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Samenvatting 

En de periode tussen de eerste en de tweede Hoger Ondennsijswet (1815-11376) 
gepen aan de Nederlandse universiteiten een aantal verstrekkende vermde- 
ringen plaats. Het Latijn verloor zijn status als academische voertaal, terwijl 
nieuwe onderwijsvormen, meer praktisch onderwijs vooral, hun intrede aan 
de vaderlandse universiteiten deden. In de achttiende eeuw had iedere seneu- 
ze toetsing aan de universiteiten vrijwel ontbrokesl; in de negentiende eeuw 
kwamen examens juist in het middelpunt van de belangstelling te staan. Ook 
liet idee van een vaste eau voorgeschreven studievolgorde voor de academische 
lessen kreeg toen gestalte, in schril contrast met de totale studievrijheid die 
studenten in de voorafgaande eeuw hadden genoten. De hoogleraren kregen 
naast l-iun taak onderwijs te verzorgen, explicied de opdracht onderzoek te ver- 
richten. Dat transformatieproces van het hoger onderwijs wierp een groot aan- 
tal problemen op, dat door direkt betrokkenen in inaugurale redes, tijdscksit- 
ten en inleidingen van handboeken werd gesignaleerd. Die problemen vormen 
hei uitgangspunt voor dit boek. Controverses over de wenselijkheid van ver- 
anderingen in de maatschappelijke organisatie van het hoger onderwijs wor- 
den hier geconfronteerd met discussies over de inrichting en de inhoud van 
het onderwijs in de facdtelten der geneeskunde en der reclitsgeineerdheid. 

De problemen en thema's die in deze debatken naar voren komen, worden 
hier geduid vanuit een model van maatschappelijke rnoderniserhg. Hel 
maatschappijtheoretisch kader van waaruit deze studie vertrekt wordt gc- 
vorind door NiMas Lulmams theorie van zelforganiserende systemen. Deze 
theorie beschouwt sociale systemen als zelfreferentiele processen, opgebouwd 
uit carnmunica ties. Die afzonderlijke communicaties worden samengehouden 
door strtzcturen, opgevat als veswachtingsverwackztii~gen. In afwijking van d~e 
systeemtheoretische traditie worden structuren l-iier niet: langer gezien als min 
of meer stabiele relaties tiissen een aantal elementen van het geheel. Verwach- 
tingst~erwaclitiiigtin selecteren zinvolle aansluitingsinogelijkheden voor com- 
milnieaties, en sluiten andere uit. Daarmee verliezen structureii hun stalisclirr. 
karakter. Structuren veranderen en die veranderingen komen tot uiting in be- 
tekeni~verschulvingen~ Veranderingen in de betekenis van algemeen gangbare 
begrippen als theorie, praktijk of ervaring, worden dan opgevat als uitdruk- 
king van maatschappelijke veranderingen. 

Gedurende de bestudeerde periode verschoof de betekenis va11 een aaiatal 
termen die bij de maatscl-iappelijke organisatie van het hoger anderwijs en bij 



de inrichting van het onderwijs in de faculteiten der geneeskunde en der 
rechtsgeleerdheid een cruciale rol speelden. Wat de maatschappelijke organisa- 
tie vanr het hoger onderwijs betreft kwam het irideljlngscriteriurn zelf ter dis- 
cussie te staan. De vraag werd opgeworpen wat nu het eigene van het hoger 
onderwijs uitmaakte, wat het hoger onderwijs onderscheidde van ]lager en 
middelbaar anderwijs. Gedurende de achttiende eeuw was de organisatie en 
kiclakhg van het onderwijs in ons land op een hlërarc;lziscSz sliamdenorsd~rsheid 
gebaseerd. Hoger oonderwrnjs leidde op tot een geleerde stand in de maatschap- 
pij. Daarbij hoosde een bepaald vormings- en kennisideaal. Aan het einde van 
de negentiende eeuw was het ondemijssycteem zoals wij dat heden ten dage 
kernen - althans in zijn contouren - een feit. De grote lokale autonomie die 
gedurende de Republiek de organisatie van het onderwijs had gekeimerkt, 
had toen plaats gemaakt voor een centraal afgestemde organisatie. Maar nog 
belangrijker: de organisatie van dat onderwijs kende niet langer een standsma- 
tige opbouw, mliaair werd afgeleid van de idee van een Eee*praces. 'Hoger" de 
londerwijscontext verkreeg geleidelijk de betekenis wan een aanduiding in ken- 
nisniveau en verloor zijn verwijzmg naar speciale vakken, naar een bepaalde 
benadering van onderwerpen, of bijzondere kennis. Terwijl een standsgewijze 
onderwijsorganisatie onderwijstypen primair differentieert in termen vaneind- 
onderwijs behorend bij een stand, staat in een oiadeswijsstelsel dat zich op het 
individuele leerproces oriënteert het doorstraorn- en selectiekarakter voorop. 
Daarmee hangt zowel een 'pedagogisering"an het onderwijs als een centrale 
ral voor examens - selectie ap basis van individuele leerprestaties - samen. De 
zekerheid die het standsbesef bood werd geëlimineerd; de niogelijkheden tot 
verticale mobiliteit werden vergroot. Daarmee werd - in moderne termen ge- 
sproken - de weg geopend tot een democratisering van her onderwijs. 

Zoals in de loop van de negentiende eeuw de betekenis van het bijvoeglijk 
naamwoord "hoger' in de onderwijscontext verschoof, zo veranderde aok de 
bekekenis van termen als 'ervaring", 'routine%n 'praktijk', die een belangrijke 
rol vervulden h de demarcatie van de positie van de 'geleerdeY$octlor lieiz ap- 
zichte van diens niet-academische concurrenten. De universitaire opleiding tot 
Medicinae Doctor Introduceerde van oudsher de student vooral in een status- 
poep.  Die statusgroep vormde echter niet langer het: primaire onderschei- 
dingsteken voor de (natuur)iwei;enschappelijk gevormde artsen uit het tweede 
deel van de eeuw. Daarvoor waren inmiddels de academische opleiding zelf, 
de inhoud van de medische wetenschap en de verl-iouding tussen theorie en 
praktijk te radicaal veranderd. De uraiifornnering van bevoegdheden en examen- 
vercisten die de wetien van 1865 en 1878 met zicla meebrachten, wordt in deze 
studie dan ook niet zozeer begrepen als een overwinning van de acadeinicch 
opgeleide arts over zijn niet-academische concurrenten. De hervormers die een 
geneeskunde op natuwrwetenschappe1ijke grondslag bepleitten, verdedigden 



n.iet zozeer een academische elite, m a r  reikten veeleer een alternatief orgmi- 
sa$Pecriterium aan, zowel voor de maatschappelijke organisatie wan de zorgver- 
I e h g  als voor de opleiding van de tumtaande arts en voor de beoefenbg vm 
de geneeskundige wetenschap als zodanig. h plaats van te wijzen op de ze- 
kerheden van de overgeleverde kennis, benadrukten de hervormers het pro- 
ces-karakter van ziekte. Met de nauwkeurige waarneming en reg3stratie x m  
het individuele ziekfqrociec werd het fundament gelegd voor professionele 
autonomie en vaar een model van coöiperatie - in tegemtelling tot de hiZr~r- 
chicin die de geneeskiainskbeoedmaars tot dan toe scheidden. De acceptatie van 
een grote mate van onzekerheid over hei verloop van een ziekte, bracht ook 
met zich mee dat een nauwkeurige, zelfstandige en continue waarneming van 
hek ziekteproces vereist was. De waarneming van kysiologische processen lag 
in het verlengde daarvan, of vormde - didactisch gezien - de voorbereiding 
daarop. Hei praktisch klinisch onderwijs aan de universiteiten werd - althans 
in woord en geschilt - een verlengstuk wan het praktisch 1aboratoriurnonde~- 
wijs in de natiiuswetenschappen. Daarmee werd een alikernatief geformdeead 
dat de kloof tussen onderwijs In een meester-leerling traditie en het kiassieke 
academisch onderwijis kon overbruggen. 

Voor het onderwijs aan de rechtsgeleerde faculteit gold aan het begin van 
de negentiende eeuw eens te meer dat het studenten primair in een status- 
groep introduceerde. De rechtsgeleerde studie behelsde van oudsher een vrij 
algemene introductie kot hogere ambten en functies. Maar ook hier gaeide in 
de loop wan de negentiende eeuw allengs een gevoel van oraivoldaanheid ovtas 
de inrichting en de resultaten wan de juridische studie. Toen de Nederlandse 
Juristen Vereniging in 1899 een discussie aanzwengelde over de civiele be- 
waegdheid verbonden aanhet academisch eindexamen, was definitief het besef 
gevestigd dat anderw3ijs in een moderne inaatscl~appij selectie inhoudt. Ook 
de inhoud en de inrichting van de rechtenopleiding maakten rigoureuze wijzi- 
gingen door. Ten tijde wan lxk Organiek Besluit (1815) werden discussies over 
de iiulichti-t.lg van het rechtsgeleerde onderwijs nog gevoerd in termen die ook 
de bestudering van het geleerde recl-it in de achttiende eeuw belwersten. De 
wetenschappelijke benadering van het recht stond in hel keken wan de vlerklln- 
ring en uitleg van een volledig, conslskrit en coherent systeem van rechtsnor- 
naen: een logisch geordend stelsel van definities en principes dat op alle vooi- 
koxi~ende gevallen toepasbaar was. Wetemzschap diende naar volledigheid te 
streven. Weienschappelijk onderwijs in het recht diende studenlen met de lohjn- 
ca Val1 hef: recht bekend te maken. Na het tot stand komen van eigen nationale 
wetboeken (1838) werd, l~oewel het Romeinse recht een praminente plaats in 
de opleidli-ig behield, de nadruk in het onderwijs geleidelijk verschoven naar 
de verklaring e n  uitleg van de nieuwe natiotzale wetboeken. De discussie over 
de toegelaten interpretertiewijzen van de rechter maakte de inherente beperkin- 



g m  het wetboekenstelsel steeds meer manifest. In de tweede helft van de 
negentiende eeuw kwainn een opvatting van recht naar voren . ~ r a a r h  meer de 
nadruk werd gelegd op de maatschappelijke context van het recht. De rwhts- 
wetwchap verloor haar exclusieve oriCntatie op de analyse van de rechts- 
namI en haar intentie die terug te voeren op vastliggende brotmeiz, of deze 
te herleiden tot algemene en liefst eeuwig geldende rechtsprincipes. Recht en 
rierhtswetenschap werden vervolgens begrepen als een onderdeel van een con- 
hngi-nt maatschappelijk proces waarin regelgeving en regelhandhaving centraal 
stam, en waarin wetgever, rechter en rechtswetenschapper ieder =n (lijet lo- 
gisch dwingend te omsckrijven) rol hebben. Die veranderde visie klonk door 
in de discussies over de inrichting wan het onderwijs. De vormende fanctie die 
aan het Romeinse recht werd toegedicht verschoof van de oefening in formeel- 
liogisch denken naar het geven van inzicht in de ontwikkelingsaspecten van 
het recht. Het observeren van het functioneren van de rechtsnorm in de n.iaat- 
schappelijke praktijk en het beoordelen wan de adequaatheid wan de rechts- 
norm isr de actuele situatie kreeg meer nadruk. Evenals in de medische fa-111- 
telt werd met het verschuiven van de opvattingen over de verhouding tussen 
theorie en praktijk, de roep om praktisch onderwij~s luider. 

Zoals al aangegeven, zijn de veranderingen in de maatschappelijke orgsnisa- 
die van het onderwijs en de veranderingen in de faculteiten der geneeskunde 
en der rechtsgeleerdheid hier bezien vanuit een perspectief op modernisering, 
dat gebaseerd is op Luhmanns sociale theorie. Modernisering betreft enerzijds 
een vergroting van de schaal waarbinnen sociale verEzozecllïigen op elkaar afge- 
stemd worden, globalisering. Het streven naar codificatie wordt steeds in een 
adem met: het scheppen van rechtseenheid en rechtszekerheid genopmil. De 
organisatie van het onderwijs en de organisatie van de medische zorg verlie- 
zen in de loop van de negentiende eeuw hun lokale karakter. In de bestudeer- 
d e  domeinen valt daarnaast waar te nemen dat (extern aangebraclzte) hierar- 
chische indelingen, waarbij de tijdsfactor geen rol speelt, of de a~~twikkclling 
in de tijd in grote mate voorspelbaar wordt geacht> ondergeschikl. worden aan 
indelingen gebaseerd op procestermen die een open toekomst suggereren en 
een eigen dynamiek ontwikkelen: fimctianele dffivewitialie. E ~ E X  verrassingsbe- 
wustzijn ontstaat, en maatschappelijke domeinen worden zo ingericht da t  in 
veel grotere mate dan voorheen, de bereidheid ontslaat ~erwarhitin~leiz (coilec- 
tiefl bij te stellen wanneer deze teleurgesteld worden. Aldus maakt tempovalise- 
,..g een dominantie van cognitieve over normatieve venuachtiingsverwacl1til.i- 
gen mogelijk: irationaiisczi~zg. 

Deze studie draagt daarmee een alternatief aan Voor de zienswijze dat Ne- 
$eerland in de eeuw een vaststaand 'Duits model' heeft overgena- 
men, Zonder de vele contacten tussen Duitse en Nederlandse wetenschappers 
te ontkemen en zonder de parallellen tussen de Duitse (-n Nederlandse o*r- 
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wikkeling te negeren, wordt in dit boek de onhnvikk~elbg van de Nederlandse 
universiteiten geplaatst in de context wan een moderniserende maaIschappijPig. 
Fan pas k m e n  de toenme van de eisen die bij de academische examens ge- 
steld worden, de veranderingen in het kennisideaal en in de orgartlcatiervonrrr 
van wetemchp, in hun onderlinge verband worden begrepen. De invoering 
van democratie, het ontstaan van een disciplinaire orgaaLisatkviorm van onder- 
zoek, en de invoering van selectie op basis van individuele leerprestaties, ha- 
gen samen met het gaan fungeren van proces-termen als leidend beginsel voor 
de inrichting van vemashtingsverwachtingen. Kenmerkende asganisatie- 
vormen, zoals de eenheid van onderwijs en onderzoek, die steevast met het 
'Duitse model' wonden verbanden, worden dan ondergeschkt aan dat moder- 
nisesEngcproces. 

Voor het debat over de inrichting van het hoger onderwijs in ome  tijd levert 
deze studie leen aantaI handreikingen. Opvallend in heit: transformatieproces 
van de universiteit in negentiende-eeuws Nederland, is de verstrengeling van 
veranderingen in onderwijsinhoud en didactische vernieuwingen. Ook het do- 
eumnenl- dat in 1972 de oprichting van de Rijksuniversiteit Limburg (aanvanke- 
lijk Medische Faculteit Maastricht) vergezelde, de 'Basisfilosofie', wordt door 
een dergelijke verwevenheld gekarakteriseerd. De geleidelijke reductie van. hei 
ambitieuze programma van die %asisdilosofie' Lot ccn pleidooi voor een k- 
paalde didactische werkvorm, en de generalisatie van de in de 'Basisfilosofie' 
neergelegde ideeen buiten de faculteit: der geneeskunde, hebben die verweven- 
heid van ondeswijsi~oud en -vorm ondergraven. Op basis van de in dit boek 
beschreven ontwikkeling wan de negentiende eeilwse universiteit i s  dat beden- 
kelijk. De herinterpretatie van de ontwikkeling van de Nederlandse universi- 
teiten in de negentiende eeuw voert tot de canclusie, dat de verdere ontvvikkcke- 
ling wan de universiteiten in de 21e eeuw meer gediend is met de ontwkke- 
ling vaia alternatieve selectieinstrumen~'e~~~ dan met het vasthouden aan orga- 
nisatoriscl-ic karakterislieken die hun oorspronkelijke functie hebben verloren. 
Zo zal, wanneer het Nederlandse hoger onderwijs in de komende decennia 
daadwerkelijk wil h~ternationaliseren, eerder een individualisering van selec- 
GiemeEhodes en diploma's vereist zijn, dan dat de eenheid van onderwijs en 
onderzoek bewaard moet blijven. 



Summary 

h We period between the first and the second national act on higher educa- 
tion (1815-1876) a number of far-reaching changes occurred in the Dutch uni- 
versities. Latin definiltivaly lost its status as lingua franca, while new ways of 
teaching, especially practical teaching, were introduced. Whereas academicall 
examinations were almost inexistent in the eigl~teerzth century, the hteresit ~ L I  

exanzinations grew in the nineteenth century. The idea of a regular and pre- 
sc r ikd  sequence of academic lessons - a curriculum - aIso took shape at  that 
time. It contrasted greatly to the absolute freedom of learning students had en- 
joyed in the previous century. In addition to their regular teaching proiesscrrs 
were: now also expected to do research. For the people involved in this trans- 
formation of the system of higher education a host of problems - discussed in 
inaugural addresses, journals, prefaces of liextbooks etc. - loomed; they arc the 
primary sources of this study. In this book controversies concerning the desira- 
bility of cl~anging the organization of higher education in general codront dis- 
cussions about the content and arrangement of educa~ion in the medical faeul- 
ky and the faculty of law. 

The problems and themes which were mentioned in those debates are inter- 
preted here in terms af a modernization model which starts from Niklas Luh- 
mam's  theory of self-organizing, autopaietic, systems. In this theory social 
systems are conceived as self-referential processes whichhave commi~nications 
as 611eir eelernenits. Those con~munications are bound together by structures 
which are viewed as expectations of expectations. In contrast to traditional sys- 
tems theory, structures are no longer take11 as more or less stable relatiol-~sl.rips 
between, a number of elements ol the whole system. Expectillions of expecta- 
tions select meaningful connections for corrrmunisation, excluding others. 
Structures thus loose their static character. Structures change and thosa 
changes are expressed as changes of meaning. Shifts of meaning of currently 
used terms such as "theory", '"practice" or "'experience", can then be appre- 
handed as an expression of social changes. 
In the period studied here, the meaning of a number of terms which ~ layed  

a prombent part in the organization of higher education and in the arrange- 
mmt  of medical and legal studies sl-uifted. As far as the organization of higher 
learning is concerned, the criterion of arrangement af education became an 
rtern a$: discussion itself. The question arose in which sense higher education 
was different - and could thus be distinguished - from primary ("lower' in 



Butch) and secondary ('middle') education. In the eighteenth centmy the w- 
rangemnt of higher education was based on social ranking. I-ligher education 
brought up for a 'learned estate'. This sitxiation was confirmed by the loip~ai- 

tive ideals of knowledge and educational formation. At the end of the m e -  
teenth century the modern educational system was established, at least in its 
hndments ,  The local autonomy which characterized the organization of edu- 
cation during the Republiek (1579-1795) made room for a much more e l a b  
rated and centralized organization. Even more important differences of S O C ~  

standing lsecarne less relevant to the organization of higher education and b e  
learning process became central. The term 'higher', in the context of educakioa 
gradually acquired the meaning of a level of knowledge and the term lost its 
reference to special subjects, a special treatment of subjects, or a particulas 
type of knowledge. When the organization of education is based on a hierarcIfy 
ofestafes, the types of schools are basically distinguished in terns of the differ- 
ent destinations of their students. But when the learning process becomes the 
central axis for organization, the flow of students from one type to mother 
and consequently, sdection, become more important. Pedagogics and examina- 
L-ions - a selection according to individual performance - now appeared on the 
scene. The certainty of being raised and educated in the standards of one's sta- 
lion in life disappeared; the possibility of vertical social mobility increased. Pub 
in modern terms, the possibility of a de~.nocrati-izatiofa of edumtion emerged 

Not only khe meaning of the epithet "igher' shifted in the nineteenth centu- 
ry; the meaning of such terms as "experience", "theory" and "practice" - 
which were an important factor in the demarcation of the leanzed Medicinae 
Doctors from their non-academic competitors - changed as well. Whereas the 
academic training of a Medicinae Doctor introduced the student into a status 
group, the status group was no longer the distinguishing mark for the 
scientifically trained physician. In this book the unification of competences and 
exanrinakion demanded by the medical acts of 1865 and I878 are not first md 
foremost interpreted as a victory of the academic physicians over their non- 
academic competitors. The academic training itself, the content of medical 
science and the relationship between theory and practice changed dramatical- 
ly. The reformers who argued for a science-based medicine did not primarily 
dejend an academic elite; they rather tried ko establish a new organizational. 
criterion for the organizalion of health care, the training of practioners and the 
cultivation of medical science. Instead of relying on the certainties of 
traditional wisdom, the reformers stressed the process character of a disease 
Careful observation and registration of the course of a disease in individ~ial 
patients laid the foundations 04 prolEessionaI autonomy and of a model of 
cooperation - in contradistinction to the hierarchies which divided practioners 
until then. Tolerance of more uncertainty with respect to the course of a 



disease made more carefu1 independent and continuous observation m d  
r~gkitration jmperative. The observation of physiobgical processes matched 
with this idea of a disease and constiituked the best training - didactically 
speaking - far prospective physicians. Practical clinical training - at least. 
though the spoken and the written word - became an annex to the practical 
laboratory training in the teaching laboratory. Thus the gulf between 
kaditional acadernical teaching and training by apprenticeship was bridged. 

Academic teacluing introduced students into a status group even more strik- 
hgly in tl-ie faculty of law. Studying law had for a long time past been viewed 
a s  the via regia to higher offices and functions. Gradually the arrangement of 
legd studies also came under attack. 1899, the year in which the Dutch 
association ot lawyers (NJB) devoted its m u a l  meeting to the problems of the 
civil competence of the final academic examination, is a landmark in their 
respect: it had become clear to everyone by then that university instruction 
c m a t  do witl~out rigorous exminaitions. The content and arrangeinemt of 
legal education changed drastically as well. At the time of the Organiek Be- 
sluiE (1&15), the teams and notions which dominated eighteenth-century legal 
timvght also absorbed the debates about the arrangement of legal studies. The 
learned approach to law aimed to explain and expound a complete, cor~sistent 
and coherent system of norms: a Iogically composed system of definitions and 
principles which could be applied to all cases in occurring circumstarzces. Tlae 
task of academic instruction was to make students familiar with the logical 
construction of law. After the promulgation of national codes in the Nether- 
lands (18383, t11.e empl~asis of academic teaching shifted towards the explana- 
Lion of the new national codes - although Roman law remained the most im- 
partant subject for a long time. Discussions of the acceptable interpretations 
of the codes soon exposed the inheren1 lirnikatiolns of the new system of codes. 
In the latter past of the century an idea of law took shape in which the social 
context of law came to the fore. Legal studies abandoned their exclusive orien- 
tation tcuwmd legal norms and their intention to trace back legal norms to 
firmly established sources or to reduce them to a set. of general, eternally 
valid, first principles. Law and the academic study of law came to be under- 
stead as part of a contingent social process in which regulations, legislation and 
lurisdicition were considered on a par and in which the sole of neither legis- 
lators nor judges nor jurists could be prescribed in a logically compelling way. 
This change of opinion understandably influenced the discussions about. legal 
education. The educational value attributed to Roman law shifted from the 
t r a ~ g  in abstract logical thinking to providing sound judgement in the de- 
velopment of law though the ages. More attention was now being paid to the 
concrete operation of legal norms in society and to the appreciation of the adc- 
quacy of legal norms irr the situation at stake. The relakionship between theory 



and practice chmged, m d  consequently more practical teaching methods were 
urged for. 

Changes in the osgafLization of higher education in general and in the f a d -  
ties of medicine and law in particular are interpreted in this book from the 
viewpoint. of modernization theory, which is formulated with the help of N. 
L t d w n m  social theory. Modernization concerns on one hand, the enlarged 
dimensions in which social relationships are attuned to one mother: globaliza- 
tion, Thus, for instance, the aim at codification was always mentioned iFr Ithe 
same breath with tlw creation of unity and legal security. In the nineteenth 
century, the organization of education m d  medical prac Lice lasr its local orien- 
tation. Moreover, one observes that in the domains studied here, ( e x t e d )  
hierarchical divisions in which t l~e  factor time played no part or development 
over t h e  was taken to be predictable became of minor importance. Thew 
divisions were replaced by terms indicating asl open-ended process. This re- 
quired an awareness of sauiprise, which took some time to emerge. Now the 
preparedness of a (collec Live) adaptalion of expectations in case of disappoint- 
ment could be institutionalized. Temporalizafion made alw dominance of cogni- 
tive over normative expectations of expectations possible: xstionnr'ization. The 
emphasis on process which became characteristic for all social domains gene- 
rated a formerly unknown dynamics: ~uncfion.zalt d$krentialiorz. 

This book offers an alternative to the received interpretahn that in the nine- 
teenth cenlury a fixed 'German model' was adopted in the Netherlands. This 
is not to deny the many contacts between Dutch and German scholars - a 
number of parallels between the changes in the organization of higher educa- 
tion in the Netherlands and Germany are stressed. But those changes are now 
interpreted from the perspectilve oh a modernising society. This allows us to 
interconnect the increase in qualifications required at academical examinations, 
changes in the idea of knowledge, and the shift in the organization of research. 
The rise of a democratic political system, the rise of the system of scientific 
disciplines and the introduction of selection based on individual performance, 
are expressionsof the dominaa-rce of process terms in the expectations of expec- 
tations. Characteristical organizational features, such as the unity of research 
and teaching, which are usually associated with the 'German model', become 
subordinated lo that modernization model. 

A number of extrapolations can be made lrom this study to current: debates 
about the organization of higher education. Remarkable in the lransformation 
process of Dulch universities in the previous century was the simultaneity of 
changes in the content of learning and didactic innovations. A similar inter- 
wovemess characterized khe doc~ernent which accompanied the foundation of 
the University of Limburg (at the outset the Medical Faculty of Maastricht) in 
1972, the 'Basisfilosofie'. The gradual reduction of the ambitious Basisfilosofie' 
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fie>rlopgrarn to a plea far one specific didactic method (Problem Qsiented 
Learning) and the gmerapization of the "Basisf~osofie' to the whole university 
have destroyed this blend of content and form. In the long run the curtailing 
kt didactic methods Rzright hinder the innovation of the hrutellectusll content. 
The reinterpration of the German model leads to the conclusion that the fmr- 
Ber deweIopment of the universities in the twenty-first century requires the 
creation of new forms of examinations rather than the conkhued adherence to 
organizational characteristics which by now have Past t11ei.r function. Thus, for 
instance, if the declared aim of Dutch universities to an internationtalkation af 
their programmes has to become reality in decades ta come, an individualiza- 
don of examinations and certificates will be required, whereas the unity of re- 
search and teaching might well be abandoned. 




