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slechts naar de vergaderingen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
of het koffiehuis, waar teveel werd gedronken met wangedrag der studenten
als gevolg.37 In 1840 had dit zelfs even tot schorsing der lessen geleid.38 Ook dit
was niet goed voor de naam van het Athenaeum.
Januari 1842 ontvingen Gedeputeerde Staten van Friesland het verzoek
om de financiering van het Athenaeum over te nemen, waarna vele
belanghebbenden in Friesland uitgebreide correspondenties voerden met
de landelijke overheid teneinde te voorkomen dat het Athenaeum zou
worden opgeheven.39 De gemeentesecretaris van Franeker, mr. A. Telting,
tevens advocaat te Leeuwarden, heeft met vurige betogen getracht het tij
te keren.40 Hij wees op de roemruchte historie van de Academie en meende
dat het aantal studenten zou toenemen wanneer er een einde zou komen
aan de geruchten over de dreigende opheffing. Had het Athenaeum graden
mogen verlenen, dan was het studentenaantal veel hoger geweest. Hij
benadrukte het feit dat de Franeker Academie gesticht en in stand gehouden
was door de Friezen, dus dat zij recht hadden op het Athenaeum, al was
Friesland nu opgegaan in het Koninkrijk der Nederlanden. Ook sprak hij van
het economisch belang voor Franeker. De curatoren voerden vergelijkbare
argumenten aan en wezen op de voordelen die een kleine school bood en
de geschiktheid van Franeker als vestigingsplaats aangezien daar ‘niets is
hetwelk tot uitspattende vermaken kan uitlokken’.41 Gedeputeerde Staten
bij monde van de Gouverneur konden zich geheel vinden in hetgeen naar
voren was gebracht door de curatoren en de stad Franeker. In Friesland
werd het Athenaeum gezien als opvolger van de Hogeschool en meende
men daar nog rechten aan te kunnen ontlenen, tenslotte waren er om die
reden twee professoren in de geneeskunde aangesteld.42 De landelijke
overheid beschouwde het Athenaeum als gelijk aan de andere athenaea
maar vergeleek haar tegelijkertijd wel met de universiteiten daar de kosten
ten laste van het rijk kwamen.
Het Friesch Genootschap richtte zich tot de majesteit en sprak van het grote
belang dat het Athenaeum had voor de wetenschap in het algemeen en voor
het Genootschap in het bijzonder. Men wees op het nut van de bibliotheek,
riep de roemrijke historie van de voormalige Academie in herinnering en al
was het Athenaeum daarmee niet vergelijkbaar, het beantwoordde aan zijn
bestemming en was van blijvend belang.43 De elf Latijnse scholen schreven
gezamenlijk een brief aan de koning. Zij vreesden voor een verdere afname
van het aantal leerlingen als het Athenaeum zou verdwijnen. De Latijnse
school in Franeker had na sluiting van de Hogeschool in 1811 het aantal
leerlingen snel zien afnemen.44 Daarbij verkozen velen het aanleren van
nieuwere talen boven dat der oude, waardoor het aantal aanmeldingen toch
al achteruit ging. Ook zij wezen op de waarde van de bibliotheek, onder meer
voor de leraren aan hun scholen.45 Alleen de professoren zagen er vanaf om
zich tot de koning te wenden daar zij dan niet zouden kunnen zwijgen over
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de onvolkomenheden van het Athenaeum, hetgeen de regering waarschijnlijk
zou sterken in hun overtuiging de subsidie te beëindigen.
De minister had begrip voor de onrust die was ontstaan in Franeker maar
hij bestreed het standpunt dat Friesland recht had op het Athenaeum als
vergoeding voor de verloren Academie. De oprichting van het Athenaeum was
een koninklijke gunst, een geschenk geweest. Daarbij was Friesland niet de
minst welvarende provincie, zij zouden tot financiering van het Athenaeum
in staat moeten zijn.46 In datzelfde jaar overleed één der hoogleraren en
twee collega’s aanvaardden kort daarop een andere betrekking, waardoor de
situatie aan het Athenaeum nog verder verslechterde. Het laatste verzoek om
behoud van het Athenaeum werd door de curatoren verzonden in november
1842. Het mocht niet meer baten. De voordracht tot opheffing werd door de
koning goedgekeurd en getekend op 25 februari 1843.

Gipsen buste (19e eeuw) van
een jonge man. Gebruikt
als tekenvoorbeeld bij het
tekenonderwijs aan het
Franeker Athenaeum
(Foto: Museum Martena)
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Een levensvatbaar athenaeum?
Tegen de achtergrond van de zojuist geschetste historie rijst de vraag of men er
in 1815 verstandig aan heeft gedaan om in Franeker en Harderwijk athenaea
te stichten. Was het te verwachten dat er voldoende studenten zouden zijn
om oprichting van een athenaeum te rechtvaardigen? De laatste fase van de
Franeker Hogeschool had geen rooskleurig beeld geboden in die zin. Bij de
onderwijsenquête in 1799 werden 48 studenten opgegeven waarvan zestien
voor schoolonderwijs.47 Dus een schamel aantal van 32 echte studenten. In de
daaropvolgende jaren was het aantal studenten nog verder afgenomen. Vele
Friezen kozen voor een andere academie.48 Bij het Athenaeum meldden zich
per jaar gemiddeld dertien nieuwe studenten aan, waaronder een groot aantal
chirurgijnen, opnieuw geen eigenlijke studenten. Tegelijkertijd vertrokken
ook toen vele Friezen direct naar één der hogescholen. De meesten kozen
voor Groningen, met name de Friese elite.49 Tijdens het bestaan van het
Franeker Athenaeum en de dertig jaar daarna werden er per jaar gemiddeld
37 Friezen ingeschreven bij de drie universiteiten samen, waaronder ook
athenaeumstudenten – daar zij voor hun examens naar een universiteit
moesten. Dit is 11% van het totaal aantal Nederlandse studenten per jaar.50
Het inwonertal van Friesland in die jaren was 8% van de totale Nederlandse
bevolking.51
Maar zelfs al waren er voldoende studenten te verwachten, zou dan het
onderwijsaanbod van een athenaeum reden zijn om daarvoor te kiezen?
De kwaliteit van het onderwijs aan het Athenaeum te Franeker was over het
algemeen goed tot uitstekend, maar helaas vertrokken de docenten regelmatig
na korte tijd. Het Athenaeum werd een kweekvijver voor hoogleraren genoemd,
zij konden zich er als voorbereiding op een uitdagender positie elders, rustig
wijden aan studie en onderzoek. Echter, de kleine studentenpopulatie en het
gebrek aan collegae in hetzelfde vakgebied moet voor hen minder interessant
zijn geweest. Aan de universiteiten waren er minimaal drie hoogleraren
per faculteit en ook financieel was een positie aan een athenaeum minder
aantrekkelijk.52Aan het Franeker Athenaeum zijn gedurende de 28 jaar van
haar bestaan 23 hoogleraren benoemd. Zeven van hen waren Fries van
geboorte. Slechts één van hen, de medicus Sicco Ens, bracht zelf zijn hele
studietijd door aan de Franeker Hogeschool en is vanaf de oprichting tot
zijn dood in 1842 als hoogleraar verbonden geweest aan het Athenaeum. Hij
onderwees met name de aankomend plattelandsheelmeesters. Een plan tot
oprichting van een heel- en vroedkundige school, bedoeld voor deze groep
leerlingen, is niet van de grond gekomen. De activiteiten van het Natuurkundig
Genootschap, opgericht door twee hoogleraren, werden door velen bezocht,
waarmee voldaan werd aan de eerste taak van athenaea. Dit gold ook voor
de in populaire vorm gegeven lessen over metereologie en natuur-, ster- en
aardrijkskunde. Frans de Greve, de derde hoogleraar rechten, heeft gedurende
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vele jaren aan het Athenaeum gedoceerd. Dankzij zijn aanwezigheid verkoos
menig toekomstig jurist het Athenaeum alvorens naar een universiteit te
vertrekken.53
Het opheffingsbesluit
In het opheffingsbesluit van de regering werden de volgende redenen
aangevoerd: overheidsbezuinigingen en het gering aantal studenten.54 Niet
vermeld werd de achterliggende gedachte, namelijk dat het hier ging om
‘eenen inrigting, die door verandering van tijden en denkwijze geen nut
meer stichten kon’, zoals al in 1836 in een geheim overheidsrapport was
geconcludeerd.55 De athenaea hadden hun langste tijd gehad.56 Discussie
over de noodzakelijke en gewenste capaciteit, maar ook de sterk groeiende
behoefte in de maatschappij aan technisch en natuurwetenschappelijk
onderzoek, droegen bij aan de wens om de bestaande opzet van het
onderwijs, dat nog altijd sterk op traditioneel-humanistische leest was
geschoeid, te wijzigen, terwijl de oprichting van de Koninklijke Academie
te Delft illustreerde dat de overheid, ondanks de noodzaak tot bezuiniging,
wel overging tot financiering van een ander type onderwijs.57 Het besluit in
1815 tot oprichting van de athenaea te Franeker en Harderwijk betrof een
compromis.58 Tegenstanders hadden gevreesd voor professoren zonder
studenten, maar men was uiteindelijk tegemoet gekomen aan de gewestelijke
sentimenten, de oprichting moet gezien worden als ‘pleister op de wonde’,
ontstaan door het verlies der hogescholen. De athenaea kregen echter minder
middelen tot hun beschikking, minder professoren, minder rechten, kortom,
de instelling was te kleinschalig om echt aantrekkelijk te zijn.59 Het betrof een
uitgeklede vorm van academisch onderwijs60 en het was te verwachten dat
een dergelijk instituut in een kleine provinciestad niet meer zou uitgroeien tot
een bloeiende instelling.61
Wat rest is de bibliotheek. Ten tijde van het Athenaeum hebben
achtereenvolgens vijf hoogleraren de post van bibliothecaris bekleed. Er is
gewerkt aan een nieuwe catalogus − de laatste dateerde van 1713 − maar hierin
is men niet geslaagd. Na de opheffing werd de bibliotheek aan de provincie
Friesland geschonken en naar Leeuwarden overgebracht. Zij heeft de basis
gevormd van de Provinciale Bibliotheek Friesland, die in 2002 is opgegaan in
Tresoar.
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Twee eeuwen met, twee eeuwen zonder
De Franeker universiteit voor en na 1811
GOFFE JENSMA

Inleiding
Om in een artikel van een paar duizend woorden vier eeuwen universitair
bestaan te bespreken: ‘twee eeuwen met, twee eeuwen zonder’, heeft men
afstand nodig om te kunnen kijken. Dat ‘met’ en dat ‘zonder’ scharniert hier
in dat ene jaar 1811. Van een afstand lijkt het alsof dat jaar een enorme breuk
in de geschiedenis van Friesland is geweest. Tweehonderd jaar lang hebben
de Friezen een eigen universiteit gehad en op een slechte dag is deze met een
enkele pennenstreek opgeheven en is Friesland zijn twee universiteitsloze
eeuwen ingegaan. Wat een cesuur! Men zou er wantrouwig van worden en
men zou kunnen gaan vermoeden dat in het verre Frankrijk een machtsbeluste en misschien wat verveelde keizer het wel een interessant experiment
heeft gevonden om eens te zien wat er nu precies gebeurt als je in de ene
provinciestad aan de rand van je rijk wel een universiteit opheft en in een
nabijgelegen andere stad juist niet. Wat zouden de mensen gaan doen? Zouden al die universiteitsloze Friezen nu naar Groningen gaan? Misschien gaan
ze wel naar Leiden. Spannend! Als was Noord-Nederland één groot keizerlijk
laboratorium.
In de geschiedschrijving van de Franeker universiteit staat het er soms
ook echt zo en niet bij de minsten. Willem Boeles, de geschiedschrijver bij
uitstek van Frieslands Hogeschool en het Rijksathenaeum (uit 1878/1887)
schrijft lange bladzijden over de decennia vlak voor 1811, bladzijden waarop
veel wordt geworsteld en gestreden in en met de politiek. Hij sluit echter deze
uitwendige geschiedenis van de Franeker universiteit abrupt af met één enkel
regeltje: ‘.... totdat eindelijk de groote gebieder, bij zijne inrigting van het hooger onderwijs, haar geen hand meer wilde reiken’.1 Aldus Boeles. Einde verhaal.
Dit beeld van een breuk in de geschiedenis is ook zo sterk omdat het een
gevoel van verlies van vroegere grootheid oproept en tegelijkertijd uitbouwt,
een gevoel van trots waarvoor Friezen vatbaar zijn. Maar andersom appelleert
het tegelijk soms ook aan verholen rancuneuze gevoelens. Sommige Friezen
schreven dit verlies van hun universiteit op het conto van de buitenstaander
die onrechtmatig iets zou hebben weggenomen. Misschien moest het worden
terugveroverd.
Hoewel deze verre blik, zoals ik zal laten zien, wel degelijk de latere
geschiedenis en geschiedschrijving van Friesland mee heeft vorm gegeven,
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blijkt het beeld zodra men inzoomt toch wel erg vertekend te zijn. Achter de
cesuur gaat namelijk juist continuïteit schuil, veel meer zelfs dan men misschien zou vermoeden. En met die vaststelling, die ik zo dadelijk wat verder
wil uitwerken, zijn we ook bij het onderwerp van dit artikel. Ik wil hier namelijk een paar cultuurhistorische aspecten behandelen die samenhangen met
dit spanningsveld tussen beeld en werkelijkheid en tussen cesuur en continuiteit. Hoe verhoudt zich de beeldvorming over universiteiten tot de werkelijkheid. Nu in Friesland de stichting van de University Campus Fryslân een feit
is,2 is deze vraag relevant en urgent.
Het idee van een laboratorium waarin je in de ene plaats een universiteit
laat staan en in de andere eentje opheft blijft in dit geval ook passend omdat
het de juiste vragen oproept. Stel nu eens dat het andersom zou zijn geweest
en dat de ‘Grote Gebieder’ uit Frankrijk had besloten om Franeker zijn universiteit te laten behouden en Groningen het nakijken te geven, zou er dan
in Friesland ook zo’n sterk cultureel nationalisme zijn ontstaan? Zouden de
Friezen hun taalstrijd zo hoog hebben doen oplaaien? Of zou misschien in
dat keizerlijk laboratorium het Gronings de rol van het Fries hebben overgenomen en zou dus de hoogleraar Fries een hoogleraar Gronings zijn geweest?
Met andere woorden: is er een verband tussen het verdwijnen van de universiteit aan de ene kant en de opkomst van het Fries cultureel nationalisme en
de Friese beweging aan de andere? Ook die vraag is hier aan de orde.
Centralisatie
In werkelijkheid was 1811 natuurlijk helemaal geen breuk. Het was een
markant moment, maar vooral een logische, om niet te zeggen noodzakelijke uitkomst van een aantal langdurige processen, niet zozeer van universiteitshistorische, maar eerder van politieke en sociaaleconomische aard. In
de achttiende eeuw kwam allereerst een proces op gang van centralisatie en
eenwording van de Nederlandse staat en samenleving. Men kan terugwijzen
naar 1747, het jaar waarin de Friese stadhouder Willem IV in Den Haag werd
binnengehaald. Zijn vertrek uit Friesland markeerde een proces waarin de
politieke horizon van de Friese elite zich langzamerhand had verbreed. De
stadhouder ging ook niet alleen maar nam een Friese stoet van regenten met
zich mee. Deze Friese ‘clique’ kan men op zijn beurt weer zien als de voorhoede van een veel omvangrijkere beweging. De grootschalige migratie van
elitaire en later trouwens ook niet-elitaire Friese families zou tot ver in de
twintigste eeuw doorgaan.3 De vaak genoemde braindrain – de negentiende
en twintigste-eeuwse uittocht van de Friese intelligentsia – was geen gevolg
van de sluiting van de Franeker universiteit, het was eerder andersom: al in
de achttiende eeuw stuurden Friese ouders hun kinderen liever naar Leiden
of naar Groningen dan naar Franeker.4 Was een universiteit in Friesland nog
wel nodig?
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Een tweede proces, iets later in de tijd, is de verschuiving van het economisch
zwaartepunt op het Nederlandse grondgebied van Noord naar Zuid. De kustprovincies Groningen en Friesland kwamen langzamerhand aan de periferie
van Nederland te liggen. De in het Ancien Régime relatief rijke, vroegkapitalistische en markgerichte gewesten veranderden in economische subsystemen
die het vooral van de landbouw moesten hebben en die daardoor kwetsbaar
werden voor conjuncturele schommelingen, zowel voor ‘champagnejaren’ als
voor diepe crises. Tot na de Tweede Wereldoorlog bleven Friesland en Groningen provincies waarin het merendeel van de bevolking voor zijn levensonderhoud afhankelijk was van landbouw.5
De geschiedenis van de Franeker academie vóór 1811 past – ook vanuit
een enger, universiteitshistorisch perspectief – in deze meer omvattende
ontwikkelingen. In de literatuur over de Franeker universiteit wordt haar
geschiedenis doorgaans gevat in termen van bloei en verval.6 Men leest dan
over het gewest Friesland dat zich in de zestiende eeuw wist te moderniseren, dat zich aan het eind van deze zelfde eeuw als protestants staatje losmaakte van het Habsburgs bewind, en dat vervolgens uit een mengsel van
soevereine gewestelijke trots enerzijds en anderzijds behoefte aan predikanten een eigen universiteit oprichtte om daar de ruim aanwezige eigen kweek
goedkoper en veiliger te kunnen opleiden dan in Leiden of aan een buitenlandse universiteit. Het initiatief had meer succes dan de stichters mogelijk
hadden verwacht.7 Vooral in de zeventiende eeuw bloeide de universiteit en
bouwde ze dankzij de gunstige economische omstandigheden in de Gouden
Eeuw en dankzij goed bestuur een solide reputatie op in de internationale
Republiek der Letteren. Op de met duur geld binnengehaalde beroemde
godgeleerden, hebraïsten en mathematici kwamen vele buitenlandse studenten af.
Van de twee eeuwen ‘met’ universiteit was de zeventiende eeuw veel meer
een bloeiperiode dan de achttiende. Bloei en verval van universiteiten in het
Ancien Régime worden doorgaans – voor wie de universitaire wereld van
tegenwoordig kent is het verbazingwekkend herkenbaar – afgemeten aan de
mate van internationalisering en aan de aantallen aankomende en afgestudeerde studenten en hoogleraren. Hoeveel buitenlandse beroemdheden kon
een universiteit strikken ter vervulling van openstaande hoogleraarsvacatures? En hoeveel buitenlandse studenten kwamen vervolgens op deze hoogleraren af? In de universiteitshistorische literatuur herkent men vervolgens dit
bloei-verval verhaal in de grafieken van aantallen inschrijvingen en promoties van buitenlandse studenten.8 Het verval, zo laten de staafdiagrammetjes
dan zien, zette in Franeker al in het begin van de achttiende eeuw in. En in
de tweede helft van diezelfde eeuw liep ook het aantal hoogleraren afkomstig
van buiten Nederland en buiten Friesland in rap tempo terug.9 Dat veel meer
hoogleraren in deze jaren hun carrière in Leiden vervolgden is ook tekenend
voor een zekere verschuiving van de machtscentra.10
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Verrassend is hier wel de vergelijking tussen Groningen en Franeker. Het blijkt
namelijk dat Friezen in de tweede helft van de achttiende eeuw steeds vaker
naar Groningen gingen en Groningers steeds minder vaak naar Friesland (Zie
hierover in extenso de bijdrage van Caljé). Tussen 1765 en 1815 schreven zich
niet meer dan zes studenten uit Groningen in Franeker in, tegenover andersom 155.11
Zo goed past al met al deze geschiedenis van de Franeker universiteit in de
bovengenoemde bredere ontwikkelingen, dat men de terugloop van de studentenaantallen en de de-internationalisering van de universiteit bijna kan
lezen als graadmeters voor diezelfde processen van centralisatie, eenwording
en gelijktijdige periferisering van de randgewesten. Als men zo kijkt wekt de
sluiting van de universiteit in 1811 kortom geen verbazing meer.
Het bevreemdt nu natuurlijk dat bij zoveel continuïteit en voorspelbaarheid het jaar 1811 toch als een cesuur zou kunnen worden gezien. Franeker was
immers, zo bleek, al lang een slaperig provinciestadje geworden. De meeste
Friese studenten gingen al meer dan een halve eeuw naar Leiden, Groningen
of Utrecht en de weinige Franeker hoogleraren verschansten zich ondertussen
in hun kleinsteedse circuits van veelvuldig met elkaar verzwagerde families.
Voor een verklaring moeten we het perspectief ruimer trekken en ons
twee zaken afvragen, ten eerste hoe in Friesland in later tijd met dit verlies is
omgegaan en ten tweede hoe wij ons tegenwoordig weer door die blik laten
bepalen. Omdat in de overige artikelen in dit jaarboek het nodige gezegd
wordt over de directe reacties vanuit Friesland in 1811 of 1812, ga ik daarop
niet in. In plaats daarvan kies ik liever een ruimer perspectief uit de ‘twee eeuwen zonder’. Uit deze periode van 1811 tot 2011 neem ik dan ter illustratie van
een bredere ontwikkeling twee momenten, namelijk de jaren veertig van de
negentiende eeuw en de jaren dertig van de twintigste.
1842/3: Vrijmoedige stemmen
Na 1815 bleef Franeker nog enkele decennia vestigingsplaats van een instelling voor hoger onderwijs: het Rijksathenaeum. De universiteit was een
gewestelijke instelling geweest die door de indertijd soevereine provincie
Friesland ook was betaald. Nu Friesland deel was geworden van het Koninkrijk der Nederlanden maakte het Athenaeum op grond van het Organiek
Besluit (uit 1815) deel uit van het nationale systeem van hoger onderwijs en
werd het ook door het Rijk bekostigd.12
Men kon aan het Franeker Athenaeum weliswaar niet meer promoveren,
maar een gering aantal studenten, meest van Friese komaf, bereidde zich er
voor op een promotie aan een echte universiteit. Ook sommige van de oude
hoogleraren waren er blijven hangen. Toen in 1842 dit Athenaeum dreigde te worden gesloten werd er van verschillende kanten fel geprotesteerd.
Bekend is vooral Mr. Albartus Telting (1803-1863), advocaat, secretaris van de
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stad Franeker, lid van de Tweede Kamer en Fries dichter, die een brochure
schreef: Vrijmoedige stemmen tot behoud van ’s Rijks Athenaeum te Franeker.
Als inwoner van Franeker en als patriciër was Telting zeer nauw betrokken
bij het Franeker Athenaeum. In zijn brochure reageerde hij daarom fel, veel
feller ook dan we hem uit de rest van zijn wat bedaarde, conservatieve werk
kennen.13 De stad Franeker had vanzelfsprekend groot belang bij het voortbestaan van het Athenaeum.
Interessant aan Teltings brochure is vooral de discussie die zich in de
recensies ontspon. Telting meende dat Friesland recht had – en hij bedoelde
het letterlijk: recht had – op een eigen instelling voor hoger onderwijs. Immers
de soevereine Staten van Friesland hadden indertijd in 1585 op eigen kosten
de universiteit opgericht. Maar zowel in De Gids als in de Vaderlandse Letteroefeningen, beide indertijd gezaghebbende opiniërende tijdschriften, wezen
recensenten er nu onomwonden op, dat van echte rechten natuurlijk geen
sprake kon zijn; Friesland had in 1798 toch zijn soevereiniteit opgegeven en
daarmee ook deze rechten verspeeld. De conclusie van de recensent in De
Gids was helder: ‘Liefde voor de plaats zijner inwoning moge Brochures als de
onderhavige [… ] vergoelijken, het is te wenschen, dat althans bij de Hooge
Regering het algemeen belang op den voorgrond zal staan.’14
Hier zien we de geboorteweeën van de Nederlandse nationale samenleving. ‘Wij hebben rechten’, meent de Fries Telting. ‘Helemaal niet’, werpt het
landelijk tijdschrift De Gids tegen, want dat kost ons onnodig geld. Dit spanningsveld is typerend voor de Nederlandse samenleving in de lange negentiende eeuw. Hoe verhouden de delen van ons land zich tot het geheel? Hoe
verhoudt zich de regio tot het centrum? In geen van de andere provincies lieten deze vragen zich sterker gelden dan in Friesland.15 De reden daarvan was
dat de provincie als gezegd na de periode van revoluties en restauratie niet
zijn soevereiniteit was kwijtgeraakt en bovendien instellingen als het Stadhouderlijk Hof, de universiteit en het Gerechtshof had moeten prijsgeven. Al
deze verliezen hadden invloed op het zelfbeeld van de provincie. Men zocht
nu de momenten waarop deze terug te eisen rechten waren prijsgegeven.
Men zocht de cesuur.
De situatie was hier trouwens complexer dan dat Rijk en de Provincie
alleen als juridische partijen tegenover elkaar stonden. Het werkelijk hete
hangijzer betrof vanzelfsprekend de financiering. Toen het Rijk aanbood om
het Athenaeum over te doen aan de provincie, sloegen Gedeputeerde Staten
dit aanbod af. Men vond namelijk dat het Rijk de verplichting had om het
Athenaeum te financieren. In een brief aan de minister sprak het Friese college van GS over de opheffing van het Athenaeum zelfs als over een ‘beroving’,
die zeker kwaad bloed zou zetten en:
[…] een blijvende grief tegen de Regeering onder dewelke en het Beheer door hetwelk ze geschiedt, zal daarstellen en aan de bestaande ontevredenheid over de ach-
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teruitzetting, die aan Friesland veelmaals is ten deel gevallen, krachtiglijk voedsel
zal geven en dat wel voornamelijk ook bij die klasse van ingezetenen op welker welwillende medewerking bij voorkomende gelegenheden men in het eigen wel begrepen belang van ’s Konings Regeering prijs behoort te stellen.16

Dergelijke aanklachten, waarbij de opheffing in een veel langere reeks van
Friese aderlatingen en opheffingen werd geplaatst, komt men vaker tegen.17
Opmerkelijk is hoe in dit citaat wordt ingespeeld op te verwachten onvrede
juist onder die groepen in de samenleving waarvan de nationale eenheid
afhangt. Ongetwijfeld wordt hier gedoeld op de middenstand, de burgerlijke
elites en sub-elites.
Interbellum: de universiteit als elitair en Hollands fremdkörper
Kalma en Brouwer hebben in hun uitgave van de brieven van de oprichters
van het Frysk Selskip deze episode getypeerd als ‘winst uit verlies’.18 De ophef
over de opheffing van het Athenaeum leidde mee tot het ontstaan van een
politiek georiënteerde Friese beweging. Twee van de drie oprichters van het
Frysk Selskip van 1844 – Jacobus van Loon Jz. (1821-1903) en Tiede Roels
Dijkstra (1820-1860) – waren student aan het Athenaeum geweest en waren
afkomstig uit de hogere middenstand, dus uit dat deel van de bevolking van
wie ‘de welwillende medewerking’ aan het belang van de natie werd verwacht
(zie hierboven). Beiden, zo blijkt uit de door hen gewisselde correspondenties, hadden echter moeite om die welwillendheid ook daadwerkelijk op te
brengen. De brieven kenmerken zich door een tekortgedane toon: ‘Het bloed
begint mij, thans, en ieder keer als ik om Franeker en de roem der Friesen
denk, aan ’t koken’.19
Deze zelfde woede en de bijbehorende hang naar genoegdoening blijkt
ook uit een tweede serie van reacties die ik hier enigszins wil uitlichten en die
uit de jaren dertig van de twintigste eeuw stammen. Hier is de gewenste uitkomst niet het herstel van een oude toestand en een instandhouding of heropening van de universiteit. Hier blinkt de andere kant van dezelfde medaille,
namelijk die van de eigen Friese cultuur. Mee dankzij het Frysk Selskip en
dankzij mensen als Dijkstra en Van Loon werd in de decennia na het verschijnen van Teltings pamflet en na de opheffing van het Atheneum in brede
kring het besef steeds sterker aangewakkerd dat Friesland een heel eigen cultuur had, een oudere geschiedenis dan de rest van Nederland en vooral een
eigen taal die niet alleen nauw verwant was aan het Engels,20 maar waarvan
de beroemde Duitse filoloog Jacob Grimm had opgemerkt dat ze ook een van
de wortels van het Duits was.21
Zoals in veel perifere Europese streken begon zich zo in de landbouwprovincie Friesland een cultuurideaal te ontwikkelen dat niet de nadruk legde
op stad, elite en geleerdheid, maar juist op de authenticiteit van het platte-
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land en op de eigen nationale cultuur.22 En ook hier was genoegdoening een
achterliggende doelstelling; Van der Schaaf begon zijn Skiednis fan de Fryske
beweging (uit 1977) vanuit dit idee met de volgende vaststelling.
De Fryske biweging moat sjoen wurde as in stribjen, al of net troch middel fan
forieningen, nei it rjochtdwaen fan in folk dat fan bitinken is yn greater steatsforbân kultureel en polityk syn gerak net krigen to hawwen.23

Dit had voor de waardering van de cultuur uit het Ancien Régime gevolgen.
Had Telting dat ideaal van urbane geleerdheid nog gekoesterd en de universiteit gezien als een recht dat moet worden teruggeëist, latere generaties Friezen zetten zich juist tegen deze stedelijke cultuur af en dat had ook
onmiddellijke gevolgen voor het beeld dat men had van de Franeker universiteit.
Fryslân die him oan syn Akadeemje krekt sa Hollânsk foar as Hollân sels; de rom fen
Frjentsjer waerd net det it it Fryske wezen iepenbiere, mar det it konkurrearje koe
mei Leijen.24

Was dit nog een citaat van een zeer uitgesproken en extreme Friese beweger,
namelijk Douwe Kalma (1896-1953), deze visie werd breed gedragen en ook
volledig onderschreven door de kalme Amsterdamse hoogleraar wijsbegeerte
Tjitse de Boer (1866-1942):
Een zuiver Friesche instelling is de Franeker hoogeschool nooit geweest; zij was en
bleef de draagster eener cultuur, die meende zich enkel te kunnen uitdrukken in de
taal der geleerden: het Latijn.25

In deze citaten wordt de cesuur tussen twee eeuwen met en twee eeuwen
zonder zichtbaar, niet zoals die in de tijd zelf heeft plaatsgehad, maar zoals
ze achteraf werd beleefd en geconstrueerd. Tegenover de universele wetenschap van de Franeker universiteit werd nu een heel ander wetenschapsideaal
geplaatst:
De wittenskip is der for de minsken, de fryske wittenskip is der ek for de minsken,
mar foaral en binammen for de fryske minsken, for Fryslân. Hwent mei fryske wittenskip mien ik de wittenskip fen it Heitelân: fen syn folk, syn literatuer, syn tael,
syn groun, syn seden, syn stoarje, syn ekonomy, syn bidriuw, syn tastânnen. As’t
men ús freget: hwet wolst mei dyn fryske stúdzje, hwet dochst dermei, yn hokfer
libbensforbân kinst der brûkme fen meitsje, hwet is de efficiency? — den kinne wy
anderje: Wy binne Friezen, wy bodzje for Fryslân, ús stúdzje is in stik fen de striid,
dy’t Fryslân striidt for syn folksbistean.26
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Aldus de latere Amsterdamse hoogleraar Fries Godard Gosses (1877-1955) in
1931. Deze gedachtengang is de grondslag geweest voor de oprichting van de
Fryske Akademy in 1938 als ook voor de instelling in 1941 van de leerstoel
Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen.27
Slot
Pas achteraf ligt zo de cesuur tussen de Franeker universiteit en deze Friese
vorm van wetenschap in 1811. Het lijkt er echter op dat juist in de laatste twee
à drie decennia in tal van publicaties sprake is van een herwaardering van de
periode van het Ancien Régime. Afgaande op wat er tegenwoordig aan boeken en artikelen wordt gepubliceerd en aan tentoonstellingen georganiseerd,
herontdekt men achter het plattelandse Friesland van de negentiende en
twintigste eeuw tegenwoordig het vroegkapitalistische, succesvolle en vooral
stedelijke Friesland van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.28 In
dat stedelijke Friesland is voor de Franeker academie een hoofdrol weggelegd. Misschien mogen we zelfs de bereidheid van de provincie Friesland om
te investeren in een Universitaire Campus zien als een resultaat van diezelfde
omslag in mentaliteit.
Deze ontwikkeling en deze nieuwe manier van verbeelding van het Friese
verleden levert zonder meer kansen op. Op universitair onderwijs en onderzoek in Friesland, op vestiging van een academisch klimaat. Politici laten zich
hier mogelijk leiden door het verlangen naar de tijd van vóór de ‘cesuur’, van
voor de ‘verfriesing’ van Friesland. Maar behalve dat ze kansen biedt leidt
deze ontwikkeling ook tot een vraag: hoe gaan we om met die erfenis van
het negentiende en twintigste-eeuwse Fries cultureel nationalisme dat zo’n
nadruk legde op zijn eigen vorm van wetenschap en op de eigen taal en taalstudie? Het is een vorm van wetenschap die nog steeds bestaat en die nu is
ondergebracht op de Fryske Akademy, in de afdeling Friese Taal en Cultuur
aan de Rijksuniversiteit Groningen en natuurlijk ook in allerlei organisaties
en erfgoedinstellingen (waarvan Tresoar en het Fries Museum de belangrijkste zijn). Wat doen we met die wetenschap die zich zo heeft gespecialiseerd
in de identity markers van de provincie Friesland’? Gaan we haar beschouwen als overbodig en niet meer van deze tijd? Beschermen we haar tegen het
geweld van internationalisering, economische rationalisatie en de eis van
steeds grotere studentenaantallen? Willen we wel echt gebruik maken van het
idee dat je Friesland, juist vanwege die zo sterke nadruk op de eigen cultuur,
wetenschappelijk gezien kunt beschouwen en gebruiken als een laboratorium waar je op keizerlijke wijze kunt bestuderen hoe taal en cultuur zich aan
mensen en plaatsen kunnen binden? Deze vragen vloeien logisch voort uit de
geschiedenis van ‘twee eeuwen met en twee eeuwen zonder’.

c

de franeker unive rs i t e i t v o o r e n n a 1811

121

Noten
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finzenis for hundert tuchtelingen, en it is frij fen in swier garnizoen.’ De Nederlandstalige brief is door Wumkes in het Fries vertaald. Het wekt trouwens wel verbazing hoe
weinig aandacht Boeles in zijn Hoogeschool schenkt aan de maatschappelijke reacties
op de sluitingen van universiteit en later Atheneaeum. 18 Brouwer en Kalma (red.),
Winst út forlies. 19 Brouwer en Kalma (red.), Winst út forlies, 67 (J. van Loon Jz. aan T.R.
Dijkstra, 27 februari 1843). 20 Over de Friese beweging: Zondergeld, Friese beweging,
Van der Schaaf, Skiednis, Jensma, Rode tasje. 21 Laatstelijk De Jong, Knooppunt, 178.
22 Zie hier vooral het werk van Leerssen, National Thought en Idem, Bronnen van het
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vaderland. 23 Van der Schaaf, Skiednis Fryske beweging, 7: ‘De Friese beweging moet
worden beschouwd als het streven naar, al dan niet door middel van verenigingen, het
rechtdoen aan een volk dat meent dat het in een groter staatsverband cultureel noch
politiek zijn deel heeft gekregen.’ 24 Kalma, Skiednis fen Fryslân, 281: ‘Aan de Franeker universiteit deed Friesland zich net zo Hollands voor als Holland zelf. De roem van
Franeker werd niet dat het het Friese wezen openbaarde maar dat het kon concurreren
met Leiden.’ 25 Verslag door R. Visscher van een lezing door T. de Boer, Verslagen Fries
Genootschap 104 (1932) 8-11; citaat op 11. 26 Gosses, ‘Lêzing’, 8: ‘De wetenschap is er
voor de mensen, de Friese wetenschap is er ook voor de mensen, maar vooral en met
name voor de Friese mensen, voor Friesland. Want onder Friese wetenschap versta ik
de wetenschap van het Heitelân: van zijn volk, zijn literatuur, zijn taal, zijn grond, zijn
zeden, zijn geschiedenis, zijn economie, zijn bedrijf, zijn toestand. Al men ons vraagt:
wat wil je met je Friese studie, wat doe je ermee, in welk leefverband kun je er gebruik
van maken, wat is de efficiency? – dan kunnen wij antwoorden: Wij zijn Friezen, wij
werken voor Friesland, onze studie is een stuk van de strijd, die Friesland strijdt voor
zijn volksbestaan.’ 27 Frieswijk, ‘Oprjochting’. 28 Een belangrijke grondslag voor deze
herwaardering – naast vele andere, meer algemene oorzaken – ligt mijns inzien in de
opkomst en het succes van de naoorlogse sociaal-economische geschiedschrijving (van
de Wageningse school) ook in en over Friesland. Boeken en artikelen als die van Faber,
Drie eeuwen, De Vries, ‘De economische ontwikkeling’ en De Vries en Van der Woude,
Nederland 1500-1815, wezen allen op het moderne, vroegkapitalistische karakter van
de Friese samenleving tot aan ongeveer 1800. Ik ben van plan er nog op terug te komen
hoe vele Friese historici in de afgelopen decennia dit beeld tot uitgangspunt namen en
het ook steeds opnieuw bevestigden. Het lijkt me dat ook de herdenking in 1998 van de
vestiging van centraal gezag in 1498 hier een rol zou kunnen hebben gespeeld.
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De invloed van het ontbreken van een universiteit
in Fryslân op de schoolprestaties
HESTER DE BOER

Inleiding
Uit eerder onderwijskundig onderzoek is bekend dat de schoolprestaties in
het basisonderwijs in Fryslân gemiddeld minder hoog zijn dan in de rest van
Nederland. Aan het begin van de basisschool is de onderwijsachterstand nog
klein, maar deze neemt toe gedurende het basisonderwijs.1 De Inspectie van
het Onderwijs rapporteerde op basis van gegevens over de periode 2003-2007
dat de eindopbrengsten en tussentijdse opbrengsten van Friese basisscholen
negen procent vaker onvoldoende zijn dan landelijk, waardoor de kwaliteit
van het basisonderwijs in Fryslân minder hoog is dan landelijk.2 De Boer vond
dat aan het einde van het basisonderwijs Friese leerlingen bij gelijke prestaties
een lager schooladvies krijgen dan leerlingen in de rest van Nederland.3 De
Friese leerlingen worden dus ondergeadviseerd.
Uit het onderzoek van De Boer bleek overigens ook dat de onderwijsachterstand, die Friese leerlingen aan het einde van het basisonderwijs
hebben opgelopen ten opzichte van de leerlingen in de rest van Nederland,
in het voortgezet onderwijs niet veel groter wordt, maar ook niet kleiner.
Hierdoor nemen relatief minder Friese leerlingen deel aan het vwo dan in
de rest van Nederland. Op keuze- en selectiemomenten in het voortgezet
onderwijs ontstaan wel additionele verschillen in schoolsucces tussen
leerlingen in Fryslân en in de rest van Nederland, die in het nadeel zijn van de
Friese leerlingen. Zo blijken Friese vmbo-leerlingen vaker af te stromen naar
een lager onderwijstype, maar minder vaak te blijven zitten dan leerlingen
in de rest van Nederland. Afstromen naar een lager onderwijstype heeft een
negatieve invloed op het uiteindelijke behaalde onderwijsniveau, terwijl dat
voor zittenblijven in hetzelfde onderwijstype niet geldt.
De Boer heeft ook onderzocht of specifieke kenmerken van Fryslân en
de Friese bevolking de lagere schoolprestaties verklaren. Hieruit kwam naar
voren dat de ambities van Friezen lager zijn en dat dit een nadelige invloed
heeft op de prestaties.
Onderzoeksvragen
De vraag drong zich op of het ontbreken van een universiteit in Fryslân van
invloed is op de geconstateerde lagere schoolprestaties. Aanleiding voor deze
vraag is dat de Friese universiteit in Franeker in 2011 precies 200 jaar geleden
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opgeheven is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn twee hypothesen
opgesteld die de lagere prestaties in het basisonderwijs zouden kunnen
verklaren. De eerste is dat er sprake is van een brain drain uit Fryslân. Juist
door het ontbreken van een universiteit verlaten mogelijk de mensen met
een hoge intelligentie Fryslân om elders passend vervolgonderwijs te volgen.
Omdat er in Fryslân bovendien relatief weinig werkgelegenheid is voor
hoogopgeleide mensen, komen deze mensen waarschijnlijk niet allemaal
terug als hun opleiding voltooid is. Landelijk heeft namelijk 28% van de
werkzame beroepsbevolking een hoog opleidingsniveau, terwijl dit in Fryslân
slechts 21% is.4 De kinderen van deze hoogopgeleide ‘Friezen om utens’
groeien daardoor op buiten Fryslân. Aangezien intelligentie voor een deel
erfelijk is, zou dit kunnen inhouden dat door het vertrek van deze leerlingen het
gemiddelde intelligentiequotiënt in Fryslân daalt.5 De lagere schoolprestaties
in Fryslân zouden op hun beurt daarvan een gevolg kunnen zijn. Een bewijs
voor de juistheid van deze hypothese zou dan ook zijn dat Friese leerlingen
minder intelligent zijn dan leerlingen in de rest van Nederland.
De tweede hypothese is dat door het ontbreken van een universiteit de
ambities van mensen minder geprikkeld worden. Een universiteit biedt
mensen de gelegenheid om op het hoogste niveau onderwijs te volgen.
Daarnaast biedt ze werkgelegenheid aan hoogopgeleide mensen. Bovendien
trekt een universiteit vaak andere hoogwaardige werkgelegenheid aan. Het
ontbreken van een Friese universiteit impliceert kortom dat Fryslân minder
perspectieven op volledige ontplooiing kan bieden aan mensen met veel
capaciteiten. Door het gebrek aan perspectief in de provincie wordt de ambitie
om talent volledig te benutten mogelijk minder geprikkeld. Het ontbreken
van een universiteit zou dan leiden tot een cultuur die er niet op gericht is het
maximale uit het talent van leerlingen te halen. Met andere woorden: de lat
wordt minder hoog gelegd. Het is als met polsstokspringen (fierljeppen): wie
als doel heeft om ten minste droog de overkant van de sloot te halen, mikt vaak
op het dichtstbijzijnde punt op de andere oever. De polsstokspringer haalt
dan met de hakken over de sloot de andere zijde. Degene echter die op een
verder punt mikt, springt vaak ook verder. Een bewijs voor de juistheid van
deze tweede hypothese zou zijn dat Friese leerlingen bij gelijke intelligentie
minder goed presteren dan leerlingen in de rest van Nederland.
Fryslân is overigens niet de enige provincie zonder universiteit. Drenthe,
Flevoland en Zeeland beschikken evenmin over een universiteit. Mocht het
ontbreken van een universiteit de oorzaak zijn van de lagere schoolprestaties
in Fryslân, dan zou eenzelfde verband gevonden moeten worden in Drenthe,
Flevoland en Zeeland.
Op basis van de twee bovenstaande hypothesen zijn de volgende
onderzoeksvragen geformuleerd:
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(1) Is de gemiddelde intelligentie van leerlingen in provincies zonder universiteit
lager dan die van leerlingen in provincies met een universiteit?
(2) Wordt het talent van leerlingen in provincies zonder universiteit even goed
benut als in provincies met een universiteit, en zo nee, hangt dit samen met een
lager ambitieniveau?

Data
Voor het beantwoorden van de beide onderzoeksvragen is gebruik gemaakt
van een groot gegevensbestand met informatie over 19.391 leerlingen die in
1999 in de eerste klas zaten van het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen
zijn gedurende hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs gevolgd.
Het betreft het Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen 1999 (VOCL’99).
Het cohort is tot stand gekomen door een aselecte steekproeftrekking van
schoolvestigingen voor voortgezet onderwijs. Vervolgens zijn alle eerstejaars
leerlingen op deze vestigingen betrokken bij het cohort.
In de eerste klas zijn de prestaties van de cohortleerlingen gemeten en
in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs is de intelligentie van de
leerlingen gemeten. In het eerste leerjaar is bovendien informatie verzameld
over onder andere de sociaal-economische status, sekse en etniciteit van de
leerlingen en over het streefniveau van de ouders van de leerlingen. Helaas
ontbreekt in het gegevensbestand voor een deel van de leerlingen informatie
over deze variabelen. Deze leerlingen zijn niet betrokken bij de analyses. Dit
resulteerde in een uiteindelijke steekproef van 10.787 leerlingen, van wie 803
uit Fryslân, 176 uit Drenthe, 20 uit Flevoland en 552 uit Zeeland. Vanwege
het geringe aantal leerlingen uit Flevoland is er in dit artikel voor gekozen
deze leerlingen samen te voegen bij de Drentse leerlingen. De genoemde
variabelen zijn als volgt geoperationaliseerd:
- De prestaties zijn gemeten met een verkorte versie van de Cito-Eindtoets,
genaamd de Entreetoets. Deze toets bestaat uit de onderdelen taal, rekenen en
informatieverwerking. Elk onderdeel bestaat uit twintig vragen. De analyses in
dit artikel richten zich op de taal- en rekenprestaties. De scores van de leerlingen
op deze beide onderdelen zijn gestandaardiseerd, waardoor de gemiddelde score
0 is en de standaarddeviatie 1. Voor gestandaardiseerde scores geldt dat de 2,5
% laagst presterende leerlingen een score van -2 of lager heeft. 13,5%van de
leerlingen heeft een score tussen -2 en -1 in en 34% heeft een score tussen -1 en
0 in. Eenzelfde verdeling geldt voor de beste helft van de leerlingen: 34% scoort
tussen 0 en 1 in, 13,5% tussen 1 en 2 en 2,5% heeft een score van 2 of hoger.
- De intelligentie van de leerlingen is gemeten met de NIO-test (Nederlandse
Intelligentietest voor Onderwijsdoeleinden). Deze test is ontworpen voor
groepsgewijze afname. De test bestaat uit 150 items die tezamen drie dimensies
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van intelligentie meten, te weten verbale intelligentie, symbolische (rekenkundige)
intelligentie en ruimtelijk inzicht. De gemiddelde intelligentiescore is 100 en
de standaarddeviatie is 15. Helaas zijn de prestaties en de intelligentie van de
leerlingen niet in hetzelfde schooljaar gemeten, maar uit analyse is gebleken dat
de score van de leerling op deze test vrij stabiel is in de loop van de tijd (0,88
correlatie tussen scores aan het einde van het basisonderwijs en in het derde jaar
voortgezet onderwijs).6
- Sociaal-economische status is uitgedrukt als het hoogste opleidingsniveau van de
ouders van de leerling. Er zijn zeven categorieën onderscheiden, van 1 = geen
lager onderwijs voltooid tot en met 7 = hoger onderwijs derde trap afgerond.
Overigens komt de waarde 1 bij geen enkele leerling voor.
- Etniciteit is opgesplitst in de categorieën allochtoon en autochtoon. Wanneer zowel
het kind als de beide ouders in Nederland geboren zijn dan is het kind ingedeeld in
de categorie ‘autochtoon’, in alle andere gevallen in de categorie ‘allochtoon’.
- Het streefniveau van de ouders geeft aan wat de ambities zijn van de ouders en
is gemeten door de ouders de vraag voor te leggen: ‘Welke opleiding wilt u dat
uw kind minimaal afmaakt?’ De antwoordmogelijkheden zijn verwerkt tot de
volgende categorieën: 1 = vmbo leerwegondersteunend onderwijs, 2 = vmbo basisof kaderberoepsgerichte leerweg, 3 = vmbo, 4 = vmbo gemengde of theoretische
leerweg of mbo, 5 = havo of hbo en 6 = vwo of wo. Indien de ouders ‘geen mening’
hebben ingevuld, wat in 5,8% van de gevallen zo is, dan is het schooladvies van de
leerling, dat afgegeven werd aan het einde van het basisonderwijs, als vervanging
genomen. Bij gecombineerde adviezen is het laagste onderwijstype bepalend.

Methode
Ter beantwoording van de eerste onderzoeksvraag – ‘Is de gemiddelde
intelligentie van leerlingen in provincies zonder universiteit lager dan die
van leerlingen in provincies met een universiteit?’ – is met meerniveau
regressie-analyse onderzocht of er in de steekproef verschillen zijn in
intelligentie tussen leerlingen in provincies met en leerlingen in provincies
zonder universiteit. ‘Meerniveau’ betekent dat rekening gehouden wordt met
de getrapte wijze van steekproeftrekking van VOCL’99. In deze studie vormt
de schoolvestiging het tweede niveau en de leerling het eerste niveau. Met
regressie-analyse wordt onderzocht in hoeverre de scores op een criterium
(in dit geval intelligentie) samenhangen met, of voorspeld kunnen worden
door, de scores op een of meerdere predictoren (hier het onderscheid tussen
provincies met en provincies zonder universiteit).
Voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag – ‘Wordt het
talent van leerlingen in provincies zonder universiteit even goed benut
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als in provincies met een universiteit, en zo nee, hangt dit samen met een
lager ambitieniveau?’ – is eerst aan de hand van een figuur de relatie tussen
intelligentie en prestaties verkend voor leerlingen in provincies met een
universiteit en leerlingen in provincies zonder universiteit. Dit is zowel
gedaan voor de taalprestaties als voor de rekenprestaties. Vervolgens zijn drie
meerniveau regressiemodellen getoetst voor de taalprestaties en drie voor de
rekenprestaties.7
In het eerste model is geanalyseerd in hoeverre de predictoren intelligentie
en het onderscheid tussen provincies met en provincies zonder universiteit
van invloed zijn op de prestaties.
In het tweede model is vervolgens ook gekeken naar de invloed van de
drie belangrijkste achtergrondkenmerken sociaal-economische status, sekse
en etniciteit van de leerlingen. Dit om uit te sluiten dat eventuele verschillen
in prestaties samenhangen met de achtergrondkenmerken van leerlingen.
Hoewel de tweetaligheid een belangrijk onderscheidend kenmerk is van de
Friese provincie, is ervoor gekozen om in de analyses geen rekening te houden
met de thuistaal van leerlingen. Eerder onderzoek op basis van dezelfde
gegevens toonde namelijk aan dat het thuis spreken van Fries of Nederlands
dialect geen nadelige invloed had op het schoolsucces van leerlingen.8 Door
onderzoek is wel vast komen te staan dat leerlingen met een hoge sociaaleconomische status meer schoolsucces hebben dan leerlingen met een lage
sociaal-economische status.9 Naast sociaal-economische status heeft sekse
invloed op het schoolsucces. Hadden meisjes rond 1970 minder gunstige
schoolloopbanen, tegenwoordig is dit andersom en is het schoolsucces van
jongens minder groot.10 Ook etniciteit heeft invloed op het schoolsucces.
Allochtone leerlingen gaan meer vooruit in het voortgezet onderwijs dan
autochtone leerlingen, maar hun bereikte schoolsucces is lager als gevolg
van een slechtere start in het basisonderwijs.11 Die slechtere start is deels te
wijten aan de gemiddeld lagere sociaal-economische status van allochtone
leerlingen ten opzichte van autochtone leerlingen.12
In het derde model is tot slot ook onderzocht of het streefniveau van de
ouders van invloed is op de prestaties. De prestaties van leerlingen worden
beïnvloed door de verwachtingen of ambities die ouders hebben voor hun
kind. Die verwachtingen of ambities komen tot uiting in het streefniveau
van ouders. Een hoog streefniveau leidt tot hogere prestaties en een laag
streefniveau tot lagere prestaties.13
Resultaten
Als eerste is (met de genoemde meerniveau regressie-analyse) onderzocht of
in de steekproef de gemiddelde intelligentie van leerlingen in Fryslân, Drenthe
en Flevoland en Zeeland lager is dan die van leerlingen in provincies met
een universiteit. De analyse wees uit dat er kleine verschillen in gemiddelde
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intelligentie zijn. Zo scoorden de Friese leerlingen 0,2 punten lager, Drentse
en Flevolandse leerlingen 0,8 punten lager en Zeeuwse leerlingen 2,7 punten
hoger dan leerlingen in provincies met een universiteit. De verschillen waren
echter niet significant. De conclusie op basis van deze uitslag is dat de eerste
hypothese niet juist is. In de steekproef zijn leerlingen in provincies zonder
universiteit niet minder intelligent dan leerlingen in provincies met een
universiteit. Het is echter niet bekend in hoeverre de steekproef van leerlingen
representatief is voor alle leerlingen (de populatie) in elk van de provincies.
Een oververtegenwoordiging van vmbo-scholen in een bepaalde provincie
in de steekproef zal gevolgen hebben voor de vastgestelde gemiddelde
intelligentie in die provincie. Het is daarom niet mogelijk om op basis van
de steekproefgegevens een uitspraak te doen over verschillen in intelligentie
binnen de populatie leerlingen.
Vervolgens is gekeken of het talent van leerlingen in provincies zonder
universiteit even goed benut wordt als in provincies met een universiteit.
Hiertoe is onderzocht of leerlingen in Fryslân, Drenthe, Flevoland en
Zeeland bij gelijke intelligentie even goed presteren als in provincies met een
universiteit. De vraag of de steekproef representatief is voor alle leerlingen
speelt bij deze analyse geen rol. In de analyses wordt nu gecorrigeerd voor

Figuur 1. Relatie tussen verbale intelligentie en taalprestaties. Voor Drenthe en Flevoland
en voor Zeeland ontbreekt een deel van de lijn, omdat die punten van de lijn gebaseerd
waren op minder dan vijf leerlingen.
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intelligentie en gaat het om de relatieve verschillen tussen intelligentie en
prestaties, en niet meer om de absolute verschillen in intelligentie.
In Figuur 1 is het verband tussen verbale intelligentie en de taalprestaties
weergegeven voor de onderscheiden gebieden. In de figuur is te zien dat, zoals
verwacht, de taalprestaties hoger zijn naarmate de verbale intelligentie hoger
is. Bij een gemiddelde intelligentie (IQ-score 100) is de score op taalprestaties
ongeveer nul (de gemiddelde score van alle leerlingen in de steekproef). Aan
de hand van Figuur 1 wordt duidelijk dat in Fryslân en Zeeland de prestaties
iets lager zijn bij gelijke intelligentie dan in provincies met een universiteit
(wo). De meeste leerlingen in Drenthe en Flevoland daarentegen presteren wat
beter bij gelijke intelligentie dan leerlingen in provincies met een universiteit.
Alleen de Drentse en Flevolandse leerlingen met een lage intelligentie
(ongeveer een IQ-score van 85) en een hoge intelligentie (vanaf ongeveer IQscore 120) presteren lager dan leerlingen in provincies met een universiteit.
Enige voorzichtigheid dient echter in acht genomen te worden bij het trekken
van conclusies op basis van deze resultaten. Naarmate de intelligentie verder
afligt van het gemiddelde zijn de resultaten namelijk gebaseerd op een
geringer aantal leerlingen. Dit geldt met name voor de Drentse en Flevolandse
leerlingen, van wie er niet zoveel in de steekproef vertegenwoordigd zijn.
De relatie tussen symbolische intelligentie en de rekenprestaties is
weergegeven in Figuur 2. In deze figuur is te zien dat ook voor rekenen de
prestaties van de Friese en Zeeuwse leerlingen achterblijven bij die van
leerlingen met gelijke intelligentie in provincies met een universiteit. De
meeste leerlingen in Drenthe en Flevoland presteren ongeveer even goed
als leerlingen in provincies met een universiteit. In figuur 2 is af te lezen dat
de Drentse en Flevolandse leerlingen met een lage intelligentie (IQ-score
tussen 80 en 90) het zelfs duidelijk beter doen dan leerlingen met een lage
intelligentie in provincies met een universiteit.
De prestatieverschillen zijn nader onderzocht met meerniveau regressieanalyse, zodat duidelijk wordt of de gevonden verschillen in prestaties
significant zijn en of het streefniveau in de provincies hierop invloed
uitoefent. Een significant verschil wil zeggen dat een gevonden verschil
binnen de steekproef van leerlingen zich hoogstwaarschijnlijk ook voordoet
binnen de populatie leerlingen. In Tabel 1 staan de getoetste modellen voor
de taalprestaties en in Tabel 2 voor de rekenprestaties. De resultaten van de
analyses (gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten) zijn omgerekend naar
aantal maanden verschil.14 Met asterisken is in de tabellen aangegeven of
een verschil significant is. De waarden in de tabellen voor de categoriale
variabelen sekse, etniciteit en provincies betekenen het volgende: een waarde
van bijvoorbeeld -2,0 voor Fryslân houdt in dat de prestatiescore voor Fryslân
twee maanden lager is dan de prestatiescore van de referentiecategorie (hier
de provincies met een universiteit). De waarden op de overige variabelen
dienen als volgt geïnterpreteerd te worden: een waarde van bijvoorbeeld
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Figuur 2. Relatie tussen symbolische intelligentie en rekenprestaties. Voor Drenthe en
Flevoland en voor Zeeland ontbreekt een deel van de lijn, omdat die punten van de lijn
gebaseerd waren op minder dan vijf leerlingen.

7,3 voor intelligentie betekent dat leerlingen met een hoge intelligentie
(leerlingen die een standaarddeviatie boven het gemiddelde scoren) een
prestatievoorsprong van 7,3 maanden hebben ten opzichte van leerlingen
met een gemiddelde intelligentie. Leerlingen met een lage intelligentie
(leerlingen die een standaarddeviatie onder het gemiddelde scoren) hebben
een prestatieachterstand van 7,3 maanden ten opzichte van leerlingen met
een gemiddelde intelligentie.
In Model 1 van Tabel 1 is te zien dat verbale intelligentie significant
samenhangt met de taalprestaties. In Model 1 is tevens te zien dat van de
provincies zonder universiteit alleen de taalprestaties van de Friese leerlingen
significant afwijken van de taalprestaties van leerlingen in provincies met een
universiteit. De taalprestaties van de Friese leerlingen zijn ruim drie maanden
lager. Omdat verbale intelligentie ook in het model is opgenomen, betekent dit
dat Friese leerlingen bij gelijke verbale intelligentie een prestatieachterstand
voor taal hebben van ruim drie maanden ten opzichte van leerlingen in
provincies met een universiteit.
In Model 2 van Tabel 1 is gekeken of eventuele verschillen in sociaaleconomische status, sekse en etniciteit het verschil in prestaties tussen
leerlingen in Fryslân en leerlingen in provincies met een universiteit verklaart.
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Dit zou het geval zijn als na opname van deze predictoren het verschil in
prestaties tussen Fryslân en provincies met een universiteit verdwijnt. In
Model 2 is echter te zien dat dit niet het geval is. Het prestatieverschil is slechts
een fractie kleiner geworden.
Tot slot is nagegaan of het streefniveau van de ouders het verschil in
prestaties verklaart. Beschrijvende statistiek wijst uit dat het streefniveau van
ouders in Fryslân en Zeeland lager is dan dat van ouders in provincies met een
universiteit. Het streefniveau van de ouders in Drenthe en Flevoland is niet
lager dan dat van ouders in provincies met een universiteit. Op de vraag welke
opleiding ouders willen dat hun kind minimaal afmaakt, antwoordden de Friese
ouders (gemiddeld) vmbo gemengde of theoretische leerweg (vmbo-hoog),
terwijl de ouders in provincies met een universiteit gemiddeld een antwoord
gaven tussen vmbo-hoog en havo in (iets meer richting vmbo-hoog dan
richting havo). Het gaat om een zwak tot matig verschil (effectgrootte Cohen’s
d = 0,27). De Zeeuwse ouders hebben een streefniveau voor hun kind tussen
vmbo en vmbo-hoog in (meer vmbo-hoog dan vmbo) en is daarmee ook lager
dan in Fryslân. Ten opzichte van leerlingen in provincies met een universiteit
gaat het om een matig verschil in streefniveau (effectgrootte Cohen’s d = 0,48).
In Model 3 van Tabel 1 kan worden afgelezen dat leerlingen, van wie
de ouders een hoog streefniveau hebben, hogere taalprestaties halen.
Leerlingen met ouders met een hoog streefniveau hebben gemiddeld een
prestatievoorsprong van vierenhalve maand ten opzichte van leerlingen met
ouders met een gemiddeld streefniveau. Leerlingen met ouders met een laag
streefniveau hebben gemiddeld een prestatieachterstand van vierenhalve
maanden. In dit model is eveneens te zien dat na opname van het streefniveau
van de ouders het verschil in taalprestaties tussen leerlingen in Fryslân en
leerlingen in provincies met een universiteit nog steeds significant is. Wel is het
verschil duidelijk kleiner geworden, wat betekent dat het lagere streefniveau
van de ouders in Fryslân deels het verschil in prestaties tussen leerlingen
in Fryslân en leerlingen in provincies met een universiteit verklaart. De
gemiddelde onderwijsachterstand van de Friese leerlingen is nu afgenomen
tot twee maanden. Dat wil zeggen dat leerlingen met dezelfde intelligentie,
sociaal-economische status, sekse, etniciteit en met hetzelfde streefniveau
van de ouders in Fryslân een onderwijsachterstand van gemiddeld twee
maanden hebben ten opzichte van leerlingen met dezelfde kenmerken in
provincies met een universiteit.
In de drie modellen voor de taalprestaties is overigens te zien dat eenzelfde
trend als in Fryslân zich voordoet in Zeeland, hoewel hier de verschillen in
prestaties niet significant zijn.15 Verder is in Tabel 1 nog te zien dat de leerlingen
in Drenthe en Flevoland juist een fractie hoger scoorden dan de leerlingen in
provincies met een universiteit. De verschillen zijn echter niet significant.
In Tabel 2 staan de drie getoetste modellen voor de rekenprestaties. In
Model 1 van deze tabel is te zien dat bij gelijke symbolische intelligentie
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Tabel 1 Verschillen in taalprestaties tussen provincies met en provincies zonder universiteit,
uitgedrukt in aantal maanden

Friese leerlingen niet significant lagere rekenprestaties hebben dan leerlingen
in provincies met een universiteit. Model 2 laat zien dat dit ook geldt na
opname van de achtergrondkenmerken sociaal-economische status, sekse en
etniciteit. In Model 3 is echter te zien dat, na opname van het streefniveau
van de ouders in het getoetste model, het verschil in rekenprestaties tussen
leerlingen in Fryslân en leerlingen in provincies met een universiteit wel
significant is. Friese leerlingen presteren iets lager dan leerlingen in provincies
met een universiteit. De achterstand komt neer op ruim anderhalve
onderwijsmaand. Kijken we naar de omvang van de prestatieverschillen in
de drie getoetste modellen, dan is te zien dat het absolute verschil iets groter
is in de eerste twee getoetste modellen dan in het derde model. Het verschil
in rekenprestaties is na opname van het streefniveau van de ouders dus wel
iets kleiner geworden, maar tegelijk ook significant. De conclusie die hieruit
getrokken kan worden is dat een soortgelijk verband als tussen de verschillen
in taalprestaties (tussen Fryslân en provincies met een universiteit) en het
streefniveau van de ouders waarneembaar is bij de rekenprestaties, maar dat
dit verband minder sterk is en niet significant.
Voor de leerlingen in Zeeland zijn de resultaten van Tabel 2 duidelijker. Voor
deze leerlingen geldt dat zij significant lagere rekenprestaties halen bij gelijke
symbolische intelligentie dan leerlingen in provincies met een universiteit.
Uitgedrukt in aantal maanden achterstand, bedraagt het verschil vijf maanden.
Opname van de achtergrondkenmerken sociaal-economische status, sekse
en etniciteit verandert niets aan de omvang van het verschil. Opname van het
streefniveau van de ouders in het getoetste model heeft wel tot gevolg dat het
verschil in rekenprestaties duidelijk afneemt. Het verschil in rekenprestaties
blijft echter significant en komt neer op een onderwijsachterstand voor de
Zeeuwse leerlingen van een kleine drie maanden.
De leerlingen in Drenthe en Flevoland halen bij gelijke symbolische
intelligentie even hoge prestaties als leerlingen in provincies met een

school prestaties i n f ry sl â n

135

universiteit. Opname van de achtergrondkenmerken sociaal-economische
status, sekse en etniciteit en opname van het streefniveau van de ouders in
het getoetste model verandert dit resultaat niet.

Tabel 2 Verschillen in rekenprestaties tussen provincies met en provincies zonder universiteit,
uitgedrukt in aantal maanden

Discussie en conclusie
Eerder onderzoek had aangetoond dat de schoolprestaties van Friese
leerlingen achterblijven bij die van leerlingen in de rest van Nederland. De
vraag rees nu of dit te maken heeft met het ontbreken van een universiteit
in de provincie Fryslân. Er zijn twee hypothesen geformuleerd over hoe het
ontbreken van een universiteit van invloed zou kunnen zijn op de schoolse
prestaties.
De eerste hypothese hield in dat het ontbreken van een universiteit een
brain drain tot gevolg heeft. Daarmee wordt bedoeld dat de mensen met de
meeste capaciteiten de provincie verlaten. Een bewijs voor de juistheid van
deze hypothese zou zijn dat het gemiddelde intelligentieniveau van Friese
leerlingen lager is dan dat van leerlingen in provincies met een universiteit.
Tevens zou dit moeten gelden voor leerlingen in andere provincies zonder
universiteit. Het gaat dan, binnen Nederland, om leerlingen in de provincies
Drenthe, Flevoland en Zeeland. De analyses in dit artikel toonden echter
aan dat, in vergelijking tot leerlingen in provincies met een universiteit, het
gemiddelde intelligentieniveau van leerlingen in Fryslân, Drenthe, Flevoland
en Zeeland niet lager is in de onderzochte steekproef.16
De tweede hypothese die was geformuleerd hield in dat door het ontbreken
van een universiteit in Fryslân de ambities van Friezen lager zijn dan van
mensen in provincies met een universiteit en dat daardoor het talent van
mensen niet optimaal benut wordt. Om te onderzoeken of deze hypothese
juist is, is eerst gekeken of Friese leerlingen bij gelijke intelligentie lager
presteren dan leerlingen in provincies met een universiteit. Dit is eveneens
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onderzocht voor leerlingen in de andere provincies zonder universiteit.
Uit deze analyse kwam naar voren dat Friese leerlingen bij gelijke verbale
intelligentie significant lagere taalprestaties halen dan leerlingen in provincies
met een universiteit. De taalachterstand komt neer op ruim drie maanden
onderwijs. De taalprestaties van de Zeeuwse leerlingen leken ook lager te zijn,
maar dit verschil in prestaties is niet significant. Leerlingen in Drenthe en
Flevoland halen minstens even hoge taalprestaties als leerlingen in provincies
met een universiteit met dezelfde verbale intelligentie. De rekenprestaties van
de Friese leerlingen leken iets lager te zijn dan die van leerlingen in provincies
met een universiteit met dezelfde score op symbolische intelligentie, maar
het verschil is niet significant. De rekenprestaties van de leerlingen in Drenthe
en Flevoland zijn ook even hoog als die van leerlingen in provincies met een
universiteit. De Zeeuwse leerlingen presteren echter wel slechter op rekenen
in vergelijking tot leerlingen in provincies met een universiteit met dezelfde
symbolische intelligentie. De rekenachterstand komt neer op vijf maanden
onderwijs.
Onderzocht is of verschillen in ambitieniveau – gemeten als het streefniveau
van de ouders van de leerlingen – de gevonden prestatieverschillen in Fryslân
en Zeeland kunnen verklaren. Dit bleek deels het geval te zijn. De omvang van
de prestatieverschillen nam duidelijk af, maar bleef nog wel significant. Het
streefniveau van de ouders in Fryslân en Zeeland bleek gemiddeld genomen
lager te zijn dan dat van ouders in provincies met een universiteit. Uitgedrukt
in onderwijsmaanden verklaarde het lagere streefniveau van de ouders ruim
een maand van de achterstand in taalprestaties in Fryslân en twee maanden
van de achterstand in rekenprestaties in Zeeland. In Drenthe en Flevoland
was het streefniveau van de ouders niet lager dan dat van ouders in provincies
met een universiteit.
De conclusie is dat niet al het talent van leerlingen in provincies zonder
universiteit even goed benut wordt als dat van leerlingen in provincies met
een universiteit. De resultaten zijn echter niet eenduidig. Voor Fryslân en
Zeeland geldt dat niet alle talent volledig benut wordt, maar in Drenthe en
Flevoland wordt het talent wel even goed benut als in provincies met een
universiteit. Het gebrek aan een universiteit in de provincie kan daarom
niet de volledige verklaring zijn voor de lagere prestaties. De ambities van
de ouders van Friese en Zeeuwse leerlingen bleken lager te zijn dan die van
leerlingen in provincies met een universiteit en verklaarden deels de lagere
prestaties. De ambities waren echter niet lager in Drenthe en Flevoland. De
resultaten vormen hierdoor slechts gedeeltelijk een bewijs voor de juistheid
van de tweede hypothese. De hypothese kan niet volledig aangenomen
worden, maar volledig verwerpen lijkt ook niet juist.
Een verklaring voor de gemengde resultaten kan zijn dat universiteiten in
andere provincies makkelijker bereikbaar zijn voor leerlingen in Drenthe en
Flevoland dan voor leerlingen in Fryslân en Zeeland. De twee laatstgenoemde
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provincies liggen namelijk meer in een uithoek van het land dan de twee
eerstgenoemde provincies. Het gebrek aan een universiteit in de eigen
provincie wordt voor de Drentse en Flevolandse leerlingen zo gecompenseerd
door een universiteit in een naburige provincie. Het doet er waarschijnlijk
niet zoveel toe of er een universiteit in de eigen provincie gevestigd is, zolang
er maar wel een universiteit in een andere provincie goed bereikbaar is. De
Friezen en Zeeuwen profiteren mogelijk minder van universiteiten in andere
provincies omdat die voor een groter deel van de inwoners minder bereikbaar
zijn. De inwoners van Fryslân en Zeeland hebben daardoor in mindere mate
voordeel van de opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid voor mensen
met veel capaciteiten die een universiteit met zich meebrengt. Als gevolg
daarvan lijkt de ambitie om alle talent te ontplooien minder gestimuleerd te
worden. Het gebruikte gegevensbestand bevatte helaas geen informatie om te
toetsen of de bereikbaarheid van een universiteit daadwerkelijk van invloed is
op de prestaties van leerlingen.

c
Noten
1 Van Langen en Hulsen, Prestaties van leerlingen; Van Ruijven, Voorsprong of
achterstand?; Van Ruijven, Leervorderingen in het Friese basisonderwijs. 2 Inspectie van
het Onderwijs, De kwaliteit van het onderwijs in het noorden van Nederland. 3 De Boer,
Schoolsucces van Friese leerlingen. 4 Bron: CBS, Beroepsbevolking naar bedrijfstak,
onderwijsniveau en provincie, 2001. 5 Bouchard en McGue, ‘Familial studies of
intelligence’; Plomin en Spinath, ‘Intelligence’. 6 Van Dijk en Tellegen, Nederlandse
intelligentietest voor onderwijsniveau. 7 De gegevens zijn geanalyseerd met behulp van
de statistische pakketten SPSS en MLwiN 2.0 (Rasbash, Steele, Browne en Prosser, A
user’s guide to MlwiN). Beschrijvende analyses zijn verricht met SPSS en met MLwiN zijn
meerniveau regressie-analyses uitgevoerd. 8 De Boer, Schoolsucces van Friese leerlingen.
Daarnaast zou het opnemen van informatie over de thuistaal leiden tot een kleinere
onderzoeksgroep, omdat voor een deel van de leerlingen niet bekend is welke taal zij
thuis spreken met hun ouders. Er is nog wel gecontroleerd of de thuistaal werkelijk geen
invloed uitoefent op de prestaties, en dit bleek inderdaad het geval te zijn. De thuistaal
van leerlingen had dan ook geen invloed op de gevonden prestatieverschillen tussen
leerlingen. 9 Sammons, ‘Gender, ethnic and socio-economic differences; Dekkers,
Bosker en Driessen, ‘Complex inequalities of educational opportunities’; Van der Werf,
Lubbers en Kuyper, Het interne rendement van het voortgezet onderwijs; Driessen et al.,
Van basis- naar voortgezet onderwijs. 10 Sammons, ‘Gender, ethnic and socio-economic
differences; Dekkers, Bosker en Driessen, ‘Complex inequalities of educational
opportunities’; Van der Werf, Lubbers en Kuyper, Het interne rendement van het
voortgezet onderwijs. 11 Van der Vegt en Van Velzen, Dilemma’s in het groen; Claassen
en Mulder, Na vier jaar voortgezet onderwijs. 12 Koeslag en Dronkers, ‘Overadvisering
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en de schoolloopbanen van migrantenleerlingen’. 13 Van der Hoeven-Van Doornum,
‘Effecten van streefniveaus’; De Boer, Bosker en Van der Werf, ‘Sustainability of teacher
expectation bias effects’; Zhang, Haddad, Torres en Chen, ‘The reciprocal relationships’.
14 Om het verschil in prestaties te kunnen uitdrukken in aantal maanden voorsprong
of achterstand, heb ik gebruik gemaakt van de leerjarenladder (Bosker en Van der
Velden, ‘The effects of schools’). De schooladviezen, die leerlingen krijgen aan het
einde van het basisonderwijs, zijn uitgedrukt in een score op de leerjarenladder. Een
havo-advies heeft hierop bijvoorbeeld de score 5, een havo/vwo-advies score 5,5 en een
vwo-advies score 6. Het verschil tussen een havo-advies en vwo-advies bedraagt één
punt en staat voor een verschil van één jaar onderwijs. Dit gegeven is gebruikt om in dit
artikel de prestatieverschillen uit te drukken in onderwijsmaanden. In VOCL’99 zijn de
schooladviezen bekend van de leerlingen. Gekeken is nu hoeveel verschil er gemiddeld
zit in scores op de in dit artikel gebruikte taalprestaties en rekenprestaties tussen
opeenvolgende advieshoogtes. Het bleek dat als de score op de leerjarenladder met één
punt stijgt, de gemiddelde score op de taal- en rekenprestaties met ongeveer 0,66 punten
stijgt. Een prestatieverschil van 0,66 staat dus voor een verschil van één jaar onderwijs.
Een onderwijsjaar bestaat ruwweg uit tien maanden onderwijs. 15 Het prestatieverschil
in Zeeland ten opzichte van leerlingen in provincies met een universiteit is weliswaar
groter dan in Fryslân, maar omdat de steekproef van Zeeuwse leerlingen kleiner is dan
die van Friese leerlingen, is het Zeeuwse verschil niet significant. Er geldt namelijk dat
hoe groter de steekproef is, des te sneller een klein verschil significant is. 16 Omdat
onbekend is of de steekproef van leerlingen representatief is voor elk van de provincies,
kan op basis van deze bevinding geen uitspraak gedaan worden over werkelijke
verschillen in intelligentie tussen alle leerlingen in de provincies.
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Een overzicht van de geleerdheid in Friesland in
het jaar 1807
PHILIPPUS BREUKER

Hoe het er met de geleerdheid aan de Academie voor stond toen ze met
opheffing werd bedreigd, is meermalen vastgelegd, maar de situatie in de rest
van Friesland laat zich maar moeilijk inschatten.1 In dat probleem nu voorziet
een niet eerder gepubliceerde brief van H.W. Tydeman van 2 maart 1807.
Hendrik Willem Tydeman (Utrecht 1778 − Leiden 1863) was van 1803 tot
de sluiting van de Academie in 1811 hoogleraar in de rechten te Franeker. In
die korte tijd wist hij zijn naam als productief, veelzijdig en uitermate kundig
geleerde te vestigen. Zijn onderwijs, dat hij naar de nieuwe, historische
school van Göttingen inrichtte, trok meteen relatief veel nieuwe studenten.
Er kwamen zelfs studenten voor terug die naar Groningen waren overgegaan.
Zijn kennis van het Frans maakte dat curatoren en collega’s hem in 1811
inschakelden om de belangen van de instelling bij de Fransen te bepleiten.
Op 13 maart 1811 maakte hij samen met de hoogleraren Regenbogen en
Wassenbergh zijn opwachting bij de Franse gouverneur generaal, hertog van
Plaisance. Zelf had hij de keizer geen hulde willen brengen, maar de collega’s
eisten het en stelden hem verantwoordelijk voor de gevolgen die dit verzuim
zou kunnen hebben. In juni, toen Cuvier naar Franeker kwam om kennis te
nemen van de toestand van het onderwijs, was hij het die hem inlichtte. Dat
deed hij tot genoegen, zo schrijft hij in zijn ‘Herinneringen’, en hij voegt eraan
toe dat het zeker invloed op diens rapport had. 2
Wat de reden was dat Johan Meerman, Directeur Generaal van Wetenschappen en Kunsten, een overzicht van de geleerdheid in Friesland wenste,
laat zich raden. Het zal te maken hebben met de vraag of er redenen waren om
de Academie niet op te heffen. Waarom hij het juist aan Tydeman vroeg, die toch
de jongste van de hoogleraren was, is niet bekend, maar het verzoek zou erop
kunnen wijzen dat Meerman een fris en onafhankelijk oordeel wenste. Meerman
was op hem geattendeerd door Tydemans vader, prof. Meinard Tydeman.3
Tydeman gaf zijn antwoord in de vorm van een brief, die hieronder uitgegeven
wordt. Er zouden in de jaren 1807 tot 1811 nog tien brieven volgen. De laatste is van
28 oktober 1811. Over de Academie gaan ze nog slechts incidenteel. Het belang
van deze eerste brief is gelegen in het unieke overzicht dat ze van de geleerdheid
in Friesland biedt. Bekend en onbekend worden hier afgewogen bij elkaar
geplaatst. Of de brief nog een rol gespeeld heeft in de besluitvorming rond de
opheffing is onbekend, maar gering in getal waren zij die over wetenschappelijke
en ook maatschappelijke vraagstukken toen publiceerden, toch niet.
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Brief van Hendrik Willem Tydeman aan Johan Meerman, 2 Maart 1807
HoogEdeleGestrengeHeer!
Zeer gaarne tracht ik te voldoen aan hetgeen UHEG [U Hoog Edel Gestrenge]
mij de eer heeft gedaan van mij te verlangen. UHEG missive in dato 24 Febr.
door ’t laat aankomen der posten eerst d. 27 op den middag ontvangende,
was het mij niet wel mogelijk zoo spoedig te obedieren als ik zoude gewenscht
hebben, alzoo de postbrieven reeds den volgenden ogtend ten 8 uur van hier
moesten vertrekken. Ik zal thans de order volgen, waarin ik de onderscheiden
objecten in UHEG. missive gevonden heb. Onder de lieden van studie, welke
zich door hunne schriften eenigsins gedistingueerd hebben, beginnende
met de orde der Predikanten, welke ook genoegsaam alleen in aanmerking
komen kan, verdient in de eerste plaats opgenoemd te worden Ds. Brink van
Leeuwarden, wiens uitmuntende verdiensten en geschriften alomme bekend
zijn (namelijk in Holland – gelijk van zelf spreekt). Voorts de Predikanten
Engelsma Mebius van Rijperkerk en Liefsting van Rauwert (vulgo Raadt) –
beide reeds eenigsins bejaard – de eerste, meen ik, ook door eenige wijsgerige
verhandelingen bekend. Van den laatsten zijn ook verscheiden anonyme
geschriften, b.v. Gedachten over het Predikambt en de Hervormde Kerk.
Onder de jongeren hebben ds. Adriani van Tjalberd en Ængwirden, Visser
van Warns en Scharl, en Reddingius van Dronrijp (jonger broeder van dien
te Schildwolde in Groningerland) zich door verscheiden Godsdienstige – en
het Nut van ’t algemeen – schriften voordeelig bekend gemaakt. Bij deze drie,
en wel als de voorste (alzoo hij ook in vlugheid en predikgaven en uiterlijke
talenten uitsteekt) heeft lang behoord Ds. Verwey te Marsum, naderhand te
Bolsward – maar nu te Zutphen. Te Marsum staat nu Ds. Nieubuur Ferff, die
onder Prof. Heringa eene diss. (ik meen over Matth. V VII tegen [??]vanson)
gedefendeerd heeft. De Bataviasche bedestonden van de Harlinger Predikant
Metzlar (die ook bij derzelver uitgave nog niet in Friesland stond) en een
of andere latere gedrukte predikatie van hem; de nieuwe (dat is, onlangs
uitgegeven) verklaring van Ps. 119 van Ds. Reneman van Hindelopen; een
vraag- of ander boekje van Ds. Andringa van Workum; de zeer onpoëtische
stichtelijke gedichten van den Leeuwarder Predikant de Jongh, en een
boekje van Ds. Bruining van Pietersbierum tegen het dogma van ’s Heilands
plaatsvervangend lijden – beide voorleden jaar uitgegeven – komen hier enkel
volledigheidshalve. Ds. van Weemen van Leeuwarden is mede in de commissie
tot de Hervormde Kerkgezangen geweest en zijn collega Eppens heeft ook
voorheen een en ander stukje, ook één, meen ik, in den revolutionairen tijd,
tegen de Roomschen of voor de kerkelijke goederen, in ’t licht gegeven. Het
spijt mij dat ik hier niet noemen mag Ds. de Jongh van Sneek, zoon van den
Leeuwarder Predikant, uitmuntend leerling van Prof. Abresch en Ds. Brink,
wiens verdiensten als Predikant en zijne applicatie in solide geleerdheid
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zeer geroemd worden, maar ik geloof niet, dat hij nog iets (althans met zijn
naam) heeft in druk gegeven (ik ken hem niet personeel, noch hij mij). De
Mennonitisch Predikant Brouwer van Leeuwarden is met roem bekend,
door verscheiden bij Teylers Genootschap bekroonde verhandelingen; van
de Mennonitisch Predikant Hoekstra van Harlingen en Feenstra van Sneek
(welke onlangs op zeer voordeelige conditien te Haarlem beroepen is geweest,
maar bedankte) zijn eenige leerredenen en een vrageboekje in ’t licht. Ds.
Oosterbaan van Harlingen weleer Prof. bij de Mennonieten te Amsterdam,
nu reeds hoogbejaard, wordt voor zeer geleerd gehouden, en moet eene vrij
aanzienelijke Bibliotheek hebben: maar ik twijfel of hij iets geschreven heeft
buiten een stukje in 1796 of 97 over verdeeling der geestelijke goederen. Ook
van de gewezen Franekerschen Mennonitisch Predikant – thans Curator onzer
Academie P. Stinstra – een zeer geleerd man, vooral ook in ’t bibliographische
– en verzamelaar van zeldzame geleerde werken – is niets in ’t licht. Maar
van de Hervormde Predikanten behooren hier nog, echter in een ander vak,
Nieuwold van Warrega: een man van onvermoeiden belangelozen ijver voor
de vorming zijner gemeente en van het eerste kinder-onderwijs in ’t algemeen
– en Nicolai lang te Lollum, nu te Arum, die in het vak van Landbouw vele
premien getrokken heeft. Hij is nu ook Secretaris van de Departementale
Commissie van Landbouw – onder de te voren genoemden zijn Adriani, Visser,
Bruining, van Weemen, Nieuwold mede Departementale Schoolopzieners.
Onder de niet-Predikanten, noeme ik, samenhangshalve, het eerst P.C.
Scheltema, gewezen secretaris van Sneek en thans Verpondings-commissaris
(broeder van J. Scheltema, die thans onder de bepaaldelijk gezegde
Hollandsche geleerden behoort). Deze P.C. is door verscheiden verhandelingen
en præmien in ’t vak van Landbouw bekend geworden – in dit jaar heeft ook bij
de Landbouwkundige Maatschappij meer dan eene præmie tevens getrokken
een Leendert Neebe, tuinman bij den Heer Scheltinga te Marsum – UHoogEd.
Gestr. [ziet] dat ik mij bevlijtige om volledig te zijn. Ook slechts uit dien hoofde
noem ik hier Lucas Oling, zilversmid te Leeuwarden, die aardige rekenkundige
voorstellen heeft uitgegeven. Ik beschouw het echter onnoodig stil te staan
bij de uitmuntende kunde en merites van onzen oud Curator Camper, aan
wien UHEG. reeds regt gedaan en hem aanvankelijke vergoeding (of reeds
meer dan vergoeding voor een zeer subalternen post, welken hij met geene
gratie langer bekleeden kon) verschaft heeft. De uitmuntende studie van den
nieuw aangestelden Curator onzer Academie Jonker van Lynden, en zijne
twee geleerde dissertaties zijn ook aan UHEG. bekend. De polityke advysen
en discussien van den oud Curator, nu Drost, Siderius en J.L. Huber, van
E.M. en C.L. van Beyma, hoewel ze in dagbladen, enz. gedrukt zijn – van den
laatsten ook twistschriften tegen zijn lotgenoot J. Valckenaer, gedurende hunne
emigratie – behooren denkelijk niet mede in de bedoeling der vraag van UHEG.
Het is onnoodig te verhalen en te roemen de werkzaamheid, kunde en
wijsheid van den ouden Heer Petrus Wierdsma, opsteller van een militair- en
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medewerker aan het algemeen Hollandsch Wetboek. Jammer is het, dat hij de
uitgave der oude Friesche wetten, reeds voor 25 jaar begonnen en waarvan het
derde deel nog ontbreekt, onvoltooid laat – ten zij daarbij gebrek van aftrek des
werks mogte komen (wanneer het nog meer jammer, en ook schande voor ’t
publiek – maar toch hem niet te wijten is. Eenigzins vergoed wordt dit gemis
door de nieuwe en uitmuntende uitgave van het oud Asega-Boek door den
geleerden, thans ook Hollandsch-geconquesteerden T.D. Wiarda te AurichBerlin bij Nicolai, 1802). Gedeeltelijk aan gebrek van koopers, maar ook deels
aan de revolutien en aan den slechten toestand der Lands Kas is te wijten de
nieuwe staking van het Friesch Charterboek, wiens 5de deel, 1793 uitgekomen,
behalven door den Heer Wierdsma, bewerkt door Herbell, toen secret. van
Franeker, thans van Sneek; een zeer vlug en vlijtig mensch. In het regtsgeleerde
vak is er anders niet te roemen. De driedubbele dissertatie de Asylij, van den
thans Curator dezer Akademie en Secretaris te Harlingen Conradi, is door geene
andere geleerde werken van hem gevolgd geworden, zoo min als het tractatus
de Grietmannis van C.L. van Beyma. Verscheiden goede regtsgeleerden,
Raadsheren en oud Raadsheren in ’t Hof heeft Vriesland, maar geene schrijvende
Prof. Scheidius, maar teveel werk van ’t verstand en de kunde van zijn leerling
Beuker Andræ, die sedert in de bureaus van het ministerie van Oorlog gewerkt
heeft, thans een der Drostambten heeft.4 Ik weet niet in hoever ik hier noemen
mag eene vrij welbewerkte dissertatie van den jongen Wielandt, (zoon van
den Raadsheer in het Hof) thans Secretaris van Oldeborn – gerecenseerd in de
Schouwburg en bij Immerzeel 1805. Nummer 5. Hij is geen discipel van mij,
maar van mijn voorganger Voorda, en, voornamelijk van zijn collega Swildens.
In het geneeskundig vak is hier slechts te noemen Doctor J. Vitringa
Coulon van Leeuwarden, en deze is minder beroemd door eene te Leiden
gedefendeerde diss. en door eene prijsverhandel. bij de Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen over de physique behandeling der kleine kinderen, dan
door zijne onvermoeide werkzaamheid in zeer onderscheiden vakken van
Maatschappelijk belang, bij zijne drukke praktijk. Van eene uitmuntende
chirurgicale verhandeling Historia extrachonis cataractæ, van S. Ens
(Franeker 1803) ook met aparten tijtel, als boek uitgegeven, is eene recensie in
twee nummers van den Letterbode van dit jaar. (Ik durf mij op dezelve, gelijk
op die van Wieland beroepen, om dat onze Akademie de mode niet heeft van
roem te bejagen door gesuborneerde recensien. Wanneer men eerst zelf de
dissertatien zelve geheel of half gemaakt heeft, is dat juist de kakelende hen
van den Wandsbecker Bothe). De Harlinger Med. Doct. G. Stinstra, zoon van
de Curator dezer Akademie – en de vroedmeester en chirurgijn aldaar Popta,
geven wel eens eene observatie in een of ander tijdschrift. Popta’s zoon is hier
in 1806 publ. gepromoveerd met eene chirurgicale diss. De præcipuis herniis
spuriis welke zeer geprezen wordt, maar de auteur is een wildzang en lichtmis.
De Rector der Latijnsche school te Leeuwarden, Valentinus Slothouwer,
en zijn zoon Bocchus thans Advokaat aldaar, hebben in vorige jaren een en
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ander grammatisch en critisch stukje uitgegeven: thans maakt men in de
tijdschriften veel ophef van den jongen Rector te Dokkum, P.H. Peerlkamp,
en zijn “Nepos Batavus sive vitæ aliquot excellentium Batavorum, in usum
scholarum.” (vehementer dubito). De Heer Marron zelf heeft onlangs in
’t Magasin. Encyclopédique. zijne Latijnsche poesie (dith. et carmen de
surdorum mutorumque institutione) zeer geroemd. Similis simili gender. De
klein-koopman en Burgemeester van Franeker E. Eisinga is minder bekend
door zijn eigen schriften, dan door zijn Planetarium, ’t welk hij aan den zolder
van eene kamer van zijn woonhuis met uitmuntende kunst en vernuft, en vlijt
heeft vervaardigd, en nog steeds verbetert − voorheen in een apart boekje
beschreven door Prof. van Swinden. Eisinga’s collega als Curator der 1797
herstelde Franeker Akademie is geweest IJ. F. Tigchelaar, koopman te Makkum
(broeder van den Amsterdamsche Mennonitische Predikant) aan wiens
onbegrijpelijk half geïnspireerd drijven, deze Universiteit te danken heeft,
dat ze in dien Friesschen razenden revolutietijd niet gesloopt of uitgeteerd en
verdwenen is. Zijn “plan tot herstel der Academie te Franeker en betoog over
de nuttigheid der nieuwe inrichting dezer Academie” (Leeuwarden 1798 fol.)
is remarquabel als schets eener encyclopedie door eenen ongestudeerden en
vooral, als de beste defensie voor zijne intentie, welke door partijdige jalousie
en gesuborneeerde schrijvers wel eens beklad is. Op de gepastheid van
sommige maatregelen was meer te zeggen: hoe wel ook deze, tot groot nadeel
der Akademie door de Friesche grooten veelal te partijdig geridiculiseerd zijn.
UHoogEdGestr. ziet, dat ik in plaats van eene opgave der meest
gedistingueerde Friesche geleerden en schrijvers, een volledig verslag heb
getracht te geven, van alle thanslevende Friesche schrijvers − de Heren
Valckenaer, van Kooten en G. Coopmans (welke thans op zijn Deensch
schiereilandje een Latijnsch Heldendicht, Petreïs, tot lof van Tzaar Peter!
begonnen heeft) behooren niet meer tot de geleerde schrijvers in Friesland
– en ik heb de vrijheid genomen de uitdrukking van UHEdGestr. “van ’t geen
in Friesl. buiten de Universiteit van Franeker plaats heeft” in den ruimsten
zin te expliceren, en dus van mijne Collega’s te abstineren (UHEG. zal ze
toch niet slechts uit hatelijke Journaal-kritieken tauxeren). Anders geloof
ik niet iemand overgeslagen te hebben. Ik bid UHEG. mij deze abundantia
pæccans ten goede te houden – ik wilde liever zoo veel meer schrijven, dan
mij vermeten sommigen te distingueren, met postpositie van anderen: en
ik hoopte dat eene meer volledige schets, hoe kort en oppervlakkig ook, niet
geheel zonder belang voor UHEG. zijn zoude.
Verscheiden van ons, en ook andere Friesen, zijn leden van verscheiden
Letterkundige Genootschappen – maar in Friesland is geen zoodanig
particulier. Over den tegenwoordigen toestand van het Groningsch
Genootscap Pro Excolendo Jure Patrio van ’t welk ik ook lid hete, kan ik
berigten: dat het zelve zedert verscheiden jaren in dien doodslaap ligt, welke
de gewone gevaarlijke kwaal is, van de meeste dier private instellingen,
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wanneer de eerste aandrift, door dood of verwijdering der eerste ijverigste
leden, of politieke partijschap enz. gefnuikt is. Van Pro Excolendo Jure Patrio
zijn echter nog vele oude kundige leden over, maar ’t genootschap is, nu 5 of 6
jaar geleden eens geïnvadeerd geweest door eenige jonge minkundige lieden,
die met eenigen wind hetzelve wilden verlevendigen – ik geloof, slechts, om
behalve de liefhebberij-comedie welke zij hadden opgerigt, en behalven
de vergaderingen tot Nut van ’t Algemeen (zoo als ’t heet) nog eene plaats
meer voor brilleren en declameren te hebben. Er is evenwel toen ook weer
begonnen te handelen over ’t vervolg van drukken der verhandelingen en van
het 3e Deel 2e stuks werkelijk circa 300 pag. afgedrukt (een oud Landregt van
Wedde en Westerwolde, met aanteekeningen van den Præsident Hooftman
A.Q. van Swinderen) maar sedert twee jaar blijft het zoo ver afgedrukt liggen.
Scientifique verzamelingen in Friesland, buiten de Akademie (bij
wier boekerij zich ook mede de schilderijtjes en handwerkjes van A.M.
van Schurman uit kracht van een legaat bevinden) en het kabinet van
Camper (hetwelk gemeenelijk slechts als het geërfde kabinet van zijn vader
beschouwd wordt − terwijl hij zelf in natuurl. historie en vooral mineralogie
hetzelve dagelijks vermeerdert) ken ik slechts eene fraaije verzameling van
physische instrumenten van den Advt. Kluerda Wierdsma, broeder van den
Secretaris van het Departementaal Bestuur te Leeuwarden; en voor anatomie,
physiologie en natuurlijke Historie de collectie welke mijn Collega Mulder
met vlijt en onkosten verzamelt en welke, gesubsidieerd, echter door den
Heer Camper, en door plaatwerken welke hij zelf of de Akademie heeft, hem
in staat stelt om dit jaar hier een collegie over Natuurlijke Historie te houden
voor 50 inteekenaars, alle effectif studenten. Eene Bibliotheek is bij ’t Hof van
Justitie te Leeuwarden, welke ook vele goede Rechtsgeleerde en Letterkundige
werken heeft, maar geen vast fonds – dus weinig accresceert, er is van dezelve
een splendid gedrukte catalogus in ’t licht. Van de boekverzameling van de
Heren P. Wierdsma, P. Stinstra en Oosterbaan heb ik reeds gemeld. Ik meen
dat ook de Oud-Grietman en -Curator van Lynden eene fraaije boekerij heeft
en mijn collega Chaudoir heeft vele kostbare werken, vooral moderne en in
zijn vak van Physica en astronomie enz. Het Planetarium van Eisinga heb ik
boven vermeld.
Van het Latijnsche schoolwezen kan ik UHEG. althans in ’t algemeen
het een en ander berichten. Te Leeuwarden is de school bezet met Rector,
Conrector en twee Præceptoren. Te Harlingen, Dokkum, Franeker met Rector
en Conrector, die tevens al de onderste classen leert. Te Dokkum wilde men
deze Conrector tegelijk moderne talen laten doceren. Hier te Franeker is
de school, na rato der plaats talrijk, en heeft twee zeer goede meesters. De
Conrector maakt ook zijn werk om aan die ’t verkiezen private les in de
Hollandsche taalkunde te geven. Bijzonder en opzettelijk onderwijs in de
Mythologie, Oude of nieuwe Geographie en Historie, Antiquiteiten, beginselen
van Hebreeuwsch – kan ik niet merken dat ergens op de Friesche Lat. scholen
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gegeven wordt. Latijnsche scholen slechts met een Rector zijn ook te Sneek
en Bolsward. In vroegere tijden plagten op veel meer plaatsen, als Staveren,
Sloten, Workum, Hindeloopen, zelfs dorpen als de Joure, Herenveen, Kollum,
Rectoren te wezen, waartoe deze plaatsen, gelijk de andere, jaarlijks uit de
gewezen geestelijke goederen eenig geld krijgen. Sedert vrij lang plagten
zij dit geld te gebruiken om daaruit gedeeltelijk een tweeden Predikant te
betalen, die tevens Rector was of heette: maar niet eens die tweede Predikant
is op al die plaatsen meer. De Curatoren van deze Universiteit plagten eenige
superintendentie op de Latijnsche scholen der geheele Provintie te hebben, en
ik meen dat in de nieuwste instructie ook weer een diergelijk artikel geplaatst
is. Dit is genoegzaam all’wat ik voor tegenwoordig van dit stuk te zeggen weet.
Over het algemeen zal mijn geheel bericht ligtelijk voor suppletie en
emendatie vatbaar zijn, daar ik eerst in het vierde jaar te Franeker ben, te
voren in Friesland geheel vreemd was, en mij ook in deze jaren nog te weinig
heb kunnen toeleggen op liaisons buiten deze Universiteit. UHEdGestr. zal
echter, hoop ik, in mijn ampel antwoord mijn goeden wil erkennen en mijne
dankbaarheid voor de eer van UHEG. orders te mogen ontvangen, en mijne
begeerte om eenigsins te meriteren de goede gunst van UWEG, in welke ik
de vrijheid neme mij en de mijne eerbiedig aan te bevelen, en UWEG. te
verzekeren van de hoogachting en diepe veneratie waarmede ik de eer heb
mij te noemen

HoogEdeleGestrenge Heer!
Franeker d. 2 Maart 1807

UHoogEdGestr. Zeer Onderdanige en
Gehoorzame Dienaar
H.W. Tydeman
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Noten
1 Bijvoorbeeld van de situatie in 1806 in de Jaarboeken der Wetenschappen en Kunsten
in het Koningrijk Holland I (Amsterdam-Den Haag 1809) en van die in 1810 in een brief
van curator A.G. Camper aan de Prins Aartstresorier van het Keizerrijk, de hertog van
Plaisance, in het archief van de Prins Stedehouder (sign. 2.01.01.08, nr 59. Nationaal
Archief, Den Haag), of van 1811 van rector en senaat in het archief van de Prefect
van Friesland (archief Franeker academie, Tg 1811, inv. 44, Tresoar Leeuwarden). 2
De ‘Herinneringen’ zijn in handschrift (Tydeman 44, GA Leiden). Zelfs van Heyne uit
Göttingen vernam Tydeman dat hij een goede indruk had gemaakt. Dat had Cuvier daar
gezegd, toen hij ook die universiteit bezocht. Brief van 28 okt. 1811 (s 105 IX, archief
Meermanno Westreenianum, Den Haag). 3 Brief van 4 maart 1807 aan zijn ouders
(Tydeman 44, GA Leiden). De brief waarin Meerman Tydeman om opgave verzocht is
door mij niet teruggevonden, misschien is hij ook niet overgeleverd. 4 Later, toen hij
hem in 1811-1812 als collega-advocaat in Leeuwarden had leren kennen, veranderde hij
van oordeel. Toen noemde hij D.H. Beucker Andreae geleerd en geniaal! (in zijn reeds
aangehaalde ‘Herinneringen’).
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Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis
en Cultuur / Keninklik Frysk Genoatskip foar
Skiednis en Kultuer
182ste verslag, over het jaar 2010

BESCHERMVROUWE H.M. KONINGIN BEATRIX

Het bestuur
Het bestuur kwam in het verslagjaar zes keer in vergadering bijeen. Er werden
twee algemene ledenvergaderingen gehouden.
De bestuursleden dr. Piet Hemminga en drs. Frédérique van der Palm
waren in 2009 periodiek aftredend. Het voorstel voor herbenoeming van deze
twee bestuursleden was geagendeerd voor de algemene ledenvergadering die
gepland stond voor eind 2009. In het vorig jaarverslag is aangegeven waarom
de tweede ledenvergadering van 2009 niet werd gehouden. De herbenoeming
van Hemminga en Van der Palm werd daarom doorgeschoven naar de eerste
algemene ledenvergadering van 2 maart 2010, waarin zij daadwerkelijk
werden herbenoemd.
In de tweede algemene ledenvergadering van 13 oktober 2010 waren
aftredend de heren Ter Avest, De Jong en Oldersma. De heren De Jong en
Oldersma werden herbenoemd terwijl van de heer Ter Avest afscheid werd
genomen omdat hij de statutaire termijn vol gemaakt had. De voorzitter
stond in de ledenvergadering stil bij de inzet van de heer Ter Avest voor het
genootschap.
Eind 2010 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Dr. Piet Hemminga (voorzitter)
definitief aftredend in 2013
Mr. Siebe Swart (vice-voorzitter)
definitief aftredend in 2012
Drs. Dirk van der Bij (penningmeester)
tussentijds aftredend in 2012
Lourens Oldersma (secretaris)
definitief aftredend in 2014
Drs. Frédérique van der Palm (lid)
definitief aftredend in 2013
Drs. Tjebbe de Jong (lid)
definitief aftredend in 2014
Drs. Jan Folkerts (lid)
tussentijds aftredend in 2011
Mr. Minke Hoelen-Hoekstra (lid)
tussentijds aftredend in 2011
Drs. Jantsje Sikma (lid)
tussentijds aftredend in 2011

d e v r i j e f r i es 9 1 ( 2 0 1 1 ) 1 4 9 - 1 5 1
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Fries Museum en stichting Kanselarij
Over de toekomst van het Eysingahuis en de bouw van een afzonderlijk depot
is in 2010 geen helderheid gekomen. De stichting Kanselarij heeft nog geen
verzoek tot instemming met de verkoop van het Eysingahuis bij het bestuur
ingediend.
Administratieve activiteiten
De administratie van het Genootschap werd bijgehouden door Hilda Dekkinga,
die een dagdeel in de week kantoor hield in het Fries Museum. Mevrouw
Dekkinga was in het verslagjaar 25 jaar werkzaam voor het genootschap. Het
bestuur heeft hier op gepaste wijze bij stilgestaan.
Legaten en erfenis
Het genootschap ontving het bericht dat het een keuze mocht maken uit de
boekencollectie van de heer Hendrik ten Hoeve. Het bestuur heeft besloten dit
legaat niet te aanvaarden omdat de andere drie legatarissen beter geoutilleerd
zijn om een boekencollectie in stand te houden en het genootschap in 1965
zijn eigen boekenbezit heeft verdeeld tussen de verschillende instellingen.
Lezingen
In het voorjaar waren er lezingen van de heer dr. J. Frieswijk en dr. H. Brandt.
In de algemene ledenvergadering sprak de heer drs. S. Krul over de opzet van
het periodiek Fryslân.
Excursies
In 2010 werd een meerdaagse excursie georganiseerd naar Ost-Friesland. Een
kleine 50 leden maakten gebruik van deze mogelijkheid.
De excursiecommissie bestond uit bestuurslid drs. Jantsje Sikma, en
verder uit dr. Sipke Feenstra, drs. Hotso Spanninga en drs. Peter Karstkarel.
Fryslân en De Vrije Fries
Na 15 jaar is afscheid genomen van bureau Varenius dat al die jaren de
hoofdredactie van Fryslân heeft gevoerd. Zowel het bestuur als bureau
Varenius vonden het tijd om te komen tot een nieuwe opzet van het blad
waarbij Varenius aangaf de hoofdredactie te willen overdragen aan een ander.
In het laatste nummer onder de redactie van Varenius is een kleurenbijlage
opgenomen en er is een bijeenkomst georganiseerd voor de oud-redacteuren.
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Het bestuur heeft, daartoe in staat gesteld door de erfenis van de heer Sieperda,
uitgeverij Waanders benaderd als opvolger van Varenius. Deze uitgeverij heeft
de uitgave van Fryslân overgenomen en in de persoon van Siebrand Krul
een nieuwe hoofdredacteur aangeboden. Er is eerst nog gekeken naar een
nieuwe naam voor het periodiek, maar uiteindelijk is de naam niet gewijzigd.
De uiteindelijke onderhandelingen met de uitgeverij vertraagden een vlotte
start van het vernieuwde blad, maar op 23 september 2010 kon de nieuwe
Fryslân gepresenteerd worden. Het blad zal zes keer per jaar verschijnen en de
opzet is full colour met artikelen geschreven voor een brede doelgroep. Voor
sommigen was het wennen aan de nieuwe lay-out en de wat lossere inhoud.
Daar tegenover stonden ook veel positieve reacties. Naast verzending naar de
leden is het nu ook mogelijk het blad in de kiosk te kopen. Opvallend was dat
met name de eerste nummers duidelijk meer in Leeuwarden werden verkocht
dan elders in de provincie. Of het nieuwe blad ook nieuwe leden voor het
genootschap oplevert is nog niet bekend. Mogelijk dat in de loop van 2011
daar meer zicht op komt.
De Vrije Fries verscheen ook dit keer weer met kleurenbijlagen al lukte het niet
het tijdschrift voor het eind van 2010 bij de leden in de brievenbus bezorgd te
krijgen. De leden ontvingen in het voorjaar van 2011 de nieuwe aflevering met
een verscheidenheid aan onderwerpen.
De redactie werd gevormd door dr. Piet Bakker, dr. Johan Frieswijk, dr.
Derk Jansen (secr.), prof. dr. Goffe Jensma (voorz.), drs. Otto Knottnerus, dr.
Ernst Taayke, en dr. Han Nijdam (eindredactie).
Financiën
Door de erfenis van dhr. Sieperda heeft het genootschap een forse
beleggingsportefeuille gekregen. De kascommissie heeft in 2009 aandacht
gevraagd voor een beleggingsbeleid. Het bestuur heeft zich in 2010 beraden op
het te volgen beleid ten aanzien van de beleggingen. Hiertoe heeft het bestuur
een vermogensbeheerder gevraagd om op de algemene ledenvergadering van
maart 2010 een presentatie te geven van de wijze van beheer van een dergelijk
vermogen.
In de ledenvergadering van oktober 2010 zijn de leden akkoord gegaan
met het te voeren beleid, met daarbij de aantekening dat er aandacht zal zijn
voor duurzaam beleggen.
Net als in 2009 werd in 2010 besloten om de contributie niet te verhogen.
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Over de auteurs
Prof.dr. Klaas van Berkel is als Rudolf Agricola hoogleraar Geschiedenis verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2011 verscheen van hem De
stem van de wetenschap II. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1914-2008. Momenteel bereidt hij een geschiedenis van de Groningse universiteit sinds de oprichting in 1614 voor.
(k.van.berkel@rug.nl)
Dr. Hester de Boer (1979) is als onderzoeker werkzaam bij het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION) van de Rijksuniversiteit Groningen. Promoveerde in 2009 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar het schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Houdt zich momenteel bezig met verschillende onderzoeksprojecten op het
gebied van onderwijs.
(GION, Postbus 1286, 9701 BG Groningen, e-mail: Hester.de.Boer@rug.nl)
Prof.em. dr. Philippus Breuker (Schingen 1939) was verbonden aan de
Fryske Akademy en (bijzonder) hoogleraar Friese taal en letterkunde aan de
Universiteiten van Leiden en Amsterdam. Hij publiceerde over Friese taal,
literatuur en geschiedenis. Binnenkort verschijnt Ut de Greidhoeke fan eartiden.
Dr. Pieter Caljé (1952) is universitair hoofddocent aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Zijn
specialisatie is universiteits- en studentengeschiedenis. Hij promoveerde
cum laude op Student, universiteit en samenleving. De Groningse universiteit
in de negentiende eeuw, waarvoor hem in 2011 de Prof. Van Winterprijs werd
toegekend.
(pieter.calje@maastrichtuniversity.nl)
Prof.dr. Willem Frijhoff (1942) bekleedt de Erasmus Wisselleerstoel van de
G.Ph. Verhagen Stichting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2010-2012).
Tevens is hij voorzitter van de programmacommissie Culturele Dynamiek
(NWO). Op het gebied van de universiteitsgeschiedenis publiceerde hij een
groot aantal artikelen over institutionele, sociale en culturele aspecten van
de universiteiten in de vroegmoderne en de moderne tijd, in verschillende
Europese talen, alsmede zijn proefschrift La Société néerlandaise et ses gradués, 1575-1814. Une recherche sérielle sur le statut des intellectuels à partir des
registres universitaires (Amsterdam/Maarssen 1981).
(w.t.m.frijhoff@vu.nl)
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Prof.dr. Goffe Jensma is hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef onder andere over Friese cultuurhistorische onderwerpen en is redacteur van De Vrije Fries.
(g.t.jensma@rug.nl)
Prof.dr. Wijnand Mijnhardt is hoogleraar vergelijkende wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Descartes Centre for
the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities.
(W.W.Mijnhardt@uu.nl)
Drs. E. Wybenga-van Aken is bibliothecaris. In het verleden was zij werkzaam
bij Openbare Bibliotheken. Studeerde Algemene Cultuurwetenschappen en
schreef een scriptie over het Rijks Athenaeum te Franeker. Vrijwilliger, o.a. bij
Tresoar te Leeuwarden.
(evaken@planet.nl)

Verantwoording van de illustraties
in de kleurenkatern
Boekstempel. Een boekband voorzien van het stempel van de Franeker
Universiteitsbibliotheek. Tresoar 739 Gdg 2 fol (Foto: Haye Bijlstra, Tresoar).
Rubricering. Blauw en rood gebruikt in een vroege druk om de leesbaarheid
van het document te vergroten. Tresoar 137a Gnk fol (Foto: Haye Bijlstra,
Tresoar).
Boekketting. Voorbeeld van de manier waarop de boekbanden in de Franeker
Universiteitsbibliotheek aan de ketting werden gelegd om diefstal tegen te
gaan. Tresoar s39 Gdg kluis (Foto: Haye Bijlstra, Tresoar).
Signatuur. Voorbeeld van een zeventiende-eeuwse signatuur van de oude
Universiteitsbibliotheek. Het cijfer links van de accolade verwijst naar het
kastnummer, het cijfer rechts geeft aan op welke plank het boek zich bevond.
Tresoar 112 Gnk fol kluis (Foto: Haye Bijlstra, Tresoar).
Reconstructie. Dankzij de signaturen konden de originele bibliotheekkasten
van de Universiteitsbibliotheek gereconstrueerd worden, zoals te zien was bij
de tentoonstelling ‘Academia van Vrieslant’ in Tresoar, eind 2011. (Foto: Haye
Bijlstra, Tresoar).
Klavieren. Perkamenten tabs om het doorzoeken van het document te
vergemakkelijken. Dit is een editie van het Corpus Juris Civilis uit 1561.
Tresoar 2362 R fol (Foto: Haye Bijlstra, Tresoar).
Ribben. De ribben op de rug van een boek worden gecreëerd door de touwen
waaraan de katernen worden vastgenaaid. Tresoar 409 G fol kluis (Foto: Haye
Bijlstra, Tresoar).
Tractatus universi iuris. Een van de omvangrijkere werken van de Franeker
Universiteitsbibliotheek (Venetië 1584). Tresoar 3098 R fol (Foto: Haye Bijlstra,
Tresoar).
Anatomietheater. Ets door W. Swanenburg van het Anatomisch theater van de
universiteit Leiden, 1610 (Foto: Academisch Historisch Centrum, Leiden).
De Crane. Boven: portret Clasina Martina de Crane door Willem Bartel van der
Kooi, 1811. Onder: portret professor Jan Willem de Crane door Willem Bartel
van der Kooi, 1829 (Foto: Museum Martena).
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Hooglerarenportretten. Van links naar rechts: Johannes Henricus Voorda
(hoogleraar rechten 1797-1802), Everwinus Wassenbergh (hoogleraar Grieks
1771-1811 en hoogleraar Nederlandse en Friese taal en letteren 1815-1826),
Christiaan Ailardi (hoogleraar geneeskunde, scheikunde, plantkunde en
artsenijbereidkunde 1797-1816) (Foto: Museum Martena).
Pedelstaven. Vervaardigd uit ebbenhout waarna bekroond met zilveren
monturen. Dirk Jan Filensis, Sneek, 1625-1650 (Foto: Museum Martena).
Orrery. Geschonken door Willem V in 1785 ter ere van het tweehonderdjarig
bestaan van de Franeker Universiteit. Het mini-planetarium is rond 1750
vervaardigd door de firma Wright en Cole te Londen. (Foto: Museum Martena).
Vriendschapsglazen. Van links naar rechts: [1] ‘Vivat Academiae Frisicae’
en ‘Decus Cannegieter’ (1760), [2] wijnglas opgedragen aan professor
Wassenbergh, [3] ‘Vivat de provessor Kannegieter’ (Foto: Museum Martena [1
en 2] en Fries Museum [3]).
Steunbalken. Interieur in het kloostergebouw waar vroeger de Franeker
Universiteitsbibliotheek gehuisvest was (Foto: Haye Bijlstra, Tresoar).

