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Woord vooraf
Dit boek zou men een vorm van achterstallig onderhoud kunnen noemen. De laatste
keer dat er een wetenschappelijk verantwoorde geschiedenis van de Leidse universiteit
gepubliceerd werd, was in 1829-1832, met de tweedelige Geschiedenis der Leidsche
Hoogeschool van Matthijs Siegenbeek. Sindsdien verscheen nog het boek van G.D.J.
Schotel, De academie te Leiden in de 16e, 17e en 18e eeuw (1875). Beide boeken
hebben grote tekortkomingen. Waar Siegenbeek slechts een dorre kroniek geeft,
fourneert Schotel vooral vermakelijke anekdotiek.
Ruim een eeuw en vele, vele monografieën en bronnenuitgaven later bezat de
Leidse universiteit nog steeds geen integrale geschiedenis. Daar waren twee redenen
voor. Ten eerste waren het getal en de diversiteit van studies die aan het Leidse
universitaire verleden gewijd waren, zo groot dat een synthese bijna utopische trekken
kreeg. Ten tweede was universiteitsgeschiedenis zelf een specialisme geworden, dat
andere vragen - zoals naar het maatschappelijk draagvlak van de universiteit - stelde
en andere methoden - bij voorkeur kwantitatieve - hanteerde. Aan de ene kant was
er dus te veel, aan de andere kant te weinig onderzoek gedaan.
Tegelijk met de onmogelijkheid van een synthese werd de noodzaak ervan duidelijk.
Geschiedschrijving is een crisisverschijnsel. Historisch besefwordt gewekt door
ingrijpende sociale en politieke veranderingen. De bestudering van de geschiedenis
stond van oudsher in dienst van de plaatsbepaling. De crisis waarin de universiteit
de afgelopen vijftig jaar door maatschappelijke en wetenschappelijke veranderingen
was geraakt, leidde tot een nieuwe belangstelling voor het eigen verleden, deed de
behoefte ontstaan aan een nieuwe geschiedenis.
Die nieuwe belangstelling is een internationaal verschijnsel, maar ging niet
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voorbij aan de Nederlandse universiteiten. Vrijwel alle oude Nederlandse
universiteiten troffen ieder voor zich toebereidselen voor de boekstaving van het
eigen verleden. Deze Leidse geschiedenis is er één van, en in het kader van het 425ste
geboortejaar van de Universiteit verschijnt dit deel als eerste.
De opzet en vorm van dit boek zijn het gevolg van een gelukkige combinatie van
factoren. De eerste is een grote belangstelling van de kant van het universiteitsbestuur.
Dit boek zou er niet gekomen zijn als met name Loek Vredevoogd, de voorzitter van
het College van Bestuur, er niet de zin van had ingezien en er niet zijn enthousiasme
aan had gegeven.
Het zou er ook niet geweest zijn als het VSB Fonds Den Haag er niet de ruime
steun aan gegeven had, die het mogelijk maakte drie promovendi onderzoek te laten
doen naar onderwerpen die de nieuwe universiteitsgeschiedenis aan de orde stelde,
zoals de kwantitatieve bestudering van de studentenpopulatie, de universiteit als
bedrijf en de organisatie van het onderwijs.
Resteerde nog het probleem van de synthese. Een universiteit is een heelal van de
uitdijende soort. Ze genereert niet alleen in de vorm - een veelheid van archivalia en
drukwerk in een veelheid van talen - maar ook naar de inhoud - wetenschap en
cultuur, politiek en maatschappij - een macht aan materiaal die gemakkelijk de uitweg
van het collectief auteurschap doet zoeken. Dat is in het verleden vaak gebeurd. Het
resulteerde in prachtige boekwerken als Leiden University in the Seventeenth Century,
de feestbundel uit 1975. Maar een integrale geschiedenis is iets anders.
Een integrale geschiedenis van een universiteit vereist één auteur. En die moet of
wel megalomaan zijn ofwel een netwerk van specialisten om zich heen hebben,
waarop hij terug kan vallen. Dat eerste is in dit boek een beetje, dat laatste zeker het
geval. Bij vrijwel alle specialismen waarin de universiteit uiteenvalt, vond ik iemand
die de historische dimensie van zijn vak ter harte ging of die daar zijn eigen
specialisme van gemaakt had. Een generalist in de universiteitsgeschiedenis is iemand
die de specialisten kent. In die zin is deze geschiedenis van de Leidse universiteit
toch een collectieve inspanning.
Het is, geheel in overeenstemming met de centrale stelling ervan, namelijk dat
een universiteit een eclectische instelling is, ook een eclectisch boek geworden. De
omvang van het boek - vier delen, die elk ruwweg honderd jaar bestrijken, te
verschijnen tussen nu en het jaar 2004 - wordt niet alleen veroorzaakt door de enorme
hoeveelheid materiaal, maar ook door de wil oude en nieuwe geschiedenis, verhaal
en analyse tegelijk te willen zijn. Vandaar ook dat gekozen werd voor een opzet
waarbij een aantal thematische hoofdstukken afgewisseld wordt door chronologische.
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1 Proloog
Een inwijding (1575) en een lustrum (1975)
Een inwijding (1575)
Donker en koud moet het geweest zijn, die dinsdag 8 februari 1575. Om zeven uur's
morgens vulde de grote Pieterskerk, in 1566 door schennend gepeupel en
beschermende magistraat van zijn beelden ontdaan, zich met een menigte mensen.
Ieder die gevolg gegeven had aan de aanplakbiljetten en ‘uitroepingen’ afkondigingen waren zelfs in Delft, Gouda en Rotterdam gedaan - schaarde zich
onder het gehoor van Pieter Cornelisz., ‘een van de oudste vertegenwoordigers van
het beginsel der preciezen’.1
Daar, in die koude, kale kerk, in de overtuiging dat iets kleins en ongeziens al niet
kon gedijen zonder Gods zegen, laat staan een hogeschool, werd de Leidse universiteit
aanbevolen in Zijn genade. Ze zou Zijn naam groot maken, Zijn gemeente stichten.
En ze zou de nijverheid en het welvaren van stad en land dienen. ‘Zaligheydt’ en
‘ervarentheydt in alle eerlycke en pryselycke Konsten’, daar was het de universiteit
volgens deze gereformeerde stijfkop om te doen. En ‘gheleertheydt’, dat ook, al werd
die wat klemgedrukt tussen zielenheil en praktisch nut.2
Het moet druk geweest zijn in de kerk. Het gemeentebestuur had ieder die zich in
de stad bevond, poorter of vreemdeling, bevolen het werk neer te leggen en de
kerkdienst bij te wonen. Het had tevens ieder die een huis bezat aan een bepaald,
welomschreven parcours in de stad, opgedragen de betreffende straten te egaliseren,
obstakels weg te halen en vuil te verwijderen. Op de dag zelve diende men zijn huis
open te stellen en te versieren met schilderijen en tapijten en de straten te bestrooien
met laurier-en olijfblad. Langs die straten zou na afloop van de kerkdienst de
inwijdingsoptocht van de Leidse universiteit trekken. Het ‘Kort Verhaal’ van die
optocht zou tien pagina's vullen van de
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Inwijdingsoptocht 8 februari 1575, kopergravure (anoniem).

stadsgeschiedenis die Jan Jansz. Orlers in 1614 publiceerde.3
Om negen uur stelde zich een vendel stedelijke schutterij onder leiding van de
kapiteins Claes Huygensz. Gael en Claes Diedericxsz. van Muntfort voor het stadhuis
op. Met trommels en vaandels trok het vervolgens langs de Breestraat naar de
Hogewoerdsbrug, waar een triomfboog opgetrokken was, versierd met wit en rood
laken. Vandaar ging het via het Steenschuur naar de Nonnenbrug, waar een tweede
triomfboog stond, nu versierd met langgerekte vrouwenfiguren. Via de oostzijde van
het Rapenburg liepen ze ten slotte naar de nieuwe academie, het Barbaraklooster,
dat de universiteit haar eerste onderkomen bood.
Pièce de résistance van de stoet was het allegorische gedeelte. Voorop reed de
enige praalwagen met daarop Sacra Scriptura, de Heilige Schrift, een vrouw in een
eenvoudig wit kleed onder een rond baldakijn. Ze werd te voet begeleid door de
evangelisten Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. Na Sacra Scriptura kwam Justitia,
geblinddoekt, met weegschaal en zwaard in de hand, te paard. Eveneens te paard
volgden de vier beroemde Romeinse rechtsgeleerden en wetgevers Julianus,
Papinianus, Ulpianus en Tribonianus.
Vervolgens kwam Medicina, ook te paard, met medicijnboek en kruiden en, als
de prent de waarheid spreekt, een pisfles in de hand. Haar gevolg bestond uit de grote
geneesheren Hippocrates, Galenus, Dioscurides en Theophrastus. En ten slotte
Minerva, in een uitmonstering die veel werk verschaft had. Haar kuras was van
gesteven textiel, op haar houten schild was een Medusa geschilderd. Om haar heen
reden Aristoteles en Plato, Cicero en Vergilius.
Dit deel van de optocht was gelardeerd met lakeien en hellebaardiers, ‘gekleet
ende verweert op de antycque’, zoals Orlers schrijft, en ‘helbaerdekens’,
‘crommeskens’ en ‘turcxsche meskens’. De laatste soldaten werden gevolgd door
vier stadsspeellieden die op fagot en schalmei speelden, en door vier stadsboden met
pasgeschilderde wit-rode pedelstokken.
Vervolgens kwamen de hoogwaardigheidsbekleders en professoren. Voorop
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liep Caspar Collhaes, predikant ter stede, die toegezegd had een aantal theologische
colleges te geven. Hij werd begeleid door Gerard van Wijngaerden, de
vertegenwoordiger van de Prins, en Jacob van der Does, hoogheemraad van Rijnland.
Zij werden gevolgd door de juristen Diederick van de Neyenburg en Joost de Menijn,
de medici Pieter van Foreest en Laurens van Oorschot en de ‘filosofen’ Geraert de
Bondt en Cornelis de Groot, die ook ieder beloofd hadden een paar lessen op hun
vakgebied te geven. Elk van deze provisoire professoren werd geflankeerd door
hoogwaardigheidsbekleders van stad en Staten, onder wie Jan van der Does, de eerste
curator van de universiteit. De stoet werd afgesloten door wederom een vendel
schutters, ditmaal onder leiding van Aelbrecht van Raephorst en Symon van Veen.
Voort trok het, ‘met een groot gheluyt ende wonderbaerlyck rumoer van
Musquetten, Calibers, Pistolen, ende handtroers, behalven het gedonder van 't grof
Geschut, als halve Cartouwen, Slangen, Serpentinen, Gotelingen, Barchen,
Falconetten’. Vanaf de Nonnenbrug werd de stoet over het water begeleid door een
‘triomphelyc schip’, dat met rood en wit laken en tapijten, lauriertakken en appeltjes
van oranje versierd was. Het vervoerde Apollo en de negen muzen. Neptunus, die
destijds zo vriendelijk was geweest om met zijn water de Spaanse belegeringstroepen
te verjagen, stond aan het roer en bracht nu de wijsheid Leiden binnen. Onderwijl
sloeg Apollo de luit. Een van de muzen bespeelde een ‘posityfken’, ofwel orgeltje,
en de rest zong dat het een lieve lust was.
Bij de academie aangekomen gingen Apollo en zijn muzen aan wal en ze
verwelkomden de stoet met vriendschapkussen en Latijnse verzen. En terwijl de
optocht verder trok - langs het Rapenburg de Breestraat weer op, over de Hoge Woerd
naar links, langs de Hooigracht, de brug over de Oude Rijn over, door Maredorp (wij
zouden zeggen de Haarlemmerstraat) naar de Blauwepoort (die er ook niet meer is,
maar die de brug zijn naam gaf), linksaf weer het Rapenburg op - gingen de
hoogwaardigheidsbekleders en professoren de academie binnen.
Het Barbaraklooster was voorzien van een derde triomfboog bij wijze van ingang,
die versierd was met Corinthische zuilen, wit en rood laken en tapijten en met
wapenborden van Leiden, Holland en Oranje, die geschilderd waren door de
gebroeders Liefrincx. Daar, op de eerste verdieping, in ‘de plaetze umme te
declameren ende profiteren, mit een verheven zetel, bancken ende zittens tuegemaect’,
hield Caspar Coolhaes de eerste oratie van de universiteit, ‘zonderlinge sprekende
tot lof van de Theologie’.
Na afloop van de oratie begaf eenieder zich naar het huis van de heer van
Naeltwyck, waar van stadswege een plechtige maaltijd gereed stond, ‘niet in grooter
overvloedicheyt, maer zulcx dat een yeghelycx appetyt ende natuere versaet const
werden’. Het geheel werd begeleid door snarenspel, fagotten en schalmeien. En na
afloop waren er ‘brandingen en vyerwercken’ en werden vuurpijlen tot aan de sterren
toe opgeworpen.
Het was een mooie dag geweest. Maar ook een wat vreemde dag. De stad zelf

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

14
was vreemd. Omgeven door een gebrandschat en overstroomd land bood ze, na een
beleg van bijna een jaar doorstaan te hebben, de aanblik van een uitgewoond huis.
Ook de optocht, met inderhaast bij lokale handwerkers bestelde spullen - die geverfde
rokjes en Turkse zwaardjes, dat gesteven dundoek en beschilderd hout, die eenvoudige
triomfboogjes -, was een armelijk allegaartje.
De optocht was met minieme middelen opgetuigd. De wagen van Sacra Scriptura
was geleend van de stad Delft, waar het jaar ervoor een allegorische optocht was
gehouden. ‘Eenige clederen ende accoutrementen’ kwamen daar ook vandaan. Niet
de namen van gerenommeerde kunstenaars, maar die van huisschilders, textielververs,
zadelaars en kleermakers stonden op de onkostenrekening. Het kuras van Minerva
was gemaakt door snijder Jan Jacobsz., haar schild door Wouter Joosten. De Medusa
erop was geschilderd door Hans of Niclaes Liefrincx en haar lans was ontsproten
aan de verbeelding van Joost Dircx Broxnis. De rokjes van de hellebaardiers waren
genaaid door de dochters van Willem Andries de Raet.
De rekening werd vereffend uit de verkoop van vijf zilveren kelken ‘die verborgen
waren in een kist opte rekencamer’ en van nog wat niet-gespecificeerde goederen,
waarschijnlijk allemaal van kerkelijke herkomst. De gezamenlijke opbrengst was
106 ponden, tien schellingen en zes penningen. Het geheel van uitgaven bedroeg
146 ponden, twaalf schellingen en zes penningen. Dat was zo ongeveer het dubbele
van wat een pedel per jaar zou gaan verdienen. De stad bleef zitten, zo sloot de
rekening droogjes, met een tekort van veertig ponden en twee schellingen.
Aan wie bekend was met de schitterende landjuwelen van Brussel of Antwerpen,
met meer dan tweehonderd wagens en meer dan duizend deelnemers, die altijd langer
dan een maand oefenden, moet dat kleine, improviserende hoopje mensen dat op een
koopje bijeenkwam, de indruk gegeven hebben van een zotternij. En voor een klein
deel was het dat ook. De bijna contemporaine prent die van de optocht gemaakt werd,
vertoont een kleine, schimmige figuur, die half aan het oog onttrokken wordt door
de poort op de Nonnenbrug. Is zijn gezicht zwart gemaakt? Is hij gekleed in
vrouwenkleren? Is het de nar, die nooit ontbrak wanneer rederijkers optrokken? Is
het Cornelis van Morsch, alias Simpel, alias Piero, lid van de Witte Acolyen,
grappenmaker en schotschrijver van faam?
Maar de schijn, die hier niet schoon maar eerder schamel was, bedriegt. Hoe
haveloos de optocht ook was en hoeveel zelfspot de jonge universiteit ook kon
opbrengen, haar openingsoptocht was geen armoe en geen ironie, het was rijkdom
en lef. Het was geen zotternij, het was een visioen.
Een optocht als deze was in die dagen geen feestje om de fuif, maar een
beginselverklaring. Vergeleken met de plechtige intochten van vorsten in steden in
hun rijksgebied was deze Leidse optocht misschien geen spektakel, maar wel een
vorm van communicatie en propaganda. Hij bracht, voor ieder die ogen en oren had,
onder woorden wat de nieuwe instelling wilde zijn. In beeld en woord, in allegorie
en vers stelde een universiteit zich aan de wereld voor.4
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De verzen die gesproken werden bij de ontmoeting van het muzenschip en de optocht,
waren van de hand van Jan van der Does en drukten een maatschappelijke visie en
een wetenschappelijk program uit. De vredelievendheid van de vrije kunsten was er
het centrale thema van. ‘Nu Musae zyt goets moets, Mars zelf u plaets gaet maken,’
zei Neptunus tot de muzen. ‘Want hy heeft niet gemeens met u geruste zaken.’ Zo
volgde een reeks van verzen waarin de wapenen weken voor de wijsheid, maar waarin
de afzonderlijke faculteiten hun hoge taak voorgespiegeld kregen.
Toch was het niet alleen pais en vree in die verzen, maar ook polemiek en revolte.
De Leidse universiteit zou een protestantse universiteit zijn. Justitia zei tegen Julianus:
‘Ah! die van Leuven ons in eeren niet en houwen / Mits zy op 's Pausen Bull gants
stellen haer betrouwen.’ En haar lot lag in de schaal waaraan het huis van Oranje
zijn gewicht gaf. Van de stadsmaagd kreeg dezelfde Julianus te horen: ‘Vrywillich
plaets en Heer, verandert in Almangnen / Voor Romen Leyden kiest, en voor Septym
Orangnen.’
Die samenhang van politiek en wetenschap kwam ook in de optocht zelf tot
uitdrukking. Het aandeel van de stadsschutterij in de optocht was zinvol, ‘zulcx zy
verstonden haer vryheydt gewonnen te hebben en van meyninghe te wezen, hem
zelfs beschermende te houden’. De band tussen stad en studie werd verder
beklemtoond door het meelopen van drie burgemeesters, de schout en drie schepenen.
De Staten van Holland waren vertegenwoordigd door hoge juridische en regionale
bestuurders. De nieuwe universiteit wist zich vanaf het begin nauw verbonden met
stad en Staten.
Ze wist zich bovenal dienstbaar aan wijsheid en geleerdheid. ‘Apollo t'uwen dienst
ghy ons altyd zult vinden,’ legde Van der Does de vrije kunsten in de mond. ‘Wilt
door geleertheyts konst ons houlick t'samen binden.’ Dat huwelijk, de eenheid van
filosofie en letteren, gesmeed door de kunst, was zijn droombeeld.
Zo werd het allegorische gedeelte van de optocht geopend door Sacra Scriptura,
want ook in Leiden zou theologie de hoogste rang onder de wetenschappen bekleden.
Maar het waren twee versies theologie die hier voorgesteld werden. De eerste was
sacra pagina, het amalgaam van bijbeluitleg en rationele theologie zoals dat uit de
Middeleeuwen overgenomen was. Maar de tweede, gesymboliseerd in de vier
evangelisten, was de humanistische bijbelstudie, gebaseerd op tekstvergelijking en
taalkunde en aanvankelijk vooral op het Nieuwe Testament toegepast.
Van de juristen die Justitia omgaven, was Salvius Julianus, consul en gouverneur
van verschillende provincies, het zinnebeeld van de jurist-bestuurder. In Tribonianus,
de centrale jurist van Justinianus' wetgevende activiteiten, werd een ander type
voorgesteld, dat van de jurist-wetgever. Maar ook hier liepen oud en nieuw naast
elkaar: waar Julianus door de humanisten vereerd werd als een schoolvoorbeeld van
staatkundige prudentie, was Tribonianus hun bête noire, een ‘analfabeet’, die het
Romeinse recht verduisterd en gemaltraiteerd had. Met Ulpianus en Papinianus
werden wellicht ook morele of po-
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litieke kwaliteiten gepersonifieerd. Beiden waren vermaard om hun onkreukbaarheid
en bekochten die met de dood.5
De entourage van Medicina was niet minder divers. Hippocrates, de practicus,
zinnebeeld van de medische wijsheid (‘ars longa, vita brevis’) en het medisch
handelen, naast Theophrastus, de wijsgeer, opvolger van Aristoteles en zinnebeeld
van de medische theorie. Verder Dioscurides, de kruidkundige, wiens Materia medica
de botanie van de Renaissance beheerste, en Galenus, de anatoom, wiens eclectische
oeuvre veertien eeuwen medische wetenschap bepaald had.6
En wat de vrije kunsten betreft, oppervlakkig beschouwd stond Aristoteles voor
het oude en Plato voor het nieuwe denken, de één voor de scholastische en de ander
voor de humanistische wetenschap. Een ander onderscheid beklemtoonde de autoriteit
van Aristoteles in naturalibus, in aardse zaken, die van Plato in divinis, in goddelijke.
In Cicero en Vergilius stonden proza en poëzie tegenover elkaar. Cicero was Cicero
orator, de man die het woord van wijsheid in de raadzalen van het land deed horen,
en Vergilius was de poeta doctus, de geleerde dichter bij uitstek.7
Zo gaf de inwijdingsoptocht van de Leidse universiteit een ideaal weer, namelijk
dat van een verheven eclectiek, van een verzoening van uitersten. De godsdienst die
de wetenschap voedde, de wapens die de vrede dienden, de vrijheid die de
dienstbaarheid zocht, het nieuwe dat het oude achtte, het is paradoxaal, maar niets
wijst erop dat men zich bewust was van tegenspraak. En zo dat al het geval was, dan
is er geen enkel bewijs dat de mensen die daar liepen, eronder gebukt gingen. ‘Zo
groot is het vertrouwen van de Geuzen,’ schreef de diplomaat Hubert Languet aan
de hertog van Saksen, ‘dat ze een publieke school of academie stichten in het Leiden
dat slechts een paar maanden geleden door de Spanjaarden belegerd werd.’8

Een lustrum (1975)
Het lustrum van 1975 opende niet met een kerkdienst en niet 's morgens vroeg en
niet in de winter. Wel wijdden de Leidse kerken de zondag voorafgaand aan het feest
een boodschap aan de viering. Ze spraken van vrede, gerechtigheid, vrijheid, dezelfde
woorden als vierhonderd jaar eerder klonken. Toch krijgt men de indruk dat het dikke
woorden waren geworden. En dat ze dunner klonken. De Gemeenschap van Kerken
te Leiden sprak de hoop uit dat het werk van de universiteit ten goede zou mogen
komen aan velen. Al weten we niet wat Pieter Cornelisz. vier eeuwen eerder beweerde,
zeker is dat hij wat op zondag 18 mei 1975 van de Leidse kansels klonk niet als
stichtelijk zou hebben ervaren.
's Anderendaags om halfelf pas startte de zogeheten steroptocht, met een keur aan
muziekkorpsen, die zich vanaf zes punten in de stad in de richting van het Rapenburg
begaf. Bij het Academiegebouw aangekomen wekte men
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de universitaire delegatie, die zich vervolgens per boot naar het stadhuis liet brengen.
Op het bordes van het stadhuis werd ten slotte, om kwart over twaalf, de feestweek
officieel geopend. Als symbolische handeling werden daartoe de sleutels van de
universiteit - manshoge groenhouten contrapties - aan de burgemeester overhandigd.
Zijn dankwoorden werden vervolgens door het carillon overstemd. In de stilte die
volgde verklaarde de voorzitter van het college van bestuur van de universiteit, mr.
K.J. Cath, de universiteit voor ‘meer open dan vroeger’.
En ‘open’ wilde de universiteit zijn, die week in mei. Terwijl de zon over de daken
buitelde en al het ludieks dat de kasten borgen te voorschijn werd gehaald, diende
het vierde eeuwfeest een ernstig doel: de academieschouw. Het feest zou een goede
gelegenheid zijn, zo had de collegevoorzitter bij de opening van het academisch jaar
verklaard, ‘om aan de buitenwereld duidelijk te maken wat de universiteit met haar
vrijheid deed en doet en wat de universiteit als doelgemeenschap aan de ontwikkeling
van de maatschappij kan bijdragen’.9
Bij die gelegenheid schetste hij het beeld van een ‘in de verdediging gedrongen’
instelling. Het slechte imago van de universiteit bij het publiek, de aanwas van
studenten en de pluriformiteit van hun motivatie, de toename van taken en de
vermindering van middelen, de spanning tussen taakstelling en bestuursstructuur,
tussen onderwijs en onderzoek, het was een litanie die als opmaat voor een eeuwfeest
te denken gaf.
De feestweek zelf, die een duizelingwekkend programma kende, ging uit van twee
gedachten. De eerste was de universiteit aan stad en land voor te stellen, de academie
uit haar ivoren toren te halen en open huis te houden. Dat leidde tot allerlei vrolijks
met sport en spel, muziek en toneel en nog veel meer: standwerkers en poppenspelers,
krachtsporters en volksdansers, veel zoek geraakte kinderen en rare kledingstukken
(Volendam, Tirol), vetvlekken en vuile magen, blaren en Io Vivat. De kalklijnen op
straat bleken zo bestendig dat automobilisten de volgende dag de estafettebanen als
parkeervakken gingen gebruiken.
De tweede gedachte was in allerlei academische disciplines en in algemene
gedachtevorming het devies van de universiteit te toetsen. Dat devies was (en is)
Praesidium Libertatis, ‘bolwerk van de vrijheid’, en het werd onderzocht op
wetenschappelijke reikwijdte en maatschappelijke grenzen. In de verwevenheid van
deze twee wilde de zogeheten ‘Academie-Schouw 1975’ een bijdrage leveren aan
het debat over de universiteit in het algemeen en over de identiteit van de Leidse in
het bijzonder.
Niet minder dan tweeëntachtig instellingen hielden in dit verband open huis. Alle
laboratoria gaven rondleidingen en demonstraties. Faculteiten en vakgroepen,
instituten en bibliotheken, ze gaven practica of minicolleges. De culturele instellingen
en musea hielden tentoonstellingen. De studentenverenigingen en werkgroepen
verzorgden fancyfairs of maaltijden.
Van frêle papyri in het halfduister tot ‘mooie Minervameisjes in de venster-
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zon’, van de laatste snufjes op het gebied der bacteriologie tot educatief omgaan met
elektriciteit, van een ganzenbordspel bij wijze van maatschappijsimulatie tot een
historisch strafproces voor het Gravensteen, het viel allemaal met open mond en
kloppend hart te bewonderen. Maar men kon natuurlijk ook saaie porno gaan zien
in het voorlichtingscentrum voor seksualiteit en menselijke relaties ‘Het Begijntje’.
Dat deden onder anderen twee Leidse wethouders en de fractievoorzitter van de Partij
van de Arbeid.
Er werd ook, onder de naam ‘Leidse Universiteit 400’, een schitterende
tentoonstelling ingericht, al waren daar drie nadelen aan verbonden: ze was in
Amsterdam en ze werd slecht bezocht - misschien was er een verband - en ze beperkte
zich tot de zeventiende eeuw. Dat laatste bezwaar kleefde ook aan de belangrijkste
publicatie van het eeuwfeest, Leiden University in the Seventeenth Century. An
Exchange of Learning, die een keur aan specialisten aan het woord liet.
Symposia waren er in alle soorten en maten. De theologen wisselden van gedachten
over de innerlijke en uiterlijke dimensie van de vrijheid, de medici over de bevrijding
van pijn, schuld, isolement en andere knechtende zaken. Het wetenschappelijk
literatuuronderwijs, de productie en het gebruik van zowel geneesmiddelen als
aardgas, de (on)afhankelijkheid van de natuur, ze werden allemaal in het licht van
de vrijheid bezien.
De meeste aandacht ging ongetwijfeld uit naar de grote symposia van de faculteit
der rechten en die der sociale wetenschappen. De juristen debatteerden met grote
inzet over het thema ‘de vrijheid van het individu en het recht’, waarbij met name
de gebroeders Peters de zaal onrustig kregen met uitspraken over het
Baader-Meinhof-proces als een ‘rituele vorm van eigenrichting’ en over het verleggen
van de bewijslast bij ‘onthullingen’ van de journalist naar de politicus.
De sociologen spraken over ‘afhankelijkheid, onafhankelijkheid, vrijheid, in
verband met kolonisatie en dekolonisatie’. Een opiniërend essay van G.W. Locher
was voor uiteenlopende participanten als J. Tinbergen en J.A.A. van Doorn, W.F.
Wertheim en Bas de Gaay Fortman voldoende brandstof voor een knisperende
discussie. Wertheim en De Gaay Fortman loofden het dekolonisatiemodel van
Vietnam en Cambodja respectievelijk China. De Leidse hoogleraren Zürcher en
Daalder meenden daar wat kanttekeningen bij te moeten plaatsen.
Maar na een week dansen en discussiëren was de fut eruit. Het Forum Academicum
over ‘grenzen aan de vrijheid van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek’, dat de
apotheose van het debat had moeten vormen, werd volgens een lokaal dagblad ‘een
nogal wollige sessie babbelen in een ijskoude Pieterskerk’. ‘Wat heeft zo'n ouderwetse
debatingclub voor zin als er maar geen wezenlijk debat wil ontstaan,’ vroeg de
Volkskrant zich af op 26 mei 1975. Zelfs de waardevrijheid van de wetenschap wist
na een week feesten de geesten niet meer te verwarmen. Wellicht had men het kruit
droog gehouden voor het afsluitende ‘meeuwfeest’, dat op een klein bestek van
Rapenburg en Kaiser-
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straat duizenden mensen opeenpakte, aangelicht door oranjelampjes en vervoerd
door oude hoempa en nieuwe pop.
Maar het belangrijkste van de eeuwfeestweek werd nog overgeslagen, het meest
traditionele deel ervan, de academische zitting, met veertien eredoctoraten voor
geleerden uit drie werelddelen, en bijgewoond door vertegenwoordigers van
tweeëndertig universiteiten uit eenentwintig landen en door koningin en kroonprinses
en hun beider prinsen. Alleen al het cortège van de honderden hoogleraren van het
Academiegebouw naar de Pieterskerk, in een uitmonstering die in kleurrijkheid niet
onderdeed voor een Balinese begrafenis, en op koperwerk begeleid door melodieën
uit Valerius' Gedenck-Clanck, was een overweldigend tafereel. De veertien eredoctores
- elfwaren er aanwezig - waren allen geleerden van grote faam, onder wie Emmanuel
Levinas en Fernand Braudel.
In zijn rectorale rede aan het begin van de plechtigheid deed A.E. Cohen afstand
van alle superlatieven die voorgangers bij eeuwfeestredes gebruikt hadden om Leiden
te onderscheiden van de rest der vaderlandse universiteiten. Hij hield er maar één
over, die van de oudste te zijn. Het thema van deze eeuwfeestrede was veeleer de
desintegratie van de instelling die de universiteit was, want ‘de onderlinge verschillen
tussen onze faculteiten en studierichtingen, het onderscheid tussen onze geledingen
en bestuursniveaus hebben te zamen onze universiteiten het aanzien gegeven van
een volstrekte pluriformiteit’.
In de visie van Cohen was het engagement van een geleerde met zijn specialisme
vele malen groter dan dat met zijn universiteit. Hij voorzag dan ook de desintegratie
van de individuele instelling en de totstandkoming van een Universitas Neerlandica.
Van bestendiger karakter wenste hij de geest die de zestiende-eeuwse stichters van
de universiteit voor ogen stond, ‘die van de burgerlijke deugden respect, stijl,
waardigheid en tolerantie’. Aan het slot van zijn rede voegde hij daar ‘heilzame
twijfel’ aan toe, ‘de wortel van alle wetenschap’.
Het was een mooi feest geweest en het had een slordige duit gekost. Een
voorbereidende commissie had in 1972 berekend dat een beetje feest rond de
vijfhonderdduizend gulden moest kosten. Het ministerie van Onderwijs bleek bereid
daarvan 35.000 gulden voor zijn rekening te nemen. Uiteindelijk bleken de inkomsten
bijna drie ton te bedragen en de uitgaven nog geen tweeënhalve ton.
Niet de overeenkomsten tussen 1575 en 1975 maar de verschillen zijn frappant. Een
kleine optocht staat tegenover een enorm feest, een schamel cartabelleken met verlies
tegenover een omvangrijke rekening met winst. Maar uiteindelijk lag de verhouding
van winst en verlies anders dan de begrotingen deden vermoeden.
De academie van 1575 had niets te verliezen dan wat geleende spullen. Die van
1975 had alles te verliezen en vreesde dat ook te zullen doen. Die van 1575 had
eigenlijk alleen de toekomst, die van 1975 vooral een verleden. Die van 1575 was
verenigd in een visioen dat de ogenschijnlijke tegenstrijdigheden ver-
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smolt, die van 1975 was verdeeld in een vorm van nostalgie die de tegenstrijdigheden
pijnlijk voelbaar maakte.
Elke vergelijking tussen 1575 en 1975, tussen het opstandige gewest en het
gevestigde koninkrijk, tussen de belegerde stad en de gezapige gemeente, tussen de
prille academie en de vier eeuwen oude universiteit, gaat mank. Een impressie van
beide feesten wil dan ook niet vergelijken, maar wil alleen begin en eindpunt van
een ontwikkeling aangeven, en het onmogelijke parcours dat een historicus moet
afleggen.
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2 Vormen
Van universiteit naar academie
In 1575 was het verschijnsel universiteit al bijna vier eeuwen oud. De oorsprong
ervan is een moeilijke aangelegenheid, complex gemaakt door gebrek aan distantie
of overdaad aan definitie. Wie de vorming van ‘nationes’ als criterium neemt, dat
wil zeggen het ontstaan van organisaties van studenten op grond van gedeelde
herkomst en studiekeuze, beschouwt Bologna als de eerste universiteit. Wie de
voorkeur geeft aan de aaneensluiting van docenten en studenten van verschillende
disciplines, kiest voor Parijs. In beide gevallen geldt dat de universiteit rond 1200
ontstond.1

De middeleeuwse universiteit
In Bologna en Parijs bezat Europa niet alleen de eerste twee universiteiten, maar ook
twee onderscheiden organisatievormen, de studenten- en de docentenuniversiteit. In
Bologna, dat al in de elfde eeuwverschillende rechtenscholen kende, waren het de
studenten van de verschillende naties die zich aaneensloten tot corporaties, destijds
‘universitates’ geheten, en die niet alleen hun eigen statuten formuleerden en hun
gemeenschappelijke belangen tegenover lokale overheden behartigden, maar ook,
meestal op jaarcontract, de docenten benoemden. In Parijs waren het juist vooral de
docenten van een veelheid van scholen - meestal zij die lesgaven in de verschillende
mogelijkheden van redeneren, maar ook juristen, medici, theologen - die zich in hun
conflicten met de stad, als gilde, organiseerden.
Universiteiten waren daarmee zuiver stedelijke fenomenen, die niet bij toeval
ontstaan waren in twee centra van groeiend economisch en politiek belang. Maar het
waren ook instellingen die, doordat ze bij hun streven naar lo-
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kale autonomie gebruikmaakten van paus en keizer, niet alleen regionale maar ook
internationale belangen vertegenwoordigden. Het was al in 1155 dat Frederik
Barbarossa met zijn befaamde ‘authentica’, een keizerlijk decreet dat is opgenomen
in de justiniaanse codex, aan de studenten van Bologna bepaalde ‘vrijheden’ schonk,
zoals vrijheid van komen en gaan, en van rechtsbescherming. Dit soort privileges
gaven ook de pausen, eerst aan de bisschoppelijke scholen en later aan de
universiteiten van met name Frankrijk en Italië.
Daarmee werden die scholen als het ware uit hun lokale rechtssfeer gelicht en
horig gemaakt aan God zelf en Zijn dienaren, de keizer, de paus. Die hadden daarmee
onderscheiden oogmerken. De wetenschap zou, in een metafoor die in die donkere
eeuwen veel gehanteerd werd, de wereld verlichten en haar bewoners tot
gehoorzaamheid aanzetten. In de universiteiten dachten de geestelijke en wereldlijke
heersers instrumenten te bezitten die de centrifugale krachten in kerk en staat - ketterse
doctrines, alternatieve machtsaanspraken - zouden weerstaan en transformeren in
eenheid van leer en stabiliteit van bestuur.
De stichtingsgronden zijn daarmee grosso modo gegeven, namelijk de behoeften
van een urbaniserende maatschappij en een zich ontwikkelende kerkelijke en
wereldlijke bureaucratie aan de ene kant, en het toenemende zelfbesef en de behoefte
aan autonomie van een culturele elite aan de andere kant. Ook het karakter van de
universiteit als studium generale, als een instelling van onderwijs die haar status
ontleende aan de hoogste autoriteit en de doctores ervan het recht gaf in de hele
christenheid les te geven was daarmee een feit.
De universiteit was overigens niet de enige ‘universitas’ in de Middeleeuwen.
Universitas betekende zoiets als ‘geheel’. De ‘nationes’ bijvoorbeeld waren
‘universitates’, en Bologna bestond als zodanig uit de universitas citramontanorum
en de universitas ultramontanorum, afhankelijk van de kant van de Alpen waarvan
de oorspronkelijke studenten afkomstig waren. Tegelijkertijd ontstonden er in Bologna
verbanden als de universitas legistarum en de universitas artistarum et medicorum,
van de studenten dus (en elders docenten) van een bepaald vak. Daarmee was een
van de belangrijkste organisatievormen van de universiteit, de faculteit, gegeven.
Facultas betekende gewoon ‘onderwerp van studie’ of ‘discipline’, maar
halverwege de dertiende eeuw ging ook de organisatie waarbinnen die discipline
gedoceerd werd zo heten. Het model dat vooral voor de noordelijke helft van Europa
maatgevend werd en dat in Parijs zijn oorsprong vond, is dat van een lagere faculteit
van de inleidende wetenschappen, de artes geheten, en van drie hogere faculteiten,
die van rechten, medicijnen en theologie. Dat was een duidelijk hiërarchisch model,
waarbij de theologie de top van het geheel vormde, de moeder van alle wetenschappen,
de discipline tot welke alle andere vormen van kennis in een verhouding van ‘ancilla’
(dienstmaagd) stonden.
De omvang van het middeleeuwse universitaire curriculum lag daarmee
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vast. Lang niet alle universiteiten boden de hele cursus aan, er waren universiteiten
met duidelijke specialiteiten, zoals Parijs voor theologie, Orléans voor rechten. Maar
de lijst van vakken, die met de artes begon en uitliep in de theologie, pretendeerde
wel het door de Oudheid gewaarmerkte en door de kerkvaders en latere auteurs
gecanoniseerd geheel te zijn van wijsheid en wetenschap. De afwezigheid van
bepaalde vakken is daarbij minstens zo opvallend als de aanwezigheid van andere.
Die artes waren de artes liberales, de zeven vrije kunsten die de opleiding van de
beschaafde Romein hadden uitgemaakt. Ze waren verdeeld in het trivium en het
quadrivium. Het trivium bestond uit grammatica, rhetorica en dialectica,
respectievelijk de taalkunde, de kunst om te spreken en de kunst om te redeneren.
Uit de dialectiek ontwikkelden zich mettertijd de ‘drie filosofieën’, natuurfilosofie,
ethica en metafysica. Het quadrivium omvatte arithmetica, geometria, astronomia
en musica, de basis dus van de wis- en sterrenkunde.
Naast de theologie kende de universiteit nog twee andere ‘hoofdstudies’: rechten
en medicijnen. Het geneeskundig onderwijs was eigenlijk de enige ars mechanica
uit de lijst. Dat onderscheid tussen ‘artes liberales’ en ‘artes mechanicae’, vrije en
mechanische kunsten, is eveneens van middeleeuwse oorsprong. Het impliceerde
overigens geen rangorde. Een aantal beschouwers rekende de mechanische kunsten,
waaronder bepaalde manufacturen en agrarische vaardigheden, gewoon tot de
filosofie. Toch drongen ze niet door tot het universitaire curriculum. Voorwaarde
daartoe was waarschijnlijk, naast het ontbreken van gildenbeperkingen en het
voorhanden zijn van een theoretisch kader. Zo'n kader - voor de medicijnen was dat
de natuurfilosofie van Aristoteles, voor de rechten het Romeins recht - gaf aan de
praktische toepasbaarheid en lucrativiteit ervan het aureool van academisch niveau
en algemeen nut.
Een ander wezenlijk onderdeel van de universitaire organisatie werden de colleges,
zoals Parijs in Sorbonne (1257) en Harcourt (1280) kende, Oxford in Merton (1263)
en Balliol (1261), en Cambridge in Peterhouse (1284). Ze waren er in soorten en
maten, voor clerici en leken, bescheiden en onder streng toezicht zoals de meeste
Parijse, of van wereldser en onafhankelijker aard, zoals in Engeland gebruikelijk
was. Sommige verschaften alleen onderkomen, logies voor arme studenten, andere
verstrekten de meest uitgelezen omstandigheden voor studie. De belangrijkste
daaronder groeiden uit tot colleges met een eigen studieprogramma en intellectueel
leven.
Voorwaarden en vorm ten spijt zou de middeleeuwse universiteit niet de massieve
identiteit en het onmiskenbare belang gehad hebben als niet een van de grootste
geesten er zijn levensadem in geblazen had. Wie de middeleeuwse universiteit beziet,
ziet de voortdurende ontdekking, adaptatie en interpretatie van in hoofdzaak één
denker. Wie het over de middeleeuwse universiteit heeft, heeft het over Aristoteles.
En met Aristoteles werden andere Griekse en Arabische grootmeesters aan Europa
voorgesteld: Euclides en Ptolemaeus, Hippocrates en Galenus, Avicenna en Averroës.

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

26
In een indrukwekkende aanpassing - van methodische aard zoals de ordening van
de dogmatiek of de harmonisering daarvan met het wetenschappelijk wereldbeeld
van de kerk - schiep de universiteit zich, met Aristoteles als ruggengraat, een
scholastieke pedagogiek, die drie kenmerken bezat, een classificatie, een hiërarchie
en een methode. De classificatie behelsde een vast aantal disciplines, de hiërarchie
een onderlinge waardering van faculteiten. Die hiërarchie werd bepaald door criteria
als religieus karakter, sociaal nut en intellectuele waardigheid. Dat gaf blijvende stof
voor discussie, maar liet onverlet dat voet en apex onveranderlijk aan artes en
theologie toebedeeld werden.
Per faculteit bestond er een welomschreven lijst van gezaghebbende teksten om
de wetenschappen te behandelen. Voor het trivium, ook wel ‘artes sermocinales’
geheten, de kunsten van het gesproken woord, waren dat voor de grammatica een
inleiding in het lezen en schrijven van het Latijn (bijvoorbeeld het in vers gebrachte
Doctrinale van Alexander van Villedieu), voor de logica een compendium als dat
van Petrus Hispanus - Summulae logicales, dat de logica van Aristoteles gaf en
samenvattingen van de middeleeuwse ‘moderne’ logica - en voor de retorica Cicero
(Retorica) en Quintilianus (Institutio oratoria). Wat het quadrivium betreft: muziekleer
en rekenkunde werden gedomineerd door Boëthius (De institutione musica en De
institutione arithmetica), Euclides beheerste de meetkunde, Sacrobosco's samenvatting
van Ptolemaeus de astronomie.
De hoofdbron van de rechtenstudie was de Codex Justiniani, aangevuld met een
gezaghebbende verzameling verklarende opmerkingen daarbij, bijvoorbeeld die van
Accursius, die het hele corpus iuris van meer dan 96.000 glossen voorzien had.
Daarnaast het Decretum van Gratianus, dat het canoniek (kerkelijk) recht bevatte.
Het medisch onderwijs baseerde zich hoofdzakelijk op traktaten van Hippocrates en
Galenus en uittreksels daaruit, zoals de veelgebruikte Articella uit Salerno. Ook de
Materies medica van Dioscurides en de Canon van Avicenna werden gebruikt.
Wat de methode betreft, die werd bepaald door de dominante pedagogische vormen
van de ‘lectio’ en de ‘disputatio’. De lectio bestond meestal uit het voorlezen van
een stuk tekst uit de voorgeschreven autoriteit, of een snelle parafrase ervan, met
daarbij de verklaring. Die verklaring kende drie fasen, de letterlijke verklaring (de
‘littera’), de inhoud (‘sensus’) en de diepere betekenis (‘sententia’). De kern van de
tekst was het probleem dat erin aan de orde gesteld werd, de ‘quaestio’. Die quaestio
werd meestal in de vorm van een vraag gegoten (of... of, ‘utrum... an’) en was vooral
bedoeld om de student te verwarren en tot eigen activiteit te prikkelen. En zo groeide
de quaestio uit tot de disputatio, een discussie over een bepaald onderwerp.
De disputatie werd daarmee de tweede pijler van het middeleeuwse universitaire
onderwijs. De docent organiseerde in het kader van zijn college en op een daartoe
bestemde dag een openbaar debat over een controversiële kwestie. Hij leidde zelf
het probleem in en gaf in het kort zijn mening daarover. Zijn
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eigen studenten waren verplicht aanwezig te zijn, die van de overige docenten of
faculteiten mochten dat. De leiding was in handen van de docent, en een van de
(gevorderde) studenten werd aangewezen als ‘respondens’, maar alle andere mochten
aan het debat deelnemen. De discussie diende plaats te vinden volgens de regels van
de aristotelische logica. Na een kleine Poolse landdag gaf de docent ten slotte de
conclusie, de ‘determinatio magistralis’.
Deze methode beklemtoonde de centrale rol die grammatica en dialectica in de
vooropleiding vervulden. Ze bewerkte ook de cruciale functie van het gesproken
woord, van het twistgesprek vooral. Een derde kenmerk was de grote betekenis die
gehecht werd aan de herhaling, aan de geheugentraining. Gevolg daarvan was de
lange duur van de studie, tot twaalf of vijftien jaar zelfs, en de nauwe band tussen
docent en student, die ook het gezamenlijk wonen en het gezamenlijk veranderen
van universiteit kon omvatten.
De disputaties maakten tevens deel uit van het parcours dat de student moest
afleggen als hij een graad wenste te behalen. Alleen een kleine minderheid wilde dat
of kon het zich veroorloven. De middeleeuwse universiteit kende een aantal graden,
waarvan de bekendste die van baccalarius was. Het examen ervoor heette
‘determinatio’ en daarna was men bevoegd om als assistent van de professor college
te geven. Hogere bevoegdheid gaf het licentiaat. Moraal en studieparcours van de
kandidaat werden nagezien en vervolgens werd hij door een jury van docenten aan
een streng onderzoek onderworpen, de ‘disputatio pro gradu’, op basis van een thema
dat de kandidaat de avond ervoor of de ochtend zelf bij loting toegewezen kreeg.
De hoogste graad was het doctoraat. Om dat te behalen was een duur examen
nodig, de zogeheten ‘inceptio’, een plechtigheid met veel redevoeringen waarbij de
kandidaat de tekenen van zijn waardigheid ontving - baret, handschoenen, boek - en
waarna hij zijn eerste publieke disputatie leidde of een redevoering hield. Wie het
doctoraat behaalde, verkreeg de ‘licentia ubique docendi’, mocht in de hele
christenheid doceren.
De universiteit - afhankelijk van de klemtoon op vorm of inhoud sprak men van
universitas magistrorum et scholarum, het geheel van docenten en studenten, of
universitas studii, het geheel van disciplines - zou zich tot een van meest kenmerkende
en succesvolle instellingen van de Middeleeuwen ontwikkelen. Ze was vooral een
maatschappelijk bindmiddel. Het ‘studium’ vormde een uiteindelijk onmisbaar
trait-d'union tussen ‘sacerdotum’ en ‘regnum’, tussen geestelijke en politieke macht.
En door de crises die de veertiende eeuw kende - pest, pauperisme, schisma en oorlog
- keek een ontwortelde maatschappij met gretige ogen naar de stabiliteit en de vrede
die de universiteit beloofde.
Van de drie mogelijkheden die het leven bood, het lichamelijke en persoonlijke,
het burgerlijke en politieke en het spirituele en kerkelijke, leek de universiteit de
volledige belichaming. Ze bood ‘pecunia et laus’ (salaris en eer) aan het individu,
orde en vrede aan de staat en autoriteit en rust aan de kerk. In alle gevallen beloofde
ze een ‘reformatio in melius’, een verbetering ten goede, in alle gevallen slechts
stapsgewijs.

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

28
Ze bood vooral vrijheid en de manier om daarmee om te gaan. Het middeleeuwse
vrijheidsbegrip kent vele vormen. Het was zowel ‘vrijheid van’ als ‘vrijheid tot’, om
met Isaiah Berlin te spreken. Het kon privileges betreffen, ‘immuniteiten’,
vrijstellingen van bepaalde belastingen of verplichte diensten. Het omvatte ook het
recht op persoonlijke en geestelijke autonomie, van ‘liberum arbitrium’, vrije
wilsbeschikking. Maar een wezenlijk element van dat vrijheidsbegrip was steeds het
relatieve karakter, de omschrijving ervan met behulp van dienstbaarheid en
zelfbeperking.
Het succes van de middeleeuwse universiteit valt af te meten aan de nieuwe
stichtingen die op Bologna, Parijs en Oxford volgden. Aanvankelijk was de frequentie
waarmee nieuwe universiteiten in het leven geroepen werden, laag - rond 1300 kende
Europa en dan nog vooral Zuid-Europa, niet meer dan zo'n dertien instellingen die
die naam verdienden - en pas in de veertiende eeuw, vooral na het Grote Schisma
van 1378, dat de vorming van nationale staten en van nationale kerken versnelde,
nam het tempo toe. Rond 1500 kende Europa tussen de zestig en zeventig
universiteiten, waaronder vele in Frankrijk, in Duitsland, en zelfs enkele in Schotland
en Scandinavië.
De studenten stroomden toe, van heinde en verre. Parijs kende rond 1400 minstens
vierduizend studenten, van wie driekwart in de artes. De andere grote universiteiten,
zoals Toulouse, Avignon, Oxford en Praag, zullen ieder ongeveer tussen de
vijftienhonderd en tweeduizend studenten geteld hebben en de meeste kleine
universiteiten niet meer dan enkele honderden, maar bij elkaar leverde dat
indrukwekkende aantallen op. Voor Duitsland, waar de bronnen dit soort onderzoek
toestaan, werd berekend dat tussen 1385 en 1500 om en nabij 250.000 studenten een
universiteit bezochten.
Een van de opvallende kenmerken van studenten en geleerden in de Middeleeuwen
was hun grote mobiliteit. Het was een tijd die stabilitas loci (honkvastheid) preekte,
maar de reislust praktiseerde. De Italiaanse universiteiten en Parijs trokken stromen
studenten uit Noord- en Centraal-Europa. Die studenten richtten er hun colleges en
clubhuizen in en schiepen er de specifiek internationale sfeer van een Quartier Latin,
waarin nationale vooroordelen - de dronken Engelsen, de verwijfde Fransen, de grove
Duitsers, de onbetrouwbare Italianen - gelijk opgingen met een gemeenschappelijke
afkeer voor de lokale bevolking.

De nieuwe academie
In de zestiende en zeventiende eeuw nam het aantal universiteiten verder toe. Tussen
1500 en 1550 werden er zesentwintig, in de halve eeuw erna zelfs zevenenveertig
opgericht. Daarna nam het tempo af: vierentwintig in de eerste helft van de
zeventiende eeuw, twaalf in de tweede. Ze maakten daarmee deel uit van de
economische, politieke en religieuze crises, die Europa in de tweede helft van de
zestiende eeuw te verwerken kreeg. Zo waren de nieuwe univer-
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siteiten van de eerste helft van de zestiende eeuw nog hoofdzakelijk Zuid-Europees,
met Wittenberg (1502) als een van de weinige, maar veelzeggende uitzonderingen.
Ook de eerste niet-katholieke universiteiten verschenen in die tijd: Marburg in 1527,
Königsberg in 1544.
In de tweede helft van de zestiende eeuw verplaatst niet alleen het economische,
maar ook het culturele gewicht van Europa zich naar het noorden en maakt het
universitaire succes zich meer en meer daar zichtbaar, in de hervormde universiteiten
van Jena (1557) en Genève (1559), Helmstedt (1575) en Leiden (1575). En in de
zeventiende eeuw zijn het bijna alleen de Nederlanden en Duitsland - dat laatste ook
met een reeks van contrareformatorische instellingen op het grensvlak van de strijd,
Oostenrijk, Beieren, Rijnland - waar de universiteit postvatte.
Kenmerkend voor deze periode is ook de verandering van de vorm en de functie
van de universiteit. De universiteit zoals de Middeleeuwen die kenden was een
wellicht wat chaotisch maar herkenbaar verschijnsel. Zij was in het leven geroepen
of erkend door paus of keizer, en kon de hele onderwijscyclus omvatten voor de hele
christenheid, van leren lezen en schrijven tot en met de meest geleerde kennis Gods
en het recht om die kennis overal te doceren of toe te passen. Maar met het
uiteenvallen van de christenheid in afzonderlijke kerken en natiestaten verbrokkelde
het onderwijs in een netwerk van universiteiten met welomschreven regionale
reikwijdte en religieuze strekking. En met de nieuwe onderwijsopvattingen zoals die
sinds de vijftiende eeuw gemeengoed waren, viel ook de universiteit uiteen in een
variëteit van scholen.
Alleen al in de naam kwam dat tot uitdrukking. Menige nieuwe universiteit noemde
zich voortaan ‘academie’, te beginnen met de Academia Vitebergensis, en gaf daarmee
aan de inspiratie eerder aan de verre Oudheid dan de nabije Middeleeuwen te ontlenen.
De verwarring die daarmee ontstond met instellingen van een ander soort bijvoorbeeld Ritterakademien, die een lager, gespecialiseerder onderwijs verschaften
- werd alleen maar groter door het gebruik van de naam ‘college’ - Trinity College
te Dublin (1592) bijvoorbeeld - in plaats van ‘universiteit’.
Van groter belang dan de terminologie was het feit dat er allengs een secundaire
sector van onderwijs ontstond, een netwerk van Latijnse scholen, en, van hoger maar
vergelijkbaar gehalte, van Hochschulen, gymnasia, illustere scholen, waarvan
sommige op zichzelf stonden, andere nauw verbonden waren aan een naburige
universiteit. Het waren instellingen die vaak door een lokale overheid in het leven
geroepen waren, geen universitaire status nastreefden, bijvoorbeeld ook geen graden
verschaften, maar eerder de algemene cultuur boden, die nodig was voor het
functioneren als lid van een elite.
Samen met de universiteiten, die lang niet altijd alle faculteiten omvatten, vormden
deze algemeen vormende instellingen - vaak niet meer dan een aantal losse leerstoelen,
dat in het leven geroepen was ten behoeve van grote geleerden of een in de
belangstelling staand specialisme - de kweekplaats van een regionale of landelijke
elite, het ‘gymnasium ecclesiae ac reipublicae’, zo-
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als het wel genoemd werd. En wat dat kerkelijke aspect betreft: naast dit systeem
schiep de religieuze strijd een veelheid van jezuïetenscholen en protestantse colleges,
die een vaak volledige artes-opleiding combineerden met de theologische training
waaraan de regionale kerk behoefte had.
De universitaire autonomie, die manoeuvreerruimte tussen lokale en universele
overheden, behoorde daarmee meer en meer tot het verleden. Statuten van
universiteiten werden een zaak van de overheid, die bepaalde wie onder welke
voorwaarden als student ingeschreven werd, hoe het curriculum eruitzag en door
welke docenten het onderwezen werd. Religieuze orthodoxie en politieke horigheid
van student en docent werden regel, tolerantie en onafhankelijkheid uitzondering.
Op leven en leer werd toegezien door van overheidswege aangestelde curatoria.
De toeloop van studenten was er niet minder om. In Noord-Europa, in de periode
van de tweede helft van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw,
deed zich dan ook te midden van die andere revoluties een echte ‘onderwijsrevolutie’
voor, een revolutie die tweeënhalf procent van de jeugd aan de universiteit bracht,
een gemiddelde dat pas weer aan het eind van de negentiende eeuw gehaald werd.
En met de aantallen nam ook de mobiliteit toe, lokaal en sociaal. Niet zozeer
noodzaak, als wel humanistische theorie bracht een menigte aan studenten ertoe een
‘iter italicum’ te ondernemen, een reis naar de bronnen van de klassieke cultuur, of
een ‘peregrinatio academica’ te maken, een academische reis die een aantal
universiteiten aandeed. Die studentenmigratie werd nog aangewakkerd door de
religieuze verdeeldheid van Europa, of dat nu gebeurde door het actief werven van
protestantse (Wittenberg, Heidelberg, Genève) en katholieke (Parijs, Leuven, Wenen,
Keulen) universiteiten of juist door een nadrukkelijk tolerante houding van
universiteiten als die van Padua en Siena, Orléans en Montpellier, Leiden en de
andere Nederlandse universiteiten.
Ook de sociale samenstelling van de studentenpopulatie onderging verandering.
Hadden de middeleeuwse studia uit een zeer brede laag gerekruteerd, met veel ‘arme’
studenten (‘pauperes’), zeker aan de noordelijke universiteiten trad in de loop van
de zestiende eeuw een zekere aristocratisering van de studie in, met een duurdere
levenswijze en stijgende studiekosten. De adel en vooral ook de hogere burgerij
stroomden toe. Voor de eerste ging de universiteit een vanzelfsprekend onderdeel
van de vorming uitmaken, voor de tweede bood ze in toenemende mate een opleiding
die via een graad toegang tot een lucratief beroep verschafte.
Toch bestond er in de zestiende en vroege zeventiende eeuw niet een directe relatie
tussen de graad en een bepaalde beroepskeuze. De promotie was eerder een soort
sociaal signaal, zoals de academische reis dat was, en de relaties die men legde, het
huwelijk dat men aanging. De universiteit was onderdeel van een systeem dat de
combinatie van een veelheid van vakken en het wisselen van discipline bood en een
zekere, zij het vaak geringe, sociale stijging mogelijk maakte.
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Veranderingen in het curriculum maakten eveneens onderdeel uit van die
onderwijsrevolutie. Aan de universiteiten vond een debat plaats tussen twee
denkrichtingen met een nogal verschillende kijk op het intellectuele leven en op de
rol daarin van de universiteit. De eerste was de scholastiek en de tweede, het
humanisme, zette zich daar voor de duidelijkheid vaak tegen af. De scholastici heetten
aan Aristoteles verslaafd te zijn, zich te bedienen van barbaars Latijn en nutteloze
logica. Humanisten kregen vervolgens een oppervlakkig estheticisme aangewreven,
en een bewondering voor de Oudheid die niet van heidendom te onderscheiden was.

Het humanisme
Misschien was het meest essentiële dat scholastici en humanisten uit elkaar hield,
het gevoel hetzij aan het eind der tijden dan wel aan het begin van een nieuwe tijd
te staan. Bijgevolg gaven zij een verschillend antwoord op de wezenlijke vraag naar
religieuze en intellectuele zekerheid. De manier waarop die vraag beantwoord werd
- om het een beetje te duidelijk te stellen: van God uit en via de rede naar beneden,
of van de mens uit en via de zintuigen naar boven - bepaalde aan welk kamp men
zijn aanhankelijkheid schonk.
Uitgangspunt van de humanisten was de mens, of liever, de ‘studia humanitatis’,
de studie van de mens als taalgebruiker, de studie van de schone letteren in haar
meest begenadigde verschijning, die van het zuivere Latijn. Het waren de humanisten
die de oude artes sermocinales van de vooropleiding omsmeedden tot een leerschool
voor het leven. Het was een leerschool waarin het nut centraal stond, voor een beter
begrip van de bijbel tot een beter beheer van staat en maatschappij, van een praktische
vroomheid tot een betere voorbereiding op het publieke leven.
Deze opvattingen kregen hun eigen vaart tegen de achtergrond van een aantal
‘grote’ historische gebeurtenissen, zoals de val van Constantinopel (1453), de
ontdekking van Amerika (1492) en de uitvinding van drukpers en telescoop. Het
eerste bracht geleerden naar Europa die het ontluikende besef van de rijkdom van
Griekse taal en cultuur omzetten in een nieuwe discipline, de Griekse filologie, die
zich opmaakte de universiteit te veroveren. Het bracht Europa in het bezit van een
aantal met Aristoteles rivaliserende denkrichtingen, zoals atomisme en platonisme,
stoïcisme en epicurisme.
Via de ontdekkingsreizen werd Europa voorgesteld aan een totaal nieuwe wereld,
met nieuwe mensen en culturen, nieuwe flora en fauna, en het zou zich met grote
hartstocht overgeven aan het verzamelen van voorbeelden daarvan. De geografie
werd een universitaire discipline, het aanleggen van rariteitenverzamelingen, en van
thesauri van dierlijk en plantenmateriaal kreeg grote bijval. En was er voor tuinen
of kabinetten geen geld of grond beschikbaar, dan was er nog altijd het boek en de
bibliotheek, waarin het theater van de natuur tentoongesteld werd.
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Zelden werd een vruchtbaarder pact gesloten dan dat tussen humanist en boek.
Aanvankelijk was de brief de motor van de kleine humanistische internationale en
de retorica de olie die deze op een gestileerde vriendschap gebaseerde cultuur mogelijk
maakte. Het boek breidde de schaal waarop die werkte uit en vergrootte de invloed
ervan ingrijpend. Het boek zou ook gevolgen hebben voor het universitaire onderwijs
en zou de dominantie van het gesproken woord in belangrijke mate nuanceren.
Alternatieve opvattingen en nieuwe ideeën zouden een snellere omlooptijd krijgen,
het intellectuele debat een bereik dat daarvoor ongekend was.
Zoals de scholastiek de vrijheid dacht in gebondenheid, zo dacht de humanist het
nieuwe bij voorkeur als iets ouds. Ondanks hun hang naar het ongekende en nooit
geziene hadden de humanisten niet de ambitie een nieuw wereldbeeld te construeren.
Ze baseerden zich hoofdzakelijk op het oude trivium en hun houding was erop gericht
om al dat vreemde en nieuwe, dat in veel gevallen zo strijdig leek met het wereldbeeld
dat voorhanden was, te ‘normaliseren’. Dat wereldbeeld was en bleef het aristotelische,
en als de humanisten al iets vernieuwden, dan was het Aristoteles zelf. Ze diepten
verloren gegane werken van Aristoteles uit de bibliotheken op en gaven die samen
met gezaghebbende commentaren in boekvorm uit.
De humanistische wetenschap had een bij uitstek ‘bookish’ karakter. Ondanks hun
honger naar het concrete en tastbare bestond er voor de humanisten in wezen geen
verschil tussen kijken en lezen, tussen de dingen en de woorden. En als die dingen
geen artefacta waren maar in de natuur voorkwamen vormden ze samen het boek
der natuur, dat gelezen kon worden, beschouwd kon worden als een tekst. De wereld
had zijn grammatica, en kennis was syntaxis: beschrijving resulteerde in definitie,
definitie in orde en orde in kennis.
Zo kan het humanisme beschouwd worden als de poging het aristotelische denken
aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Veel van wat de humanisten op ethisch
of logisch gebied te berde brachten sloot direct aan bij Aristoteles zelf. Veel van wat
de alternatieve denkrichtingen van stoïcisme en epicurisme voorstonden,
veronderstelde Aristoteles. En zo bleef ‘il maestro di color che sanno’, om met Dante
te spreken, de meester van hen die weten, van de veertiende tot de zeventiende eeuw
dezelfde.
Wat ook gelijk bleef, was de taal. Samen met de kerk zou de universiteit het grote
bolwerk van het Latijn blijken. Tot in de achttiende eeuw zou het Latijn de
geleerdentaal bij uitstek zijn. Ook al rukten de landstalen vanaf het begin van de
zeventiende eeuw onverbiddelijk op, het academische boek bleef een Latijns boek.
Beroemde in de landstaal geschreven boeken, van Galilei, Boyle, Descartes - in de
Republiek is de Bijbel der Natuure van Swammerdam een goed voorbeeld - kregen
eerst in hun Latijnse vertaling hun grote internationale invloed.
Als de humanisten een vernieuwing bewerkstelligden, dan was het een educatieve.
Juist op het gebied van het onderwijs oefenden de humanisten, pedagogen bij uitstek,
grote invloed uit. Met name via de Parijse colleges, die
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aan het eind van de vijftiende eeuw onder humanistische invloed een combinatie van
leefregel en opvoeding, discipline en onderwijs ontwikkelden, verspreidde hun
gedachtegoed zich over een belangrijk deel van Europa.
Een aantal elementen eruit week nadrukkelijk af van het onderwijs dat de
middeleeuwse universiteit had gekenmerkt. Het eerste was de disciplinering van de
studenten. Tot in detail greep het college in op de leefwijze van de student. Bij
admissie werd het niveau van zijn vorderingen gecontroleerd, en via een eed werd
instemming met de statuten en gehoorzaamheid aan de leiding afgedwongen.
Van niet minder belang was het propedeutische letterenonderwijs dat deze colleges
invoerden. Hier was het dat grammatica en retorica naar humanistisch recept de
logica en dialectiek gingen verdringen. En naast het Latijn veroverden ook het Grieks
en de oosterse talen, het Hebreeuws, Aramees, Arabisch, een plaats in het curriculum.
Ook ‘poetica’, ‘historia’ en ‘philosophia moralis’ gingen daarvan deel uitmaken. Het
impliceerde dat de artes een eigen waardigheid kregen en van ‘voorbereidende’
functie bijna op het niveau van de andere faculteiten getild werden.

Eindnoten:
1 Zie: Boehm, ‘Libertas scholastica’; Buck, ‘Die “Studia Humanitatis”’; Grafton en Jardine, From
Humanism to Humanities; Grundmann, ‘Sacerdotum-Regnum-Studium’; Oberman, ‘The Shape
of Late Medieval Thought’; De Ridder-Symoens, A History of the University; Rummel, The
Humanist-Scolastic Debate; Waquet, Le latin ou l'empire.
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3 Ideeën
Gezond verstand en discipline
Op het moment dat de Leidse universiteit in het leven geroepen werd, lag het Europa
van paus en keizer in duigen. Maar niet alleen de politieke en religieuze eenheid was
zoek, een heel wereldbeeld kwam onder grote spanning te staan. Dat wereldbeeld
was het aristotelische, en het probleem was dat de overzichtelijke wereld en de
geordende kosmos die daarin afgebeeld werden, niet meer overeenkwamen met de
ervaring. De ervaring leerde dat de wereld groter en de kosmos ingewikkelder was.
De reactie daarop was tweeledig.1
Men hield nog steeds vast aan Aristoteles, maar minder als het laatste woordin de
wetenschap. Natuurlijk waren er nog geleerden die met de krampachtigheid van de
devoot weigerden een duimbreed van de Heilige Schrift te wijken. Maar vaker werd
het denken van Aristoteles gebruikt als een voorbeeld van redeneren. Voor het
merendeel van de geleerden van de zestiende en zeventiende eeuw bood Aristoteles
een filosofisch raamwerk, een onderkomen voor feiten en verklaringen die er in
strikte zin niet in pasten of er zelfs mee in strijd waren.
In het verlengde daarvan zou men de wetenschap van de zestiende en zeventiende
eeuw kunnen beschrijven als het verzamelen van uitzonderlijke zaken, van dingen
die niet zo gemakkelijk verklaarbaar waren of die aan het denken zetten, van zaken
die de aandacht trokken of de verwondering opwekten. Wat treffend was, opmerkelijk
- of het nu een woord of een ding was, een citaat of een voorwerp -, het werd
opgetekend en verzameld met de nijverheid van een dwaze bij en in de hoop op hoger
honing.
De eerste behoefte die zich bij dat verzamelen aandiende, was orde, het vinden
van een nieuwverband. Er zijn weinig woorden in het zestiende-en
zeventiende-eeuwse wetenschappelijke taalgebruik die zo vaak voorkomen als
‘methode’, ‘weg’, ‘manier’. Tegelijk met die methode moest vastgesteld worden
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hoe die het best onderwezen en toegepast kon worden. Tussen geleerdheid en
onderwijs, en tussen geleerdheid en nut, bestond een verband dat men niet direct
genoeg kan leggen. En uiteindelijk moest dat alles niet alleen leiden tot een beter
begrip, maar ook tot een betere mens. Alles wees naar een moraal, alles had een
religieus oogmerk.

Aristoteles
Het verzamelde werk van Aristoteles is door Andronicus van Rhodos in de eerste
eeuw voor Christus uitgegeven en naar het schijnt is wat daar van overgeleverd werd,
hoofdzakelijk bedoeld geweest voor schoolgebruik of gericht tot collega's.
‘Collegeaantekeningen’ zijn ze wel genoemd, ‘werknotities’, geen gepolijste teksten
die bedoeld waren voor uitgave. Wat er rest, en het is slechts een selectie, is weinig
meer dan ‘work in progress’ van een denker voor wie lesgeven en denken (en
wandelen) niet van elkaar te onderscheiden waren. Het werk van Aristoteles is niet
een systematische constructie, maar een machtige verzameling van merkwaardige
feiten en intrigerende problemen. Die problemen worden van alle kanten bekeken,
op verschillende manieren ontrafeld, van uiteenlopende oplossingen voorzien.
Van zijn meest oorspronkelijke bijdrage tot het denken, zijn logica, via fysica en
metafysica, de leer van de ziel en de zeden, tot en met de politica en poëtica, was
Aristoteles een aards denker, iemand die het beoogde in het verlengde van het
bestaande dacht, iemand die met hartstocht de distantie zocht en de extremen aftastte
om het midden te vinden.
Het resulteerde in een reeks van noties, origineel of geleend, die een enorme
invloed zouden uitoefenen op het denken in later tijden. Het onderscheid tussen
logica en dialectica, dat wil zeggen tussen demonstratief (zeker) bewijs en dialectische
(waarschijnlijke) redenering, is er één van. Het onderscheid tussen deductie (van
algemeen naar bijzonder) en inductie (van bijzonder naar algemeen) een tweede.
Men zou er het beginsel in kunnen zien van twee tradities, de mathematische en de
empirische, een grondvorm die zijn eenheid tot in de zeventiende eeuw behield om
daarna, in de anti-aristotelische systemen van Bacon en Descartes, uit elkaar gehaald
te worden.
Het was het begin van een reeks denkfiguren, ook wel syllogismen genoemd (men
kent ze, van Socrates die een mens is, tot Socrates die sterfelijk is), met allerhande
premissen, die de analyse van elke denkbare uitspraak beoogden. Het vooronderstelde
een systeem van definities en categorieën, waarmee de hele werkelijkheid als het
ware in taal afgebeeld kon worden.
De tegenhanger van de logica, de dialectica, behelsde een systeem van
argumentatieve regels, ‘topoi’ genaamd, ‘plaatsen’ - waarschijnlijk naar het antieke
gebruik van het memoriseren van dingen door ze een echte ‘plek’, een kamer in een
gebouw, een laatje in een kast, te geven -, gecombineerd met een inventaris van wat
mensen naar omstandigheid en tijd acceptabel achten.
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Deze dialectica ging probleemloos over in de retorica, het toepassen van de dialectiek
in de politieke arena.
De logische werken van Aristoteles zijn het eerste grote deel van zijn werk. Ze
worden ook wel Organon genoemd, werktuig. Het zijn: Categoriae (over de
begrippen), De interpretatione (over het oordeel), Analytica priora (over de
redenering), Analytica posteriora (over het bewijs en de kennis van de beginselen),
Topica (over de waarschijnlijkheidsredenering). En ten slotte was er nog De sophisticis
elenchis (over de drogredenen), waarin Aristoteles redeneringen ontleedde van de
aard: wat je niet kwijt bent, heb je (wie toestemt, heeft ezelsoren).
Een tweede grote deel van het werk van Aristoteles werd gevormd door Physica
(over natuurfilosofie, gecombineerd met kleinere werken als De caelo, over de
hemellichamen), Historia animalium (over natuurlijke historie) en De anima (over
de ziel), in de indeling van Andronicus gevolgd door de Metaphysica, dat wat na de
fysica kwam. In deze werken ontvouwde Aristoteles zijn opvattingen over het wezen
der dingen en de verschijningsvormen ervan in de wereld, het onderscheid tussen
vorm en materie bijvoorbeeld, stenen en balken als materie en huis als vorm, en ook
het lichaam als materie en de ziel als vorm.
Voor Aristoteles viel de wereld uiteen in twee soorten dingen, natuurlijke en
artificiële. Het beste voorbeeld voor het eerste waren levende dingen, planten, dieren,
maar ook hemellichamen. Het verschil met het artificiële was er een van hiërarchie
en van oorzaak. Het natuurlijke was als zodanig primair ten opzichte van het
kunstmatige. Bovendien droeg het zijn eigen principe, het beginsel van groei,
beweging en rust in zich, terwijl artificiële dingen zo'n beginsel ontbeerden.
In het-behandelen van die principes onderscheidde Aristoteles vier oorzaken:
materieel (waar is het van gemaakt), formeel (hoe zit het in elkaar), efficiënt (wat is
de directe oorzaak) en finaal (wat is het doel). Hij maakte, met Empedocles, ook
onderscheid tussen vier elementen: aarde, vuur, lucht en water. Wat water in lucht
omzette, was de vervanging van het koude door het warme.
Elke verandering was daarmee een kwalitatieve, niet van geometrische grootheid
of kwantiteit. Om die verandering aanschouwelijk te maken bedacht Aristoteles een
elegante illustratie: tussen zijn en niet-zijn was er potentieel-zijn. In de verschillende
manieren waarop de materie vorm kreeg, was er sprake van een actualisering van
wat in potentie aanwezig was, van een overgang van potentie naar daad, van aanleg
naar voltooiing.
Dat kwalitatieve bepaalde ook zijn praktische filosofie, de ethica en de politica.
In de ethica ontwierp hij zijn befaamde doctrine van het gulden midden: elke deugd
als het midden van twee ondeugden. Een belangrijk deel van de ethica is gewijd aan
de manier waarop de irrationele elementen in de gevoelshuishouding beheerst konden
worden, niet door redenering, maar door oefening, door training over een lange
periode, bij voorkeur vanaf de vroegste
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jeugd. In een lofzang op de vriendschap, die volgens Aristoteles een zaak van
evenwicht tussen gevoel en belang was, schetste hij de positieve kant ervan.
Ook in de politica was hij op zoek naar het juiste midden. Hij vond die in de
stadstaat en in de regering van een gemengd regime, een soort van ‘middenklasse’
die oligarchische en democratische elementen in zich verenigde. Waar het
koningschap gemakkelijk perverteerde in tirannie en de democratie in de macht van
het gepeupel, was een mengvorm de meest natuurlijke oplossing, zoals de stadstaat
de meest natuurlijke omvang kende.
In het denken van Aristoteles stond het vormmotief centraal. Je zou het onderscheid
dat hij maakte tussen vorm en materie een religieus onderscheid kunnen noemen. In
de materie ligt de onwrikbare anangkè besloten, het duistere doodslot. In de vorm
daarentegen staan maat en harmonie centraal. In de samenhang van vorm en materie
neutraliseerde hij de noodlotsgedachte, verankerde hij de menselijke vrijheid.
Het aristotelische denken werd niet all een bepaald door het conflict tussen twee
religieuze opvattingen, maar ook door het conflict tussen religie en filosofie.
Aristoteles noemde de eerste filosofen ‘mensen die over de natuur spraken’. Hij
onderscheidde hen daarmee van hun voorgangers, ‘die over de goden spraken’. Hij
zette daarmee de filosoof tegenover de theoloog, de minnaar van de wijsheid tegenover
die van de mythe. Hij maakte daarmee onderscheid tussen natuur en gewoonte, tussen
rede en autoriteit.
Er bestond voor Aristoteles niet zoiets als één enkele wetenschap. Hij kende
verschillende soorten kennis en uiteenlopende disciplines, theoretische, praktische,
productieve, afhankelijk van het oogmerk. Wetenschap was in hoofdzaak een
eclectische bezigheid. De geleerde begon met uiteenzetten wat het geval scheen te
zijn. Na de moeilijkheden besproken te hebben probeerde hij de heersende opvattingen
over de kwestie te sauveren en als dat niet mogelijk was, dan de meest gezaghebbende.
‘Want,’ zei Aristoteles, ‘als we de problemen oplossen en de gezaghebbende meningen
intact laten, dan zullen we de zaak voldoende onderzocht hebben.’
De filosofie van Aristoteles had in haar gevoel voor evenwicht, van kennis en
kunde, van denken en doen, van nieuw en oud, het karakter van de bezigheid van de
doe-het-zelver, van de knutselaar. Aristoteles was een bricoleur, iemand die dacht
met wat hij aangereikt kreeg, voor wie denken een adaptieve activiteit was, aanpassing
aan wat voorhanden, aan wat actueel, aan wat bruikbaar was. Hij nodigde als het
ware uit tot een houding die Paulus aan de Thessalonicenzen adviseerde: ‘Beproeft
alle dingen; behoudt het goede.’

Aristotelica
Ook in de vijftiende en zestiende eeuw was Aristoteles de dominante denker van
Europa. Hoeveel antieke rivalen zich juist in deze tijd aandienden - Plato, Lucretius,
Seneca -, hoeveel alternatieve stromingen zich aanhang wisten te
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verwerven - (neo)platonisme, epicurisme, stoïcisme - geen van de denkers had de
actieradius van Aristoteles, geen van de systemen had de omvang van het
aristotelisme.
De aanhankelijkheid die Aristoteles in de Renaissance opriep, was
middelpuntvliedend. Cesare Cremonini (1552-1631), professor aan de befaamde
universiteit van Padua, zwoer bij het ‘ipse dixit’ van de Stagiriet en weigerde bijgevolg
door de telescoop van Galilei te kijken. Hij wist zo wel dat wat Galilei zag, niet kon
kloppen. Zijn voorganger Jacopo Zabarella (1533-1589), eveneens professor te Padua,
eveneens interpreet van de Meester, onderwees Aristoteles als de redelijkste aller
denkers, maar beschouwde de rede en niet Aristoteles als de hoogste beroepsinstantie.
Zabarella had grote invloed op Galilei en zelfs een verbitterde Galilei wist zich een
betere aristotelicus dan die menigte volgelingen die hun ogen niet boven de heilige
pagina konden tillen.
Zo bleef de invloed van Aristoteles in het denken van de zestiende en zeventiende
eeuw dominant, of het nu om humanisten of scholastici ging, letterkundigen of
natuurfilosofen, rooms-katholieken of aanhangers van de reformatie. Natuurlijk
waren er verschillen. Een humanist lette meer op de vorm en de vormende waarde,
een scholasticus meer op de filosofische inhoud. Een letterkundige voelde zich meer
aangetrokken tot de ‘vertaling’ van Aristoteles naar de eigen tijd, een natuurfilosoof
tot de adaptatie ervan aan een grote hoeveelheid nieuw ontdekte verschijnselen. Een
katholiek had meer behoefte aan de eenheid van dogma en denken, waar een protestant
de eenheid van het denken met de Schrift ter harte ging.
De overeenkomst was dat ze allemaal uitgingen van de nieuwe edities en
vertalingen die in de vijftiende en de zestiende eeuw door de humanisten geproduceerd
waren. Die productie kende drie niveaus. Het eerste en hoogste was de ‘Griekse’
Aristoteles - de uitgave in de oorspronkelijke taal door Manutius en anderen - en een
reeks van tweetalige edities, Grieks en Latijn, voorzien van commentaar. De
belangrijkste daarvan was de uitgave die door het Collegium Conimbricensis verzorgd
werd, een jezuïetencollege te Coimbra.
Daaronder bevond zich een breed spectrum van uitgaven voor verschillende
onderwijsdoelen, waarvan het commentaar en het compendium de belangrijkste
waren. In de universiteiten van Noord-Europa werd vaak directe lectuur van de tekst
van Aristoteles gecombineerd met een cursus, die specifieke onderdelen ervan in de
vorm van een schoolboek samenvatte. Een grote traditie van honderden compendia
was er het gevolg van. Daaronder bevond zich een amalgaam van elementaire
uitgaven, geschreven voor Latijnse scholieren, collecties van gezegden of citaten
voor wie zich ergens naar binnen wilde bluffen en de veel voorkomende tabulae,
boekjes die, als geheugensteun, de belangrijkste argumenten in de vorm van steeds
verfijnder onderverdelingen reproduceerden. Een samenvatting van de acht boeken
van de Physica in zes pagina's tabellen behoorde tot de mogelijkheden.
Het resultaat van deze even intense als divergente activiteit was een
geïnstitutionaliseerde eclectiek, het wezenskenmerk van de universiteit. Deze aris-
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totelische eclectiek had, zoals past, vele kenmerken, maar twee ervan zijn in dit
bestek van belang. Ten eerste zette die een traditie van oude teksten in een nieuw
gelid. Anderzijds incorporeerde het nieuwe verschijnselen in een oud verband.
Het aristotelische denken zelf was vanaf het begin doortrokken van een eclectische
desem. Aristoteles was een groot ontlener en verzoener. Zijn éerste leerlingen, zoals
Strato en Theophrastus, combineerden aanhankelijkheid aan de Meester met
leerstellingen of methoden die ze aan andere denkers ontleenden. In de late Oudheid
maakte de peripatetische school moeiteloos deel uit van een wijdverbreid syncretisme
en gingen leden ervan intellectuele connecties aan met platonismen van allerlei allooi.
Ook de lang als canoniek beschouwde interpretatie door Thomas van Aquino bevatte
meer neoplatoonse dan oorspronkelijke elementen.
Een tweede vorm van eclectiek werd vereist ten behoeve van de accommodatie
van nieuwe ontwikkelingen. De groei van de kennis, van nieuwe technieken en
methoden, stelde de onderzoeker voor de keus van een dramatische breuk of van een
groot assimilatievermogen. Het toevoegen van materiaal, waar al een zekere ordening
aanwezig was, zoals van fossielen en planten en optische en astronomische gegevens,
was nog tot daaraan toe, al vereiste dat laatste soms ook wel een oprekken van de
systematiek tot knappens toe. Maar ook de experimenten van Maignan met barometer
en vacuüm, die van Harvey met de menselijke fysiologie - de laatste uitmondend in
de befaamde ontdekking van de bloedsomloop - vonden plaats in aristotelische
omgeving.
De invoering van de wiskunde in het curriculum was ongetwijfeld nog belangrijker.
In de loop van de zestiende eeuwwerd de wiskunde een van de belangrijkste elementen
van het onderwijsprogramma van de jezuïeten. Het gebruik van met name wiskundige
astronomie, mechanica en fysica bij de behandeling van de natuurfilosofie van
Aristoteles, de overtuiging dat de wiskunde superieur was aan de dialectiek als
medium van redenering, gaf aan het oude peripatetische denken een nieuwe
spankracht.
Het geheel van wetenschappelijke vooronderstellingen dat op deze manier ontstond,
beperkte zich niet tot de filosofie of de natuurwetenschap, maar drong ook door tot
de andere disciplines van het universitaire curriculum. Ook daar bleef Aristoteles
het dogma, dat wil zeggen het algemeen aanvaarde uitgangspunt. Maar tegelijk met
een nieuwe Aristoteles kreeg de zestiende eeuw een nieuwe Hippocrates, een nieuwe
aanpak van het corpus iuris en een nieuwe manier om de bijbel uit te leggen
voorgeschoteld.

Het beginsel van de wetenschap
Eigenlijk kenden de medicijnen maar één autoriteit: Hippocrates, of liever de
hippocratische geschriften, het corpus teksten dat afkomstig zou zijn van een groep
medici van wie Hippocrates er één was en die rond de vierde eeuw voor
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Christus op het eiland Kos schoolhield. Naast Hippocrates steunde het curriculum
op Galenus, een filosoof en medicus uit het Pergamum van de tweede eeuw na
Christus, de auteur van een omvangrijk en veelvormig oeuvre. Maar Galenus was
vooral de grote systematicus, de interpreet van Hippocrates, die als zodanig zijn roem
verwierf.
Hippocrates zou de medische leermeester van de zestiende en zeventiende eeuw
zijn en dat had vier redenen. Ten eerste kwam met de vertaling van Calvus in 1525
en de uitgave van de Griekse versie door Manutius een jaar later een uitstekende
editie van zijn werk beschikbaar. Belangrijker was dat dit corpus een uiterst
bevredigend geheel van reflectie en praktijk vormde, waarin het aanzien van het
beroep en het daadwerkelijk handelen gefundeerd waren. Ten derde was het systeem,
van de aforismen en prognoses tot en met de specifieke traktaten over hoofdwonden,
gewrichten en wat niet al, zijn eigen didactiek. Het klom van algemeen en inleidend
op tot specifiek en toepasbaar en leek zo voor het onderwijs vervaardigd.
En het allerbelangrijkste was dat voor Hippocrates, evenals voor Aristoteles, wiens
filosofie veel hippocratische elementen bevatte, natuur en evenwicht, gezond verstand
en discipline centrale begrippen waren. Lichamelijke processen, gezondheid en ziekte
werden als natuurlijke fenomenen gezien. Begrip van de ziekte vooronderstelde
kennis van het hele lichaam en van de omgeving van het lichaam. Gezondheid en
ziekte waren een vorm van evenwicht of gebrek daaraan. De mens was onderworpen
aan fysieke krachten als elk ander ding in de orde van de kosmos. Maar door zijn
kennis, door het ontwikkelen van een gevoel voor maat en evenwicht nam hij, hoe
weinig ook, zijn lot in eigen hand.
Evenwicht werd in de hippocratische geschriften op twee manieren omschreven:
als een balans in de permanente beweging waarin het lichaam verkeerde of als de
staat waarin het lichaam van nature verkeerde tot iets van binnen of van buiten het
verstoorde. In principe was het een evenwicht van vloeistoffen, van sappen of
humeuren of hoe men het Griekse chymoi wil vertalen. Wat bij Empedocles als
element omschreven werd, aarde, water, lucht en vuur, corresponderend met de
eigenschappen koud, vochtig, heet en droog, kreeg bij Hippocrates de fysiologische
verbijzondering van slijm (koud-vochtig), bloed (vochtig-heet), gal (heet-droog) en
zwarte gal (droog-koud), corresponderend met de vier getijden van het jaar en met
de vier levensfasen van de mens.
Het resultaat was een systeem met grote verklarende kracht dat verkoudheid in de
winter toeschreef aan een teveel aan slijm, dat afgevoerd werd door het ophoesten
ervan, of in de zomer allerhande buikklachten door het lichaam bestreden zag door
het uitbraken van gal. De natuur herstelde zo het eigen evenwicht en de arts was
iemand die eigenlijk weinig meer deed dan daarbij behulpzaam zijn.
Het evenwicht van de sappen werd ook bevorderd door een goede levenswijze en
verstandige voeding en kon hersteld worden door dieet of het veranderen
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van omgeving. Een dergelijke profylaxe of diëtetiek vereiste een grote oplettendheid,
in de hippocratische geschriften neergelegd in een menigte aan observaties. Beweging
en rust, slapen en waken, eten en drinken, opname en afscheiding,
gemoedsbewegingen en geslacht - ze hadden een grote invloed op de sappen en
moesten in hun samenhang bestudeerd worden. Het resulteerde in de beschrijvingen
van een reeks van ziektegeschiedenissen, die verbonden werden met een subtiele
prognostica en een terughoudende behandelingswijze.
En in de aforismen kreeg die manier van behandelen de algemene geldigheid van
een tijdloos voorschrift. De bekendste, ‘het leven is kort, de kunst lang’, kende een
triomftocht langs ziekbed en salon, in levensles en literatuur. Maar ook andere kregen
een bijna allegorische zeggingskracht, werden universele uitspraken over het leven
zelf. Verandering diende zoveel mogelijk tegengegaan te worden en, waar die
onvermijdelijk was, vertraagd of geleidelijk gemaakt. Alles wat te veel of te abrupt
was, diende vermeden te worden. In feite ging elke overdaad tegen de natuur in. De
juiste maat, de weg van de natuur, dat was het methodisch adagium van de aforismen.
‘Maar beetje bij beetje, dat is de veilige weg.’
Het kernachtige, het bijna horoscopische karakter van de aforismen zorgde ervoor
dat ze ook buiten de medische wetenschap hun zeggingskracht behielden. ‘Hoe meer
voedsel gebracht in een ziek lichaam des te meer schade gedaan’ kon bij Plato een
educatieve betekenis krijgen. De vleeswording van de natuur werd in alle eenvoud
met de incarnatie in verband gebracht, zoals de identificatie van Jezus met een
heelmeester een grote geschiedenis kent.
De status die de hippocratische geschriften en de galenische dogmatiek zich in de
zestiende eeuw wisten te verwerven heeft op de beoefening van de rechtsgeleerdheid
grote invloed gehad. Ook daar vormde de zestiende eeuw een waterscheiding in het
nadenken over de verhouding tussen theorie en praktijk, rede en empirie, orde en
samenhang. En ook daar beschikte men over een reeks van geschriften die in een
vrijwel ideale opbouw de didactiek en de systematiek van de discipline deden
samenvallen.
Het corpus iuris civilis, dat op gezag van keizer Juistinianus in de zesde eeuw na
Christus bijeengebracht werd, was niet veel anders dan een verzameling verordeningen
(de codex) en een verzameling juridische geschriften (de digesten), en had dus bij
uitstek een casuïstisch karakter. Het ontbeerde daarmee de ‘transparante harmonie’,
die volgens de samenstellers het kenmerk ervan was. Door de methodische
belangstelling van de zestiende eeuw kwam er een beweging op gang die van de
‘casus’ naar de ‘principia’, van de gevallen naar de beginselen wilde komen. Met
behulp van heldere begrippen dienden bijzondere gevallen op algemene redeneringen,
individuele besluiten op generieke principes teruggevoerd te worden.
Een aanzet hiertoe was door Justinianus zelf gegeven. Die had commentaren
verboden, maar wel toegestaan dat de plaats en betekenis van de titels met korte
beschouwingen verhelderd werden. De methodische samenvatting van
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die beschouwingen noemde Justinianus ‘paratitla’. Daarnaast stond hij de zogenaamde
‘katapoda’-interpretatie toe, het ‘op de voet’, zo letterlijk mogelijk, maar kort en
duidelijk parafraseren van de afzonderlijke leges.
Die algemene principes zaten in zekere zin in het corpus iuris zelf, en wel in de
twee laatste titels uit de digesten, die bloemlezing uit de geschriften van Romeinse
juristen uit de klassieke periode. Deze titels, 50.16, ‘De verborum significatione’,
en 50.17, ‘De diversis regulis iuris antiqui’, waren door hun plaats aan het eind van
het belangrijkste deel van het corpus iuris en door hun specifieke karakter een bijna
natuurlijke inleiding tot de rechtsgeleerdheid. En sinds de zestiende eeuw, vanwege
de humanistische belangstelling voor de didactiek van het recht, werden ze ook als
zodanig naar voren geschoven en gingen ze de juridische propedeuse van de
universiteit bepalen.
De titel ‘De regulis’ was daarbij de belangrijkste. ‘De verborum’ was een
verzameling van 246 juridische opinies over de betekenis van bepaalde woorden en
uitdrukkingen, een in kernachtige zinnen vervatte handleiding bij de uitleg van
uitspraken. ‘De uitdrukking “behoren”,’ zo luidde de zevenendertigste, ‘slaat niet
op de rechter en de omvang van zijn uitspraak, maar op de waarheid.’
‘De regulis’ bestond uit 211 korte fragmenten uit antieke juridische geschriften
en bevatte een reeks van laconieke rechtsregels, bijvoorbeeld: niemand kan iemand
een groter recht geven dan hijzelf bezit, niemand kan verliezen wat hij niet bezit,
niemand hoort beter te worden van de schade van een ander. Het zijn algemene
maximen die de aangeklaagde in bescherming namen tegen de aanklager (net zoals
Hippocrates dat deed met de zieke tegen de arts) en die de status-quo zoveel mogelijk
handhaafden (net zoals Hippocrates tegen verandering was). ‘Bij bepalingen en
contracten volge men altijd wat er gedaan is en als niet duidelijk is wat er gedaan is,
volgen we de bestaande praktijk in de regio waarin de juridische handeling heeft
plaatsgevonden.’
Evenals in de hippocratische geschriften was het gezond verstand in ‘De regulis’
de leidraad voor het handelen. Waar onduidelijkheid bestond, diende men altijd de
minst ingewikkelde uitleg te volgen, zoals men bij twijfel de voorkeur diende te
geven aan de laagste straf en de mildere uitleg. En wat gezondheid was voor
Hippocrates, het natuurlijk evenwicht, vrijheid van pijn en ongemak, was ‘aequitas’
(billijkheid, onpartijdigheid) voor de schrijvers van de regulae.
Tegelijk met deze rechtsregels en onder dezelfde didactische aandrang kreeg het
enige systematische deel van het corpus iuris, de instituten van Justinianus, de
belangstelling van de juristen. Deze instituten waren het ‘leerboek’ van het recht, de
bakermat ervan, de ‘prima legum cunabula’. Op basis daarvan bouwde de zestiende
eeuw wat wel het ‘institutionele’ systeem genoemd is, een poging om orde en
systematiek aan te brengen in het Romeinse recht, niet alleen ten behoeve van de
uitleg, maar ook van de toepassing ervan.
Die instituten deelden het privaatrecht op twee belangrijke manieren in. Ten eerste
werd onderscheid gemaakt tussen natuurrecht, volkerenrecht en

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

43
burgerlijk recht. Ten tweede werd gesteld dat al het recht ‘vel ad personas pertinet
vel ad res vel ad actiones’, dus betrekking had op personen, op zaken of op middelen
om het recht te handhaven. Waar ‘ius’ oorspronkelijk alleen de wet betekende (het
geheel van rechtsregels) kenden de instituten van Justinianus ook de samenhang van
wat natuurlijk en kunstmatig was, en van wat wet en subjectief recht was.
Deze samenhang van een natuurlijke orde met de menselijke vrijheid, de essentie
van het aristotelische denken en de hippocratische praktijk, lag ook in het Romeinse
recht verankerd. Uitgangspunt daarvan was de vrijheidsgedachte: ‘Libertas omnibus
rebus favorabilior est’ (vrijheid verdient boven alles de voorkeur) heette het in de
regulae. Voor de humanisten en hun navolgers waren deze uitspraken meer dan
gewone rechtsregels: het waren, in de woorden van Francis Bacon, ‘de algemene
voorschriften van de rede, zoals vervlochten in de verschillende vertakkingen van
de wet’.
Het is deze vrijheid die in het christendom haar spirituele betekenis zou krijgen,
als de vrijheid van de verdoemenis, en de rechtvaardiging voor God. Hoe vreemd
het ook mag zijn om in verband met het protestantisme, met zijn klemtoon op de
slaafse wil, van vrijheid te spreken, toch is dat de sluitsteen van het stelsel van een
van de grootste dogmatici van de zestiende eeuw, Melanchthon. Deze ‘Praeceptor
Germaniae’, wiens invloed veel verder dan het Duitse taalgebied reikte, schiep met
zijn loci communes een systeem dat een verrassende overeenkomst vertoont met de
aforismen van de medische en met de rechtsregels van de juridische wetenschap.
Voor Melanchthon was het Romeinse recht het ideale rechtssysteem, dat voor alle
tijden het primaat van het geschreven recht belichaamde en waarin hij een vrijwel
volkomen verwerkelijking van het natuurrecht zag. Voor hem stond de Romeinse
rechtswetenschap op hetzelfde niveau als de filosofie, vormde ze een soort christelijke
leerschool. Voor Melanchthon waren de Romeinse wetten opgebouwd uit natuurlijke
begrippen, die waren afgeleid uit goddelijke noties. En ze waren kort samengevat in
de Tien Geboden, ‘in Decalogo breviter comprehensae’.
Voor Melanchthon bestond er een hiërarchie die van menselijke wetten via de
natuurwetten opklom naar de wet van God. Vormde het Romeinse recht de eenheid
van de eerste twee schakels, de Tien Geboden identificeerden de laatste twee. De
theologische fundering van het natuurrecht lag voor Melanchthon in het feit dat de
mens geschapen was naar het beeld van God, dat de natuur ingericht was naar Zijn
orde en dat de mens bijgevolg in en om zich kennis van God had. Het eerste gebod,
de erkenning dat er maar één God is, eeuwige geest, wijs, rechtvaardig, goed, schepper
der wereld, die de rechtvaardigen beloonde en de onrechtvaardigen strafte, was
daarmee tegelijk het onvermogen die kennis af te wijzen en het onderscheid tussen
goed en kwaad te ontkennen.
De uitwerking daarvan, het onderscheid tussen wie eerlijk en oneerlijk, ‘honestus’
of ‘turpis’ was, lag in al zijn natuurlijke eenvoud in de tweede tafel van
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de Tien Geboden, het ‘eert uw vader en uw moeder’, het ‘gij zult niet doodslaan’,
‘niet echtbreken’, ‘niet stelen’, ‘geen valse getuigenis spreken’ en ‘niet begeren uws
naasten huis, uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd,
noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is’. Voor Melanchthon waren
dit evenzoveel natuurvoorschriften, een vorm van discipline die gelovigen en
ongelovigen beiden opgelegd was, een voorschool in christendom.
Op basis van deze overwegingen ontwierp Melanchthon een theologische
dogmatiek, die haar grootste bewijsgrond vond in de brieven van Paulus, met name
die aan de Romeinen en die een prachtig amalgaam vormde van heidens-antieke
(met name van Aristoteles en Cicero) en christelijke elementen. Hij luidde daarmee,
in de woorden van Bauer, ‘het tweede tijdperk van de verchristelijking van Aristoteles’
in. Zijn Loci communes van 1521, het geschrift waarin hij zijn dogmatische
opvattingen onderbracht en waaraan hij bleef werken tot het in 1559 vier keer zo
groot was geworden, kende een enorm succes. Maar vooral het feit dat de strekking
ervan neersloeg in de Heidelbergse catechismus - een van de auteurs daarvan,
Zacharias Ursinus, was een leerling van Melanchthon - gaf aan de opvattingen van
Melanchthon een verbreiding die nauwelijks overschat kan worden.

De vorm van het denken
Niet alleen inhoudelijk, maar ook met de vorm die hij aan zijn dogmatiek gaf paste
Melanchthon een succesformule toe die niet tot de theologie beperkt bleef, maar de
hele geleerdheid van de zestiende en zeventiende eeuw een onderkomen bood. De
‘loci communes’, of liever de ‘koinoi topoi’ zoals we die bij Aristoteles tegenkwamen,
waren ‘algemeen geaccepteerde opvattingen’ waarmee de dialectus of de retoricus
werkte. Het waren opvattingen, zoals hij in zijn Topica omschreef, ‘die zich in ieders
aandacht aanbevelen, of aan die van de meerderheid of van de wijzen’. Ze maakten
onderdeel uit van een systeem van redeneren, dat niet een specifieke wetenschap die had zijn eigen ‘specifieke plaatsen’ - op het oog had, maar een algemene kennis
en die geen zekerheid gaf, maar wel de hoogst mogelijke waarschijnlijkheid of de
hoogste graad van overtuigingskracht.
Deze manier van redeneren en dit werktuig kreeg in de Topica van Cicero zijn
invloedrijkste uitwerking en met Seneca, in diens Epistolae morales, zijn meest
geciteerde voorbeeld. ‘We zouden de bijen moeten nadoen, die rondzwerven en
honing maken van bloemen die daarvoor het meest geschikt zijn en het vervolgens
verzamelen en in honingraten opslaan. [...] We moeten in aparte onderdelen bewaren
wat we uit onze uiteenlopende lectuur verzameld hebben, want wat apart bewaard
is, blijft langer goed. Vervolgens moeten we, met behulp van al onze natuurlijke
vermogens, al de verschillende nectars die we geproefd hebben mengen tot één
lekkernij (“in unum saporem”, ook wel
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“tot één goede smaak”), op zo'n manier dat, ook al is de herkomst ervan bekend, het
iets heel anders lijkt dan waarvan het genomen werd.’
Deze bijenmetafoor zou de hele literatuur van elementaire en gevorderde studie,
van de middeleeuwse florilegia, via de vroeghumanistische leer-en lesboekjes tot
aan de bloei van de loci communes in de zeventiende eeuw beheersen. Van Petrarca
tot Erasmus werden de humanisten niet moe de bij te bezingen en hoe hij met zijn
van alle kanten verzamelde zoets een eigen honing maakte. Niet alleen in de geleerde
literatuur van het Neolatijn, maar ook in de gedichten van Ronsard - ‘Je ressemble
à l'abeille, qui va ceuillant tantost la fleur vermeille’ - en de essays van Montaigne
werd op die manier het verband gelegd tussen beschrijving van de werkelijkheid en
de manier ermee om te gaan, tussen ontlening van anderen en eigen maaksel.

Eindnoten:
1 Zie: Strauss, Natural Rights and History; Düring, Aristoteles; Craig, The Problem of Divine
Foreknowledge; Albrecht, Eklektik; Barnes, The Cambridge Companion to Aristotle; Schmitt,
Aristotle and the Renaissance; Temkin, Hippocrates; Nutton, ‘Medecine in the Greek World’;
idem, ‘Hippocrates in the Renaissance’; Wear, ed., The medical renaissance; Cook, ‘The new
philosophy’; Stein, The Character and Influence of the Roman civil law; Bauer, ‘Melanchtons
Naturrechtslehre’; Platt, Reformed Thought and Scholasticism; Moss, Printed
Commonplace-Books; Blair, The Theater of Nature; Moss, ‘The Politica of Justus Lipsius’.
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4 Plaatsen
Het decor van stad en land
Een land
Het wonder dat de Leidse universiteit was, een schepping uit het niets, een daad van
geloof, vond plaats tegen de achtergrond van een nog groter wonder, een mirakel
dat Europa in zijn ban hield. Diplomaten en geleerden, kooplieden en toeristen:
iedereen die de Republiek bezocht, weigerde zijn ogen te geloven.1
De bij uitstek gunstige ligging van het land, de veelheid en properheid van zijn
steden, de eigenaardigheid van zijn politiek bestel, de gedisciplineerdheid van zijn
bevolking, het technische en economische vernuft, de rijkdom en de veiligheid, de
vrijheid vooral - ze hielden niet op de beschouwer te verbazen. ‘De Verenigde
Provinciën,’ concludeerde de Engelse diplomaat sir William Temple, ‘wekken de
jaloezie van de een, de vrees van de ander, maar van iedereen de verwondering.’
Het waren overigens vaak dezelfde elementen die tegenovergestelde emoties
losmaakten. De schraalheid van de bodem en de versnippering van het land, de
ondoorzichtigheid van de politiek en de meedogenloosheid van de handel, de
inhaligheid van de elite en de vulgariteit van de rest, het algehele gebrek aan decorum
en hiërarchie, het was eigenlijk weinig anders dan de achterkant van hetgeen anderen
zo loofden. Wat de een zag als vrijheid, was de ander een uitwas. Zelfs de welwillende
Temple moest het toegeven: in de Republiek kon je beter reizen dan wonen.
Een schets van de Republiek, van Holland vooral, als achtergrond waartegen de
Leidse universiteit opereerde, kan zich dan ook beperken tot een beschrijving van
antinomieën, van de tegenstellingen die de dynamiek van haar geschiedenis bepaalden.
In een recente synthese over de Republiek in de ze-
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ventiende eeuw wordt de Nederlandse samenleving beschreven als een
‘discussiecultuur’, een verschijnsel dat zijn grondslag vond in de individuele
gewetensvrijheid. Binnen die cultuur nam de universiteit een vooraanstaande plaats
in. De Republiek probeerde de tegenstellingen die haar onmiskenbare identiteit
uitmaakten in vele vormen te neutraliseren, en daarvan was het hoger onderwijs, de
Leidse universiteit, een van de belangrijkste.
Onder die tegenstellingen is die van land en water de bekendste. Holland is, zoals
iedereen weet, niet door God geschapen maar door mensenhand op de zee veroverd.
De activiteit van bedijking en inpoldering, zoals die in de dertiende eeuw systernatisch
ter hand genomen werd, schiep niet alleen een land, maar ook een mentaliteit. Een
voorkeur voor pragmatische oplossingen en een vermogen tot samenwerking waren
daar de meest in het oog lopende kenmerken van. De kennis die nodig was voor de
bouw van dijken en dammen, voor de constructie van sluizen en molens, was adaptief
en cumulatief en impliceerde een vroege vorm van technisch denken. Het systeem
van heemraadschappen en hoogheemraadschappen, dat de waterhuishouding
institutioneel en juridisch regelde, was een oefenschool voor rationeel en collectief
handelen.
Een ander opvallend kenmerk van het Holland van de late Middeleeuwen was aan
de ene kant een boerenstand, die los van feodale banden het land in eigendom had
of huurde, en aan de andere kant een evenwichtige verspreiding van de stedelijke
bevolking over relatief veel stadjes en steden, waarvan de grootste niet meer dan
twaalfduizend inwoners telden. Die vrije boerenstand en het ontbreken van één of
meer dominante steden waren belangrijke factoren in de groei van de provinciale
samenhang.
De agrarische en de stedelijke ontwikkeling hebben elkaar in de zestiende en
zeventiende eeuwin hoge mate versterkt. Omvangrijke landaanwinning en intensieve
landbouwmethoden resulteerden in een indrukwekkende agrarische productie, die
gemakkelijk afzet vond in de snelgroeiende steden. Die spectaculaire groei, die van
Holland een van de dichtst bevolkte gebieden van Europa maakte, was hoofdzakelijk
het gevolg van immigratie uit met name Zuid-Nederland, Duitsland en Frankrijk.
Hoe meedogenloos de pest ook kon toeslaan, de immigratie overtrof de sterfte
ruimschoots en bracht een vaak goedgeschoolde beroepsbevolking in het land, van
wie vernieuwende impulsen op de economie uitgingen.
De derde tegenstelling, die tussen adel en burgerij, was ook niet vrij van
eigenaardigheid. De adel bezat in Holland rond 1500 niet meer dan vijf procent van
het bebouwbare land en dat was nog verdeeld over ongeveer tweehonderd families.
Een miniem deel daarvan behoorde derhalve tot wat de hogere adel genoemd wordt.
Toch was de adel, door zijn juridische en politieke privileges, door zijn sociale en
militaire rol, wel degelijk een permanente verschijning in de Hollandse samenleving,
hoe burgerlijk die samenleving verder ook was.
En burgerlijk was ze. Verenigd in gilden, schutterijen en rederijkerskamers,
dominant in stadsbestuur en statenvertegenwoordiging, was het de burgerij,
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waren het de geschoolde handwerkslieden, de ondernemers en kooplieden, die de
cultuur van Holland haar eigen aanzicht gaven. Vooral de elite daaruit, de regenten,
de vertegenwoordigers van wat zo mooi de ‘Ware Vrijheid’ heette, bepaalden de
teneur van de samenleving.
Regenten waren zij die de vroedschap vormden, de door coöptatie samengestelde
elite van het stadsbestuur, die door afvaardiging naar de Staten besliste over het wel
en wee van de Republiek. Een regent was iemand die het zich door verworven rijkdom
kon permitteren niet al te corrupt te zijn. Hij maakte deel uit van een cultuur van
mensen die door eenzelfde hoge opleiding, klassiek smaakgevoel en pragmatische
instelling een grote eenheid bezat.
Hoe eigen die cultuur ook was, in de loop van de tijd neigden de verschillen tussen
een adellijke en de hoogburgerlijke levenswijze te vervagen. De Hollandse adel
trouwde alleen onderling en stierf dus langzaam uit, maar haar levenswijze vond
gerede navolging onder de burgerlijke elite. De voorkeur voor aanzienlijke geboorte,
de statige grachtenwoningen of elegante buitenhuizen, het bedienend personeel en
de gevoeligheid voor status en titels, het resulteerde in een mengvorm die burger en
edelman verbond in een Hollandse variant op de bourgeois gentilhomme.
Een vierde oppositie is die tussen de nijverheid en de handel. Naast de visserij
(van de kleine haring tot de grote walvis) en de agrarische productie (slacht- en
fokvee, boter en kaas, tarwe en rogge, peulvruchten en koolzaad, hop en meekrap,
tabak en vlas) kende de nijverheid in de Nederlanden tot aan het begin van de
achttiende eeuw een ongekende bloei. In de eerste plaats was dat natuurlijk de textiel,
die niet alleen Leiden, maar ook Haarlem en Delft, Gouda en Amersfoort en vele
andere steden groot maakte. Daarnaast vertoonden ook de houtbewerking en
scheepsbouw, de bierbrouwerij en glasblazerij, de aardewerkfabricage en de productie
van olie en zeep, de steenbakkerij en boekdrukkerij in technisch en organisatorisch
opzicht vroegkapitalistische trekken.
Maar wie Holland zegt, zegt handel, vooral handel in luxegoederen. Hollands
rijkdom was gebaseerd op de handel in peper, specerijen en andere ‘rich trades’.
Belangrijker nog was het feit dat Holland de handel naar zich toe haalde. In de
zestiende eeuw werd een centrale markt - een stapelmarkt - een internationale
behoefte. Een combinatie van technisch vermogen (scheepsbouw) en praktische
organisatie (gespreid risico) aan de ene kant, en aan de andere kant de aanvoer van
massagoederen als hout en graan gecombineerd met wat de lokale nijverheid en
landbouw produceerde, leidde ertoe dat die stapelmarkt in Holland, met name in
Amsterdam, kwam te liggen.
Het was de combinatie van vernuft en zakelijkheid, van nijverheid en agrarische
productie, en handel en scheepvaart, die Holland tot de economische navel van de
wereld maakte. En iedereen voer er meer dan wel bij. De algehele welvaartsstijging
van het eind van de zestiende tot het begin van de achttiende eeuw en de spreiding
daarvan over de grote meerderheid van de bevolking waren karakteristiek voor
Holland. De indirecte belastingen zorgden ervoor dat
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de Staten van dat gewest over ruime middelen konden beschikken.
De binnenlandse politiek van die Staten stond gedurende de hele geschiedenis van
de Republiek bloot aan de tegenstelling tussen monarchale en democratische
tendensen. De bestaande staatsvorm aarzelde tussen een statenbond en een bondsstaat.
De gewesten waren zelfstandig, maar Holland was dominant; de Staten beslisten,
maar de stadhouder was meer dan de dienaar die hij heette te zijn. De afwisseling
van stadhouderlijke en stadhouderloze perioden geeft precies aan hoe heftig deze
partijstrijd kon woeden. De pretenties van de Oranjes en de gewelddadige dood van
Van Oldenbarnevelt en Johan de Witt geven de geschiedenis haar drama. Maar het
dagelijks bestuur bestond niet uit grote botsingen, maar uit plooien en schikken; de
dagelijkse politiek was geen kwestie van partij, maar van factie, niet van beginsel
maar van opportunisme.
De buitenlandse politiek van de Republiek kende in wezen dezelfde tegenstelling.
De maritieme, insulaire, op vrede en handelsbelang gerichte instelling van de
Hollandse regenten stond tegenover de territoriale, expansieve, op oorlog en eer
gerichte optiek van de Oranjes. Het plan van Pieter de la Court om een gracht te
graven van de Zuiderzee naar de Lek om alles wat aan gene zijde was te beschouwen
als ‘propugnaculum’, is illustratief voor de eerste houding, de wens om de zuidelijke
provincies te heroveren of het visioen van een groot koloniaal rijk in Brazilië voor
de tweede.
De politieke tegenstellingen vielen in de Republiek vaak samen met de religieuze.
De Oranjes maakten bij hun machinaties graag gebruik van sentimenten bij het brede
orthodox-calvinistische volksdeel. De staatsgezinde overtuiging was er daarentegen
een van aristocratische onverschilligheid of hoogburgerlijke vrijheidsgedachte.
De religieuze tegenstellingen bepaalden niet alleen de politiek, maar doordesemden
ook het hele intellectuele leven van de Republiek. Er waren eigenlijk twee
tegenstellingen. Uit de kleinburgerlijke precisie tegenover de hoogburgerlijke
rekkelijkheid vloeide een tweede voort, die van de dominante calvinistische
levensovertuiging tegenover de veelheid van min of meer getolereerde religies als
de roomse en remonstrantse, lutherse en joodse.
De laatste tegenstelling, die tussen hoog en laag, tussen elitecultuur en volkscultuur,
kreeg uiteindelijk eveneens een vorm die geheel eigen was aan de Republiek. Er is
wellicht geen maatschappij aan te wijzen waar het christelijk beschavingsoffensief
zo diep doordrong en de concurrentie aanging met ‘bijgeloof’ en volksgebruik. Maar
tegelijk schiep de elite zich een volk naar het eigen beeld, met opvoeding en scholing
als hulpmiddel.
Een van de kenmerken die buitenlanders bij hun bezoek aan de Republiek troffen,
was de hoge graad van alfabetisme. De Florentijn Guicciardini, die een aantal jaren
in Antwerpen woonde en de Nederlanden goed kende, schreef in 1567 dat het land
niet alleen een groot aantal zeer ontwikkelde lieden bezat, maar dat bijna iedereen,
ook op het platteland, lezen en schrijven kon.
Vanaf de zeventiende eeuw kende de Republiek een schoolsysteem dat voor
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vrijwel elke sociale klasse en elk niveau van opleiding een instelling kende. De
meeste kinderen bezochten een school van hun vijfde tot hun tiende jaar. Op de
armenscholen bleven de kinderen soms wel langer, gecombineerd als die werden
met werken.
Voor wie geld had om zijn kinderen langer op school te laten, stonden vele
mogelijkheden open. De hogere klasse bediende zich vaak van het huisonderwijs of
de zogenaamde Latijnse school. Het doel van die school was de kinderen vooral
Latijn en een beetje Grieks en natuurlijk veel godsdienst bij te brengen. De
‘Schoolordre’ van 1625 bracht voor lange tijd eenheid in deze vorm van onderwijs:
overal zes klassen en hetzelfde leerplan. In theorie omvatte dat ook wat logica,
geschiedenis en aardrijkskunde.
Voor de brede burgerij waren er de zogenaamde Franse scholen, waar men naast
Nederlands ook Frans en soms een andere ‘moderne’ taal leerde en waar rekenen en
boekhouden belangrijk waren. Daarnaast bestonden er ook tal van beroepsopleidingen
in gilden- of praktijkverband. Ook een hogere beroepsopleiding behoorde tot de
mogelijkheden, in de vorm van een handelspraktijk in het buitenland of een opleiding
tot civiel of militair ingenieur. Er was een hogere opleiding van land- en zeemilitie,
evenals een praktische medische opleiding tot chirurgijn, verloskundige of veearts.
Ook bestonden er praktijkopleidingen tot apotheker, notaris of procureur.
Voor de hogere burgerij en de adel was er het universitair onderwijs. De op het
eerste gezicht kleine groep die daarvan gebruikmaakte, had in de Republiek een
indrukwekkend aanbod. Ter meerdere glorie van zichzelf of om een kundig geleerde
binnen de poorten te houden kon een stad ertoe overgaan een bepaalde leerstoel te
vestigen, of dat nu voor theologie, rechten of medicijnen was. Verder maakte de
religieuze tolerantie de bloei van allerhande seminaries mogelijk.
Als een stad werkelijk aan de weg wilde timmeren, richtte ze een illustere school
of athenaeum op, waar meerdere vakken op universitair niveau werden onderwezen.
Illustere scholen bevonden zich te Amsterdam, Deventer, 's-Hertogenbosch, Breda,
Middelburg, Rotterdam, Maastricht en Zutphen. Ten slotte waren er de universiteiten.
Anders dan de illustere scholen herbergden zij alle faculteiten en bezaten het ius
promovendi, het recht graden te verlenen.
Dit recht had vanouds toebehoord aan de landsheer. De eigenaardige staatkundige
organisatie van de Republiek impliceerde daarom min of meer dat elke provincie
zijn eigen universiteit wilde hebben. Zo kregen behalve Holland en Zeeland ook
Friesland (Franeker, 1585), Groningen (Groningen, 1614), Utrecht (Utrecht, 1636)
en Gelderland (Harderwijk, 1648) hun hogeschool.
De Republiek - en met name de provincie Holland - was, om het wat
anachronistisch te zeggen, een kennisintensieve samenleving. De techniek die de
natuur beheersbaar en de nijverheid veelvormig maakte, de kunde die de handel
vleugels en het bestuur daadkracht verleende, de mentaliteit vooral die
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grote verschillen kon laten harmoniëren - dat hele systeem was gebaseerd op kennis.
In een dergelijke samenleving lijkt er voor een universiteit een centrale rol weggelegd.

Een stad
Was Holland een delta, Leiden was een eilandenrijk. Dat tenminste was de indruk
die Guicciardini kreeg toen hij de stad rond het midden van de zestiende eeuw bezocht.
Hij telde eenendertig eilanden, verbonden door 145 bruggen. Geplooid rond de
samenloop van Rijn, Vliet en Mare was Leiden een echte grachtenstad, gebouwd op
drooggelegd land. Het was het centrum van het hoogheemraadschap Rijnland. Een
van de mooiste gebouwen aan de hoofdstraat van de stad, de Breestraat, was het
‘gemeenelants huysinghe’, waar de heemraden vanaf 1578 hun vergaderingen hielden.
Sinds de veertiende eeuw veranderde het lakenbedrijf dit door boeren en kooplieden
bevolkte marktstadje tot een industriestad van internationale betekenis. Rond 1500
telde Leiden ruim veertienduizend inwoners, van wie ruim een derde werkzaam was
in de lakenindustrie. Toch bood het stadje in veel opzichten nog een middeleeuwse
aanblik. Bars afgegrendeld door stadsgracht en stadsmuur lag de stad in het
omringende platteland, dominant rezen de enorme Pieters- en Pancraskerken eruit
op te midden van een wirwar van meestentijds nog houten, met riet gedekte huisjes.
De grote omslag voor Leiden kwam aan het eind van de zestiende eeuw. Het beleg
van 1574 zou niet alleen in politiek en religieus opzicht, maar ook in de economie
een cesuur zijn. Een nieuwe draperie, met nieuwe producten en nieuwe bewerkingen,
verrees uit de as van de oude. En dankzij het enorme succes van de nieuwe nijverheid
barstte de oude stad uit haar voegen. De bevolking groeide naar ongeveer
zeventigduizend in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
Tot driemaal toe werd de stad in de zeventiende eeuw ‘uitgelegd’, in 1611, 1644
en 1658. Brede stroken werden aan de noord-en oostzijde toegevoegd, primair bedoeld
voor de textiel. En zo ontstond een stad die wat inwonertal betreft in de Republiek
alleen door Amsterdam werd overtroffen en die na Lyon de grootste industriestad
ter wereld was.
Ook nu nog werd de stad in haar volle omvang omgeven door muren en poorten,
maar ze waren lieflijker van aanblik en eleganter van bouw en dienden meer voor
molens dan voor geschut, voor verpozing dan verweer, voor laatste rustplaats dan
lijfsbehoud. Uit de verte waren het niet meer alleen de middeleeuwse kerken die
domineerden. Stadhuis en Saaihal hadden hun slanke toren, de Marekerk zijn elegante
koepel.
Het hele stadsbeeld verloor zijn middeleeuwse aanblik. Houten huizen werden
vervangen door stenen, alle grachten kregen stenen wallenkanten en ophaalbruggen,
de straten werden met kinderhoofdjes geplaveid, zelfs straat-
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verlichting deed haar intrede. Vrijwel elke agrarische activiteit werd naar buiten de
wallen gedreven.
Bijna tweehonderd straten en stegen kende de stad, en achtentwintig bevaarbare
grachten. Water was wat Leiden zijn paradoxale roep gaf. Aan de ene kant loofden
de bezoekers om strijd de properheid van de stad. Alles keurig en schoon en geurend
naar lindebloesem, vele bezoekers waren het erover eens. Maar even luid klonk het
tegendeel: een mistige, stinkende stad was het oordeel van anderen. Een moeras in
een moeras, noemde Scaliger haar.
De hele stad ontlokte de meest tegenstrijdige observaties aan de passanten. De
Parival beschouwde de stad als ‘la plus nette et la plus plaisante qui soit en l'Europe’
en roemde de schoonheid van de gebouwen, de ruimheid van de aanleg, de
weldenkendheid van haar bevolking. Maar aan de Brit Joseph Shaw drongen zich
vooral onbetaalbare herbergen en onbeschaafd volk op: ‘Maar je kunt zien dat Leiden,
hoewel een universiteitsstad, de meest onbeschaafde stad is van dit land: het is hun
manier van kijken naar vreemdelingen, net zoals het laagste canaille soms doet in
Engeland.’2
De belangrijkste straat was de Breestraat, de mooiste gracht het Rapen-

Profiel van Leiden vanuit het zuiden, 1647. Rechtsboven het torentje van de Faliebagijnkerk. Ernaast,
in werkelijkheid aan de andere kant van het Rapenburg, de Witte Nonnenkerk, het Academiegebouw
dus, met de sterrenwacht op het dak.
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burg. De Breestraat herbergde het statige stadhuis, met zijn gevel van Lieven de Key.
In dit gebouw kwamen de burgemeesters en de vroedschap bijeen, hier vergaderden
schout en schepenen, hier hadden de stadssoldaten hun hoofdwacht. Hier zetelde het
bestuurlijke apparaat en hadden de smalle diensten hun kamers. Dit was het hart van
de stad, die organisatorisch opgedeeld was in bonnen en gebuurten, die elk voor zich
zorgden voor orde en veiligheid, leniging van armoe, en een degelijke begrafenis.
Langs het Rapen burg verrezen meer en meer de prachtige patriciërswoningen die
er nu nog de charme van zijn. Destijds was het ook de dichte beplanting met
lommerrijke lindebomen die het enthousiasme van autochtoon en bezoeker opwekte,
‘le plus beau quartier du monde’, zoals de Délices de Leyde op voorspraak van
professor Polyander overdreef. Het was de gracht die de bijna tedere Bibliotheca
Thysiana, een kunstwerk van Pieter Post, herbergde. Het was ook de gracht waar het
Prinsenhof, de Faliebagijnkerk en de Witte Nonnenkerk stonden, respectievelijk het
eerste, tweede en derde onderkomen van de universiteit.
Verder kende dit dichtbebouwde oude stadsdeel nog allerlei middeleeuwse
overblijfselen. De grote, inmiddels van hun rooms-katholieke welsprekendheid
ontdane Pieters- en Pancraskerken behoorden evenmin als het Graven-

Het Leidse ‘quartier latin’, met de Pieterskerk en de Jacobskerk alias Saaihal.
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steen tot de stedelijke trekpleisters. Het begrafenismonument van een beroemde
professor of de lange scheepswimpel die was buitgemaakt op de Armada - veel meer
viel er over de kerken blijkbaar niet te melden. Opvallender vond men het kerkvolk.
De buitenlandse bezoekers verbaasden zich erover hoe slecht de dag des Heren in
acht genomen werd. De geringe devotie tijdens de kerkdienst maakte hun
verontwaardiging los, het gedrag buiten de kerk hun verbijstering. Tientallen mannen
maakten gebruik van de daar aangebrachte stenen om ongehinderd door vrouwelijke
passanten ‘unverschämt ihr Wasser abzuschlagen’.3 Wie iets aardigs zei over het
Gravensteen, bedoelde de zeventiende-eeuwse uitbreidingen aan oost- (een tuchthuis
door Van 's-Gravesande) en noordzijde (een nieuwe vierschaar- en schepenkamer
door Van der Helm).
De Burcht daarentegen mocht zich verheugen in buitenlandse instemming. Het
uitzicht dat de Burcht bood en het vrolijke doolhof daarin, waar men moe van het
dolen een kannetje bier kon drinken, ontbreekt in vrijwel geen enkel reisverslag. Er
bevond zich ook een put, waarover toeristen van alles op de mouw gespeld kregen.
Hij zou in directe verbinding met de zee staan. Een eend zou ooit de put in gedoken
zijn en er bij Katwijk weer uit gekomen.

Het centrum van de stad, met de stadhuistoren, de Vrouwenkerk, Nieuwe of Marekerk, de Burcht en
de Pancras- of Hooglandse kerk.
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Een haring legde tijdens het beleg het omgekeerde parcours af en werd de belegeraars
voorgehouden ten bewijze van een geregelde foeragering. Aan de voet van de Burcht
bevond zich Den Burg, het herenlogement en de plek waar grote openbare
verkopingen gehouden werden. Die voet zelf was aangenaam beplant met
vruchtbomen en bevolkt met herten en pauwen; ten tijde van Burg-uitbater Bagh
zelfs met bavianen en Oost-Indische raven.
De meeste verkoop vond plaats langs de Rijn, waar de markt gehouden werd.
Leiden bezat de belangrijkste markt van Rijnland en op marktdagen - vrijdag en
zaterdag - krioelde het in de stad van boeren en vissers, burgers en buitenlui,
kiezentrekkers en goochelaars, en mengde de heterogene bevolking zich tot de eenheid
van de stad. Van de Karnemelksbrug tot de Borstelbrug was het één tenten- en
kramenpark, waar zuivelproducten en granen, vis en vlees, fruit en groente, hout- en
aardewerk, touw- en ijzerwerk, textiel en gevogelte verhandeld werden. En voor hen
allen bouwde Pieter Post, achter het stadhuis waar de vismarkt begon, een van de
fraaiste classicistische waaggebouwen van Nederland.
Er waren natuurlijk ook nog de oude markten, de Kruismarkt bijvoorbeeld, die in
deze tijd meer pinksterkermis was en een week duurde. De eigenlijke

De oostzijde van de stad, waar de brede uitleg van 1658 zou komen.
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kermis was die van 12 tot 20 juni en was een van de grootste van het land. En er was
natuurlijk de ‘Octobersmarkt’ ter herdenking van beleg en ontzet. Koorddansers en
kwakzalvers, toneelspelers en potsenmakers, dikke vrouwen en gedrochtelijke
kinderen, schapen met vijf poten en ijzeren varkens, het gaf het Leidse mensdom
veel vermaak.
Ook de leniging van ziekte en ouderdom en de zorg voor ziel en zaligheid hadden
hun plaats in het oude centrum. In Maredorp lag zowel het Elisabethgasthuis als het
Caeciliagasthuis. De stad kende ook een weeshuis (eerst het Heilige Geesthuis aan
de Breestraat, later het Vrouwengasthuis op de Hooglandse Kerkgracht). En er waren
vele hofjes - groepjes huizen waar bejaarden vrijwel kosteloos konden wonen - met
hun prachtige poortgebouwen, die de namen van hun stichters doen voortleven, zoals
Jacob van Brouchoven, Maerten Meerman, Pieter Loridan, Jean Pesijn en Samuel
de Zee.
En in de nieuwe wijken ten noorden en oosten van de stad woonden vooral de
gewone werklieden en arbeiders. Hier stonden de wevershuisjes rij aan rij aan de
stinkende grachtjes, hier leefde het Leids gemeen van de hand in de tand op het
genadeloze ritme van vraag en aanbod, van korte jeugd en vroege dood. Hier ontlaadde
zich met het slechter worden van de arbeidsomstandigheden sinds de tweede helft
van de zeventiende eeuw, de sociale spanning in werkstaking en voedseloproer. Hier
stond ook de majestueuze Lakenhal, die in 1640 door stadsbouwmeester Arent van
's-Gravesande was gebouwd, ten teken van het feit dat de nering voor sommigen
althans in hoge mate profijtelijk was.
De Leidse bevolking was geen eenheid, maar een veelheid van ‘natiën, talen,
religiën en occupatiën’, zoals Pieter de la Court het noemde. De ‘occupatiën’ waren
redelijk over de stad verdeeld, met één grote uitzondering. De textielproductie voltrok
zich aan de periferie, terwijl renteniers en ambtenaren, juristen en medici,
boekdrukkers en kleermakers in het oude centrum hun bolwerk hadden. Hoe verder
men uit het centrum kwam, hoe meer de armoe toenam. En met haar het aantal
‘vaantjes’, zoals de Leidse bierhuizen heetten.
In religieus opzicht vertoonde de stad hetzelfde beeld. Leiden kreeg meer dan zijn
deel van het gevecht tussen rekkelijkheid en precisie en sinds de wetsverzetting van
1618 was de stad een precies bolwerk dat het leven van rooms-katholieken en
lutheranen, remonstranten en joden zuur maakte. Het centrum mocht dan voor de
calvinisten zijn, maar de periferie was ‘vrij’. In de Bakkersteeg, bij het Utrechtse
Veer en op vele andere plaatsen hadden de katholieken hun schuilkerken, de
remonstranten aan de Middelweg de hunne. In het Stinksteegje kwamen de joden
bijeen. Het bescheiden lutherse kerkje aan de Hooglandse Kerkgracht werd in 1661
dermate vergroot - en van een orgel voorzien - dat ervan schuilen geen sprake meer
was.
Talen en natiën waren er in Leiden vele. Tussen 1580 en 1600 verdubbelde de
Leidse bevolking zich en immigratie uit het zuiden was daar de belangrijkste oorzaak
van. Maar niet alleen Zuid-Nederlanders, ook Duitsers en Fransen wisten in groten
getale de weg naar Leiden te vinden. Ze gaven de stad, in com-
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binatie met het hoge aantal buitenlandse studenten, een kosmopolitisch karakter. Het
gebrek aan vooroordelen dat daarmee geassocieerd wordt, is niet van toepassing,
evenmin als de bereidheid tot versmelten. De verschillende nationaliteiten bleven
herkenbaar, woonden bijeen en kerkten onder elkaar en waren van tijd tot tijd de
pool waarop maatschappelijke spanningen zich ontlaadden.
Ook politieke spanningen kende de stad, maar als ze niet religieus geïnspireerd
waren, waren ze lokaal van aard. Sinds 1618 was Leiden overwegend Oranjegezind.
De handel was gediend met de vrede, maar de industrie was dat niet. De
expansionistische politiek van de Oranjes sloot veel beter aan bij de Leidse
textielbelangen. Bovendien waren alleen de Oranjes in staat de regenten in tijden
van sociale onrust bescherming te bieden tegen het grote textielproletariaat.
Maar politiek in een stad als Leiden behelsde niet of nauwelijks de tegenstelling
tussen prins- en staatsgezinden. Dat is opvallend, want sinds de opstand was de
invloed van de steden op de landspolitiek sterk toegenomen en een niet gering deel
van de beraadslagingen ten stadhuize was gewijd aan het landsbelang. Maar politiek
in een stad was factiestrijd, dat wil zeggen het gevecht rond benoeming en verkiezing,
het gevecht om de baantjes.
Zo kon het in 1672 gebeuren dat Leiden juist door die prinsgezinde reputatie
aanvankelijk gespaard bleef voor het oproer, dat een einde maakte aan het bewind
van de staatsgezinde partij. Maar aangezien twee facties, beide aanhanger van het
stadhouderlijk bewind, elkaar zo beconcurreerden dat er niets ondernomen werd
tegen de oprukkende Fransen, namen de schutters het heft in handen en ze zetten de
vroedschap af. Toen het stof opgetrokken was, bleek dat het nieuwe stadsbestuur
nauwelijks afweek van het oude.
Van de vele ambten die er in de stad te vergeven waren, waren die van burgemeester
en schepen de belangrijkste. Er waren vier burgemeesters, een schout en acht
schepenen en ze werden uit de vroedschap geselecteerd. De burgemeesters voerden
het daadwerkelijk bestuur en waren vrijwel dagelijks op het stadhuis te vinden. De
schout was zowel openbaar aanklager als hoofd van politie. Met de schepenen vormde
hij de vierschaar, die zowel strafrechtelijke als civiele zaken behandelde.
Het ambtelijk apparaat van de stad was beperkt en bestond naast wat klerken en
boden hoofdzakelijk uit een juridisch raadsman, de pensionaris, twee secretarissen
en een griffier. Toezicht op de financiën werd gehouden door een thesaurier, de
belastingen - accijnzen en verpondingen - werden door vier ontvangers binnengehaald.
Verder waren er de rentmeesters van godshuizen en charitatieve instellingen, de
intendanten van takken van nijverheid en gouverneurs van hallen, hoofden van
schutterij en scholarchen voor schooltoezicht. Er waren postmeesters en
ambachtscheren, heemraden en dijkgraven, afvaardigingen naar politieke
beraadslagingen en admiraliteiten.
Het was een breed scala van ambten. Sommige dienden als stap in een carrière,
andere waren het doel ervan. Een regent- of rentmeesterschap mocht
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weinig opbrengen, een schepen toucheerde al snel tussen de vijfhonderd en de duizend
gulden, evenals een thesaurier of ontvanger. De ambten bij het hoogheemraadschap
waren zeer lucratief - tussen de drie- en de achtduizend gulden per jaar - en ook de
commissies in Den Haag of elders mochten er zijn.
Het gevecht om deze ambten was de moeite waard. Maar het werd zelden op het
scherp van de snede gevoerd. Met zekere regelmaat werden er tussen de verschillende
facties ‘contracten’ afgesproken, soms bestaande uit algemene wederzijdse
toezeggingen, soms uit gedetailleerde regels omtrent begeving en verkiezing. Deze
contracten zorgden voor stabiliteit in de stadspolitiek. Ze leidden er ook toe dat een
kleinere groep een groter beheer over de baantjes kreeg.
Dit verschijnsel was op zich zelf weer onderdeel van een omvattender ontwikkeling,
het proces van oligarchisering en aristocratisering van het Hollandse patriciaat. Meer
en meer sloten de regenten zich af van de lagere burgerij, trouwden onderling en
speelden elkaar de ambten toe. Steeds moeilijker werd het om als buitenstaander tot
de vroedschap door te dringen. Dit proces van sociale contractie bracht zowel
maatschappelijke stabiliteit als politieke frustratie teweeg.
In deze stad zonder centrum, in dit eilandenrijk van tegenstellingen tussen rijk en
arm, reçu of buitengesloten, autochtoon of buitenlander, calvinistisch of afwijkend,
nam de universiteit een speciale positie in. Door allerlei privileges was ze het zoveelste
eilandje in de stad. Het waren de Staten die het via de door hen benoemde curatoren
aan de universiteit voor het zeggen hadden. Daarnaast was de universiteit niet alleen
een Hollandse, maar ook een Nederlandse, ja zelfs een Europese instelling, met veel
studenten niet alleen uit de andere provincies, maar ook uit Duitsland en Engeland,
Frankrijk en Zweden, Hongarije en Italië.
En toch, deze Hollandse, deze Nederlandse, deze in veel opzichten Europese
instelling was tegelijk zo Leids als maar denkbaar was. Bestuurlijk sterk met de stad
verweven, leefde ze het leven van de stad, in haar politieke en religieuze
ontwikkelingen, in haar maatschappelijke en economische vlucht. Zo ver zou de
samenhang gaan dat die ene naam Leiden voor stad en studie beide volstond.

Eindnoten:
1 Zie: Frijhoff en Spies, 1650 Bevochten eendracht; Israel, The Dutch Republic; Prak, Gezeten
Burgers; Blok, Geschiedenis eener Hollandsche Stad.
2 Van Strien, ‘John Talman’, 36.
3 Lucä, Chronik, 78.
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5 De muze verblijdt de hemel
De oprichting
De geschiedenis van de Leidse universiteit begint met een brief. ‘Edele wijse discrete
lieve besundere,’ zo luidt de aanvang ervan. Hij vervolgt:
Alsoe tot een vast stuensel ende onderhoudt der vryheyt ende goede
wettelicke regieringe des lants niet alleen in zaeken der religie, maer oock
in tgene den gemeynen borghelicken welstandt belanght insonderheyt ende
voor alle dynghen van noode is dat hier binnen slandts ende die
Graeffelicheden van Hollandt ofte van Zeelant eenen goede, genouchsaeme
ende vermaerde schole ofte universiteyt werdde opgericht, aldaer die jeucht
soe van der voorgenoemde graeflicheden als van Brabant, Vlaenderen
ende andere omliggende landen beyde inde rechte kennisse Godts ende
allerley goede eerlycke ende vrye kunsten ende wetenschappen dienende
tot die wettelicke regeringe der landen opgevoedt ende onderrichtet
werdden, Soo hebbe wy voor goet inghesyen aen ulieden desen brief
daerover te scrijven ende met eene den eersamen ende welgeleerden Mr.
Jacques Tayaert, licentiaet inden rechten (den welcken wy te dien eynde
onse meenynghe daer over grondelick ende particulierlyck hebben
verclaert) ulieden over te seynden, om voor soeveel als wy van rechts ende
officie wegen schuldich zijn des gemeene landts ende der landtsaten
oorboor ende welvaren nae onse vermoghen te versorghen, het gene dies
aengaetul. trauwelick te raden.
Dat schreef Willem van Oranje op 28 december 1574 vanuit Middelburg, aan de
Staten van Holland en Zeeland.

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

62

Voorgeschiedenis
Er was al eens eerder geopperd een universiteit in de Noordelijke Nederlanden op
te richten. De vroedschap van Haarlem bedacht al in 1553 dat voor de studie van de
kinderen uit Holland de afstanden te groot en de kosten te hoog waren, en besloot
de keizer te vragen een universiteit te mogen stichten. Acht jaar later, in 1561, deed
de pauselijke nuntius Commendone Rome de aanbeveling om Deventer van een
universiteit te voorzien.1
Commendone had een ander oogmerk dan de Haarlemse magistraat. Was het de
magistraat vooral om de welvaart van de stad te doen, Commendone wilde voorkomen
dat Nederlandse studenten in het buitenland met dwalingen besmet werden. Dertien
jaar later, in 1574, stelde de classis van Walcheren wederom de stichting van een
universiteit aan de orde, maar nu omdat wat haar betreft de besmetting niet ver genoeg
om zich heen gegrepen had. Ze gelastte haar gecommitteerden naar de Provinciale
Synode te Dordrecht om aan Oranje te vragen in zekere stad een hogeschool op te
richten, ‘tot de welcke oick alle andere steden ende consistorien ten minsten twee
bequaeme Iongers ter studie geleyt worden’. Zodra de vroedschap van Gouda daar
lucht van kreeg, diende zij vrijwel meteen het verzoek in om die universiteit binnen
de muren van haar stad te krijgen. Als reden gaf ze op dat de stad ‘jegenwoordelick
van sobere welvaerte ende neringe’ was.2
Dat waren de omstandigheden toen Oranje op 28 december de brief schreef
waarmee de geschiedenis van de Leidse universiteit begint. ‘Een vast blochuys ende
bewaernisse der gantscher landen’ zou de nieuwe universiteit zijn, ‘ende mede eenen
onverbrekelicken bandt der eenicheyt der selven niet alleen onder m'elcanderen maer
oock met alle aanpalende provincien.’3 Voor het zover was moest nog even geregeld
worden waar de universiteit zou staan, hoe die eruit zou zien en wie voor de kosten
op ging draaien. In zijn tweede brief aan de Staten, van 2 januari 1575, werd Oranje
een stuk concreter.
In de eerste plaats maande hij tot snelheid. Er was sprake van
vredesonderhandelingen. Vrede impliceerde een terugkeer van de opstandige gewesten
onder Spaanse soevereiniteit. En wat voor voorwaarden de opstandelingen daarbij
ook konden stellen of wat voor eisen ze ook ingewilligd konden krijgen, een
protestantse universiteit zou daar niet bij zijn. Als de opstandige gewesten een eigen
universiteit wilden hebben, moesten ze Spanje voor een voldongen feit plaatsen.
Oranje suggereerde Leiden ‘als een bequaeme plaetse daertoe’. Waarom hij aan
Leiden dacht, is niet bekend. Algemeen verondersteld wordt dat het doorstane beleg
van het jaar ervoor de doorslag gegeven zal hebben. De universiteit was dus een
vorm van dank voor de dapperheid en een vergoeding van de schade. Verder gingen
zijn gedachten uit naar een ‘collegium’ voor de drie oude talen Latijn, Grieks en
Hebreeuws, en een universiteit voor theologie, filosofie en wiskunde, ‘sonder voor
alsnoch in de rechten ofte medicinen te doen doceren’. Collegium en universiteit
moesten in een leegstaand klooster of in een
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kerk ondergebracht worden. Ze zouden samen zesduizend gulden kosten en daarvan
zou Zuid-Holland de helft betalen en Zeeland en Noord-Holland samen de andere
helft.4
Diezelfde dag nog schreef de Leidse gedeputeerde bij de Staten, Paulus Vos, een
brief aan de Leidse burgemeesters. Ook Middelburg (en Gouda, maar dat wist Vos
nog niet) had belangstelling voor de universiteit. De stad moest zo snel mogelijk
iemand sturen met het aanbod van vrij onderkomen voor universiteit en professoren.
Intussen zou hij, samen met Tayaert, Van der Does, Buys en wat anderen van de
Geheime Raad, met Gods hulp een kongsi vormen.5
De volgende dag al besloten de Staten dat onverwijld een ‘schole ende universiteyt’
te Leiden moest worden opgericht. De organisatie ervan werd in handen gelegd van
drie ‘gecommitteerden’, Jan van der Does, heer van Noordwijk, Cornelis de Coninck,
burgemeester van Delft, en Gerrit van Hoogeveen, pensionaris van Leiden. Al op 6
januari kregen deze heren hun taakomschrijving, die vooral bestond uit het vinden
van een goede plek voor de twee scholen en het ontwerpen van een ‘ordonnantie’,
een wat concreter plan van aanpak en organisatie.6
Onverwijld was onverwijld in die dagen, en diezelfde zesde januari lag een eerste
concept bij de Staten. Van der Does en de zijnen wezen het Barbaraklooster aan het
Rapenburg aan als onderkomen voor beide scholen. Oranje moest wel even wat
professoren sturen en een rector benoemen. Belangrijker was hun voorstel dat er toch
ook rechten en medicijnen gedoceerd zou worden. Dat zou namelijk de universiteit
een stuk aantrekkelijker maken. Het argument dat met die universiteit het geld voor
de opleiding van de eigen elite binnenslands besteed zouden worden, werd daardoor
overtuigender. De gecommitteerden stelden ook voor de professoren onder te brengen
in kloosters of huizen van gevluchte katholieken, hen van een goed salaris te voorzien
en een rentmeester of ontvanger aan te stellen. Ten slotte zou de stad in de gelegenheid
gesteld moeten worden - de bereidwilligheid van die stad leek geen grenzen te kennen
- de universiteit vrijdom of ontheffing van haar belastingen te verlenen.7
Ook op 6 januari 1575 is het octrooi gedagtekend tot het oprichten van de
universiteit, een prachtig perkamenten bul met aanhef van Filips en voorzien van
zijn zegel. Dat Filips de universiteit oprichtte en nog wel, zoals nadrukkelijk
geboekstaafd werd, op advies van zijn lieve neef, de Prins van Oranje, was niet een
vorm van humor. Een contemporaine beschouwer wist dat soevereiniteit niet iets
was om de draak mee te steken. Nog steeds was Filips de landsheer en na de
vredehandel was hij dat misschien wel meer dan ooit.8
Wel grappig was dat er op 6 januari helemaal geen octrooi bestond. Zelfs op de
dag van de opening van de universiteit was dat er niet. Op II februari vroegen de
Leidse burgemeesters aan Oranje nadrukkelijk om zo'n document en Oranje zegde
toe het te laten opstellen. Een paar dagen later zal dat wel gebeurd zijn, en om de
volgorde weer netjes te krijgen heeft men het toen geantedateerd.9
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Stichtingsoorkonde, ge(ante)dateerd 6 januari 1575.

Intussen waren de voorbereidingen voor de opening in volle gang. De eerste
verdieping van het Barbaraklooster werd in gereedheid gebracht om de universiteit
te ontvangen. Het stadsbestuur bepaalde dat de inauguratie op 8 februari plaats zou
hebben. Paulus Vos polste iedereen die hij tegenkwam of hij niet tijdelijk in Leiden
professor wilde worden. Dat wilde bijna niemand, maar uiteindelijk vond men vijf
geleerde heren bereid althans de inwijding bij te wonen en enkele colleges te
verzorgen. Afkondigingen van de inwijding werden aan Delft, Gouda en Rotterdam
gezonden met het verzoek deze openbaar te maken. Op 8 februari was de Leidse
universiteit een feit.10

Verschillende visies
Wat voor feit, wilde de Leidse magistraat nu weleens weten. Wat was het eigenlijk
voor instelling die men binnen de muren van de stad opgericht had? Wat ging het de
stad kosten? Wat had de stad erover te vertellen? Uit het octrooi werd dat niet
duidelijk, maar daar heeft men ook niet op gewacht. De aanwezigheid in de stad, op
8 februari, van zo veel ter zake deskundige lieden werd aangegrepen om een soort
van ‘akkoord’ uit te werken, waarmee representanten van Staten, stad en studie uit
de voeten konden.11
Dat ‘akkoord’ van 12 februari gaf met medewerking van stad en Staten de
universiteit een opmerkelijke mate van onafhankelijkheid. Dat gebeurde weliswaar
onder verwaarlozing van een paar essentiële problemen, maar feit is dat deze
‘concept-statuten’ een geest van grote welwillendheid jegens de jonge
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instelling ademden. De functie van rector en de juridische onafhankelijkheid waren
de twee centrale punten ervan. De universiteit werd beschreven als een onafhankelijk
‘collegie’ van professoren, dat zich een rector koos, die op zijn beurt assessoren
benoemde, graden verleende en studenten toeliet.
Rector en assessoren stonden ‘in civile en criminele zaecken’ onder jurisdictie
van het hele college, maar oefenden zelf jurisdictie uit over alle studenten. Werden
studenten door burgers benadeeld, dan diende de zaak voor rector en assessoren,
waren burgers de benadeelde partij, dan kwam de zaak voor de magistraat, maar de
mogelijkheid van schikking in overleg met beide gremia werd nadrukkelijk
aanbevolen. Professoren kregen vrijdom van inkwartiering en accijns op bier en wijn,
studenten alleen vrijdom van accijns op een bepaalde hoeveelheid bier en van tolgeld
op boeken en kleren.12
Wat nog niet geregeld was, was die school, dat collegium, waarvan ook steeds
sprake was. Daarmee bleef ook de samenhang en inhoud van het onderwijs in het
ongewisse. En belangrijker nog, de geest waarin het onderwijs gegeven zou worden,
met andere woorden de levensbeschouwelijke teneur ervan, bleef onaangeroerd.
Discussie daarover was noodzakelijk en weldra zou die ook losbarsten.
In april vervoegden zich, voorzien van aanbevelingsbrieven van Oranje, vier
nieuwe hoogleraren bij de universiteit. Dat waren de na de Bartholomeusnacht naar
Engeland uitgeweken Franse theologen Guillaume Feugueray (Feugeraeus) en Louis
Capel (Capellus), de Deventenaar Basilius Pithopoeus en de Westfaler Herman
Reneker (Renecherus). Allemaal waren ze overtuigde calvinisten die precies wisten
hoe het onderwijs in elkaar diende te zitten en in welke geest het gegeven moest
worden.13
Ze waren nog niet in Leiden of deze heren zetten zich tot het samenstellen van
wat zij noemden ‘capita constituendae Lugduni Batavae Academiae’, hoofdzaken
dus, wezenlijke elementen van de op te richten universiteit. En met die ‘capita’
ondermijnden ze het akkoord van 12 februari. Hoewel ze allen maar kort te Leiden
zouden zijn - de Fransen stonden te popelen om naar hun gemeente terug te keren,
de Deventenaar stierf en de Duitser misdroeg zich - was hun optreden kenmerkend
voor het spanningsveld waarin de nieuwe universiteit ter wereld kwam.14
‘Academia Ecclesiae et Reipublicae seminarium’, zo noemden ze de nieuwe
universiteit veelzeggend, de kweekschool voor kerk en staat. Die school zou uit twee
afdelingen bestaan, een ‘schola puerilis’, een Latijnse school dus, een vooropleiding
voor de universiteit, en een ‘professorum collegium’ voor de hogere studies. Ze
omvatte daarmee een complete studiecyclus met een grote samenhang, die door
Feugeraeus een paar weken later, in zijn ‘Hypotyposis’, in uitgewerkte vorm aan de
universiteit werd aangeboden.
Er was in die ‘schets’ sprake van een cursus van veertien jaar, gerekend vanaf het
zevende levensjaar. De eerste zeven jaar waren gewijd aan de vrije kunsten. Lezen
en schrijven (in het Grieks en het Latijn), grammatica en retorica, wis- en natuurkunde,
dit alles op basis van de lectuur van klassieke auteurs.
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Homerus en Vergilius, Terentius en Cicero, Aristophanes en Lucretius, Seneca en
Plinius, het moest allemaal met veertien jaar oud in het hoofd geprent zijn, als zetsel,
zo heette het, zinkend in ontvankelijk papier.15
Met de hierop aansluitende studies theologie, rechten en medicijnen vormde dit
programma een samenhangend geheel dat de geest ademde van
christelijk-humanistische onderwijshervormers als Johannes Sturm. In die zin
betekende het een grote vooruitgang ten opzichte van het akkoord van 12 februari.
Maar de ‘capita’ van de vier net benoemde professoren behelsden meer. Die vormden
niet alleen een humanistisch, het was ook een calvinistisch stuk.16
Ze wensten bijvoorbeeld bepaald te zien dat niemand mocht doceren tenzij gebleken
was dat zijn religieuze overtuiging met die van de kerk accordeerde. De docent moest
zich aan de discipline van de kerk onderwerpen. Bij nieuwe beroepingen moesten
niet alleen de collega's en de magistraat, maar ook de kerkenraad geraadpleegd
worden. De ‘academia cum ecclesia coniuncta’ was hun ideaal, de universiteit nauw
verstrengeld met de kerk.17
Ook andere zaken werden in de ‘capita’ aan de orde gesteld, zoals het aanstellen
van curatoren voor het leven, het instellen van een eettafel voor arme studenten en
van studiebeurzen voor met name theologiestudenten en verder de al bekende
vrijdommen en privileges. Dat mochten verstandige voorstellen zijn, de eerste twee
waren voor de stad zo onverteerbaar dat hooguit twee dagen later, omstreeks 1 mei,
het ‘concept van de magistraet der stadt Leyden’ klaarlag.18
De stad dacht er niet aan haar school bij de universiteit onder te brengen. Ze had
net een vermaarde rector aangesteld en een goed onderkomen gevonden. De school
bleef dan ook onder haar toezicht en beheer. Ze dacht er evenmin aan - al had ze dat
zo'n twee maanden geleden wel gedaan - iets van haar jurisdictie af te staan. Tweeërlei
rechterlijke macht leidde altijd tot ‘groete ongeregeltheyden ende licentie van doen’.
Het penibelst was echter die band van universiteit en kerk. ‘Die inquisitie van den
rector ende zijn collegie up elcxs leven ende manieren ende die animadversie van
ketterie,’ heette het in niet mis te verstane bewoordingen, ‘en betaemt ter correctie
die van de universiteyt niet, ende en dient in desen tijt niet gepractiseerd te werden.’
Oranje had verzuimd of was eenvoudig niet in de gelegenheid geweest om in een
vroeg stadium helderheid te verschaffen omtrent de aard en de organisatie van de
universiteit, die hijzelf in het leven geroepen had. Intussen lagen er drie opties: die
van een stedelijke, van een kerkelijke en van een vrijwel onafhankelijke instelling.
Het werd tijd dat Oranje koos. Op 7 mei vertrokken gecommitteerden en
vertegenwoordigers van de stad naar de Statenvergadering te Dordrecht om met
Oranje over de gerezen problemen te praten. Op 1 juni werd een ‘Instructie ende
Ordonnantie’ van de universiteit in de Staten voorgelezen en kregen Van der Does,
Buys en twee anderen de opdracht een definitieve tekst op te stellen. Op 2 juni was
het zover.
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De statuten van de universiteit
De ‘Statuten der Universiteyt’, waarvan zowel een Nederlandstalige als Latijnse
versie bestaat, en die, een beetje aangepast, tot aan het eind van het Ancien Régime
van kracht bleven, waren een krachtig mengsel van traditie en moderniteit, van wat
bij andere universiteiten gebruikelijk was en wat het moment eiste.19
De universiteit, zo begonnen die statuten, dat waren niet alleen de professoren,
maar ook de doctoren, voor zover te Leiden gepromoveerd en woonachtig. Dat
lichaam, de senaat, koos elk jaar een nieuwe rector en twee (van de vier) nieuwe
assessoren, representanten van de faculteiten. Deze vijf vormden het dagelijks bestuur.
Het aantal professoren werd vastgesteld op elf, maar dat mocht uitgebreid worden.
Er zouden twee pedellen aangesteld worden, één voor de rector en één voor de
professoren. Ook zou een secretarisrentmeester worden benoemd.
De rector ‘immatriculeerde’, dat wil zeggen schreef de nieuwe studenten tegen
betaling van vijftien stuivers in, en elk jaar moesten die studenten (nu tegen betaling
van één stuiver) zich laten ‘recenseren’, opnieuw inschrijven. De te verlenen graden
werden vermeld (die van magister in de vrije kunsten en doctor in de andere
faculteiten) en de kosten daarvan.
Professoren en studenten stonden onder toezicht, de eersten van rector, assessoren
en curatoren, die de leeropdracht vaststelden, de tweeden van rector en senaat. De
studenten moesten een eed afleggen op het naleven van de statuten en inzonderheid
zweren nooit ‘eenyghe leeringhe aen te hanghen ofte volgen, dan die in de zelve
Universiteyt geprofesseert ende geleert zal worden’. Die curatoren zouden door de
Staten van Holland benoemd worden. Hun aanstelling gold voor het leven en in alle
belangrijke zaken dienden rector en assessoren hen te raadplegen. Samen met de vier
burgemeesters benoemden zij nieuwe professoren, die zij voorzagen van een
‘behoirlick salaris’.
Professoren, doctoren en ambtenaren én ‘alle vreemde studenten’ werden vrijgesteld
van huisvesting van soldaten en van schuttersplicht. Alle studenten zouden ook vrij
zijn van het betalen van tolgeld over boeken en kledij. Alle studenten en ambtenaren
zouden bovendien het ‘privilegium fori’ genieten. Dat wil zeggen dat ze, zowel in
civiele als in criminele zaken, en of ze nu dager of gedaagde waren, terecht zouden
staan voor de universitaire rechtbank. Die rechtbank bestond uit vijf universitaire
(rector en assessoren) en zes stedelijke (burgemeesters en twee schepenen)
vertegenwoordigers. Professoren en doctoren zouden voor het Hof van Holland
gehoord worden.
Dat waren de belangrijkste punten, en het waren evenzoveel compromissen. Er
was in zekere zin sprake van een onafhankelijke instelling, maar er waren curatoren.
Er was in zekere zin sprake van godsdienstige inspectie, maar ze beperkte zich tot
vage formuleringen. Manifest was de invloed van de stad bij benoeming en jurisdictie,
maar de machtsverhouding tussen burgemees-
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ters en curatoren was allerminst duidelijk. Veel werd overgelaten aan het veld van
maatschappelijke krachten, van Staten, stad en kerk, waarin de universiteit geworpen
was.
Er is in het verleden veel werk gemaakt van de vraag welke universiteit met haar
statuten model gestaan heeft voor de Leidse. De voorbeelden van Parijs, Keulen en
La Rochelle zijn genoemd, gewezen is op overeenkomsten van de Leidse statuten
met die van Leuven, soms op die van Straatsburg of Genève. Maar even vaak zijn
de essentiële verschillen tussen de statuten naar voren gehaald en is de opmerking
gemaakt dat wat die instellingen gemeenschappelijk hadden, ook voor veel andere
gold. Tegen de achtergrond van het voorafgaande verliest de vraag ook veel van zijn
belang. De universitaire traditie was de materie waaraan politiek en religie een vorm
trachtten te geven. De statuten waren in wezenlijk opzicht het resultaat van lokale
en regionale belangen. Het deel van de traditie werd drastisch aangelengd met vele
delen tijdsgewricht.20
Nog meer werk is er gemaakt van de vraag of de Leidse universiteit een protestantse
of een humanistische universiteit wilde zijn. Ook deze vraag wordt oninteressant bij
de constatering dat ze beide was.

Het karakter van de universiteit
Toen P.C. Hooft, in zijn Nederlandsche Historien, als voornaamste beweegreden
om de Leidse universiteit te stichten ‘de Godsdienst’ opgaf - ‘'t steunsel der partye,
den last van welken te verklaaren eenige handwerkslieden, of ongeletterde uit de
onervaaren menigte, zich tot nog toe hadden aangemaatigd’ - verkondigde hij een
breed gedeelde mening. Op 9 mei 1579 schreef Willem van Oranje aan curatoren
een brief waarin hij hen aanspoorde Feugeraeus voor de universiteit en in het bijzonder
voor de ‘professie der Godtheyt’ te behouden, ‘ten aensienne vande welcke deselve
meest gefondeert ende opgerecht is’. Drie jaar later, bij het vertrek van professor
Danaeus, schreef hij nog eens dat de theologie onder de stichtingsgronden primair
was, ‘ut studii Theologici prima et summa haberetur ratio’.21
Toch is het de vraag of die uitlatingen van Oranje wel betrekking hebben op de
oprichting. Zouden ze niet veeleer gelezen moeten worden in het licht van de
radicalisering van de Opstand na 1576? Is het niet opmerkelijk dat zijn uitlatingen
steeds het ontslag van een theologisch professor betroffen?
Ook toen zowel senaat als curatoren en burgemeesters in 1586 iets dergelijks
beweerden, gebeurde dat tegen de achtergrond van de kritiek op de Leidse
theologische faculteit en de toebereidselen van het Staten College. De senaat noemde
toen de studie theologie ‘de voorneemste oirzaecke van de stichting deser universiteyt’
en curatoren spraken zelfs van ‘eenige oorzaecke’.22 Maar toen Oranje in januari
1575 te Delft liet uitleggen wat hem met de universiteit voor ogen stond, was dat
alleen de ‘vorderinge van den welvaren ende politique ende moderne regeeringe
deser landen’.23
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De bekendste uitlating op dit stuk, de eerste die in het openbaar gedaan werd, was
die van Jan van Hout in 1592 bij de oprichting van het Staten College. ‘De voornemste
bewegende oorsaecke der stichtinge deser Universiteyt,’ zei hij daar - ‘t'sy my
geoorlooft t' geheym te openbaren,’ voegde hij eraan toe - ‘was de Theologie.’ Maar
juist Van Hout heeft er alles aan gedaan om de Leidse universiteit juist geen
protestantse universiteit te doen zijn.24
Jan van Hout (1542-1609) was een geboren en getogen Leidenaar, een man van
eenvoudige afkomst, ‘gelijck ick ook gaerne bekendt stae,’ zo schreef hij in zijn
rapport over de armenzorg, ‘dat mijn over-bestevader, bestevader ende vader tambacht
van weven binnen deser stede hebben gedaen ende gebruickt gehadt’. Van zijn
opleiding weten we vrijwel niets, maar in 1562 werd hij stadhuisklerk en twee jaar
later stadssecretaris, een functie die hij met een ruim drie jaar durende onderbreking
in ballingsschap (1569-1573) tot zijn dood heeft uitgeoefend.25
Van Hout was een echte kerel. Hij ging er prat op dat hij al op zijn twaalfde voor
het eerst geneukt had, en in Leiden gold het gezegde: ‘Het hout dwingt den hond’,
ten bewijze van het feit dat met de drager van die naam niet te spotten viel.
Veelzeggender nog in dit opzicht is de anekdote die Petrus Scriverius over hem
vertelde. Op 19 december 1574 had de Leidse magistraat tijdens het eerste beleg van
de stad papieren geld uitgegeven, weliswaar geponst uit het perkament van oude
misboeken, maar met het randschift ‘Haec liberatis ergo’. Daarmee gaven de
stadsbestuurders aan dat wat hen betreft de strijd tegen Spanje er een omwille van
de vrijheid was. De calvinisten dachten daar anders over. Dominee Adriaan Jansz.
Taling nam een preek in de Pieterskerk te baat om de alternatieve visie te verkondigen,
dat de opstand er een was omwille van de religie. Hij vergeleek daarbij de magistraat
met varkens die niet verder dan hun voer keken. Dit schoot de vlak bij de kansel
zittende Van Hout zo in het verkeerde keelgat dat hij zijn pistool voor den dag haalde
en burgemeester Van der Werff, die naast hem zat, aanbood: ‘Zal ik hem er af
lichten?’ Van der Werff schijnt dat niet zo'n goed idee gevonden te hebben.
Van Hout was een Hollander van het uitgestorven type, sober en nijver, trouw en
trots. Hij werkte zo lang als de dag duurde, en naast de omvangrijke taken van zijn
secretariaat was hij ook stadsarchivaris en stadsdrukker, en hield er verder een
notarispraktijk op na. Hij had een talent voor vriendschap, maar verwierf zich
misschien daardoor ook de nodige vijanden, onder wie stadspensionaris Paulus Buys
zonder twijfel de belangrijkste was. Hij was matig in zijn behoeften, maar kon
calvinisten niet luchten. ‘Met regt ons onttrekkende aan de Spaansche wreedheid,’
schreef hij samen met Coornhert in 1581, ‘hebben wij ons niet verbonden om eenige
particuliere religie alleen te foveren.’ In de weinige ledige uren die hem ter
beschikking stonden verdiepte hij zich in geschiedenis en waterbouwkunde, wiskunde
en taalkunde.
En in die paar uren werkte hij aan zijn ideaal. Van Hout had een grote liefde voor
zijn landstaal. Hij wilde het Hollands zuiveren tot een instrument dat de vergelijking
met het Grieks of Latijn kon doorstaan. De Italianen, Petrarca en
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Jan van Hout, secretaris van de stad en van curatoren.

Dante, Bembo en Cavalcante, zij hadden hun taal zo groot gemaakt ‘dat zy nu dies
derren wel gelijcken / tLatyn en Griex, die deen den ander brueder zyn / En van de
rest der ander tongen mueder zijn’. De Fransen, Ronsard en De Baif, Dorat en Des
Autelz, zij hadden hetzelfde voorbeeld gegeven. Nu was de beurt aan het Hollands.
Deze Jan van Hout, dichter en doener, humanist in hart en nieren, was vanaf de
oprichting van de universiteit secretaris van curatoren.
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Janus Dousa, de eerste curator van de universiteit.

Maar nog belangrijker dan Van Hout voor de bepaling van het gesternte waaronder
de Leidse universiteit geboren werd, was Janus Dousa. Johan van der Does
(1545-1604) was een van die gecommitteerden van het eerste uur, die sinds 2 juni
1575 curatoren heetten. In veel opzichten was hij de tegenpool van Van Hout. Hij
was van hoge geboorte, heer van Noordwijk, en kreeg een zorgvuldige opleiding,
die onder andere een studie aan de universiteiten van Leu-
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ven, Douai en Parijs omvatte. In vergelijking met Van Hout bezat Dousa een veel
zachtaardiger, genuanceerder geest. Ook in boosheid woog hij zijn woorden en ironie
eerder dan invectief was zijn wapen.26
Maar wat hij wezenlijk met Van Hout gemeen had, was het talent voor vriendschap
en de liefde voor taal. In de twee jaar dat hij te Parijs verbleef, maakte hij vele
vrienden, onder wie dichters uit de bekende groep van de Pléiade, dezelfde dichters
die Van Hout had aangeroepen, Ronsard en Du Bellay, Dorat en Des Autelz. In dat
milieu deed hij de centrale inspiratie van zijn denken op, de eenheid van zijn poëzie
en zijn universitaire visioen.
In 1566 keerde Dousa terug op zijn landgoed te Noordwijk, trouwde er en begon
een leven waarin hij het beheer van zijn vaderlijke goederen en het onderhouden van
intellectuele vriendschappen, het uitoefenen van het hoogheemraadschap van Rijnland
en het voeren van een literaire correspondentie, het lidmaatschap van de Staten van
Holland en het maken van Latijnse gedichten moeiteloos combineerde.
Maar in 1572 verbond hij zijn lot met dat van de opstand en drie jaar later kreeg
hij zelfs, na het verongelukken van de Leidse commandant, de leiding van de
verdediging van de stad op zijn jeugdige schouders gelegd. Van hem is waarschijnlijk
het antwoord aan de op overgave aandringende overlopers - ‘fistula dulce canit,
volucrem dum decipit auceps’ - aan Cato ontleend en door Hooft vertaald met: ‘De
vooghlaer, op bedriegen uyt/ De vogel lockt met soete fluyt’, ten bewijze van het
nut van een klassieke opleiding. En nu we het toch over vogels hebben, duiven
brachten Van der Does het bericht van de ophanden zijnde ontzetting van de stad
door de geuzen - en duivenvlees heeft hij sindsdien niet meer gegeten.
Met Van Hout was Van der Does in grote vriendschap verbonden, en die
vriendschap werd gesmeed tijdens het beleg. ‘De omvang van de ellende, mijn
vriend,’ zo dichtte Dousa in zijn Nova Poemata over Van Hout, ‘die wij samen
hebben doorstaan toen de vijand ons belaagde met uithongering en verderf door het
zwaard, gijzelf zijt daarvan de eerste getuige.’ ‘Testis ipse testis’ in het bevallige
Latijn van Dousa. In het album amicorum van Dousa schreef Van Hout:
Vruntschap gemaeckt in schijn bedekt,
Vergaet soubijt,
Als comt de noot,
En schielic laect. Mer die verwect
Wert in een tijt
Van angste groot,
Als elc een waect en noot deurbrect,
Geen leet, noch spijt,
Noch storm, noch stoot
Haer wortel naect, mer onbevlect
Blijft, hoe langh tlijt,
Jae, naer de doot.
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De dichtbundel van Dousa werd uitgegeven op kosten van Van Hout, en ‘in nova
academia nostra Lugdunensi excusum’, in onze nieuwe Leidse universiteit gedrukt.
Dousa en Van Hout, ze kunnen gerust de intellectuele vaders van de Leidse universiteit
genoemd worden. En dat vaderschap impliceert dat de Leidse universiteit meer zou
zijn dan een op de theologie gerichte instelling.
De Leidse universiteit zou vooral een humanistische universiteit zijn. Daarover
en over de centrale rol van de voorheen zo ondergeschikte, propedeutische filosofische
faculteit, waren precieze professoren en rekkelijke bestuurders het overigens eens,
In het allegorische gedeelte van de optocht die de Leidse universiteit inwijdde, hadden
de artes weliswaar hun traditionele bescheiden plaats achteraan toegewezen gekregen.
Maar tegelijk was Apollo met zijn negen muzen een centrale rol toebedeeld bij de
verwelkoming van de troep en de bij die gelegenheid gesproken verzen, alle van de
hand van Dousa, gaven het alternatieve program precies weer: de centrale rol van
de vrije kunsten in het herstel van het staatsbestel.
Dezelfde visie had Feugeraeus in zijn ‘hypotyposis’ ontvouwd, die hij
waarschijnlijk bij de ‘tweede opening’ van de universiteit, op 6 juli 1575, toen de
lessen min of meer officieel begonnen, aangeboden had. Waarschijnlijk ook op die
dag hield zijn geestverwant Capellus zijn ‘Oratio Inauguralis Academiae
Lugduno-Batavae’, de inwijdingsrede van de universiteit. Feugeraeus en Capellus,
beiden riepen ze de goddelijke Plato aan en Aristoteles, de prins der filosofen, beiden
beschouwden ze Leiden als het bolwerk der muzen. In dit opzicht weken ze weinig
af van het programma dat Dousa en Van Hout de universiteit gesteld hadden.
Dat programma lag vervat in het levensmotto van Dousa, ‘Musae ante omnes’ (de
muzen voor alles). Van de schone letteren zou een beschavende werking uitgaan,
die de mens zou humaniseren en de staat zou stabiliseren. Een asiel van de muzen
zou de Leidse universiteit moeten zijn, een ‘Musarum domicilium’. In het plaveisel
voor ‘de nieuwe academie’, de kloosterkerk van de Witte Nonnen, die de universiteit
sinds 1581 onderdak bood, liet men het devies van Du Bellay aanbrengen: ‘Musa
coelo beat’ (de muze verblijdt de hemel).
Toch was er een essentieel verschil met de calvinistische professoren, een politiek
verschil. Voor Dousa was de bestudering van de letteren een werk van de vrede.
‘Kunnen de muzen en Mars, kunnen kunst en wetenschap en de oorlogsdemon naast
elkaar bestaan?’ vroeg Neptunus zich op bevel van Dousa tijdens de eerste opening
van de universiteit af. ‘Onmogelijk!’ was het antwoord. ‘Maar nu, muzen, is de
krijgsgod geweken om voor u plaats te maken.’
Maar bij de tweede opening gewaagde Capellus van een universiteit ‘waarin de
wetenschappen van de vrede beoefend worden in verband met de bedrijvigheid van
de oorlog’ (‘conjuncta cum belli negotiis’). Wie zich over dat verbond verbaasde,
wist niet dat de Pallas in wapenrok en die in ‘burger’ dezelfde was, de wakkere
voorgangster in wapengeweld en geleerdheid (‘certe is nescit eandem Pallada bellicam
simul ac civilem esse, nescit eam armorum & studiorum vigilem esse praesulem’).27
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De Leidse universiteit zou een stedelijke en een statelijke universiteit zijn. Zij zou
een protestantse en een humanistische universiteit zijn. Die elementen konden naast
elkaar bestaan, maar de verhouding ervan zou in een permanent debat vastgesteld
worden. Hoe het verschil tussen oorlog en vrede te overbruggen, vroeg de jonge
instelling zich aan het begin van haar bestaan af. Zou de Leidse universiteit de
stoottroep van de precisie worden, of het bolwerk van de rekkelijkheid? Zou de
wetenschap religie worden, of de religie wetenschap?
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6 ‘Tot welstant ende voorderinghe der Universiteyt’
Bestuur en organisatie
De statuten van de universiteit, zowel die van 1575 als die van 1631, probeerden
zoveel mogelijk evenwicht aan te brengen tussen de drie bij de universiteit betrokken
partijen, de Staten, de stad en de senaat. De Staten van Holland kenden een
permanente vertegenwoordiging in het bestuur van de universiteit in de vorm van
drie curatoren. Samen met de vier burgemeesters van de stad vormden ze het college
van curatoren en burgemeesters. Daarnaast was er de senaat, het lichaam van de
gezamenlijke professoren, onder leiding van een rector magnificus en vier assessoren,
de vertegenwoordigers van de vier faculteiten. Ze hadden hun eigen bevoegdheden,
maar ‘over gewichtighe ende sware saecken’ dienden ze curatoren en burgemeesters
te raadplegen. Daarmee vormden de statuten een compromis en werd het aan de
gebruikers overgelaten de werkelijke verantwoordelijkheden af te bakenen.1

Curatoren
De statuten van 1575 bepaalden ‘dat by de Staten van Hollandt twee oft drye
gequalificeerde ende bequame persoonen zullen geordonneert worden tot Patronen,
Curateurs ofte Toesienders vander Universiteyt’. Duidelijke richtlijnen voor hun
benoeming ontbraken, maar de functies van de eerste curatoren leken iets van een
regel te suggereren. Johan van der Does was een vooraanstaand lid van de ridderschap,
en na zijn dood in 1604 werd met Adriaan van Mathenesse wederom een edelman
benoemd. En de tweede gecommitteerde, Cornelis de Coninck, was burgemeester
van Delft en ook zijn opvolgers, Abraham van Almonde (1583-1593) en Johan de
Groot (1594-1617), waren dat.
Bij de derde curatorsplaats lagen de zaken gecompliceerder. Opvolgers van
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Gerard van Hoogeveen, die pensionaris van Leiden was, waren achtereenvolgens
Paulus Buys (1581-1592), Johan van Banchem (1594-1601), Cornelis van der
Nieuwstadt (1602-1606) en Cornelis van der Mijle (1606-1619). Buys was
landsadvocaat en Van Banchem en Van der Nieuwstadt waren advocaat voor de
Hoge Raad. Maar Van der Mijle ontbeerde die connectie. De resolutie van de Staten
van Holland van 17 november 1618, die drie nieuwe curatoren aanstelde, omschreef
niettemin Johan van Wassenaer ‘als vuyten staetvan de heeren Ridderschap ende
eedelen’, Adriaen Pauw ‘vuyt t'midden van onse vergaderinge’ en Rochus van den
Honaert ‘vuyte collegien van justicie’.2
Al snel rees er bezwaar tegen deze verdeling. In 1627 al trokken de steden het
recht van ridderschap en hoven om in het universitaire bestuur vertegenwoordigd te
zijn in twijfel. En toen er in 1635, voor de vrijgekomen plaats van Nicolaas Cromhout,
president van de Hoge Raad, een nieuwe curator gekozen moest worden, wees
Amsterdam erop dat de Staten kiezen mochten wie ze wilden. In die discussie wist
de ridderschap haar vertegenwoordiging veilig te stellen, maar voortaan mochten de
Staten vrij beschikken over de andere twee plaatsen. Er werd voorlopig geen lid van
de Hoge Raad of het Hof van Holland meer benoemd, en evenmin hoefde de gekozene
afgevaardigde in de Statenvergadering te zijn. Tussen 1618 en 1636 werden ook
pensionarissen van steden benoemd, zoals Adriaen Pauw (Amsterdam), Gillis de
Glarges (Haarlem), Jacob Cats (Dordrecht) en Johannes Camerling (Delft). Vanaf
1641 werden in de twee vrije curatorsplaatsen voornamelijk burgemeesters of
oud-burgemeesters benoemd.3
Artikel 22 van de eerste statuten bepaalde dat de ‘offitie’ van curator ‘altijt dueren’
zou. Tot 1618 was er inderdaad maar één curator die voor zijn dood ontslag vroeg,
Johan de Groot, waarschijnlijk vanwege zijn benoeming tot raad van de graaf van
Hohenlohe. Na het ingrijpen door Maurits in 1618 werd bepaald dat het de universiteit
ten goede zou komen, evenals het ‘onderling contentement’, wanneer de curatoren
‘bij ordre, ende successivelijck’ zouden aftreden. Elke drie jaar zouden er één of
twee van de curatoren vervangen worden. In de nieuwe statuten van 1631 werd
wederom opgenomen dat het ambt ‘maer voor een seeckeren tijt duyren’ zou.4
Maar sindsdien werd er flink de hand mee gelicht. Cats, die in 1635 benoemd was,
wilde in verband met zijn drukke werkzaamheden als raadpensionaris al in 1640 van
de betrekking af, maar werd pas in 1644 vervangen door Cornelis van Beveren. En
Van Beveren werd pas bij zijn dood in 1662 opgevolgd, dat wil zeggen dat
hijzelfachttien jaar en zijn medecuratoren Schaep en Van den Bouchorst zelfs
vijfentwintig en zesentwintig jaar in functie waren. Hoewel de Staten in dat jaar de
ambtstermijn beperkten tot hooguit negen jaar, zouden alle volgende curatoren,
behoudens de enkeling die in het politiek geweld sneuvelde, tot hun dood aanblijven.
Het zou, volgens de statuten, gaan om ‘gequalificeerde ende bequame persoonen’
en in veel gevallen was dat ook zo. Ondanks het feit dat het veld klein was - de kleine
ridderschap, de burgemeesters van slechts een handvol steden
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- en er meer met belangen dan met kwaliteit rekening gehouden werd, was de
doorsneecurator een man van niveau. Hij was de veertig gepasseerd, had in de meeste
gevallen gestudeerd - meestal rechten, meestal te Leiden - en was vaak voorzien van
een uitgebreide bestuurlijke ervaring, in de plaatselijke, maar veelal ook in de
landelijke politiek. Er waren zelfs raadpensionarissen onder hen, zoals Paulus Buys,
Adriaen Pauw, Jacob Cats. Maar ook zeer invloedrijke mannen als François van
Aerssen, Amelis van den Bouchorst en Cornelis de Witt, en zeer erudiete als Janus
Dousa, Cornelis van der Mijle en Cornelis van Beveren.
Voor hun besogne, ‘de Universiteyt te vorderen en te doen floreren’, moesten ze
gezamenlijk optreden met het senaatsbestuur - samen bepaalden ze bijvoorbeeld de
leeropdracht (‘wat autheur, bouck ofte materie elck professeur lesen ofte tracteren
sal’) en het lesrooster - en kregen ze vrije toegang tot de senaatsvergadering. Tegelijk
was in een belangrijk deel van hun taken de samenwerking met het stadsbestuur
voorondersteld. Samen met de burgemeesters bepaalden curatoren de bezoldiging
van de professoren, wat door burgemeesters zo uitgelegd werd dat ze ook samen met
de curatoren de professoren benoemden. Bovendien kregen curatoren en
burgemeesters het gehele financiële beheer van de universiteit in handen.5
Daarmee was wel iets, maar nog niet zoveel vastgelegd. Dat gebrek aan
duidelijkheid leidde, zeker in het begin, weleens tot heftige taferelen. In mei 1578
namen de curatoren Dousa en De Coninck zelfs de landsadvocaat Buys in de arm,
om met hem ten stadhuize niet alleen hun voornemen aan te kondigen een professor
(Renecherus) te ontslaan, maar ook wedden, leeropdrachten en collegerooster te
herzien. En de burgemeesters, ‘op alle 't zelve afgevordert zijnde haer goetduncken’,
konden weinig anders dan instemmen. Toen het jaar erop over dezelfde onderwerpen
wederom onenigheid ontstond, bepaalden de Staten dat zijzelf zouden beslissen.6
In het geheel van de complexe verhoudingen was die tussen curatoren en
burgemeesters wellicht de delicaatste. Op dit punt werkte de benoeming van Buys
als een katalysator. Diens permanent slechte verhouding tot burgemeesters,
uitmondend in verwoestende bijeenkomsten en eenzijdige besluiten, kwam met name
in 1584 bij de benoeming tot professor van Sosius tot ontploffing. In de benoeming
van deze katholieke jurist waren burgemeesters niet gekend. Ze zagen er de hand
van Buys in, en een poging ‘omme de autoriteyt van de curateurs zoo hoog op te
trecken ende staende te houden’ dat die van de stad ‘niet alleen geswackt en
vermindert, mer gantsschelycken vertreden soude werdden’.
Het was de burgemeesters te doen om de handhaving van het in de statuten
neergelegde evenwicht. Als de stad een instelling binnen haar muren had, waarmee
de burgers wel de nodige relatie hadden, maar waarover de burgemeesters niet de
minste zeggenschap hadden, dan volgde daaruit dat de universiteit de stad
onvoldoende achting zou toedragen, ‘'t welck gewisse oirzaecke zoude geven van
oneensheyt ende twist tusschen ons en die van de
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universiteyt, ende ten laetsten van onser beyder bederf ende onderganck’.7
Uiteindelijk leidde dit conflict in 1591 zelfs tot een coup van burgemeesters, die
Buys als afgezet beschouwden. Na de dood van Buys in 1594 hakten de Staten de
knoop door. Ze benoemden naast Dousa twee nieuwe curatoren, Van Banchem en
De Groot, en formuleerden een commissiebrief, waarbij het college onder leiding
van Dousa ‘volcomen last, auctoriteyt ende bevel omme [...] alle zaecken totwelstant
ende voorderinghe der voors. Univ. streckende te helpen beleyden ende dirigeren’.
De Staten hebben zich ook daarna nog direct met de gang van zaken van de
universiteit bemoeid, en de burgemeesters hebben niet verzuimd de belangen van de
stad te laten prevaleren boven die van de universiteit, maar voorlopig stond vast dat
curatoren de eerste viool zouden spelen.8
De verhouding van het college als geheel tot de Staten van Holland was minder
complex. De Staten hadden het eenvoudig voor het zeggen en legden meermalen
hun wil aan het bestuur van de universiteit op. Zo zetten in 1618 de orthodoxe
calvinisten die in de Staten de overhand gekregen hadden, het hele curatorium af, en
in 1656 grepen ze in bij de cartesiaanse troebelen aan de universiteit. Ook voor
ingrijpende financiële handelingen moesten curatoren en burgemeesters toestemming
krijgen. Toch beperkte het ingrijpen van de Staten zich hoofdzakelijk tot de tijd dat
de burgemeesters zich nog niet neergelegd hadden bij de dominante positie van
curatoren, dat wil zeggen tot de eerste vijfentwintig jaar van het bestaan van de
universiteit.
Wel ingewikkeld was de verhouding tussen het college en de stadhouder. Statutair
bezien had de stadhouder alleen bemoeienis met de jaarlijkse keus van de rector, uit
een door de senaat opgestelde nominatie van drie personen. De betrokkenheid van
Willem van Oranje bij ‘zijn’ universiteit was echter groot en hij zette zich in bij de
benoeming van nieuwe professoren, voor hun behoud als ze weg wilden (Feugeraeus
in 1579, Drusius in 1584), en bij het verkrijgen van ruimere geldmiddelen. De invloed
van Maurits was aanvankelijk geringer - niet altijd werden zijn suggesties om iemand
te benoemen opgevolgd (Horraeus in 1587, Brunsema in 1592) - maar bij de pogingen
om Scaliger (1592), Vorstius (1610) en Molinaeus (1611) naar Leiden te krijgen
werd zijn hulp ingeroepen, en de Leidse ingenieursopleiding (1600) kwam op zijn
initiatief tot stand. Na 1618 kon er geen professor meer benoemd worden die niet de
goedkeuring van de stadhouder had. Maar Frederik Hendrik had geen belangstelling
voor universitaire aangelegenheden en na de dood van Maurits in 1625 duurde het
dan ook tot de komst van Willem III in 1672 voor er wederom op grote schaal van
stadhouderlijke inmenging sprake was.
De verhouding tussen het college van curatoren en burgemeesters en de senaat lag
evenmin vast. Naast de in de statuten omschreven bevoegdheden - het vaststellen
van de exameneisen, de toekenning van graden, de nominatie van de rector - hield
de senaat zich vooral bezig met het handhaven van de orde onder de studenten, het
verdedigen van de universitaire privileges en het organiseren van het onderwijs
(vakanties, lesrooster, te behandelen stof).
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Maar in vrijwel alles stonden ze hierbij onder controle van curatoren en burgemeesters
of dienden ze hun advies in te winnen.
Slechts één keer, in 1593, na de dood van curator Van Almonde, ondernam de
senaat een couppoging. Door het conflict van burgemeesters met Buys was er nog
maar één curator, Dousa, en die was sinds 1591 lid van de Hoge Raad en verbleef
vaker in Den Haag dan in Leiden. Aangezien de universiteit tot volle wasdom
gekomen was, beschouwden de professoren curatele overbodig. Het idee werd
geopperd om curatoren te vervangen door een kanselier. Men dacht aan een
combinatie van dit kanselierschap met dat van landsadvocaat. Maar Oldenbarnevelt
vond dat niet zo'n goede gedachte.9
Gezien de vrijwel volledige soevereiniteit van curatoren en burgemeesters waren
het vooral erekwesties, die zo dominant waren in de bepaling van de omgangsvormen
van de vroegmoderne maatschappij, die de beide gremia deden botsen. De senaat
betwistte met zekere regelmaat het in de statuten vastgelegde recht van curatoren
om te allen tijde aanwezig te zijn en mee te stemmen in de senaatsvergadering. En
als de senaat ontboden werd op de vergadering van curatoren en burgemeesters, ging
dat meestal ook gepaard met wrijving.
In 1578 constateerde de stad dat de schuttersplicht uitgehold werd door burgers
die zich pro forma bij de universiteit lieten inschrijven. Toen ze daarover overleg
wilde plegen en senaat en curatoren op het stadhuis uitnodigden, weigede de senaat
te komen ‘tot behoudenisse vande autoriteyt van heurluyden collegie, twelck zy
verstonden dat men zoo simpelicken niet en behoorde t'ontbieden’. In 1595 ontbrandde
de irenische Junius bij een vergelijkbare ontbieding in een gepolijste woede.10
In 1601 werd de senaat bij curatoren en burgemeesters ontboden in verband met
klachten over lesverzuim van professoren. Het bleek dat vooral Tuning nalatig was,
maar het feit dat deze in het bijzijn van de rest van de senaat vermaand werd, zette
kwaadbloed. Toen het senaatsbestuur het jaar erop weer in de curatorenkamer
genodigd werd om de leslijst te bespreken, kwamen rector en assessoren meedelen
dat men weliswaar eerder ‘was gecompareert, maer dat tselve was gebeurt door
abuys’. Ze kwamen dus niet meer. Vanuit ijle hoogte kreeg de senaat daarop
meegedeeld dat curatoren de Staten vertegenwoordigden en dus het ‘ius convocandi’
hadden. Voortaan kwam de senaat trouw opdraven.11
In 1645 probeerde de senaat nog een keer een slimmigheidje. Men gaf curatoren
en burgemeesters te kennen dat ze altijd welkom waren in de senaatskamer. De berg
moest maar naar Mohammed komen. Curatoren hoorden de afvaardiging van de
senaat ‘met verwonderinge’ aan en al betrof het hier grote geleerden als Golius en
Heinsius: of ze toch maar aan hun collega's wilden meedelen dat ze de andere dag
verwacht werden.12
Intussen hadden curatoren en burgemeesters de ‘respective rang ofte ordre’ ook
bij gezamenlijk optreden buiten de stad vastgelegd. Er waren daaromtrent bij ‘seeckere
byeenkomsten, gevallen buyten de stadt’ enige misver-
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standen gerezen en in 1635 bepaalden ze dat voortaan curatoren en burgemeesters
‘'t sy te hove off elders’ altijd zouden zitten en zouden gaan vóór rector en senaat.13

Bestuurspraktijk
Aanvankelijk werd de vergaderpraktijk bepaald door de behoefte, en die was in het
begin zo groot dat men in 1581 besloot elke woensdag bijeen te komen. Vijf jaar
later bleek twee keer per jaar (8 februari en 8 augustus) voor gewone vergaderingen
te volstaan. In 1593 werd besloten om behalve op 8 februari ook in januari, april,
juli en oktober bijeen te komen. Een jaar later werden de data aangepast aan die
waarop de betalingsordonnanties getekend moesten worden, namelijk de achtste
februari, mei, augustus en november. Buitengewone vergaderingen konden worden
ingelast naar behoefte. Met name de noodzaak een nieuwe professor te benoemen
leidde tot het uitschrijven van frequente buitengewone vergaderingen. Soms werden
ook inaugurele redes van professoren aangegrepen om een vergadering te beleggen.14
Bij de nadering van een vergaderdatum werden de leden door de secretaris
uitgenodigd en kregen ze de te behandelen onderwerpen voorgelegd. Wie verhinderd
was, moest dat acht dagen van tevoren melden. Bij belangrijke zaken werd de
beslissing dan uitgesteld. Bij langdurige afwezigheid konden de leden hun mening
per brief bekendmaken.
Doorgaans begon zo'n vergadering om tien uur 's morgens en ‘nae noene’ werd
ze weer hervat. Het kon voorkomen dat er meerdere dagen nodig waren. Eerst werden
de besluiten van de vorige vergadering doorgenomen, gevolgd door de bekrachtiging.
Pas dan kon tot uitvoering worden overgegaan. Vervolgens werden de
betalingsordonnanties doorgenomen en ondertekend. Hierna begon de eigenlijke
vergadering, met de behandeling van zaken die waren blijven liggen, binnengekomen
verzoeken, klachten, antwoorden op brieven, overleg over vacatures en dergelijke.
Regelmatig kwamen er personen in de vergadering, vaak individuele professoren,
soms de rector, soms ook de rector met assessoren of met de hele senaat. Maar ook
een veelheid van andersoortige lieden kwam binnen om een verzoek te doen, een
vraag te beantwoorden, een berisping in ontvangst te nemen. Beslissingen vielen
door hoofdelijke stemming, waarna de voorzitter, de president-curator, de conclusie
formuleerde.
Aanvankelijk vergaderde men waar dat zo uitkwam, op de academie - waarschijnlijk
in het tegenwoordige zweetkamertje - op het stadhuis of in Den Haag. In 1595 kregen
ze met goedvinden van de vroedschap een kamer ‘noortwestwaerts van 't stadhuys’.
In 1614 meldde Orlers dat de kamer van curatoren en burgemeesters zich op de eerste
verdieping van het stadhuis bevond, naast de burgemeesterskamer.15
In 1595 werd ook een zetelverdeling vastgesteld. Als de rector aanwezig was,
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zat die aan het hoofd van de tafel, de president-curator aan zijn linkerhand en de
overige leden van het college ter weerszijden. Als de senaat ontboden werd, moesten
alle curatoren en burgemeesters aan de zijde van de president-curator gaan zitten,
zodat de overige professoren, met uitzondering van de rector, tegenover hen konden
plaatsnemen.16

Financieel beheer
Met de aanstelling van Claes Dircxz. van Montfoort op 2 juni 1575 kreeg de
universiteit haar eerste rentmeester. Hij legde zijn eed af in handen van de Staten,
gaf een borg van drieduizend gulden en ontving een commissiebrief, waarin zijn
taken stonden. Hij moest de inkomsten van de universiteit, de opbrengst van de
zogenaamde geannoteerde goederen innen, de betalingsopdrachten van curatoren
uitvoeren en jaarlijks een rekening opmaken. Geannoteerde goederen waren goederen
die aan de autoriteit van de rooms-katholieke Kerk waren onttrokken en onder
overheidstoezicht waren gesteld. In dit geval betrof het de inkomsten van alle kloosters
en vrouwenconventen binnen de stad en van de vier ‘buitenconventen’, de
Bernardieten en Elfduizendmaagden te Warmond, Mariënpoel, Rodenburg en de
Regulieren te Leiderdorp en, sinds 1581, van de abdij van Egmond in het
Zuiderkwartier.
Zo'n rekening was de eenvoud zelf, opgesteld volgens de enkelvoudige
boekhoudmethode: ontvangsten en uitgaven, rubrieksgewijs onder elkaar geplaatst,
een veredeld huishoudboekje dus. Dat was het te meer door de verwevenheid ervan
met de privé-financiën van de rentmeester. Die verwevenheid was een van de
trekpleisters van het rentmeesterschap: waar de wedde, aanvankelijk zeshonderd
gulden, nooit hoger was dan 1275 gulden per jaar, exclusief wat emolumenten
vrijstellingen en vergoedingen, gaf het kasbeheer allerlei aantrekkelijke
mogelijkheden. Een rentmeester kon probleemloos instellingsgeld voor
privé-doeleinden lenen. Het verschil in tijd tussen inning en betaling gaf hem de
mogelijkheid geld te beleggen dat niet van hemzelf was.
Daar konden problemen uit voortkomen. Zo leende Claes van der Wiele grote
bedragen in naam van de universiteit en hij gebruikte losrenten voor eigen doeleinden.
In 1609 ging hij bankroet. Hij vluchtte de stad uit en liet zijn opvolger, Clemens van
Baersdorp, de problemen oplossen. En Van Baersdorp had bij zijn aftreden in 1643
bijna zevenhonderd gulden over in kas, waarvan hij niet wist hoeveel van hemzelf
en hoeveel van de universiteit was. In 1656 bleek de rentmeester zelfs een
onverklaarbaar kasoverschot van tweeduizend gulden te hebben. Het echte probleem
was dat curatoren zich op grond van de rekening nauwelijks een beeld konden vormen
van de werkelijke financiële toestand van de universiteit.
Moeite om gekwalificeerde personen te vinden voor het rentmeesterschap had
men niet. Rekrutering vond plaats binnen de Leidse regentenklasse en vrijwel steeds
betrof het personen die actief waren in het Leidse stadsbestuur,
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zodat het nogal eens voorkwam dat een rentmeester tegelijk zitting had in het college
van curatoren en burgemeesters. Na Van Baersdorp kende de universiteit in deze
periode nog twee rentmeesters, Nicolaes van der Meer (1643-1653) en Harmen van
der Meer (1653-1679).
Het aan de universiteit toegewezen complex van goederen bestond hoofdzakelijk
uit land. Dat van de abdij van Egmond in het Zuiderkwartier omvatte niet minder
dan 636 hectare, dat van de vier buitenconventen samen 735 hectare. Inkomsten
werden verkregen door het land in pacht te geven, in de meeste gevallen voor een
termijn van vijf jaar. Erg lang heeft de universiteit van die ‘inflatievaste’ bron van
inkomsten niet kunnen genieten, want in 1591 en 1592 werd een groot deel van het
land verkocht om het Staten College te kunnen financieren. Aan het eind van de
eeuw resteerde nog ongeveer 450 hectare.
Een andere vorm van inkomsten was het zogenaamde tiendrecht, dat wil zeggen
het recht op een tiende deel van de opbrengst van het land aan landbouwproducten
(grove tienden van graangewassen en smalle tienden van vruchten) of dieren (krijtende
of bloedtienden). Bepaalde landerijen in Rijnland, Delfland en Schieland, afkomstig
uit het bezit van de abdij van Egmond, kenden uitgebreide tiendrechten, die tot aan
het eind van de achttiende eeuw onderdeel bleven uitmaken van de universitaire
inkomsten. Ze werden jaarlijks verpacht en de opbrengst ervan hing dus sterker dan
de landpachten samen met de landbouwconjunctuur. Het recht van de tienden werd
overigens nogal eens betwist door steden of lokale edelen.
Een derde belangrijke inkomstenbron werd gevormd door de losrenten, waarbij
landerijen die ooit tot het kerkelijk bezit behoorden, bij verkoop bezwaard waren
met een door de koper te betalen periodieke uitkering. De losrente diende ter
compensatie van het verlies aan landpacht. Die methode werd ook bij de verkoop
van de landerijen van de abdij van Egmond in 1591 en 1592 aangewend. Het nadeel
was wel dat de losrente niet aangepast kon worden aan de inflatie, in tegenstelling
tot de landpacht, die die mogelijkheid bood bij de vijfjaarlijkse vernieuwing.
En ten slotte waren er subsidies van de Staten, leningen door de rentmeesters bij
kastekort, en de vrijstelling van vermogensbelasting, de sinds 1621 geheven
honderdste en tweehonderdste penning, geen eigenlijke inkomsten, maar wel een
essentiële vrijstelling. Door het weinig visionaire financiële beleid van curatoren en
de steeds hoger wordende wedden van professoren werd de universiteit wel steeds
afhankelijker van die subsidies en leningen.
Aanvankelijk konden curatoren nog wel uit de voeten met het toegewezen budget
van achtduizend gulden. En toen de universiteit in 1581 de inkomsten uit de goederen
van de abdij van Egmond in het Noorderkwartier toegewezen kreeg, was ook de
inning van de inkomsten verzekerd. Maar al na 1583 gingen de uitgaven sterk omhoog.
Van 1584 tot 1590 lagen ze doorgaans tussen de negen- en tienduizend gulden per
jaar, in 1591 was het 13.139, in 1593 zelfs 18.319. Van deze twee laatste jaren weten
we ook hoezeer de tekorten op de rekening
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van Van Montfoort aangevuld werden uit de gelden van de abdij van Egmond: in
1591 1671 gulden voor de bouwvan anatomieplaats en bibliotheek, twee jaar later
4197 gulden voor bibliotheek en anatomie en het restant van de kosten voor de komst
van Scaliger.
Toch waren het niet alleen de nieuwe instellingen die de financiën onder druk
zetten. De algehele schaalvergroting leidde ook tot de benoeming van meer
professoren. Tegelijk zorgden de sterke prijsstijgingen aan het eind van de zestiende
en gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw ervoor dat verzoeken om
verhoging van wedde met de regelmaat van de klok ingediend werden. En ten slotte
was er steevast een aantal heel dure professoren. Aan het eind van de zestiende eeuw
stonden er bijvoorbeeld twee ereprofessoren op de betaallijst, Scaliger en Clusius,
die samen al goed waren voor zo'n drieduizend gulden jaarlijks aan wedden.
Over de totale omvang van de inkomsten zijn we, vanaf 1600, door een vrijwel
volledige reeks rentmeestersrekeningen, precies geïnformeerd. In 1601 was dat totaal
35.341 gulden (15.343 losrenten, 10.050 tienden, 8831 landpacht en 1117 overige,
met name erfpachten). Dat bedrag steeg langzaam, van 44.386 in 1611 tot 51.956 in
1670. Het waren vooral de losrenten die de inkomsten - van 47,4 procent in 1630 tot
61,8 procent in 1670 - bepaalden. Daarnaast in toenemende mate de subsidies: van
6,2 procent in 1630 tot 28,7 procent in 1670.
De totale uitgaven laten in vergelijking daarmee weinig van het financiële probleem
zien. Van 34.457 gulden in 1601 (16.216 professoren, 9645 alimentatie, 1266
personeel, 1238 onderhoud, 998 reiskosten, 2587 bezit) via 44.819 in 1611 naar
46.023 in 1670. Het percentage professorenwedden daarin liep van 47,1 procent in
1601 naar 54 procent in 1660 en 45,7 procent in 1670. De alimentatie, het onderhoud
van de broeders en zusters van de kloosters, liep na 1630 vrijwel af. Daarvoor in de
plaats kwam als tweede grote post het Staten College, variërend tussen achttien en
tweeëntwintig procent. De uitgaven voor het overige personeel kropen langzaam van
3,7 naar 8,5 procent van het totale budget. De uitgaven voor de verschillende
instellingen bleven uitgesproken laag, variërend van beneden één procent tot hooguit
twee procent van het totaal, in absolute bedragen: 389 gulden in 1601, 1234 in 1611
en 1107 in 1670.
De grootste uitgavenpost werd gevormd door de salarissen van professoren. Het
was ook de snelst stijgende post. Van 2600 gulden in 1575 voor zeven professoren
steeg het via 3700 (negen professoren) in 1580, 6800 (zeventien) in 1590 naar 14.840
(vierentwintig) in 1600. Er kwamen niet alleen meer professoren, ook hun salaris
ging omhoog. Van gemiddeld 370 gulden per persoon in 1575 naar ruim zeshonderd
in 1600. In 1610 betaalde de universiteit ruim dertienduizend gulden voor eenentwintig
professoren, tien jaar later was dat voor hetzelfde aantal achttienduizend. En zo ging
het door. Het gemiddeld jaarsalaris, voor zover dat door de universiteit werd
uitbetaald, bedroeg in 1630 1095 gulden, in 1640 1152, in 1650 1280 en in 1660
1329. In dat laatste jaar
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betaalde de universiteit voor negentien professoren 25.250 gulden.
De ‘extraordinaris’ wedde ging daarvan een steeds belangrijker deel uitmaken.
Aanvankelijk heette dat een ‘verering’, toegekend aan de professor wegens de
opdracht van een boek aan curatoren, of voor speciale of meer algemene diensten,
zoals de hulp bij de beroeping van een collega naar Leiden of het instellen van een
bijzonder soort lessen. In de eerste decennia kwamen vereringen vrij zelden voor,
maar sinds 1610 kregen ze bij een aantal professoren, Vulcanius en Coddaeus
bijvoorbeeld, het karakter van een jaarlijkse toekenning en dus een vaste
salarisverhoging.
Sinds 1620 werd dit soort toekenningen in de rentmeestersrekening opgenomen
als ‘extraordinaris’ wedden. Het waren vooral deze wedden die voor de explosieve
stijging van de salarissen zorgden. Tussen 1575 en 1640 was er sprake van meer dan
een verdrievoudiging. De grote groei was hierna voorbij.
De rentmeestersrekeningen waren gebaseerd op te ontvangen en te betalen waarden.
Het waren dus ramingen, en over de werkelijke inning of uitbetaling zeggen ze niet
zoveel. Volgens de rekeningen kregen de professoren steeds op tijd hun wedde
uitbetaald. Dat was niet de ervaring van de professoren zelf.
Daar staat tegenover dat de universiteit ook niet op tijd haar geld ontving.
Aanvankelijk was het slechts een kwestie van tijdsverschil tussen ontvangst van
gelden en betaling. Meestal kon dat verschil door kortlopende leningen overbrugd
worden. Maar door de verstarring van de inkomsten aan de ene en de verhoging van
de uitgaven aan de andere kant werd dat steeds moeilijker.
In feite opereerde de universiteit de hele zeventiende eeuw met een structureel
tekort. In feite was dit succesvolle tijdvak voor de universiteit één langgerekte
financiële crisis. Curatoren waren zich daar nauwelijks bewust van. Tegenvallende
pachtinkomsten en stijgende professorenwedden leidden er bijvoorbeeld tussen 1602
en 1607 toe dat de jaarlijkse inkomsten ongeveer vijfduizend gulden achterbleven
bij de totale uitgaven.
Het antwoord daarop van het financieel beheer kende drie vormen: geld lenen,
land verkopen en subsidies aanvragen. Geld lenen was ook vóór 1600 heel gewoon.
Maar na 1600 bleef spoedige aflossing achterwege, zodat de rentmeester in 1616 al
voor achtduizend gulden in het krijt stond, een bedrag dat in 1642 opgelopen was
tot zesendertigduizend.
Met de verkoop van land, de tweede manier om op korte termijn de inkomsten te
verhogen, werd in de jaren 1607-1611 weer een begin gemaakt. Aanvankelijk gingen
alleen de minst waardevolle delen van de hand, maar in de periode 1634-1652 werd
het hele resterende landbezit, 450 hectare groot, verkocht.
Uiteindelijk werd de universiteit meer en meer afhankelijk van de derde vorm van
aanvullende inkomsten: subsidies van de Staten. Aanvankelijk waren die incidenteel,
zoals na de brand in het Academiegebouw van 1616. Toen besloten de Staten een
subsidie toe te kennen van twaalfduizend gulden, ver-
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deeld over drie jaarlijkse termijnen. Ook van de stad Leiden kreeg de universiteit
zesduizend gulden, en toen de kosten hoger uitvielen dan geraamd, fourneerden de
Staten nog eens zesduizend gulden. In 1619 verstrekten de Staten wederom een
driejaarlijkse subsidie, nu van totaal negenduizend gulden. Dat bleef een vaste vorm
van inkomsten die jaarlijks aangevraagd moest worden en die in 1634 tot vierduizend
gulden per jaar verhoogd werd. Daarnaast bleven incidentele subsidies mogelijk,
bijvoorbeeld voor een collectie Arabische boeken aan Golius in 1627.
Het enige wat curatoren meenden te kunnen doen, was bezuinigen. En ze deden
dat waar het vooral nodig was, op de professorensalarissen. In 1631 besloot men na
een ronde verhogingen van professorenwedden dat de wedden de eerstvolgende zes
jaar niet verhoogd zouden worden. Maar een halfjaar later leek men het besluit alweer
vergeten. In 1638 nam men zich wederom een bevriezing van de wedden voor, en
ook toen hield men het niet langer dan een jaar vol. In 1649 werd een revisie van de
traktementen doorgevoerd, maar de totale besparing bedroeg niet meer dan
zevenhonderd gulden. Toch was er sinds omstreeks 1635 sprake van een zekere
stabilisering van de uitgaven voor professorenwedden. Deels was dit het gevolg van
het feit dat er een eind kwam aan de automatische verstrekking van een extraordinaris
wedde, deels doordat de inflatie tot staan kwam.
Zo ging de universiteit de tweede helft van de zeventiende eeuw in met een
inkomstenpatroon dat voor achtenzeventig procent gebaseerd was op jaarlijks
gelijkblijvende bedragen: ruim eenenzestig procent interesten uit belegd kapitaal en
bijna zeventien procent subsidies. Slechts achttien procent bestond nog uit de variabele
tiendopbrengsten. Elke structurele verhoging van uitgaven zou onvermijdelijk tot
problemen leiden. Tegen die achtergrond was de maatregel van curatoren in 1654,
de bepaling van een bovengrens aan de wedden, zo dwaas nog niet. Voor
theologieprofessoren zou die grens bij twaalfhonderd gulden liggen, voor de andere
professoren bij duizend. Ook werd bepaald dat een extraordinaris wedde de ordinaris
wedde niet te boven mocht gaan. Er werd zelfs scherper gelet op het aantal
professoren, zowel ordinarii als extraordinarii. En in 1662 werd bepaald dat bij
benoeming tot ordinarius niet automatisch het bijbehorende salaris uitbetaald zou
worden. Tot 1672 zou dat voldoende zijn.

Benoemingen
Van een echt benoemingsbeleid was, zeker in de eerste jaren van de universiteit,
nauwelijks sprake. Maar al te vaak moest men genoegen nemen met de tweede of
derde keus, of zagen curatoren zich genoodzaakt leerstoelen leeg te laten. De
benoemingen bij theologie en filosofie waren aanvankelijk een lijdensweg. Soms
was er slechts één gewoon hoogleraar, soms zelfs, zoals bij theologie tussen 1587
en 1591, niet één. De oplossing werd vaak gevonden in de
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benoeming van een extraordinarius, iemand die zich eerst diende te bewijzen voor
er overgegaan werd tot benoeming tot gewoon professor. Later werd dit
extraordinariaat ook wel gebruikt om een talent te behouden, wanneer het
voorgeschreven aantal professoren in een bepaalde faculteit bereikt was.
Dat maximum werd aangegeven door de statuten. Die van 1575 kenden twee
professoren in de theologie, twee in de rechten, één in de medicijnen en zes in de
artes. Wel werd bepaald dat het aantal van elf mettertijd, met het toenemen van het
aantal studenten, uitgebreid kon worden. De statuten van 1631 gingen uit van twaalf
professoren, drie in elke faculteit. Onder de drie ‘philosophen’ waren ook begrepen
de professoren ‘van de talen ende goede consten’. Daar kan dus uit opgemaakt worden
dat er inmiddels een verschuiving had plaatsgevonden ten voordele van de hogere
faculteiten. Wel kregen curatoren en burgemeesters de vrijheid het maximum ‘om
eenige gewichtige oirsaecken’ te overschrijden, ‘doch nyet excederende 't getal van
vijfthien’.17
Bij hun beleid hadden curatoren ook de nodige handicaps. De Leidse universiteit
was een protestantse instelling in een republiek die bovendien in oorlog was. Daarbij
hadden curatoren een structureel tekort aan middelen. Toch hadden ze, die
beperkingen ten spijt, wel degelijk een benoemingspolitiek en een van de motieven
daarvan moet de oud-vaderlandse wijsheid geweest zijn dat de kost voor de baat
uitgaat. Ze benoemden een aantal ‘honorarii’, uitzonderlijk geleerde mannen die op
uitzonderlijke voorwaarden naar Leiden gehaald werden.
Die politiek begon al met de benoeming van Lipsius. Dousa rekende het tot zijn
grootste verdienste de jonge en onbetekenende universiteit, ‘schola rudis novitiaque
pulpita’, in Lipsius haar eerste beroemdheid geschonken te hebben. ‘De universiteyt
weten wy hoe cleyn ende ongesien was ten tijden van u ancompst,’ herinnerden
curatoren zich toen Lipsius in 1591 vertrok, ‘hoe ende doer wiens toedoen ende
beleyt die zedert gewassen, vermeerdert ende tot haer wezen gecomen zy.’18
Groot en gezien, dat moest Lipsius de universiteit maken. En het succes van die
benoeming moet curatoren na het vertrek van deze grote humanist in 1591 ertoe
gebracht hebben vergelijkbare pogingen in hetwerk te stellen. Datzelfde jaar werd
geprobeerd Scaliger en Clusius aan te trekken, geleerden van zeer grote faam. En
het aanbod dat ze Lipsius gedaan hadden in een poging hem voor de universiteit te
behouden, namelijk dat hij zelfs geen college hoefde te geven, werd aan Scaliger en
Clusius herhaald.
Scaliger en Clusius waren geen professor. Werd de senaat voor een bepaalde
gelegenheid bijeengeroepen, bijvoorbeeld voor een begrafenis, dan werden zij
afzonderlijk uitgenodigd. Ze woonden geen senaatsvergaderingen bij, hun naam
kwam op de ‘series lectionum’, de lijst met lessen van de professoren, niet voor. Ze
verdienden veel meer dan welke echte professor ook. Op het portret van Scaliger
staat niet dat hij professor was maar ‘decus academiae’, het sieraad van de universiteit.
En dat was hij.19
Dat wilde ook Salmasius zijn. Die was niet minder geleerd dan Scaliger en
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Josephus Justus Scaliger, de beroemdste Leidse geleerde van de zeventiende eeuw.

wenste dan ook toen hem de eerste verzoeken vanuit Leiden bereikten, in de traditie
van Scaliger benoemd te worden. De enige reden waarom er in Leiden niet zo over
gesproken werd, was de aanwezigheid van Daniël Heinsius. Deze leerling van
Scaliger, inmiddels zelf een vermaard professor, mocht zich met
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enige reden beschouwen als diens plaatsvervanger. Daarom had hij zich ook met
hand en tand verzet tegen een eventuele beroeping van Casaubonus, ook al zo'n
gigant. Salmasius kon hij blijkbaar niet weren, maar met zijn gevoeligheden werd
rekening gehouden. Tevergeefs, zoals zal blijken.
Salmasius kreeg overigens, al heette hij niet de opvolger van Scaliger, wel al diens
voorrechten. Gedurende de ruim twintig jaar dat hij in Leiden was, van 1632 tot zijn
dood in 1653, genoot hij een buitengewoon hoog salaris, vrije woning, en vrijstelling
van het geven van college. Salmasius kwam, zo luidde de aanstelling, ‘om te komen
resideren binnen de stadt Leyden ende d'Universiteyt aldaer met sijnen naem ende
geschriften te illustreren’.20

Claudius Salmasius, de opvolger van Scaliger.
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Deze benoemingen waren even effectief als uitzonderlijk. Ze verleenden Leiden
inderdaad de faam een plek te zijn waar de letteren in aanzien stonden en geleerdheid
geliefd was. Ze betaalden hun geldelijke investering terug in de klinkende munt van
hoge studentenaantallen. Maar de investering was groot en trok een zware wissel op
de beschikbare middelen. Om juist die middelen te ontzien en een goede gelegenheid
te scheppen voor jong talent om zich te bewijzen bedachten curatoren vervolgens
iets slims.
Een universiteit trok vanouds meer of minder geleerde lieden aan die in een variëteit
van onderwerpen lesgaven, schrijf- en rekenmeesters, taal-, dans-, rij- en
schermmeesters. Daaronder bevonden zich mensen die lesgaven over onderwerpen
die direct het lespakket van de universiteit doubleerden en die dat deden voor hun
levensonderhoud of om zich te kwalificeren voor een benoeming. Hun inkomsten
bestonden louter uit het geld dat hun studenten voor de lessen betaalden.
Zeker in de eerste decennia van het bestaan van de universiteit deden curatoren
een beroep op deze informele lectoren. Ze hanteerden daarbij ook vaak het middel
van de proeflessen om de kwaliteit van een bepaalde kandidaat voor een professoraat
te beproeven. In 1579 bijvoorbeeld kreeg Sturmius toestemming om ‘experiundi
causa’ les te geven. En in 1581 kregen de juristen Van Beyma en Van der Mey van
Adrichem een aanstelling voor een jaar. Na afloop daarvan zou de meest bekwame
tot professor worden benoemd. Het was het eerste professorenconcours uit de Leidse
geschiedenis. Van Beyma won.21
Na Van Beyma's vertrek naar Franeker in 1596 slaagden curatoren er niet in de
vacature snel te vervullen en lieten ‘verluyden, dat, ingevalle eenige jonge off andere
geleerde mannen hem zouden willen laten employeren totte professie Institutionum
ende daer op proeve van heur geleertheit ende bequaemheit van doceren met eenige
publique lessen doen wilden’, zij in aanmerking kwamen voor ‘de voors. professie’.
Swanenburch en Pynacker, twee Leidse alumni, begonnen daarop beiden college te
geven en verwierven zich beiden een zekere aanhang. Ze werden door curatoren ook
op het eerste duo-professoraat uit de Leidse geschiedenis benoemd. Het tweede
dateert van 1601, toen Otto Heurnius en Regnerus Bontius een extraordinariaat
medicijnen deelden, waarbij niet alleen de lessen, maar ook het salaris en de
bijkomende verdiensten zoals konijnengeld gedeeld werden.
In 1599 was er nog maar één professor in de filosofie, Trutius, en kregen vier
lectoren de kans hun kwaliteiten te bewijzen, Bertius in de ethica, en Bontius,
Murdison en Vossius in de fysica. Vossius viel al snel af omdat hij naar Dordrecht
ging om er conrector te worden, maar Otto Heurnius kwam erbij. De beide
professorenzoontjes Bontius en Heurnius zouden zo een begin maken met een mooie
carrière. In 1603, bij de dood van Trutius, kregen wederom drie jongemannen de
gelegenheid ‘exercitii causa’ les te geven, Jacchaeus, Lindershausen en Delmanhorst.
Geen van hen werd toen benoemd, al zouden Jacchaeus en Lindershausen een tweede
kans krijgen.
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Ook na de dood van Pieter Pauw in 1617 werd besloten tot een concours. Vier medici
solliciteerden, onder wie Otto Heurnius, die al sinds 1611 gewoon professor was.
Drie anderen, Florentius, Van Valkenburg en Bijlius, kregen het anatomisch theater
ter beschikking om demonstraties van hun kunnen te geven. De uitslag van dit
concours was informatief. Bijlius viel al snel af, maar omdat Valckenburg de beste
was maar men aan deze student niet de voorkeur kon geven boven de gepromoveerde
Florentius, die bovendien zeer bevriend was geweest met de overleden Pauw, gaf
men de opdracht aan Heurnius.22
Sinds 1608 gold overigens de bepaling dat niemand in de universiteit of daarbuiten
‘aen de studenten enige publicque off private lessen’ mocht geven zonder toestemming
van de rector. Een duidelijke procedure was daarmee nog niet gegeven. Ook daarna
gaf nu eens het college van curatoren dan weer de senaat toestemming. Een officiële
status hadden de lectoren nimmer. Steeds werd hun verteld dat ze geen enkele hoop
op een vaste betrekking hoefden te koesteren. Het eerste lectoraat, dat als derde rang
onder ordi- en extraordinariaat beschouwd kan worden, werd pas ingevoerd in 1681,
toen Carolus Schaaf, die al ruim een jaar lesgaf in het Hebreeuws, niet alleen als
lector benoemd werd, maar ook als zodanig gehonoreerd werd.23
Ook voor het ‘middenkader’ hadden curatoren een beleid. Ze probeerden in ieder
geval elke faculteit van een redelijk bekende geleerde te voorzien - voor de theologie
waren dat Danaeus en Junius, Rivet en Coccejus, voor de rechten Donellus, Cunaeus
en Schotanus, voor de medicijnen Heurnius en Hornius, Sylvius en Drelincourt - en
verder zochten ze niet alleen naar mensen met een goede opleiding, gevormd in
zoveel mogelijk scholen of stromingen als de Europese universiteiten te bieden
hadden, maar ook met een ruime praktische ervaring als predikant, advocaat of jurist,
en met de bereidheid die ervaring in hun lessen te verwerken. Hoewel ze bij hun
selectie de geschriften van de kandidaat betrokken, waren praktische ervaring en
didactisch talent de belangrijkste criteria. Van de eerste professoren in de medische
faculteit, Gerard Bontius, Johannes Heurnius, Pieter Pauw, was alleen Heurnius een
belangrijk publicist. Alle drie hadden echter een uiterst verzorgde opleiding genoten
-ze hadden bijvoorbeeld in Italië gestudeerd-, hadden een grote praktijkervaring als
geneesheer en waren creatieve docenten.
Voor juristen gold hetzelfde. Niemand minder dan François Hotman probeerde
men met goede woorden en veel geld in 1578 naar Leiden te krijgen. Dat mislukte,
maar men slaagde er wel in om de niet veel minder bekende Donellus aan de academie
te verbinden. Donellus was een zeer vruchtbaar auteur, die op het moment van zijn
benoeming schreef aan zijn befaamde Commentarii. Maar hij was vooral een van de
grote systematici van het Romeins recht, een man die met zijn ‘systeem’, zijn
compendium, het onderwijs in het recht vernieuwde.24
Ook het verzoek aan de theoloog Danaeus om naar Leiden te komen zal verband
gehouden hebben met zijn boeken, maar meer nog met het feit dat hij een zeer goed
predikant was. Dat Danaeus het professoraat als ondergeschikt
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aan het predikambt beschouwde, moet paradoxaal genoeg zijn aantrekkelijkheid
vergroot hebben. De faculteit moest een gestaald kader vormen, moest studenten
afleveren die doordesemd waren in de dogmatiek, getraind in polemiek, gehard in
homiletiek. Weinigen waren daartoe zo geschikt als Danaeus. Ten bewijze daarvan:
Danaeus was de eerste theoloog te Leiden die oefendisputaties voor de studenten
organiseerde en preekles gaf.25
Dat men daarbij de ogen sloot voor de ‘staatkundige’ opvattingen van Danaeus,
zou curatoren duur komen te staan. De frontale aanvaring die hij met het stadsbestuur
kreeg over wie het voor het zeggen had in kerkelijke zaken, de stad of de kerkenraad,
dwong hem al na een jaar zijn ontslag in te dienen. Het zou curatoren dwingen grotere
aandacht aan ideologische kwesties te verlenen.
Zo hanteerden curatoren waar dat doenlijk was een soort evenwichtspolitiek. In
een tijd die wetenschap vooral met theorie identificeerde, met het beschouwelijke
en methodische, legden curatoren bij hun benoemingen juist de klemtoon op de
praktijk. De universiteit was door de Prins van Oranje met zo veel woorden bedoeld
als een instrument van bestuur en in een van de eerste ontwerpstatuten diende ze
zichzelf aan als een ‘seminarium Ecclesiae et Reipublicae’, een school voor kerk en
staat. De klemtoon van curatoren was daarmee geheel in overeenstemming.
Maar curatoren hadden nog een ander evenwicht in het oog te houden, namelijk
dat tussen de verschillende levensbeschouwelijke, filosofische en wetenschappelijke
stromingen die hun tijd kende. Vooral in de theologie of in haar dienstmaagd, de
filosofie, konden dogmatische verschillen tot grote onrust aanleiding geven.
Rekkelijkheid of precisie, deze of gene variant van aristotelisme, ze zouden de
gemoederen blijven verhitten. En toen deze hartstochten geluwd waren, zorgde de
filosofie van Descartes in beide faculteiten voor grote onrust. En men kan zich
afvragen of de evenwichtspolitiek van curatoren, het benoemen van mensen van
verschillende sympathieën met name in deze beide faculteiten zo verstandig was.
Toch deden ze daarmee weinig anders dan waarom de opvatting van geleerdheid
vroeg. De evenwichtspolitiek van curatoren was onderdeel van het eclecticisme van
hun tijd, voortgekomen niet alleen uit de behoefte de kool en de geit te sparen, maar
ook uit de gedachte dat de volledigheid van het curriculum deze veelstemmigheid
eiste. Ze leidde ertoe dat in de theologie in 1603 Arminius en Trelcatius junior
beroepen werden, in 1611 Conrad Vorstius en Petrus Molinaeus, dat in 1650 Coccejus
naast Trigland benoemd werd en in 1653 Hoornbeek naast Coccejus. Ze zorgde in
de filosofie voor het naast elkaar opereren van Jacchaeus en Burgersdijk, Stuart
senior en Heereboord, Stuart junior en De Raei. De verwikkelingen die daaruit
voortkwamen, gaven het onderwijs soms het aanzien van een Poolse landdag, en het
debat de scherpte van een pas gehaarde zeis.
Veelstemmigheid zou ook in de twee andere faculteiten een belangrijk
benoemingscriterium blijken. De verschillende ‘mores’ van de juridische wetenschap,
de meer filologische of meer op de praktijk gerichte behandeling
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van het Romeinse recht, de meer systematische of meer chronologische, de meer
parafraserende of meer interpreterende aanpak waren vrijwel steeds tegelijk in de
faculteit vertegenwoordigd. Dat betekende dat in figuren als Van Beyma en
Bronchorst, Tuning en Pynacker, Swanenburch en Lindershausen, Cunaeus en
Vinnius, Dedel en Maestertius, Schotanus en Colonius steeds aanvullende varianten
van rechtsbeschouwing of didactische benadering in de faculteit gevonden werden.
Onder medici werd erop toegezien dat de praktijk en de theorie, de hippocratische
wijsheid en de galenische wetenschap, de zich aan de oude systematiek conformerende
geleerdheid en de zich aan de nieuwe methoden spiegelende anatomie naast elkaar
gehoord werden. De beide Heurnii en Bontii, hoe uiteenlopend van talent en methode
ook, vulden elkaar aan, net zoals dat het geval was met Falcoburgius en Vorstius,
Schrevelius en Walaeus, Van der Linden en Hornius, Sylvius en Drelincourt.
De pogingen om een opvolger te vinden voor Van der Linden, een echte hippocraat
en meer encyclopedisch geleerde naast geavanceerde onderzoekers als Hornius en
Sylvius, zijn veelzeggend. Eerst werd de Amsterdamse arts Mathias Sladus gevraagd,
later werd een hele wervingsactie in Engeland en Frankrijk op touw gezet. Zo werd
ambassadeur Meerman in Engeland verzocht uit te zien naar een medicus, ‘de oude
Galenisse maniere profiterende’. Meerman deed zijn licht op, maar dacht niet dat
Thomas Willis zou willen komen, en ook Robert Boyle niet, ‘als sijnde een seer rijck
man, ende die om sijn eygen speculatien te voldoen jaerlycx aen experimenten, die
hy tot sijn eygen kosten doet nemen, om de nature te ondersoecken, driemael meer
spendeert ende te coste leyt, als een ordinaris professorael tractement soude comen
te rendeeren’. Robert Boyle in Leiden, dat was leuk geweest.
Verder noemde hij een zekere Ludovicus Molinaeus, professor te Oxford, die net
een Medicina Universalis Galenica ter perse had en weliswaar zestig jaar oud was,
maar net een jonge vrouw getrouwd had en op grond daar van en op grond van de
leeftijd die zijn vader bereikt had, nog wel dertig jaar dacht mee te kunnen. Toch
was hij volgens Meerman niet deftig genoeg. Hij was bovendien meer theoloog of
filosoof en daarbij wat deviant ten opzichte ‘van de gemeene gerecipieerde dogmata
in de kerckelycke regieringe’. Het beste deed hij eraan, vond hij, George Castle,
eveneens professor te Oxford, te adviseren, of Carolo Offredi, medisch doctor te
Padua maar ongetrouwd en van de gereformeerde religie. Er kwam niets van en
uiteindelijk vond men Drelincourt bereid Parijs te verlaten.26
Pogingen als deze laten zien hoe groot de rol was van bemiddeling bij het zoeken
naar een nieuwe professor. Daarbij speelden individuele professoren, met name als
het grote namen betrof, zeker een rol. Iemand als Salmasius bijvoorbeeld, die zelf
naar Leiden gehaald was via bemiddeling door Rivet, zette zich in voor het beroep
van Gothofredus (in 1639, als opvolger van Cunaeus), Adam Stuart (1643) en Johan
Heinrich Bisterfeld (1649).
Private initiatieven van professoren waren niet altijd effectief. Zelfs aan de
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suggesties van Lipsius werd niet steeds gehoor gegeven en Gomarus zag zijn
waarschuwingen tegen Arminius in de wind geslagen. Toch werd het advies van
professoren op prijs gesteld. Incidenteel geven de notulen van curatoren daar zicht
op. In 1647 werden L'Empereur en Golius gevraagd suggesties te doen over de
opvolging van L'Empereur als hebraïcus. In 1660 werd Golius wederom gevraagd
met voorstellen te komen inzake de opvolging van Frans van Schooten en moesten
de juristen Beeckerts van Thienen en Rusius hun mening geven over de lessen die
Marchant bij wijze van sollicitatie aan het geven was.
Dat zoiets frequenter voorkwam dan de officiële bronnen melden, bewijst het
dagboek van Bronchorst. Daaruit valt te vernemen dat hij op 17 maart 1597 een
onderhoud had met drie burgemeesters en de secretaris van curatoren over de
benoeming van een vierde jurist. In 1621 moet hij overleg gehad hebben met curator
Adriaen Pauw over de sollicitatie van Bernhard Sutholt en vijf jaar later sprak hij
Pauw weer om Daniël Sinapius aangesteld te krijgen als docent Hebreeuws.
De senaat zelf werd ook een aantal malen als zodanig bij benoemingen
geraadpleegd. Bij de sollicitatie van Janus Gruterus naar het professoraat in de ethica
in 1593 besloten curatoren ‘'t advis ende goetduncken van de senaet’ in te winnen.
De senaat zelf herinnerde zich in 1620 ook bij de benoeming van Danaeus, Sosius,
Gomarus en Junius en ook bij Dousa filius tot bibliothecaris betrokken geweest te
zijn. In dat jaar werden pogingen ondernomen om die betrokkenheid in de statuten
vastgelegd te krijgen, maar die vlieger ging niet op.27

Secretarissen
Aanvankelijk voorzagen de statuten in één secretaris, die gekozen werd door
senaatsbestuur en curatoren. Hij zou register houden van de besluiten van de senaat
en het inschrijfalbum van de studenten bijhouden. Ook zou hij rentmeester zijn en
de financiën van de universiteit bestieren en daarover jaarlijks verantwoording
afleggen. Maar de rector deed het album en met Van Montfoort werd er wel een
rentmeester maar geen secretaris benoemd. Ook hadden curatoren en burgemeesters
in de persoon van Jan van Hout hun eigen, aanvankelijk zonder aanstelling fungerende,
secretaris. Dat beperkte het ambt van secretaris van de senaat aanvankelijk tot wat
notuleren en briefwisseling, te overzichtelijk om er echt haast mee te maken.
Genotuleerd werd er wel, maar door wie weten we niet. Bovendien is het eerste
album zoek. Professor Van Dam, de latinist, deed de post.
Met de komst van Lipsius veranderde dat. Een jaar na zijn komst werd een nieuw
album aangelegd. In dat jaar, 1579, was de eerste zitting van de vierschaar nodig en
werd notaris Jan van Binchorst benoemd tot secretaris daarvan. In 1581 werd de pas
benoemde Vulcanius tot secretaris van de senaat be-
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noemd. Dat was een idee van curatoren en aanvankelijk stribbelde de senaat tegen.
Alleen als Vulcanius zich waar nodig buiten de stemming hield, zou de senaat zijn
verzet opgeven. Op 9 september bekrachtigden de Staten zijn benoeming. Hij zou
tweeënzeventig gulden per jaar boven zijn salaris als professor verdienen. Dat was
overigens niet meer dan een ceremoniële honorering. De werkelijke inkomsten van
het secretariaat waren gelegen in de emolumenten, die door Vulcanius in 1595 begroot
werden op honderd daalders per jaar.28
Vulcanius werd door de Staten ook benoemd als secretaris van de vierschaar. Dat
laatste was meer dan de burgemeesters, die niet in de benoeming gekend waren,
konden accepteren. Een compromis leidde ertoe dat voortaan het secretariaat van de
vierschaar door een stadsnotaris gevoerd zou worden. Als eerste werd op 30 mei
1584 Salomon van der Wuert benoemd. Vanaf dat moment kende de universiteit drie
secretarissen, van wie die van de vierschaar, de minst belangrijke, aanvankelijk dertig
gulden verdiende. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw wisselden J. Verwey
en G. van Alphen elkaar in die functie af. In 1652 werd Hieronymus de Backere
naast Verwey aangesteld, vanaf 1664 deed hij het alleen.29
Het secretariaat van de senaat werd tot 1609 door Vulcanius uitgeoefend. Als extra
taak moest hij de promotiestellingen van studenten registreren en verzamelen, ook
met terugwerkende kracht. Hij toucheerde er honderdvijftig gulden voor. Vanaf 1609
vervulde Heinsius die functie, en sinds de dood van Vulcanius in 1614 incasseerde
hij er ook de inkomsten van. Dat was ook zo ongeveer het enige wat hij deed. Zijn
senaatsnotulen bevatten nauwelijks meer dan de registratie van promoties, en de
promotiestellingen gooide hij gewoon weg.30
In 1653 stelden curatoren dan ook vast dat de manier waarop Heinsius het
secretariaat waarnam, ‘tot merckelicken ondienst van der Universiteyt’ strekte. Een
jaar later was de senaat daar zelf ook wel van overtuigd en werd de jurist Daniël
Colonius tot secretaris benoemd. Niet alleen voor de universiteit, maar ook voor de
latere geschiedschrijving was dat een verbetering. Colonius produceerde goede
notulen, voor promoties legde hij een apart register aan en hij bewaarde de dissertaties.
De Documenta Actorum van de senaat, de in- en uitgaande brieven en andere
bescheiden waarop het bestuur moest kunnen teruggrijpen, werden ook weer bewaard.
Colonius ordende het senaatsarchief en gaf er zelfs twee keer een inventaris van.31

Pedellen
Voor lichte administratieve en uitvoerende werkzaam heden - om het wat
anachronistisch uit te drukken - beschikte de rector over een pedel, en de hele senaat
over een andere. De eerste pedel was Claes Claesz. Buyzer van Zonnevelt. Hij
verdeftigde zijn naam tot Heliopedius, maar werd ook wel Claes Praet genoemd.
Zijn naam kwam al voor in de rekening van de feestelijke inwijding van
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de universiteit (‘mr. Niclaes Buzer Claesz. van Zunnevelt ende Oostdorp’), waar hij
‘eerste Pedel van de Universiteit’ heette. Op 28 februari 1579 werd Joost Stalpaert
Augustijnsz. aangesteld als ‘Bedel vanden Rectoor’. In 1586 nam hij evenwel ontslag
omdat hij tot doctor in de medicijnen gepromoveerd was. In zijn plaats kwam Loys
Elzevier.
De eed die Elzevier op het stadhuis ten overstaan van curatoren en burgemeesters
aflegde, behelsde gehoorzaamheid aan de rector, getrouwheid in het uitvoeren van
zijn plichten en meldingsplicht van alles wat strekte ‘tot achterdeel van 't lichaem
ende gerechticheyt’ der universiteit. Maar niet alleen dat, hij moest ook ‘naerstich
ende zorchvuldelicken opzicht nemen op het doen van de lessen der professoren’ en
wanneer een professor zijn colleges verzuimde, moest hij dat optekenen.32
Pas op 5 augustus 1604 stelde de senaat een wat gedetailleerder instructie op. Elke
zon- en feestdag begeleidde een van de pedellen de rector naar de kerk en terug naar
huis, twee keer per week vervoegden ze zich bij de rector om te vernemen wat er
van zijn dienst was. Ze mochten de stad niet verlaten, tenzij met toestemming van
de rector. Bij openbare disputaties en promoties of als een rector naar een begrafenis
of andere plechtigheid moest, diende een pedel met scepter hem vooraf te gaan. Bij
gewone disputaties in de hogere en bij promoties in alle faculteiten moest een pedel
met staf in de zaal aanwezig zijn en iedereen zijn plaats wijzen. Hij bracht de
professoren ook tijdig een exemplaar van de stellingen. Hij zorgde voor de
aanwezigheid in de zaal van een bijbel of corpus iuris of welk ander boek van node
was.33
Erg hoog waren de verdiensten van de pedellen niet. Ze ontvingen tweeënzeventig
gulden per jaar, in 1594 verhoogd tot vierentachtig gulden vanwege zwaarder lasten
en duurder ‘montcost’. Een niet onbelangrijke vorm van bijverdiensten vormden de
zogenaamde ‘placca’, een geldsom die de ingeschreven student aan de pedel betaalde,
die er vervolgens voor zorgde dat de student op de stadssecretarie op een lijst kwam
te staan van personen die vrijdom genoten. Ook kregen ze een bepaald bedrag voor
hun diensten aan kandidaten bij promoties. De eerste pedellen hadden zelfs zoiets
als een ‘dienstwoning’, Buyzer direct aan de academie, aan de Nonnengracht, Stalpaert
aan de Achtergracht.34
Na het overlijden van Buyzer in 1590 werd Elzevier eerste pedel en werd Petrus
Bailly, die bevriend was met Dousa, benoemd tot tweede pedel.35 Bailly was sinds
1582 bij de universiteit in dienst als schrijfmeester, ‘wiens ampt zoude zijn alle
studenten de Italiaansche ende andere geschriften wel ende volmaecktelicken te
leeren maecken ende mitter penne trecken’. Zijn schrijfschool zat waarschijnlijk in
de Faliebagijnkerk, waar hij elke dag van acht tot elf en twee tot vijf ‘zich liet vinden’.
Als pedel kluste hij in zijn dienstwoning met behulp van een ‘constpersse’ bij voor
de gebroeders Van Ravelingen en kreeg vergunning ‘den zuytoosthouc achter de
poorte ende innegang v.d. Univ. met een winckel’ te betimmeren. Hij mocht alleen
academisch drukwerk doen en geen ‘vrouwspersonen’ of ‘jongedochteren’ in de
winkel hebben.36
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Maar Bailly wou niet deugen. In 1597 werd hij voor de vierschaar gedaagd wegens
straatgeweld. De zaak werd toen met een schorsing en een boete gesust. Eind 1598
werd het de senaat bekend dat Bailly ‘de studenten verleyden ende brogte in oneerlyke
huysen, daer sy niet alleen haer geld, twelck hen de ouders tot onderhoud van hunne
studien toesonden, maer ook haere gesondheid verloren’. Hij werd meteen ontslagen.
De senaat stelde nu Thomas Basson, Damasus Adriani en Augustijn de Waersegger
voor. De laatste werd benoemd, wellicht omdat hij door zijn huwelijk met Janneken
van Winge de zwager van Jan van Hout was.37
Ook met de Elzeviers - in 1607 volgde Matthijs Elzevier De Waersegger op - was
van alles aan de hand: ze gaven boeken niet terug, waren al te actief bij veilingen
betrokken en in 1616 kreeg Matthijs de schuld van de brand in het Academiegebouw.
Hij werd ontslagen, maar Loys werd in 1617 als eerste pedel opgevolgd door Matthijs
Elzevier junior. Die bleef dat tot 1640, toen Barent Grappenes benoemd werd, de
famulus van burgemeester Van Broeckhoven. Toen die in 1648 ‘uytsinnich’ verklaard
werd, begon het lange bewind van Pieter van den Hoove, dat tot 1719 duurde.
Als tweede pedel fungeerde sinds 1616 Simon van Swieten. Die werd in 1636
opgevolgd door Bartholomeus Vermey, en die weer in 1655 door Matthijs Pancras.
Vooral Van den Hoove en Pancras zeiden het erg druk te hebben, want rector Golius
bijvoorbeeld, die twee leeropdrachten had en dus tweemaal per dag college gaf,
moest ook twee keer per dag naar de academie gebracht worden. Ze vroegen om een
aparte beloning en kregen die niet.38
Loonsverhoging kregen de pedellen wel. In 1594 gingen ze van tweeënzeventig
naar vierentachtig gulden per jaar, sinds 1611 verdienden ze honderd en sinds 1631
125 gulden per persoon. In 1663 konden ze aantonen dat door strengere
inschrijvingsvoorschriften hun ‘recht van recensie ende andere derselver emolumenten
seer sijn komen te verminderen’. Ze kregen voortaan tweehonderd gulden per jaar.
Voor hun ceremoniële optreden ontvingen ze sinds 1581 geld voor plechtige kledij
en een jaar later werden de twee pedellen en de bode voorzien van ‘elc een
mantellaecken van groen laecken’. In 1595 was er sprake van ‘een mantel van zwart
laecken mit een blaeufluwelen levereye boven aen de mouwen’.39
In 1592 bracht de senaat ook aparte scepters ter sprake. Curatoren besloten toen
‘te doen maecken twee pedelstocken mit zilver beslagen, daer boven op staende
tbeelt van Pallas ende daer omme hangende de wapenen van Hollandt, van Zijn
Excellentie Ho.Me., van dezer Stede en van de Universiteyt’. Pas in 1597 werd
opdracht gegeven aan Jan van Griecken de staven te vervaardigen naar een ontwerp
dat Isaac Swanenburgh in 1594 gemaakt had. In de jaren vijftig van de zeventiende
eeuw bleken de staven dermate versleten dat besloten werd het zilver te laten
omsmelten en nieuwe, steviger staven te laten vervaardigen, door Johan de
Maerschalck in 1658, nu in een ietwat vrije bewerking van het oorspronkelijk model.40
Sinds 1580 kende de universiteit overigens ook een ‘nuntius’. De eerste
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bode, Cornelis Adriaensz., beurde voor zijn nederige taak dertig, later zesendertig
gulden per jaar. Zijn dagvergoeding op reis was zestien stuivers en die reizen brachten
hem niet alleen naar Den Haag en Rotterdam, maar ook naar Antwerpen, Hamburg
of Genève. Er werd ook wel gebruikgemaakt van de diensten van Dirck Claeszoon
Coenesteyn, ‘bode mitter busse’, of van Maerten de Zegeltrecker. En ze moesten
niet alleen brieven dragen, maar ook boeken sjouwen. De echte boden waren
achtereenvolgens Pieter Gerritsz. Quackenbosch, Abraham Cornelisz. van Gaesbeeck,
Cornelis Lambertsz. Hauwaert, Matthijs Pancras (die dus tegelijk pedel was), Isaac
Nicolaesz. en Willem van Wijnbergen. Opdat we het weten.41

Academiedrukkers
Op 8 juni 1577 stelden de Staten de Antwerpenaar Willem Sylvius, die de
debuutbundel van Dousa gedrukt had, als eerste universitaire drukker en boekverkoper
aan. Hij zou driehonderd gulden per jaar ontvangen en daarvoor tegen betaling al
het drukwerk van de universiteit verzorgen - er is sprake van ‘alle Historien, Boeken,
Placaaten, Ordonnatien ende andere Stukken’ - en voorraad houden van alle boeken
die aan de universiteit gebruikt werden. Hoe graag men aan de universiteit een drukker
en boekhandelaar verbonden zag, blijkt uit het feit dat Sylvius niet alleen een
verhuisvergoeding van vierhonderd gulden kreeg, maar zelfs het enorme bedrag van
tweeduizend gulden voor het inrichten van een drukkerij en boekwinkel.
Sylvius kocht daarvan het pand De Drie Coningen in de Maarsmansteeg, waar hij
een kleine drukkerij inrichtte. Zelf kwam hij in 1579 van Antwerpen naar Leiden.
Veel heeft hij echter niet gedrukt, niet alleen doordat hij het jaar daarop al stierf,
maar ook doordat er gewoon niet veel emplooi voor hem was. Zijn zoon Carel volgde
hem op, maar die ging in 1582 failliet.42
Tot nieuwe academiedrukker werd Christoffel Plantijn benoemd, Sylvius' grote
Antwerpse concurrent, de ‘aartsdrukker’, die voorwendde dat zijn korte Leidse
avontuur slechts een overlevingsstrategie was voor het Antwerpse bedrijf. Hij staat
aan het begin van een reeks van grote drukkers en boekverkopers, die de faam van
de Leidse academie hielpen vestigen. Op 22 augustus 1582 tekende hij het ‘voorlopig
koopcontract’ voor het grote huis Assendelft aan het Rapenburg, op 29 april schreef
hij zich in bij de universiteit en op rmei 1583 volgde zijn aanstelling tot ‘ordinaris
drucker’ van de universiteit.
In dat huis begon hij een drukkerij met drie persen, hetgeen - vier man per pers,
een corrector en leerjongens - een bedrijf van zeker vijftien man personeel betekende.
Daarnaast kreeg hij op 25 mei 1583 vergunning om op het academieplein, ‘van de
poorte ter slinkerhant’, een winkeltje met een ‘neervallend venster’ als toonbank te
maken. Ook daar had hij bedienden nodig, wat zijn bedrijf tot een van de grootste
van Leiden maakte.
In de korte tijd, ruim twee jaar, dat Plantijn zelf te Leiden werkzaam was,
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realiseerde hij een indrukwekkende boekproductie van ongeveer honderd titels,
variërend van een enkel blad stellingen of lofdicht tot dikke kwarto's en foliodelen.
Verreweg het grootste deel ervan werd ingenomen door ‘historici’ (31) en ‘litteratores’
(30), met als belangrijkste auteur Lipsius, van wie niet alleen Tacitus-uitgaven en
ander kritisch werk, maar ook het invloedrijke De constantia (1584) gedrukt werden.
Naast veel grammaticaboekjes voor schoolgebruik gaf Plantijn ook de eerste
programmatische werken voor veredeling en zuivering van de landstaal uit, de
Twe-spraack vande Nederduytsche letterkunst, het Ruygh-bewerp vande redenkaveling
ofte Nederduytsche dialectike en een berijmd uittreksel daarvan, het Kort begrip des
redenkavelings, alle drie waarschijnlijk van de hand van de koopman-humanist en
vriend van Dousa en Van Hout, Hendrik Laurensz. Spiegel. Samen met de uitgaven
van Stevin - De thiende verscheen bij Plantijn en Beghinselen der weeghconst (met
daarin de ‘Uytspraeck vande weerdicheyt der Duytsche tael’) bij Raphelengius illustreren ze de inspanning van de jonge universiteit ten gunste van de landstaal. Al
even illustratief voor het creatieve optreden van Plantijn waren de uitgave van Albert
Haeyens Amstelredamsche zee-caerten en die van Waghenaers Spiegel der zeevaerdt,
waarin voor het eerst in de Noordelijke Nederlanden de koperplaat voor boekillustratie
gebruikt werd.43
Eind 1585 keerde Plantijn naar Antwerpen terug en verkocht hij, om confiscatie
te voorkomen, op 26 november zijn zaak aan zijn protestantse schoonzoon Franciscus
Raphelengius. Daarmee gaf een gewiekst ondernemer een goed georganiseerd en
internationaal georiënteerd bedrijf over aan een veel ouderwetsere drukker-geleerde,
die grote moeite zou hebben de traditie voort te zetten.
Omdat Van Ravelingen al snel na de aanstelling tot academiedrukker tot professor
werd benoemd, liet hij zich terzijde staan door zijn zonen Christoffel en Frans junior.
De Raphelengii waren uit een ander hout gesneden dan Plantijn. De productie van
hun drukkerij was indrukwekkend, zo'n achthonderd publicaties met in het topjaar
1593 meer dan zeventig uitgaven. Maar het grootste deel van hun werk kwam tot
stand in de periode vóór 1600. Toen daarna de leiding van het bedrijf geheel in handen
van Frans junior kwam, die ook geen academiedrukker werd, ging de productie sterk
achteruit.
Ook daarvoor was er al sprake van een veranderde ‘politiek’. De Raphelengii
beperkten zich naast het gewone academiedrukwerk - collegeroosters en lofredes,
stellingen en disputaties, en uitgaven van hoogleraren - hoofdzakelijk tot uitgaven
van klassieke auteurs (en herdrukken daarvan), al mag natuurlijk niet vergeten worden
dat Smetius' Inscriptionum antiquarum liber (1588), waarvoor de universiteit de niet
geringe subsidie van vijfhonderd gulden verleende, Lipsius' Politicorum sive civilis
doctrina (1589), de baanbrekende werken van Vulcanius en de vrijwel nieuwe tweede
druk van Scaligers De emendatione temporum (1598) eveneens bij de Officina
Raphelengiana verschenen.44
Bovendien mag hun activiteit als universitaire boekhandelaar niet onder-
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schat worden. Naast de winkel, die behalve professoren en de universiteitsbibliotheek
ook gezeten burgers tot klanten had, was er de ‘grootboekhandel’. De Raphelengii
waren tot 1600 de belangrijkste Noord-Nederlandse representant op de boekenbeurzen
te Frankfurt.
In 1620 besloten curatoren naar een andere academiedrukker om te zien. De in
1602 als opvolger van Van Ravelingen benoemde Jan Paedts beviel blijkbaar niet
en men trad in onderhandeling met Isaac Elzevier. Jacob Marcus mocht de stellingen
van het Staten College drukken en Isaac Elzevier werd academiedrukker, voor vijftig
gulden per jaar.45
Isaac Elzevier was geen onbekende in Leiden. Zijn familie had twee pedellen aan
de universiteit geleverd. Matthijs had die aanstelling zelfs gekregen op aanbeveling
van Scaliger. De Elzeviers waren inmiddels opgenomen in het humanistisch milieu
en telden Gruterus en Heinsius onder hun vrienden. Lang heeft Isaac die functie niet
uitgeoefend. In 1625 deed hij zijn zaak over aan zijn oom Bonaventura Elzevier en
aan zijn zoon Abraham, compagnon van Bonaventura. Zij volgden Isaac op als
academiedrukkers en met hen begon de grote faam van het drukkershuis Elzevier.
Maar Isaac deed wel twee belangrijke dingen. Ten eerste heeft hij gedaan gekregen
dat hij op de plek waar zijn grootvader een boekwinkeltje had - dat in 1613 met het
bouwen van de nieuwe academiepoort afgebroken was - een galerij mocht bouwen,
van de poort tot aan de hortus. Daar kwamen de winkel en de drukkerij, waarvan de
uitgaven door vele buitenlanders vol devotie in hun reisverslagen vermeld zouden
worden. ‘Here was the famous Dan. Heinsius,’ schreef John Evelyn in 1641 in zijn
dagboek, ‘whom I so long'd to see as well as the Elzivirian printing-house and shop,
renown'd for the politeness of the character and the editions of what he has publish'd
through Europe.’
De tweede daad van deze boeiende man - na 1620 zou hij nog herberguitbater,
zeekapitein en bierbrouwer zijn - was van nog veel groter belang voor de zaak. In
1624 kocht hij van de weduwe van Erpenius alle letters, matrijzen en stempels, al
het materiaal dus dat zijn opvolgers vrijwel een monopolie bij het drukken van
oosterse werken zou verschaffen. Hij liet een zaak achter met grote mogelijkheden.
Bonaventura (1583-1652) en Abraham Elzevier (1592-1652) hadden alles wat een
goede drukker nodig had. Ze hadden hersens en connecties, waren gierig en hard,
en ze bezaten een hang naar perfectionisme, waarmee ze van hun vak een kunst
maakten. Ze kregen al snel driehonderd gulden per jaar als vergoeding voor hun
inspanning en regelmatig waren er problemen over de hoogte van hun rekeningen.
Maar ze waren goed.
Die connecties vloeiden voor een deel voort uit eigen initiatief - Bonaventura
trouwde met Sarah van Ceulen, een dochter van de regent van het Waalse College,
Daniël Colonius, en Abraham met Catherina van Waesberghe, een dochter uit een
groot Rotterdams drukkersgeslacht - maar waren vooral een gevolg van de immigratie.
Mensen als Heinsius, Polyander, Walaeus, De Dieu, Barlaeus waren geleerden van
gelijke zuidelijke herkomst en gaven bij
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voorkeur hun vertrouwen en hun manuscripten aan de Elzeviers.
Het engagement van Heinsius met de Elzeviers ging nog een vadem dieper. Hij
ontwikkelde zich, in een traditie die door Lipsius begonnen en door Scaliger met
verve voortgezet was, tot wat met anachronistische precisie ‘managing editor’
genoemd is: bij aarzeling over een bepaalde uitgave werd het advies van Heinsius
ingewonnen en kreeg hij het manuscript voorgelegd. Voor een dedicatie of voorwoord
werd een beroep gedaan op zijn elegante Latijn.
Daarmee zaten de Elzeviers ook opgescheept met de vooroordelen en rancunes
van Heinsius en dat waren er vele. En aan de naijver van Heinsius voegden de
Elzeviers hun eigen gierigheid toe. Heinsius zelf, zijn zoon Daniël, Gronovius, als
om strijd scholden ze op deze ‘homines avari’. Je maakt gemakkelijker een neger
wit dan dat je van de Elzeviers een cent loskrijgt, kankerde Gronovius.
Behalve hun eigen geldbuidel was er maar één ding dat telde, de kwaliteit van hun
boeken. De ijverigste der drukkers, ‘diligentissimi typographorum’, noemde een
geleerde hen en dat waren ze. Het drukken was hun een tweede religie en triomfen
van boekdrukkunst waren er het resultaat van. Hun majestueuze Académie de l'espée
van Girard Thibault, een uitbundig geïllustreerd boek over de schermkunst uit 1628,
is een goed voorbeeld. Of de Caesar-editie van Scaliger uit 1635 (C. Iulii Caesaris
quae extant ex emendatione Ios. Scaligeri), door Willems ‘la plus parfaite des
productions elzeviriennes’ genoemd, ‘le principal chef-d'oeuvre entre tous ceux qui
ont immortalisé le nom des grands typographes Néerlandais’.
Maar ook de Plinius-uitgave van Jean de Laet uit hetzelfde jaar, of de
Vergiliuseditie van Heinsius, een jaar later, kunnen gerekend worden tot de
meesterwerken van de Elzeviers. Ze maakten het beeldmerk van die kluizenaar onder
een met wijnranken begroeide iep, met het motto ‘non solus’, in 1620 door Isaac
ingevoerd, tot een van de bekendste drukkersmerken van de beschaafde wereld.46

De geographus academicus Leidensis
Toen Cluverius zich op 15 februari 1611 voor de eerste keer in het Leidse Album
Studiosorum liet inschrijven, was hij niet voor de eerste keer in Leiden. In het begin
van de eeuw moet hij daar ook al geweest zijn. Hij vond er zelfs tijdens de
privaatlessen van Scaliger niets minder dan zijn bestemming.
Philipp Clüver (1580-1623), geboren te Danzig uit een welvarend geslacht van
ambtenaren en juristen, kreeg een zorgvuldige opvoeding die hem onder andere aan
de hoven van Warschau en Praag bracht. En of het kwam door die wereld van havens
en hoven of door de gewone Fernweh van jongens, maar de eerste intellectuele arbeid
van Clüver, vervaardigd op het Danziger gymnasium, was een kaart van Italië. Met
trots liet hij haar zien aan Bremer familieleden, op weg naar Leiden. Want daar in
Leiden zou hij rechten gaan studeren.
Met evenveel trots liet de jongen de kaart aan Scaliger zien en vervolgens
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Philippus Cluverius, geograaf van de universiteit.

kwam er, als we Heinsius mogen geloven, een stevige breuk in zijn toekomstplannen.
Scaliger prees de jonge Clüver niet alleen, hij zei dat zo'n beetje alle onderwerpen
van studie afgegraasd waren, behalve de geografie. Alles was bezet, behalve de hele
aarde. En Clüver zou de eerste kunnen zijn om dat onderwerp met ernst aan te pakken.
Hij moest daartoe alleen zijn natuur volgen, alleen zijn karakter zou hem naar de
onsterfelijkheid geleiden.
Dat was het eind van de rechtenstudie, bij het begin ervan. Zijn vader weigerde
verdere steun en de jongeman begon een zwerversleven dat hem eerst in het Hongaarse
leger bracht en vervolgens in Bohemen, waar hij zich het lot aantrok van een uit de
gratie geraakte edelman, een zekere Georg Popel von
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Lobkowitz, iemand die hij in zijn functie als Oberhofmeister aan het Praagse hof van
zijn innemende kant had leren kennen. Ontvlamd in een mengsel van liefde (voor
de dochter van Lobkowitz) en rechtvaardigheidsgevoel (haar vader was zonder vorm
van proces gevangengezet) zegde hij de keizer van Duitsland de wacht aan in minder
verstandige termen.
Dat bracht Clüver weer in Leiden, dit keer om er bescherming te zoeken. En die
kreeg hij. Op 1 juni 1606 liep een groot aantal studenten te hoop bij de academie ter
verdediging van hun privileges. Hun medestudent Clüver was de dag ervoor
gevangengezet. Dat was gebeurd op verzoek van de keizer van Duitsland. Met de
post van Keulen was een pakje naar Praag gestuurd, dat bij opening een lasterlijk
smaadschrift bleek te bevatten. Onderzoek wees uit dat het gedrukt was door Elzevier
en dat de schrijver een zekere Philip Karel Kluiver uit Emse bij Danzig was, student
te Leiden. Die moest in zijn kraag gegrepen worden.
Dat werd hij ook, maar vrijwel meteen kwamen zijn commilitiones in het geweer
en beklaagden zich bij de rector ‘over tongelijck den voers. Cluver aengedaen, als,
soe sy seiden, gevangen genomen sijnde sonder vorige informatie tegen alle rechten
ende oeck bysonder tegens de privilegien der Universiteit ende daer en boven gehaelt
wyte Universiteit, die hem behoerde te sijn locus sacer’. Hun actie had succes en
Clüver werd op vrije voeten gezet.
Vrijer voeten dan die van Clüver waren er niet. Zonder geld maar met tien talen
op zak, trok hij, tussen 1607 en 1613, door Noorwegen, Schotland, Engeland,
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Noord- en Midden-Italië. Met wat lesgeven en
charme, onder het maken van schulden en het uitputten van gastvrijheid, wist hij
zich van vrienden en vrouwen geholpen. En passant trouwde hij met een straatarm
Engels meisje. En overal waar hij kwam hoorde hij de echo van Scaliger. In Engeland
zei de grote Casaubonus tegen hem: ‘Ga door met de geografie, verbeter Strabo,
want jou reik ik in de wedloop mijn fakkel en verklaar je mijn leerling.’ Voor Clüver
was er geen weg terug.
In 1611 verscheen zijn eerste werk, Commentarius de tribus Rheni alveis et ostiis,
in Leiden, waar hij zich toen inschreef. Dit boek over de Rijndelta zal niet bedoeld
zijn geweest hem geliefd te maken. Grote geleerden als Junius en Grotius hadden
net beweerd dat de Bataven Hollanders waren en dat die Hollanders daarom zo goed
konden vissen en vechten en zo vrijheidslievend waren. Waar ligt dat Batavia van
Junius dan wel, wilde Cluverius weten, ‘in Scythië, Ethyopië, Indië of Spanje?’ In
ieder geval niet in Noord-Nederland. Het eiland van de Batavieren ging volgens hem
niet verder noordwaarts dan de Oude Rijn. En wat die vrijheidslievendheid betreft:
de aansluiting bij de Romeinen was niet zozeer een deugd als wel een bewijs van
degeneratie.
Weg trok hij om zich na vier jaar wederom in Leiden te laten inschrijven. Hij legde
er de laatste hand aan zijn Germania antiqua, dat in 1616 bij Elzevier verscheen,
met een opdracht aan de Staten-Generaal. In dat jaar, in februari 1616, stelden
curatoren hem aan tot ordinaris geographus op een jaarwedde van vijfhonderd gulden.
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Germania antiqua is een meesterwerk van precisie en evocatie. Nergens anders komt
Clüvers vermenging van bronnenkritiek en eigen waarneming zo schitterend tot zijn
recht.
Ptolemaeus, Mela, Plinius en zelfs Ortelius kregen zware kritiek te verduren,
Strabo en Mercator ontvingen hoge lof. Maar alle antieke of moderne auteurs samen
wenste hij nog niet te ruilen voor zijn eigen ogen. Alleen door zelf te zien vernieuwde
hij de Oudheid.
Germania antiqua borg wat hijzelf gezien had. Zijn blik gescherpt aan Tacitus'
Germania, beschreef hij klimaat en bodem, bewoning en bouw, raskenmerken en
taal, van Germania Magna, het Duitsland met inbegrip van Scandinavië, van de
Noordzee tot de Oeral, van de Alpen tot de Oostzee. De aard en rijkdom van de adel,
klederdrachten en drinkgewoonten, seks en zeden, opvoeding en feesten, het werd
alles gezet tegen een weelde van topografisch detail. Niets ontsnapte aan het begerige
oog van Clüver.
Hij was nog maar een jaar geograaf of hij vroeg en kreeg een reisstipendium ‘tot
voltreckinge van sijne descriptie van Italien’. En weer trok hij een jaar erop uit om
alles wat hij in een veelheid aan auteurs gevonden had - Plutarchus, Tacitus, Solinus,
Cicero, Ovidius, Vergilius, Livius, Propertius, Varro, Strabo, Macrobius, Suetonius
- met eigen ogen te controleren. Heel Italië en Sicilië werden uitgekamd en uitgeteerd
maar met de schittering van het schiereiland op zijn netvlies keerde hij terug naar
Leiden om zijn Sicilia antiqua (1619) te schrijven.
Zijn tweede magnum opus echter, de Italia antiqua, zou hij niet in druk zien,
evenmin als zijn leerboek, Introductio in universam geographiam tam veteram quam
novam, waarin de landen van Europa naar een vast stramien van topografische,
economische en politieke gegevens beschreven werden en dat een eeuw lang de
geleerde scholen beheerste. Met het manuscript van dat boek betaalde hij de medische
zorg van collega Vorstius. Gebogen, mager en met ingevallen wangen, hoestend en
met hese stem trof Heinsius hem aan boven zijn laatste werk, de ogen schitterend
van de koorts. Onvoltooide manuscripten en schulden, dat is wat Clüver achterliet.
De Elzeviers zouden er beter van worden, zijn kinderen niet.47
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7 Geld en goede bedoelingen, 1575-1581
Op dezelfde dag dat Oranje de Leidse universiteit haar statuten gaf, 2 juni 1575,
stelden de Staten de eerste universitaire begroting vast en bepaalden ze waar
burgemeesters en curatoren het geld vandaan moesten halen. De universiteit mocht
vijfduizend gulden kosten. Daarbij was voorzien in twee theologen en twee juristen
(elk vijfhonderd), drie letterkundigen (Latijn, Grieks en Hebreeuws, elk vierhonderd),
een medicus en een mathematicus (ook elk vierhonderd) en twee ‘filosofen’
(logica/ethica en fysica, eveneens elk vierhonderd), terwijl er voor andere ambtenaren,
pedellen bijvoorbeeld, en overige kosten vierhonderd gulden uitgetrokken was. Zo
begon de eerste, uiterst overzichtelijke begroting van de universiteit met een tekort
van tweehonderd gulden. Dat was niet erg, want er was toch geen geld.1

Geld
Het geld - de inkomsten, pachten en renten van de Leidse kloosters en van een paar
daarbuiten - zou geïnd worden door rentmeester Claes van Montfoort. Hij kreeg
Simon Danielsz. als deurwaarder naast zich. Na aftrek van de alimentaties aan
voormalige conventualen stond het ter beschikking voor het onderhoud van de nieuwe
universiteit. De rentmeester werd verondersteld vanaf 1 mei de universiteit financieel
draaiende te hebben.2
Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ten eerste vertikten de oorspronkelijke
rentmeesters van de betreffende conventen het hun papieren uit handen te geven.
Zoete woorden en degelijke lastgevingen ten spijt moest de beheerder van Mariënpoel
bijvoorbeeld in gijzeling genomen worden voor hij zijn kohieren overdroeg. Op 8
november werd uiteindelijk een raadsheer van
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het Hofvan Holland met de procureur-generaal naar Leiden gestuurd om met behulp
van politie de papieren te vorderen.
Veel groter probleem was nog dat er van de inkomsten van de goederen, na aftrek
van lasten en verplichtingen, vrijwel niets overbleef. Een borderel over het jaar 1576
‘dienende opten staet van de incoompsten vanden Conventen zo binnen als buyten
der stede van Leyden’ meldde 4981 gulden aan inkomsten en 4728 gulden aan
uitgaven. Dat schoot niet op. De verkoop van het klooster Roma voor 2600 gulden
aan tafelhouder Massazia leverde wel wat respijt, maar geen structurele oplossing.3
Intussen werden gebouwen betrokken en personen aangesteld. In 1577 werd het
Barbaraklooster ingericht als logement voor de Prins en verhuisde de universiteit
‘voor eeuwich’ naar de Faliebagijnkerk, een eindje verderop aan het Rapenburg.
Maar het regende klachten van professoren, die ontevreden waren over de totale
ongeschiktheid van het gebouwvoor het geven van colleges. In 1581 werd de kerk
van de Witte Nonnen, schuin tegenover de Faliebagijnkerk, als ‘nieuwe academie’
in gebruik genomen.

De eerste professoren
Van de ‘professoren’ die de inwijding luister geschonken hadden, waren enkelen
wat langer gebleven. Grotius en Bontius zouden zelfs vele jaren aan de universiteit
verbonden blijven. Cornelis de Groot (1544-1610) was de oom van Hugo. Hij wist
veel, maar had een zwak gestel. De omvang van zijn geleerdheid - maar vooral het
propedeutische karakter van zijn onderwijs - mag blijken uit het feit dat hij niet alleen
rechten, maar ook ethiek en zelfs wiskunde gedoceerd schijnt te hebben. Veel succes
bij de studenten had hij niet. Meer waardering ondervond hij als bestuurder. Zesmaal
werd hij tot rector verkozen.4
Voor Geraert de Bondt (1536-1599) was het professoraat meer een bijbaantje bij
een uitgebreide medische praktijk in de stad. Ook hij moet een erudiet man geweest
zijn - hij kende zijn Plato en de Griekse letteren en hij gaf niet alleen zo'n beetje alle
medische vakken, maar ook sterrenkunde en wiskunde - maar was vooral een ervaren
arts. Dat mocht ook wel, want tot 1581 was hij de enige medicus aan de universiteit.
Zijn lijkredenaar vermeldt nog dat hij zich verre hield van religieuze haarkloverijen.5
Als Nicolaas van Dam dat ook gedaan had, was het hem misschien beter gegaan
in het leven. Nu koos hij de kant van de predikanten in hun strijd met de stad over
wie het in de kerk voor het zeggen had. Hij moet daarbij - hij was niet voor niets
professor in de retorica - nogal pakkende dingen gezegd hebben. De bronnen spreken
van ‘verba fervidiora’ en wellicht vielen daar die ‘epicuristische zwijnen’ onder, ter
nadere omschrijving van het stadsbestuur. Hij werd uit de stad verbannen en kon
elders ruzie gaan zoeken. Zelfs zijn jaartallen zijn ons onbekend.6
Deze Dammius was samen met Cornelis van de Nieuwstadt nog in het jaar
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van de stichtingen benoemd. En evenmin als Dammius was Neostadius (1549-1606)
een succes. Ook hij kreeg meerdere vakken toebedeeld - niet alleen rechten, maar
ook ‘vrye consten ende scientien van dyen’ - maar was daar nog minder dan De
Groot op berekend. Zijn onzeker Latijn en botheid van optreden maakten hem
ongeliefd en zijn benoeming in 1580 tot advocaat-fiscaal bij het Hofvan Holland
behoedde hem voor een afgang.7
Maar hoe goed of vooral slecht deze heren ook lesgaven, veel maakte het niet uit,
want er waren vrijwel geen toehoorders. Om hen niet tegen de banken te laten praten
besloot het stadsbestuur op advies van gecommitteerden op 17 februari de broeders
van de voormalige kloosters, de zogenaamde gealimenteerden, op straffe van
inhouding van hun alimentatie te verplichten de lessen bij te wonen. Minder
gekwalificeerd en gemotiveerd gehoor is moeilijk denkbaar en het resultaat moet
surrealistisch geoogd hebben.8
Met de komst, in april, van vier door Oranje aanbevolen geleerden, Feugeraeus,
Capellus, Pithopoeus en Renecherus, kreeg de universiteit wel een stevige impuls,
maar niet in de goede richting. Niet alleen hun ‘capita’ verwekten onrust. Feugeraeus
(die stierf in 1613) was zeker een sieraad van zijn kerk, een geleerd man en
waarschijnlijk een bekwaam docent. Maar hij was ook een echte calvinist en hij was
daarbij in hoge mate statusgevoelig. Hij had meteen tot rector benoemd willen worden
en toen dat pas bij het tweede rectoraat gebeurde, beklaagde hij zich. De
burgemeesters konden met de hand op de statuten duidelijk maken dat ze hem slechts
gedoogden, want Feugeraeus sprak geen Nederlands en de rector werd verondersteld
dat wel te doen. In 1579 keerde hij naar zijn gemeente in Rouaan terug.9
Ook de andere drie waren slechts kort aan de universiteit verbonden. Capellus
(1534-1586), de andere theoloog, keerde al na een paar maanden terug naar Frankrijk10
en Pithopoeus stierf in maart 1576.11 In hoeverre zijn geestverwant Renecherus daar
debet aan was, blijft een vraag, maar vaststaat dat deze calvinist zijn te Heidelberg
gepleegde vergrijpen (veroordeling wegens smaad, eedbreuk, verbanning) de oude
Pithopoeus in de schoenen schoof, de weerloze man op zijn kamer met een zwaard
bedreigde en voor schurk uitmaakte.
Na een professoraat Hebreeuws van negen maanden kreeg deze Renecherus zijn
ontslag aangezegd. Hij had ‘knippelveerskens’ gemaakt tot schande van de Staten,
hij had Stochius, de rector van de plaatselijke Latijnse school, een dief en een ezel
genoemd. Hij had ‘stinkende logenen’ verteld over collega's en zijn huisbazin zijn
billen laten zien. Hij had zich afgegeven met ‘schuybuven ende zulck gespuys van
volc’, met wie hij zoveel zoop ‘dat hy (mit verlof gezeyt) most braecken’. Hij kon
gaan.12
In juli ten slotte werd Pieter Tjeerds benoemd om Grieks en vrije kunsten te
doceren. Deze Tiara (1514-1586) was, zoals zijn biograaf het noemt, ‘in alles
autodidact’. Logica, mathematica, fysica en ethica, sterrenkunde en de drie talen-Tiara
studeerde het allemaal, te Leuven en aan een menigte andere universiteiten. In Italië
promoveerde hij tot doctor in de medicijnen. Verder was
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hij fors en welgeschapen, edel en deftig, wat niet al. Slechts één ding was niet in
orde: Tiara was zo verlegen als een pioen.13
Tiara viel de eer te beurt de eerste rector van de Leidse universiteit te worden. Aan
het inschrijven van studenten zal hij geen eelt overgehouden hebben. Tijdens zijn
eerste rectoraat waren dat er, als we het album studiosorum mogen geloven, welgeteld
twee. ‘Morgen, de zesde juli, beginnen de Leidse professoren hun lessen in alle
faculteiten,’ schreef Dirc van Leeuwen aan Adriaen vander Myle. ‘Maar het is niet
ondenkbaar dat het aantal toehoorders niet helemaal overeenkomt met de inspanning
en de waardigheid van de professoren.’ Dirc was de eerste student die Tiara
inschreef.14
Zo stonden er sinds 1 juli 1575 zeven professoren op de betaallijst tegen een totaal
jaarsalaris van 2600 gulden, te betalen per drie maanden tegen kwitantie. Dat was
beduidend lager dan geraamd, maar toen op 1 oktober de eerste termijn verstreek,
bleek Montfoort niet in staat tot betalen. Drie maanden later waren er wederom
betalingsmoeilijkheden. In oktober 1578 was de rentmeester zelfs drie kwartalen,
dus negen maanden met betalen achter. Intussen gingen burgemeesters en curatoren
gewoon door met het werven van nieuwe professoren. Dat was ook wel nodig, want
men was nog niet benoemd of men stierf, werd ontslagen, kreeg een betere baan of
keerde terug naar het front van de kerkstrijd. Men verliet de jonge academie met de
inkt van de aanstelling nog nat.
Echt opvolgen was er ook niet bij. Alleen bij Reneker lukte dat. Hij werd op
suggestie van de Staten opgevolgd door Johan van den Driessche. Deze Drusius
(1550-1616) was na een jeugd vol omzwervingen op tweeëntwintigjarige leeftijd
professor in het Hebreeuws te Oxford geworden. In 1576 was hij naar Leuven gegaan
om er rechten te studeren. Vandaar moest hij de wijk nemen, en zo was de jonge
geleerde in de aanbieding en kwam hij voor een prikje (driehonderd gulden per jaar)
naar Leiden.
Drusius was een erasmiaans geleerde. Hij had een afkeer van dogmatische strijd
en moet de terugkeer van de theologie tot de scholastiek vergeleken hebben, met de
bijbel in de hand (2 Petrus 2:22), met ‘een hond wedergekeerd tot zijn uitbraaksel’.
Hij werd dan ook van heterodoxie verdacht. ‘Drusius weet niet wat godsdienst is,’
moet Scaliger gezegd hebben. Na acht jaar liet Leiden de begaafde man - hij is wel
‘der bedeutendste Hebraist und einer der freiesten Wissenschaftler im damaligen
Niederland’ genoemd - voor tweehonderd zilverlingen meer naar Franeker
vertrekken.15
Ook in het vervolg had men maar te nemen wat zich aanbood, en liepen gerichte
wervingspogingen meestal op niets uit. Wie men niet al verzocht naar Leiden te
komen! De jurist François Hotman, en vooral een reeks van theologen, Zanchius,
Tussanus en Junius, Frihubius, Fabritius en Cruciger, Cornelii en Cochlenius, Pezelius
en Cartwright. Jan en alleman, magistraten en professoren, werden erop uitgestuurd,
allemaal tevergeefs.
Een goede theoloog was moeilijk te vinden. Johannes Bollius, een gedienstige
ziel, bood zichzelf aan en hij werd in 1577 ook aangesteld, maar vertrok na
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een jaar, zonder een cent voor zijn gewaardeerde werk gezien te hebben. Hubertus
Sturmius, buitengewoon hoogleraar van 1580 tot 1584, wilde ook ontzettend graag,
maar ook hier kwam de liefde van één kant. Hij was even breedsprakig als rechtzinnig
en na vier jaar onderbetaald of niet betaald te zijn geweest keerde hij uit armoe terug
naar het arme Duitsland.16
Ook met de filosofie ging het niet zo goed. In 1578 werd de Limburger Alexander
Ratloo tot buitengewoon professor benoemd. Ratloo was door Jan van Nassau
aanbevolen en kon dus niet geweigerd worden. Maar een benoeming tot
extraordinarius in de fysica op een jaarwedde van honderdzestig gulden was daar
niet ver van af. In 1581 vertrok ook hij naar Gent.17 Vervolgens werd Rudolph Snel
van Royen, die al een jaar wiskunde gaf maar daar volgens curatoren niet veel van
terechtbracht, tot buitengewoon hoogleraar benoemd. Snellius (1546-1613) was zo'n
ken merkende erudiet, wiens geleerdheid de hele artes bestreek, rekenkunde en
meetkunde, sterrenkunde en natuurkunde, logica en retorica, ethica en zielkunde. Na
het vertrek van Drusius werd hij zelfs verondersteld Hebreeuws te geven. Hij was
kritisch en ondogmatisch, praktisch van aard en geliefd bij de studenten. Er waren
collega's die hem wat oppervlakkig vonden, dat wel.18
Het jaar 1578 bood nog meer benoemingen. Op 1 februari werd een zekere De
Smet of De Smit benoemd om Grieks en vrije kunsten te doceren. Van deze
Bonaventura Vulcanius (1538-1614) wist men niet veel, maar hij had wel een groot
aantal goed bekendstaande referenten als Marnix en Petrus Datheen. Die had hij ook
wel nodig. Deze Brugse protestant bleek ten eerste jarenlang in dienst te zijn geweest
van Spaanse kerkvorsten en had zich daarna, in 1573, vrolijk aangemeld voor een
professoraat aan de katholieke universiteit van Keulen. Dat ging niet door, maar
alleen doordat Vulcanius halsoverkop de stad verliet in verband met een handgemeen.
Aan temperament ontbrak het Vulcanius dus niet. Wel aan gevoel voor religie.
Met zijn vertalingen van kerkvaders bewees hij iedereen, roomsen, lutheranen en
calvinisten, een goede, dogmatische dienst. Maar zijn eigen interesse was zuiver
humanistisch. Volgens Scaliger wist Vulcanius niet eens het verschil tussen al die
geloofsovertuigingen. ‘Il est de la religion des dez et des cartes.’ Uiteindelijk kreeg
de universiteit in hem een belangrijk graecus. Vulcanius zou ook de eerste secretaris
van de senaat worden.19

Twee grote vangsten
Hoe de senaat in die eerste jaren functioneerde, weten we niet. De paar brieven die
verzonden werden, werden opgesteld door Dammius, die professor in het Latijn was.
De acta senatus beginnen pas op 8 februari 1579. ‘Om zekere redenen,’ zo meldt een
besluit van 14 februari, zal een nieuw boek aangelegd worden met de handelingen
van de senaat en een nieuw album om studenten in te schrijven. Of de oude acta zoek
waren en wie ze bijhield, is niet bekend.
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Bonaventura Vulcanius, professor Grieks en eerste secretaris van de senaat.

Zeker is dat de nieuwe aanpak het gevolg is van het nieuwe rectoraat, dat van de kort
daarvoor benoemde Lipsius.
In 1578 namelijk hadden een beetje geluk en goede connecties Janus Dousa
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in staat gesteld een van zijn belangrijkste daden voor de Leidse universiteit te
verrichten: het aantrekken van Joost Lips. Justus Lipsius (1547-1606) was geboren
in het Brabantse Overijse en werd gevormd door de jezuïeten te Keulen.

Justus Lipsius, groot geleerde, onderwijzer, organisator.

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

111
Zijn studie maakte hij af te Leuven. In 1568 trok hij naar Rome, waar hij onder andere
secretaris van Granvelle was. In 1570 was hij terug in Leuven, waar hij bezoek kreeg
van Janus Dousa. Het was vriendschap op het eerste gezicht. ‘Hij kwam, hij zag en
hij won het van mijn stoutste verwachtingen. Hij gunde mij een blik in zijn hart en
diep in zijn ziel.’ De vriendschap van die man, Dousa was bereid Lipsius' gewicht
in goud ervoor te betalen.
Na vele omzwervingen werd Lipsius in 1572 professor aan de lutherse universiteit
van Jena. In 1574 verscheen zijn Tacitus-uitgave, die hem wereldberoemd maakte.
Van 1575 tot 1578 verbleef hij weer te Leuven. In 1577, tijdens een bezoek van
Dousa aldaar, werd de vriendschap vernieuwd en moet hij de uitnodiging ontvangen
hebben. In januari 1578 werd Leuven door de Spaanse troepen geplunderd en vertrok
Lipsius via Antwerpen naar Leiden. In maart werd hij daar met open armen ontvangen.
Later zou Dousa de eer opeisen de jonge en onbetekenende academie haar eerste
grote geleerde geschonken te hebben. Hij rekende het zich tot groter verdienste dan
zijn bevelhebberschap tijdens het beleg.
Een karakteristiek geven van Lipsius is een aanval openen op de voorraad
superlatieven. ‘Le plus sçavant homme qui nous reste,’ heeft Montaigne hem
genoemd. De grote vertegenwoordiger van het late humanisme in de Nederlanden,
nakomeling van Erasmus, universeel geleerde tussen Renaissance en Barok. Lipsius
was de grote kenner van de Romeinse geschiedenis, van Seneca, van Tacitus. Zijn
publicaties vormden een handleiding, zowel voor een waardig leven in barre tijden
als voor de praktijk van bestuur en oorlogsvoering.
Hij was vooral een man van het midden, een irenische persoonlijkheid, wellicht
ook een opportunist. Hij prees zijn levenswijze expliciet aan als ‘rore fraudis aspersus’,
met een druppeltje bedrog besprenkeld. Hij was katholiek in Leuven, luthers in Jena
en een beetje calvinist (Lipsius kon dat) in Leiden. En hij hield van honden (Saphir,
Mopsulus en Mopsus), van bloemen en planten. En niet van muziek, want die stemde
hem droevig.
In Leiden vond Lipsius de warmte van de vriendschap. Dousa en Van Hout, ze
hadden hem vanaf het begin in hun huis opgenomen en aan hun tafel genood. Gedrieën
waren ze de ‘triumviri Amicitiae’, schreef Lipsius eens, het driemanschap van de
vriendschap. Maar steeds werd Lipsius, die vier keer rector was, betrokken bij
religieus geharrewar en raakte hij tussen de wal van de precisie en het schip van de
rekkelijkheid. Domineesdebatten en slecht weer zouden het leven van Lipsius in
Leiden uiteindelijk kil maken. En als Lipsius ergens niet tegen kon, was het kou.20
Maar wat in die jaren ongetwijfeld als de belangrijkste vangst gold: men wist in
1580 een van de befaamdste juristen van die tijd, de Fransman Hugues Doneau, over
te halen naar Leiden te komen. Donellus (1527-1591), een man van aanzienlijke
komaf, die zijn universitaire loopbaan te Bourges was begonnen, moest na de
Bartholomeüsnacht als overtuigd calvinist de wijk nemen - hij ontvluchtte de stad
met hulp van zijn studenten, als dienaar verkleed - en
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werd professor te Heidelberg. Maar toen daar de calvinistische keurvorst stierf en
opgevolgd werd door een lutheraan, was het wederom tijd om de biezen te pakken.
Hij nam een aanbod van de Leidse universiteit aan en werd er als een vorst
binnengehaald, tegen een vorstelijk salaris van duizend gulden, met een vorstelijk
maal ten huize van rector Lipsius. Daar zaten ze tegenover elkaar, de mannen die de
burgemeesters in een brief aan Willem van Oranje zouden noemen ‘de twee heerlycke
lichten ende oogen deser Universiteyt’.21
Donellus wás ook een vorst, in het diepst van zijn gedachten. Hij was sober en
ambitieus, genereus en zelfingenomen. Aan een glashelder verstand, dat de
ingewikkeldste problematiek doorzichtig als kristal wist te maken, paarde hij een
natuurlijke welsprekendheid. Een van de grote humanistische rechtsgeleerden was
hij, een van de grote commentatoren van het Romeinse recht van zijn tijd. Maar hij
was, of het nu om religie of wetenschap ging, wel erg zeker van zijn zaak en moest
dat ook altijd zeggen. Hooghartig en heerszuchtig kon hij zijn, en tegenspraak wekte
hooguit bevreemding. Bij zijn studenten kon hij geen kwaad doen. Onder zijn collega's
waren de meningen sterk verdeeld. Het bestuur van stad en universiteit kon op den
duur zijn bloed wel drinken.22

Studenten en vrijdommen
Zo begon er tekening te komen in de warreling van gebeurtenissen van de eerste
jaren. Van helemaal niets - geen professoren, geen studenten, geen geld - waren er
vijf jaar na de oprichting in ieder geval professoren. Erg evenwichtig was hun
gezelschap niet samengesteld - er waren juristen te over en theologen te kort - en
slechts een paar professoren waren van uitzonderlijk kaliber. Er werden, tegen
tweeënzeventig gulden per jaar pedellen aangesteld. In 1577 kreeg de universiteit
voor driehonderd gulden per jaar een drukker die vrijwel niets te drukken had, en in
1580 zelfs, ten gerieve van de studenten, tegen dertig gulden per jaar een
universiteitsbode die vrijwel niets rond te brengen had. In 1580 ook schafte de
universiteit zich een zegel aan, naar een bepaling van vier jaar eerder voorzien van
de ‘Pallas armata’, de gewapende Pallas.23
Er kwamen zelfs studenten. Tijdens het derde rectoraat van Tiara, van 1578 tot
1579, liep het aantal inschrijvingen op tot vijfentachtig. Dat waren overigens niet
allemaal studenten: onder hen bevonden zich predikanten en andere geletterden die
de vrijdommen van de universiteit zochten. Toch liepen de studentenaantallen tussen
1578 en 1581 gestaag op. In dat laatste jaar meldden zich zelfs 151 studenten aan.
Op 9 mei 1578 werd een lesrooster ingevoerd. Maandag tot en met donderdag zou
er - althans dat was het voorstel - college gegeven worden en op zondag gepreekt,
door Feugeraeus in het Frans, door Bollius in het Latijn. De vrijdag en zaterdag waren
er voor oraties en ‘declamaties’ en voor de colleges van buitengewone hoogleraren.24
De regeling van de vrijdommen, met name de bier- en wijnaccijns in 1577 en
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Hugo Donellus, befaamd rechtsgeleerde, ook wel ‘Jupiter tonans’ genoemd, de donderende oppergod.

1578, heeft waarschijnlijk bijgedragen tot de komst van studenten. Belangrijker nog
was de afschaffing, in 1578, van de religieuze eed die studenten moesten zweren.
Senaat en stad stonden zij aan zij in hun afkeer tegen deze ‘exorbi-
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tanten ofte captieusen eedt’. De Staten stemden in en voortaan kon ‘enen yegelicken
van wat state, cunditie, religie ofte qualiteyt hy zy’ te Leiden studeren, ‘in alder
vriheyt ende zekerheyt’.25
Ook de universitaire vierschaar gaf vooralsnog weinig problemen, waarschijnlijk
doordat de stad de meerderheid in de samenstelling ervan had. In juli 1579 stelde
curator Hoogeveen een uitgebreide, negenenveertig punten omvattende ‘Instructie
ende ordinantie op het beginsel, beleyt, vordernisse ende exemtie van alle civile ende
criminele saecken vande suppoosten vander Universiteyt der stadt Leyden’ op en op
9 september 1579 werd de eerste openbare rechtszitting ten huize van de rector
gehouden.26
Met de komst van studenten kreeg de universiteit ook te maken met het
georganiseerd optreden in de vorm van ‘nationes’, studentenverbanden op grond van
gedeelde regionale herkomst. Over dergelijke verbanden, ook wel ‘sodalitia’ geheten,
was niets in de statuten van de universiteit bepaald. Maar hoewel de senaat op 9
januari 1582 de hoofden ervan op het matje riep om te vernemen wat de bedoeling
was, werden de sodalitia zelf terstond verboden.27
Ook werd er werk gemaakt van een ‘college’ zoals de Franse en Engelse
universiteiten die kenden. In 1577 deed de senaat daartoe een voorstel. De grote
steden van Holland en Zeeland zouden twee studenten en de kleine steden elk één
student bekostigen, en de stad zou het onderkomen regelen en de regent betalen.
Maar de uitvoering liep vast in een bouwvallig Cellebroersklooster en in onduidelijke
afspraken met de regent. De eerste regent, Petrus Hackius, verdween dan ook al na
een jaar, zonder een cent gezien te hebben. Zijn opvolger, Volcker Westerwolt, kreeg
zijn jaarwedde van honderdvijftig gulden wel, althans voorlopig, en er kwamen ook
studenten, maar Westerwolt bleef het klooster een afgetrapte boel vinden. Het was
gelegen in een taveernerijke buurt, ‘daer daglicks veele gebeerde stridende tegen die
tucht, tegen alle goede zeden ende manieren wordt gehoeret ende gesehen’.28

En nog eens geld
Omdat de achterstanden van betaling der wedden opliepen, het klachten bleef regenen
en de professoren deze aanvulden met dreigementen om te vertrekken, dienden de
curatoren op 8 september 1578 het verzoek in bij de Staten om verdere toewijzing
van goederen. Al de volgende dag gaven die de ontvangers van de goederen van de
abdij van Egmond opdracht om aan Van Montfoort 2500 gulden te betalen voor de
professorenwedden. Maar de ontvangers stonden voor dezelfde moeilijkheid als
Montfoort. De opdracht werd een aantal malen herhaald, maar het gebrek aan
effectiviteit bleek wel uit de toestemming, aan curatoren verleend op 10 december
van dat jaar, om dan maar drieduizend gulden op rente te lenen.
Toen ook dat niet hielp, werd tijdelijk soelaas verkregen door een nog onorthodoxer
methode: burgemeesters, schout en twee schepenen haalden in het
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huis van Jan Lucasz. van Wassenaer, de ontvanger van de gemene middelen, onder
diens nadrukkelijke protest, 2600 gulden uit zijn kas. Ze tekenden wel een briefje
voor ontvangst. Uiteindelijk werd de oplossing toch via de abdij van Egmond
gevonden. Op 7 juli 1581 werd bepaald dat de rentmeester van de universiteit hetgeen
hij tekortkwam uit de inkomsten van de genoteerde goederen, mocht aanvullen tot
een bedrag van achtduizend gulden uit de goederen van de abdij van Egmond in
Rijnland, Delfland en Schieland.29
De universiteit kreeg ook een nieuw onderkomen. Na haar stichting gevierd te
hebben in het Barbaraklooster wees het stadsbestuur op 4 september 1577 de
Faliebagijnkerk tot Academiegebouw aan, midden op het begijnhof aan het
Rapenburg, ten zuiden van de Kloksteeg. Dat was een smal kerkje van nog geen tien
meter breed en vierendertig meter lang. Het gebouwtje had een eigen toren met een
lange slanke spits. Er werd een vergaderplaats voor de senaat afgezonderd, en het
koor in de absis, eertijds de plaats van drie altaren, diende tot collegeruimte.
Vier jaar later, in 1581, betrok de universiteit schuin aan de overkant van de gracht,
haar nieuwe, haar derde, haar uiteindelijke onderkomen, de kleine kerk, die zijn naam
ontleende aan de vrouwen met het witte scapulier, de Witte Nonnenkerk. De
Faliebagijnkerk kreeg een andere functie. Al in maart 1581 kon de Leidse bevolking
van haar stadsbestuur vernemen dat men daar Gods woord kon horen ‘in de
Franschoysse tale’ en dat ieder die de preek wilde bijwonen of zijn Frans wilde
bijspijkeren (‘mitsgaders van de voors. tale te vorderen’), van harte welkom was ‘in
de oude academie’.
De nieuwe academie moest al snel worden verbouwd. Op 26 april 1581 namen
curatoren, ‘mits den aenwas van den Studenten, die tot zulcken getale zyn gecomen,
dat de neywe Schole vele te cleyn is’, het besluit een verdieping te laten aanbrengen,
en zo een ‘bovenschole’ te creëren. Ook zouden er een senaatskamer en een
bibliotheek getimmerd worden.30
In de zomer van 1581 was de verbouwing klaar en op 4 augustus vertelden
curatoren aan de rector hoe de collegeruimten in de nieuwe academie verdeeld waren.
De theologen kregen de leesplaats beneden, het groot auditorium. De juristen en
Lipsius doceerden in de grote bovenschool (het huidige klein auditorium) en de
medici en filosofen in de erachter gelegen kleine bovenschool (de huidige
senaatskamer). De buitengewone professoren zouden hun colleges in de oude
academie blijven geven.
De senaat stemde met die verdeling in, behalve de wijdberoemde Donellus. Die
peinsde er niet over om op zijn leeftijd nog eens trappen te gaan lopen en bleef in de
Faliebagijnkerk doceren, waar de leesplaats weldra het ‘auditorium Donelli’ heette.
Behalve grote beroemdheid werd ook een zwakke stem als excuus geaccepteerd om
niet in het groot auditorium op te hoeven treden. In het najaar bepaalde de senaat
nog dat de gewone college-uren van de gewone professoren acht, negen en tien voor
de middag en twee en drie uur na de middag waren. De overige uren waren voor de
extraordinarii.
Na de universiteit voorzien te hebben van haar ‘eeuwige’ onderkomen richt-
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ten curatoren en burgemeesters op kosten van de stad en ten huize van Jan van Hout
een feestmaal aan. Daarbij hebben acht personen voor tweeëntwintig gulden vier
konijnen, zes kippen, vier pasteien en nog zo wat aan bijgerechten verstouwd en
naast het nodige bier ook vijftien stopen rijnwijn, dat wil zeggen zesendertig liter.31
De universiteit leek haar zaken op orde te hebben. Er kwamen steeds meer
studenten, er waren professoren, en zelfs een paar goede, en ze konden betaald
worden. In 1581 kon de universiteit even denken dat haar grootste moeilijkheden
over waren. Even.
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8 Vrijdom en vierschaar
De voorrechten
Het opvallendste kenmerk van een universiteit in de oude maatschappij waren de
zogeheten ‘privilegia academica’, de academische voorrechten. Vanouds waren de
universiteiten van dergelijke voorrechten voorzien, maar ze veroorzaakten voortdurend
en in toenemende mate problemen met de overheden, op wier bevoegdheden ze in
mindering gebracht waren.
De Leidse vrijheden waren neergelegd in de statuten van de universiteit en in
verschillende resoluties van de Staten en besluiten van de stadsregering. Dat waren,
vanwege Holland, de zogenaamde immuniteiten: vrijdom van tollen, van
inkwartiering, van schuttersplicht en van bepaalde belastingen. Het belangrijkste
privilege was de eigen universiteitsrechtbank, het ‘forum privilegiatum’.
Ook Leiden stond daaraan een belangrijk deel van haar juridische bevoegdheden
af. De stad deed dat onder tegenstribbelen en wenste controle uit te oefenen op de
inachtname van de voorwaarden en de naleving van de bepalingen. De voorrechten
veroorzaakten dan ook de meeste wrijving tussen stad en universiteit.

Materiële voorrechten
De materiële voorrechten bestonden hoofdzakelijk uit vrijstellingen van bepaalde
verplichtingen, zoals het betalen van tolgeld. Alle studenten waren ‘int commen ende
wederkeeren vrij van alle thollen aengaende heur boucken, cleederen ende andere
meubelen’. Deze vrijdom, alleen voor de tollen van Holland, gold ook voor
professoren. Verder kenden professoren en doctoren ook de vrijstelling van
inkwartiering en van schuttersplicht. De laatste gold ook voor buitenlandse studenten.
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Toen echter burgers ertoe overgingen zich als student te laten inschrijven om zo de
vrijdommen te genieten, maakte de stad bezwaar. In 1578 bijvoorbeeld klaagde ze
over de ‘grote ongeregeltheden ende slofficheyden in 't onderhouden der wachten’.
De senaat gaf toe dat burgers de wachtvrijdom niet toekwam, maar drong er ‘int
vrundelic’ op aan dat de stad voor zonen van stadsburgers die daadwerkelijk
studeerden, een gedoogbeleid zou voeren. Daar voelde de stad weinig voor. In 1581
bepaalde ze nadrukkelijk dat alle burgers schuttersplicht hadden, ook de studerende
kinderen van burgers.1
Wederom kwam de senaat met het voorstel dat het privilege uitgebreid diende te
worden tot ‘alle anderen borgeren kinderen [...] die een oprechte meyninge totter
studie metterdaet laten blijcken’. In januari 1582 werd dat voorstel ondersteund door
een rekwest van theologische studenten aan de Staten, waarbij zelfs een beroep
gedaan werd op de ‘authentica’ van Frederik Barbarossa. Pas in de statuten van 1631
werd deze vrijdom aan alle studenten gegeven.2
Van groter belang was de vrijdom van belasting. Die leverde grotere problemen
op. De statuten gaven er geen omschrijving van en het geheel van vrijstellingen kwam
pas na veel touwtrekken tot stand, met 1662 (vrijdom van de bestaande proviciale
belastingen) en 1751 (vrijdom van alle belastingen) als belangrijke mijlpalen.
In 1578 verleenden de Staten voor het eerst vrijdom van de halve wijnaccijns en
van de hele accijns op tien vaten bier voor huishoudende en zes vaten bier voor
niet-huishoudende personen. De stad had dat al in 1577 gedaan, maar nuanceerde
dat in 1580: de vrijdom zou niet gelden voor bier boven twee gulden het vat, dat wil
zeggen buitenlands bier, en voor student-Leidenaars die bij hun ouders woonden.3
De senaat was hierover zo verbolgen dat men van verkrachting van privileges
sprak en dreigde de colleges te staken. Dat had succes en sindsdien omvatte het
privilege, van zowel Staten als stad, de genoemde biervrijdom en de halve wijnvrijdom
voor maximaal tachtig stopen per jaar per student. En aangezien de meeste studenten
de wijn niet per vat inkochten, werd nu ook toestemming verleend die ‘by den kannen
ende cleyne mate’ te kopen. Wel werd bepaald dat de studenten ouder dan twintig
jaar moesten zijn. Voor jongeren gold de vrijstelling voor de helft. Vanaf dat moment
schreven zich bij de universiteit veel studenten van rond de twintig in.
Een ander probleem was dat zich hele gezinnen inschreven, of in de woorden van
de stad ‘vele en verscheyden gehuwelicte ende mesnage off huyshoudende persoonen’.
Ook tegen dit misbruik wilde de stad, in februari 1582, een verbod uitvaardigen.
Maar ze werd er door de senaat van overtuigd dat dit wederom grote beroerte zou
veroorzaken, en zag van publicatie af. Wel zou ze voortaan ‘uyt de rolle vande
personen die als Lithmaten der Universiteyt de vrydommen genieten (opt Raedthuys
berustende) casseren ende doorschrabben zodanige die zy achten zullen geen goede
ende oprechte studenten te wezen mer alleenlicken de Universiteyt tot een deckmantel
te gebruycken’.4
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Maar ook daarmee was de stad nog niet tevreden. Een halfjaar later klaagde ze bij
de Prins over ‘'t bedroch, 't welck by eenige persoonen gepleeght werdt, van onder
tdecxel vande universiteyt vrydom te genyeten, nyettegenstaende sommige tot het
studium gans onnut zijn, andere neyt en studeren, maer wel om tijtverdrijff eenige
lessen gaen hooren’. Het wachten was tot ‘de meeste innewoonders van Leyden
lithmaten vander universiteyt zullen wesen’. In januari 1583 vroeg en kreeg de stad
van de senaat toestemming de recensie van de studenten in het bijzijn van een stedelijk
ambtenaar te laten plaatsvinden.5
Daarmee was de fraude de wereld niet uit. In het bestrijden daarvan vond de stad
de senaat aan haar zij. In 1608 kwam de senaat met het voorstel aan de Staten om
algehele vrijstelling van de wijnbelasting te verlenen voor wijn die op voorraad werd
gelegd, maar de vrijdom op wijn die in herbergen werd gedronken of gekocht, in te
trekken, omdat die aanleiding gaf tot allerlei fraude door herbergiers of studenten.
Dat die fraude niet te bestrijden was, bewijst een opmerking van Lucä in de kroniek
van zijn verblijf uit 1665: ‘Man kann baer auch sothane Freiheit an einen Bürger
verkaufen, was denn auch viele und ebenfalls ich gethan haben.’ De professoren
deden er even hard aan mee. In 1613 werd de senaat door curatoren en burgemeesters
opgetrommeld omdat de wijnpachters ‘seere claechden, datter soo veel wijnen by
den professeuren wierden ingeleit [...] dat se nadencken hadden datter enige boeverye
onder gespeelt werde’.6
Toch zouden de vrijdommen vooralsnog alleen maar uitgebreid worden. Op 15
juni 1587 besloten burgemeesters dat voortaan ook aan ‘huishoudende personen’ de
vrijdommen van de universiteit toegestaan werden, op voorwaarde dat ze verklaarden
zich te zullen onderwerpen aan het rechtsgebied van de stad. En in 1595 werd ook
de vrijdom op buitenlands bier van kracht. In 1603 werden huishoudende professoren
vrijgesteld van zoutbelasting. In 1612 werden pogingen in het werk gesteld om de
impost op wild afgeschaft te krijgen.7
In 1620 deed de senaat een aantal voorstellen ter wijziging van de statuten. Eén
daarvan was integrale vrijstelling van belasting voor professoren. Andere belastingen
bleven namelijk geheven worden, provinciale en stedelijke. Wat de provinciale
betreft, in 1599 kocht de senaat zijn aanslag in de hoofdelijke quotisatie af voor
tweeduizend gulden. Toen er drie jaar later wederom een ‘capitale contributie’
geheven werd, verzochten zij daarvan vrijgesteld te worden, overigens niet alleen
omdat ze daar recht op hadden, maar ook omdat hun ‘gaigien’ ‘seer cleyn ende sober’
waren. In 1623 deed de senaat zijn beklag bij curatoren over de ‘sware extraordinaire
schattingen van den gemeene lande’ en verzocht ‘voortaen wat sachter getracteert
te moghen werden, als wesende de selve Professoren personen, die nae rechten van
alle schattingen ende impositien vry zijn’.8
In 1620 stelde de senaat ook voor dat de belastingvrijdom voor
professorenweduwen zou gelden. Ook daar kwam voorlopig niets van. De pachters
hieven zelfs, tot grote ergernis van nabestaanden en erfgenamen, belasting op de
wijn die op de begrafenissen van Cunaeus en Sinapius gedronken was. In 1620
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had de senaat ook voorgesteld een ‘annus gratiae’ in te stellen voor
professorenweduwen, de doorbetaling van een jaar van het salaris. In 1627 werd die
voor het eerst aan de weduwe van Snellius toegekend.9

Town and gown
De universiteit was, of ze wilde of niet, een Leidse instelling. Die verwevenheid met
de stad lag in de statuten verankerd. Daarin stond nadrukkelijk dat het
universiteitsbestuur geen bepalingen ten nadele van de stad mocht maken. Omgekeerd
gold dat ook: ‘Des en sullen oyck die vande Magistraet gheen Statuten oft
Ordonnantien maicken tot achterdeel ofte eenichsins aengaende die vander
Universiteyt.’10
Deze bepaling, de vorm van bestuur en de verleende vrijheden verankerden de
universiteit stevig in de stad. Tegelijk maakten ze de universiteit tot een staatje in de
stad. In een brief aan de stad over de met voeten getreden vrijdom van inkwartiering
stelde de senaat op 14 juli 1575 ‘dat alle Universiteyten zijn Juris gentium ende
overzulcx met de borgeren nyet gemeens en hebben’. De leden van de universiteit
waren geen burgers van Leiden, de universiteit noemde zich ‘Academie van
Hollandt’.11
Maar ze hadden vanwege de privileges met de stad te maken. En waar die ter
sprake kwamen, wilde de stad de vinger aan de pols houden. Zo betwistte ze in 1590
de senaat het recht op de benoeming van de pedel. De pedel was via de recensielijsten
betrokken bij het verlenen van belastingvrijstelling, de pedel was instrumenteel in
de daging voor de vierschaar. Daar waren stadsbelangen, burgers in het geding. De
stad zou uiteindelijk niet alleen de pedelsbenoeming aan zich trekken, ze zou ook
misbruik maken van zijn diensten, bijvoorbeeld voor het aanplakken van
stadsbesluiten.12
De bijzondere positie van de universiteit kreeg meer reliëf door de instelling in
1607 van de zogenaamde Statenwacht, een door de Staten geworven en deels
bekostigde wacht, vierenvijftig man sterk, beter geoefend en onder betere leiding
dan de stedelijke, die voortaan in goede samenwerking met het senaatsbestuur de
veiligheid op straat zou garanderen.
De wacht stond ten dienste van de vierschaar en moest de eed op de statuten van
de universiteit afleggen. Rector, assessoren, burgemeesters en schepenmeesters
stelden gezamenlijk een instructie op en benoemden ook de commandant. Twee
derde van de wacht diende zich bij het luiden van de poortklok bij het stadhuis te
melden. Van hen werden steeds twee rotten van zes op stadsronde gestuurd, ‘in
voegen datse omgaende den anderen tot versceyden plaetzen mogen tegencomen
ende bejegenen’.
De wapens en het gebruik ervan - met scherp schieten mocht, maar alleen na een
waarschuwingsschot en ‘soose langer resistentie of aggressie gebruyckten’ - werden
nauwkeurig omschreven. Ook wat als delict beschouwd moest worden straatschennerij, vernieling, het dragen van wapens - werd
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uitvoerig in de instructie opgenomen. Zo ook de gedragscode. Ieder die ‘met bloot
off onbehoorlyck geweer’ op straat aangetroffen werd of ‘moetwillicheit’ pleegde,
werd eerst beleefd verzocht zijn wapen af te geven en pas bij weigering aangepakt
en ontwapend. Zo iemand in hechtenis genomen werd, moest daarvan de andere
morgen aan de rector (als het een student was) of aan de burgemeester (als het een
burger was) rapport uitgebracht worden.13
Ook hier trok de stad de benoeming van de commandant weldra aan zich. In 1621
riep de senaat de hulp van curatoren in bij een conflict met burgemeesters over het
aannemen van de Statenwacht en het afnemen van de eed. Om de lieve vrede te
bewaren stelde de senaat zich tevreden met de aanwezigheid van de rector bij het
afleggen van die eed op het stadhuis. Maar als de stad dan weer eens een commandant
benoemde en de senaat daarvan op de hoogte bracht, ging deze bij curatoren beklag
doen.14
Met de secretaris van de vierschaar ging het niet anders. De statuten van 1631
vermeldden nadrukkelijk in artikel 10 dat die benoemd werd door senaatsbestuur en
curatoren. Maar toen curatoren in 1652 samen met het stadsbestuur die benoeming
regelden, beperkte de senaat zich tot een ‘bescheiden protest’.15
De stad kon zich echter vergalopperen. Op 8 november 1657 werd Thysius om
twee uur door een bode ten stadhuize ontboden en kreeg daar de mantel uitgeveegd,
omdat hij op het titelblad van een van zijn publicaties van ‘Academia Batava’ gewaagd
had. Dat waren maar nieuwigheden en het diende veranderd te worden in ‘Academia
Lugduno Batava’. De senaat wendde zich terstond tot de Staten. Men had zich altijd
met de magistraat van de stad ‘waer in sy woonachtich sijn’ verstaan, maar nu
probeerde de stad van de universiteit ‘in der daet een schole van de Stadt van Leyden’
te maken, en daarbij aan de Staten te onttrekken ‘een van de grootste regalia, die
eenigh souverein competeert, ende soodanich by alle Koningen, Princen ende
Republycquen geacht’. Het was zwaar geschut, maar het was blijkbaar nodig.16
De demarche tegen Thysius leidde ertoe dat de senaat een onderzoek instelde naar
de taakafbakening tussen burgemeesters en curatoren, en naar de handhaving van de
privileges. Op 12 maart 1658 presenteerde men een lijst met inbreuken van
burgemeesters op de universitaire autonomie. Burgemeesters, zo blijkt uit de klachten
van de senaat, kwamen ook in de senaat als alleen de curatoren werden uitgenodigd,
en ze ontboden professoren, ja zelfs de rector bij zich ten stadhuize. Ze benoemden
de universitaire secretarissen (bedoeld waren die van de senaat en de vierschaar) en
de pedellen. Ze schrapten uit de matricula wie ze niet kenden, of verleenden
vrijdommen aan wie daar geen recht op had. Ze drongen professoren het logies op
van predikanten ter synode en lieten hen ook via een hoofdelijke omslag meebetalen
aan stedelijke gebouwen als de Rijnsburger Poort of de Nieuwe Kerk, of aan het
uitdiepen van de stadsgracht. Ze benoemden de officier van de Statenwacht en
meenden het recht te hebben om lidmaten van de universiteit ‘onder dewelcke
veeltijdts sijn princen, hertogen, edellieden ende de gequalificeerste kin-
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deren van het landt, dickwils sonder, ofte omme geringe redenen grouwelicken te
slaen, stooten, grieven ende quetsen, vangen et cetera’ en dat zonder de rector te
vergewissen - enfin zeventien ‘gravamina’, die op 11 april 1658 aan pensionaris
Slingelandt overhandigd werden.
De burgemeesters beweerden in hun verweer ‘in alle saecken een gedeelte ende
inseparabel lidt te sijn van de curatele’. Dit nu bestreed de senaat in een geharnast
betoog uit 1661. Vanwaar immers artikel 3 van de statuten, dat het senaatsbestuur
oplegde ‘over sware ende hoochwichtige saecken’ curatoren te raadplegen? Meestal
betroffen die zaken inbreuken op de privileges door de stad, en het was op zijn minst
‘ongerijmpt van die gene advies ende hulp te versoecken, die self party sijn’. De
senaat stelde dan ook voor om artikel 3 te verduidelijken met de woorden ‘alleen,
ende buyten de Burgemeesteren’.
Uitgebreid kwam nu ook de benoeming van secretarissen aan de orde. De
betrokkenheid van burgemeesters daarbij, zoals in het geval van Gerard van Alphen
en Hieronymus de Backere als secretaris van de vierschaar, was een inbreuk op het
recht van de universiteit. Als de burgemeesters het recht van benoeming hadden (‘als
neen’), dan was de vraag hoeveel stemmen ze wel hadden. Hadden ze er vier, dan
hadden ze die ook in andere zaken en zouden ze ‘inderdaet van de Academie meester
sijn’.
Wat de senaat ook dwarszat, was de derde secretaris, de secretaris van curatoren.
Van deze functie was in de statuten in het geheel geen sprake. Ze werd uitgeoefend
door de stadspensionaris, ‘dewelcke, als met eedt ende interest aen d'selve verbonden
sijnde, het voordeel van haer meesters soecken’. De senaat beschuldigde curatoren
en burgemeesters ervan ‘alle saecken van importantie van den Rector ende Senaet
aff te trecken’, teneinde dit ambt ‘eenige schijn van nootsaeckelicheyt te geven’.
Hetzelfde speelde bij de benoeming van pedellen. In artikel 12, dat die benoeming
regelde, lag het bewijs vervat van het feit dat curatoren en burgemeesters niet
ondeelbaar waren. Dat artikel sprak van benoeming door curatoren op voorstel van
de senaat, en alleen bij de eedsaflegging was er sprake van burgemeesters. Toch was
pedel Grappenes in 1638 niet op voorstel van de senaat benoemd, en waren bij de
benoeming van de dienstdoende pedellen naast curatoren ook burgemeesters
betrokken. Het effect was, zo meende de senaat, dat pedellen eerder burgemeesters
dan de senaat als hun broodheer zagen en insubordinatie pleegden.
Verder wenste de senaat benadrukt te zien dat wie door de rector ingeschreven of
gerecenseerd was, daarmee academieburger was en bijgevolg in het bezit kwam van
alle privileges. Men kon die privileges wel vervreemden, door zich bijvoorbeeld niet
te laten recenseren, door in de schutterij te gaan of door een andere rechter dan de
universitaire vierschaar te kiezen. Dat stond iedere academieburger vrij. Maar het
stond de stad niet vrij zelf academieburgers te royeren of de privileges te schenken
aan hen die niet ingeschreven waren. Evenmin stond het de stad vrij onderscheid te
maken tussen academieburgers die in de stad en die daarbuiten geboren waren. Die
eerste categorie werd blij-
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vend lastiggevallen voor het doen van schuttersplicht en dat was sinds de
herformulering van artikel 22 - in de statuten van 1631 was het artikel 38 - onmogelijk.
Ook wenste de senaat bepaald te zien, in tegenstelling tot wat dat artikel 38
omschreef, dat ook doctoren van andere universiteiten die in Leiden woonden de
privileges zouden bezitten opdat Leidse doctoren in het buitenland dezelfde of
dergelijke voorrechten zouden genieten. Verder diende de stad rekening te houden
met de statuten van de universiteit als er nieuwe keuren ingevoerd werden, omdat
die vaak ingrepen op de statuten.17
De Staten besloten inderdaad de privileges nadrukkelijker aan de immatriculatie
te koppelen en een nauwkeuriger omschrijving te geven van wie als academieburger
beschouwd kon worden. Die omschrijving, samen met een veel nauwkeuriger
uitgevoerde recensie, leidde ertoe dat de Staten op 23 maart 1662 besloten dat alleen
degenen die door de rector ingeschreven waren, en de professoren, ‘ende geen andere’,
voor de vrijdommen in aanmerking kwamen. De resolutie voegde eraan toe ‘dat
mede alle de selve subiect sullen wesen de judicature van de vierschaar van de
universiteyt, sulcx in dier vougen als articul 39 van de gesegde statuten breder wert
verclaart als sijnde de vrijdom van gemeene middelen ende jurisdictie van de
meergemelte vierschaar van den andere inseparabel’.18

De vierschaar
De universitaire vierschaar was voor de stad het moeilijkst te verteren brok van de
voorrechten. Artikel 24 van de statuten van 1575 had bepaald dat ‘alle studenten,
officieren, bedellen, secretarius ende diergelycken vande Universiteyt, zoewel in
civile als criminele saecken, tzy of zy ageren ofte geconvenieert moeghen worden,
te rechte sullen staen voir den Rector ende Assesseurs metten Burgemeesteren ende
twee Schepenmeesters der selver Stede, tsy off de zelve met Studenten oft met
Borgeren te doen mochten hebben’. Een gemengde rechtbank dus, waarin de stem
van de stad de boventoon voerde.
Vier jaar na de instelling van de rechtbank werd een uitgebreide instructie
opgesteld, waarbij de klemtoon vooral lag op overleg tussen de universiteit en de
stad om zo nodig - als niet alleen academieburgers maar ook stadsburgers betrokken
waren - gezamenlijk een proces te voorkomen. In dat stuk is ook sprake van de rol
van de ‘officier’ van de stad, die alleen op verzoek van de senaat, zij het ‘ten bywezen
van twee schepenen’, een onderzoek mocht instellen naar misdrijven van studenten
en andere academieburgers.
Hieruit groeide de functie van de promotor van de vierschaar, ‘onderzoeksrechter’
en aanklager ineen. Op grond van het protocol van de promotor besloot de senaat al
dan niet een rechtsgang in te stellen. Een andere belangrijke ambtenaar van de
vierschaar was de secretaris. In 1581 was Vulcanius als zodanig benoemd, zonder
dat de burgemeesters erin gekend waren. Drie jaar later
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maakte de stad bezwaar tegen die benoeming en werd besloten dat de functie bekleed
zou worden door een van de notarissen van de stad. De eerste die benoemd werd was
Salomon Lenaertsz. van der Wuert.19
Daarmee was de structuur van de rechtsgang gegeven. Slechts twee belangrijke
wijzigingen traden nog op. Bij de herziening van de statuten van de universiteit in
1631 werd bepaald dat waar stadsburgers betrokken waren bij lijfstraffelijke zaken
(‘in saecken daer van wegen de Graeffelyckheyt ende bij de officieren der selver
jegens yemandt crimineelyck geprocedeert wordt’) of in ‘gebuyrtwist om
erffscheyding ende servituyten off diergelijcke saecken’, zij niet terecht zouden staan
voor de vierschaar maar voor de stadsrechtbank. En was er in 1575 bepaald dat op
de uitspraak van de vierschaar ‘geen appellatie’ toegestaan werd, sinds de bepaling
van de Staten van 6 oktober 1656 behoorde revisie van het vonnis tot de
mogelijkheden.20
De resolutie van de Staten van 1662 bepaalde nu ook precies welke personen er
onder jurisdictie van de vierschaar vielen. Dat waren niet alleen de studenten die van
buiten de stad kwamen, maar ook burgers van de stad, mits zij ‘tot voorderinge ofte
voltreckinge van hare studie de Accademie voor soodanige tijd als men daar toe
ongeveerlijck is gewoon te gebruijcken mits niet extenderende den tijd van zes jaren’
bezochten. Maar ook ‘soodanige notabile en aansienelijcke personagien die uijt
consideratie van de universiteijt ende tot luijster van deselve haar van buijten binnen
de voors. stad vervoegen’ vielen onder de vierschaar, alsmede de secretarissen en
pedellen.21

De casus-Van Assendelft
Aan de handhaving van de privileges, met name die van de eigen vierschaar, was de
senaat veel gelegen. De zaak-Van Assendelft, die in 1587 en 1588 speelde, is daarvan
niet alleen de beste illustratie, maar het is ook de casus waarnaar in vrijwel alle erop
volgende pogingen tot aantasting van het privilege verwezen werd.
Willem van Assendelft stond sinds 24 april 1580 ingeschreven in het album
academicum. Hij was licentiaat in de rechten, kanunnik van het kapittel te Haarlem
en ‘huys-houder’ te Leiden. In 1579 was hij naar Leiden gekomen, vergezeld van
‘eenige guederluyden kinderen omme deselve binnen zyn huys te leeren’. Het huis
van Van Assendelft, gelegen aan de Hooigracht, was dus een school, maar het was
ook een studentenpension. Een deel van zijn leerlingen volgde na de vorming die ze
van Van Assendelft ontvangen had, een universitaire studie. Van Assendelft ging er
prat op ‘dat de voorzegde Universiteyt ter oorsaecke vandien mit guede studenten
vermeerdert was geworden’. Hij moet een goed onderwijzer geweest zijn en zijn
school had een zekere reputatie. Zijn alumni kwamen uit alle gewesten - in 1581 had
hij er tweeëntwintig in huis - maar de meesten zullen katholiek geweest zijn.
Op 17 augustus 1587 schreef de senaat aan het Hofvan Holland vernomen te
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hebben dat Van Assendelft op de eerstkomende rechtsdag van het Hof persoonlijk
diende te verschijnen. De senaat deelde het Hof mee dat volgens het geldend recht
en de statuten van de universiteit Van Assendelft alleen voor de vierschaar van de
universiteit terecht kon staan.
De beschuldiging luidde dat Van Assendelft zich verstout had zijn leerlingen ‘te
instrueren ende ouffenen inde Jesuytschen cathechismum die opten naeme van Petrus
Canisius’. Ze was waarschijnlijk een uitvloeisel van een plakkaat van 1581, waarin
het verspreiden van ‘scandaleuze boucxkens’ en het organiseren van bijeenkomsten
met ‘pauselicke exercitien’ verboden werd. Dit plakkaat werd in ieder geval
aangehaald bij de beschuldiging voor de universitaire vierschaar.
Die brief van de senaat van 17 augustus was een beleefd verzoek aan het Hof om
de dagvaarding te seponeren. Op 30 september verbood een veel gedecideerdere
brief van de vierschaar Van Assendelft voor het Hof te verschijnen, op straffe van
verlies van zijn privileges. Die besliste houding zal wel te maken hebben gehad met
het advies dat men ingewonnen had bij de curatoren Van der Does en Buys, die het
hierover roerend eens waren. Ook de stad schreef op 1 september aan de Staten dat
ze alles zou doen om te voorkomen dat een inbreuk werd gemaakt op het privilege
van de universiteit.
Toen een brief van de Staten en een deputatie van universiteit en stad het Hof niet
op andere gedachten brachten, kwamen de Staten met een compromisvoorstel: het
Hof zou uitstel geven en de vierschaar zou snel en gestreng optreden. Maar het Hof
gaf geen uitstel. Toch zette de vierschaar zich ijlings aan het werk om tot een vonnis
te komen; rector Lipsius kon zo ziek niet zijn of er werd bij hem vergaderd. Van
Assendelft kreeg van stad en universiteit toezegging van vergoeding van de schade
die hij eventueel zou lijden bij blijvende veronachtzaming van het bevel van het Hof.
Het in gang zetten van het proces door de senaat bleek een verstandige daad. De
Staten gaven hierop het Hof het bevel zijn proces voor twee maanden te staken. ‘Zeer
grote clachten’ van de raadsheren Leonard Casembroot en Dirk van Leeuwen waren
hun deel. Op het compromisvoorstel van de Staten - Van Assendelft zou ‘per
procuratorem’ voor het Hof verschijnen en ontslag van vervolging vragen op grond
van incompetentie van het Hof - konden de raadsheren alleen de deur achter zich
dichtknallen.
Op 9 januari 1588 deed de vierschaar uitspraak in het proces. De eis van de
promotor was zwaar. Van Assendelft moest zijn school opheffen, verloor de privileges
van de universiteit, moest Leiden verlaten en driehonderd gulden boete betalen plus
de onkosten van het proces.
Van Assendelft verdedigde zich schriftelijk. Hij achtte zich niet schuldig, ‘wesende
(zonder jactantie te spreecken) een man mit eeren’. De catechismus van Canisius
viel niet onder het plakkaat van 1581, want was eerder verschenen, en wel bij Plantijn,
de universiteitsdrukker. Bovendien, als iemand een afschuw had van ‘oproerten
misverstant scheuringe ende seditie’, dan was het Canisius. Trouwens, het plakkaat
stelde met zo veel woorden, in overeen-
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stemming met de Pacificatie van Gent, dat Oranje en de Staten niemand in geweten
wilden lastigvallen. School had hij gehouden met voorkennis van de stad en
lesgegeven met instemming van de ouders.
De uitspraak was opvallend. Na alle stukken van het proces nog eens te hebben
bestudeerd kwam de vierschaar tot de slotsom dat de beschuldigde vrijgesproken
moest worden ‘vanden voorzegde eysch ende aenspraecke’. Wel werd Van Assendelft
verboden ‘in zyn schole noch zyne discipulen yet voor te lesen noch te leeren dat
eenichsints zoude mogen stryden jegen de gereformeerde religie’. Mocht hij daarop
betrapt worden, dan zou hij alsnog zijn privileges kwijtraken. Milder had het vonnis
niet uit kunnen vallen.
De uitspraak was geen reden voor het Hof de zaak te laten rusten. Wederom zette
het de zaak op de rol, wederom waren heftige taferelen het gevolg: een
schijnprocuratie, een delegatie, een wanhopige verklaring van de Staten dat ze ‘met
de voorsz. saecke niet verder en begeren gemoeyt te zyn’. Uiteindelijk verscheen
Jan van Hout, gewapend met de originele stichtingsoorkonde, de statuten van 2 juni
1575 en een stevige dosis dédain, in de vergadering van het Hof, waar hij te horen
kreeg dat het nooit de bedoeling van het Hof was de privileges van de universiteit
aan te tasten. Maar het Hof wenste wel het persoonlijk verschijnen van Van Assendelft
om de nietigheid van de dagvaarding te pleiten.
Op 3 maart 1588 verklaarden de Staten officieel dat het privilegium fori onverkort
gehandhaafd diende te worden. En aangezien het Hof bleef vasthouden aan
verschijning van Van Assendelft, verzochten ze Maurits de zaak aan zich te trekken.
Deze verklaarde braaf van ‘zekere swaricheyt’ van het Hof vernomen te hebben en
deed waar de Staten om vroegen. Ook hiertegen protesteerde het Hof. De Staten
hielden voet bij stuk en de uitspraak van de vierschaar bleef gehandhaafd.
De senaat van de universiteit heeft zich in deze affaire geweerd alsof men zich
terdege bewust was van het belang ervan. Ook voor het Hofwas het proces tegen
Van Assendelft een casus die op het scherp van de snede uitgevochten werd ter
bescherming van zijn eigen bevoegdheden. En de universiteit werd in het gelijk
gesteld. Tot in de achttiende eeuw zou ze op dit gelijk blijven wijzen.22

De werking van de vierschaar
Aanvankelijk hield de vierschaar zitting in de senaatskamer in het Academiegebouw.
Na het studentenoproer van 1594, waarbij de rechtsdienaar Claes Boon vermoord
werd, werd naar een betere locatie uitgekeken. Tussen 1595 en 1653 kon de vierschaar
beschikken over de plaats waar de baljuw van Rijnland zijn vierschaar spande, het
voormalige huis van stadssecretaris Jacob Deyman, ten noordwesten van het
toenmalige stadhuis. De studentenkerkers bevonden zich in de kelder.
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In 1653 vond men het Deymanshuis voor het houden van de vierschaar ‘t'eene mael
duyster ende onbequaem’ en werd bepaald dat voortaan vergaderd zou worden in de
kamer van de klepperlieden, op het stadhuis dus. Daar kreeg de vierschaar, in de
kelder, ook een eigen kerker. Ter gelegenheid van die verhuizing sneed Claes Jansz.
Kaasmaker een beeld van Justitia, dat tot de opheffing van de vierschaar de kamer
sierde.23
De rechtsgang van de vierschaar kende vier mogelijkheden. De eerste en meest
voorkomende was de schikking. De rector - en de oudste burgemeester als er een
stadsburger bij betrokken was - was met zo veel woorden opgedragen om, waar hij
weet had van enig geschil, zowel de klagers als aangeklaagden ‘tot zijne huyse by
zijn bevel te ontbieden omme aldaer tot zeeckeren prefixen ure te compareren met
laste omme de selffde te hooren ende te vereenigen, est doenlyck’.24
Waar dat niet doenlijk bleek, werden de toebereidselen getroffen voor een
rechtszaak. Zo nodig werd een onderzoek ingesteld en verder werden de stukken
verzameld, ‘sommiere requeste’ van de eisers, verzoek om ‘provisie van iustitie’,
waarop de secretaris beschikte. Intussen kon, de tweede mogelijkheid, nog steeds
een proces vermeden worden als de aangeklaagden zich aan het senaatsoordeel
onderwierpen.
Deden ze dat niet, of vond de senaat een proces toch nodig, dan kwam de vierschaar
binnen een paar dagen bijeen en volgde al snel uitspraak, vaak beïnvloed door
submissie van de aangeklaagde, die met zijn bekentenis de zaak ‘civiel en composible’
maakte en meestal met een afkoopsom vrijkwam. Alleen bij zware vergrijpen ernstige verstoring van de openbare orde, manslag - volgde een complete veroordeling.
Vaak liet de aangeklaagde het daarop niet aankomen en nam hij de wijk.25
De meeste zaken waren civiel van aard en betroffen achterstallige betalingen. Zo
werd in 1595 de student Frans van der Burg gedwongen meesterloon te betalen,
moest een andere student de chirurgijnsrekening betalen, een derde de rekening voor
gekochte trouwringen voldoen en kreeg de waard van De Vergulde Hoorn
toestemming de uit Antwerpen afkomstige student Laurens Brant in de boeien te
laten slaan, omdat hij zijn rekening maar niet voldeed.
Vaak ging het om armoedzaaiers of avonturiers, maar soms moesten
draagkrachtiger studenten, van adellijke afkomst ook, via de vierschaar gedwongen
worden hun rekeningen te voldoen. Zo werd de Poolse graaf Samuel Koretsky in
april 1607 in hechtenis genomen op last van zijn schuldeisers. Zijn schulden beliepen
het astronomische bedrag van rond de 6600 gulden, verdeeld over drieëntwintig
crediteuren.26
Instructief is dat de crediteuren van Koretsky, die om zijn inbewaringstelling
verzocht hadden, erover klaagden dat de graaf zijn gebruikelijke staat in de gevangenis
kon voortzetten. ‘Dat niet alleen de voors. gearresteerde in de voors. zijne detentie
bij hem houde zijn volle geweer van rapier ende ponjaart maar mede dat alle studenten
en andere zijne bekenden in grote getale met hem geweest opentlick ter voorgemelder
plaetse bij hem gaen en comen, met
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Justitiabeeld uit de vergaderkamer van de academische vierschaar.

hem aldaer maeltijden ende banquetten houden, hoogdrincken, speelen ende
generalicke al doen dat men in herbergen ende andere vrije plaetsen soude willen
ende mogen doen.’27
Maar meestal ging het om verteringen in herbergen, achterstallige huur,
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geleende spullen, geleverde arbeid, winkelwaren, ontruiming van een huis en
dergelijke kleinere klachten. Dirck Berckel bijvoorbeeld klaagde op 27 november
1630 Pieter Porest aan om negen gulden over drie jaar scheerloon. Ook de relatie
met de pikeur was een veelvoorkomende bron van misverstand.
Regelrechte recidivisten komt men tegen. Academielid Claudius l'Artillier,
vermoedelijk een taalmeester, was er zo een. Op 29 oktober 1625 eiste deze zich
magister noemende Fransman van Jacobus Marcus, boekverkoper, de teruggave van
twee woordenboeken (Latijn en Frans) die Marcus aan mevrouw l'Artillier ontfutseld
zou hebben. Waarop Marcus duidelijk maakte dat hij alleen maar teruggehaald had
wat hij aan l'Artillier geleend en ondanks aanmaningen nooit teruggekregen had.
Ook kruidenier Adriaan Cornelis van Versche klaagde l'Artillier aan omdat de
taalmeester uit Versches tuin buiten de Koepoort groenten en hout stal. Op 7 december
1629 wendde Isaac de Koene, meesterkleermaker, zich tot de vierschaar om van
l'Artillier restitutie van een obligatie te verkrijgen. En op 19 februari 1630 sommeerde
een herbergier l'Artillier via de vierschaar om diens gelag van zesenveertig gulden
en acht stuivers, dat hij op de verkoping van zijn eigen huis verteerd had, te betalen.28
Vaak ging het om boeken. Op 23 maart 1624 werd Petrus Scriverius door Cornelis
Pynacker voor het gerecht gedaagd. De inzet werd gevormd door twee boeken,
afkomstig uit het bezit van Pynackers vrouw, die acht jaar eerder door Scriverius
waren geleend. Het betroftwee handschriften ‘wesende het eene de Cronijck van
Hollandt en het andere de Regten van het Landt van Dooren’. De eis werd toegewezen,
maar dan moest Pynacker de Genealogia Scaligerorum teruggeven.29
Een andere frequent voorkomende klacht betreft belediging. Dergelijke vergrijpen
werden zwaar aangerekend. In 1615 bleek Jacobus Doreslaer bij de bruiloft van de
dochter van een zekere Pellecoorn 's nachts allerhande paskwillen en libellen verspreid
te hebben, waarvan een ‘De raetslach der Goden’ heette, ‘tot prejuditie van de
universiteyt’. Hij verloor zijn privileges en werd van de universiteit verwijderd.
Hoewel hij gratie verzocht bij Maurits verkreeg hij die niet. Zelfs het argument dat
hij bijna aan het eind van zijn studie was, waartoe zijn ouders speciaal in de stad
waren komen wonen, baatte niet.30 In 1619 had Anthonius le Muet ‘seeckere
argerlijcke ende schandaleuse versen’ tegen professor Meursius gericht. Hij verloor
zijn privileges, werd voor acht jaar van de universiteit verbannen en moest de
proceskosten betalen.31
Mogelijk ging het bij dat laatste ook om een politieke stellingname. Dat was zeker
het geval toen Petrus Scriverius in 1618 de zware boete van tweehonderd ponden,
veertig penningen in het pond, opgelegd kreeg. Hij zou het gewaagd hebben ‘te
dichten eenige versen in Latijnsche taele tot grootmaeckinge ende uijtbreijdinge van
den loff, prijs ende roem van Mr. Rombout Hogerbeets’. De ontembare Scriverius
had de loftrompet gestoken op een voorman van de arminianen, vandaar de hoogte
van de boete.32
En er waren natuurlijk, zij het minder frequent, de trouwbeloften. In 1616
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daagde, geassisteerd door haar moeder, Maria van Ceulen, dochter van wijlen Ludolf,
de student Arnoldus van Deuveren, zoon van Cornelis, oud-schepen van Utrecht,
voor het gerecht in verband met zo'n trouwbelofte. De eis werd niet-ontvankelijk
verklaard en een bepaald handschrift niet als bewijs geaccepteerd.33 Anders verliep
het met Neeltje Jorisdochter, weduwe van Adriaan Jansz. Swaertveger, die ten behoeve
van haar dochter Marijtje de student Jacob Porret voor de vierschaar daagde. De eis
was dat Porret het meisje zou trouwen, of 1100 gulden betalen voor het verlies van
haar eer en nog zo wat kosten voor de kraam en de alimentatie. Het vonnis luidde:
tweehonderd gulden voor kraamkosten en defloratie en zestig gulden per jaar voor
onderhoud van het kind tot het veertien jaar oud was.34
Eveneens vrij zeldzaam waren de verzoeken om scheiding van tafel en bed en om
opsluiting. Bij echtscheiding ging het meestal ook niet om studenten, maar om andere
lieden die de privileges genoten. Bij opsluiting verzochten de ouders om de tijdelijke
vrijheidsberoving van de student. Zo diende Hester de la Faille, weduwe van Daniël
van der Meulen, in 1620 bij de rechtbank het verzoek in om haar zoon, Andries van
der Meulen, die aan ‘pfrenesie’ zou lijden, te corrigeren. Hij moest beloven dat hij
zich ten opzichte van zijn familie en vrienden beter zou gedragen, hij mocht niet
meer met slechte vriendjes omgaan en moest zich ongeveinsd met zijn moeder
verzoenen. Zo niet, dan werd hij gevangengezet. Even later bleek dat zoonlief van
kwaad tot erger verviel en zijn moeder bedreigde. Hester, die haar leven niet meer
zeker waande, diende een verzoek om opsluiting in. Hetgeen geschiedde.35
Meer tot de verbeelding spreken de criminele zaken. Die kunnen het beste verdeeld
worden naar interne universitaire kwesties, dat wil zeggen van academieburgers
onderling, en zaken waarbij stadsburgers betrokken waren. Het eerste betrof meestal
uit de hand gelopen drinkgelagen dan wel erezaken tussen studenten, die op de degen
uitgevochten moesten worden.
Drank maakte meer kapot dan de studenten lief was. Op 8 november 1601 werd
ten huize van niemand minder dan burgemeester Foy van Brouchoven het lijk
gevisiteerd van zijn zoon Jan, student, achttien jaar oud. Op 16 januari van het jaar
daarop werd een zekere Geleyn van der Burch uit Utrecht aangeklaagd. Deze had,
zo luidde het verbaal, op 8 november, 's nachts, tussen elf en twaalf uur, ter hoogte
van de Sint-Jansbrug, Jan van Brouchoven ‘zulcx van onder het lit van zijn rechterhant
dwars onder den arm deur gequetst dat hij, Brouchoven, onlancx daer nae van deselve
quetsure gestorven ende deser werelt overleden is’. De eis was doodstraf.
Maar Geleyn was een zoon van Adriaan van der Burch, griffier van het Hof van
Utrecht, ook niet niemand dus. Bovendien diende hij een ‘ootmoedige supplicatie’
in bij de Staten van Holland, waarin hij, via een overigens uiterst verward verhaal,
probeerde duidelijk te maken dat hij en Van Brouchoven zeer bevriend waren, en
dat het drank, vrouwen en slecht gezelschap waren geweest die ertoe geleid hadden
dat hij de man die hij als zijn broeder beschouwde zo verwond had, En hij kreeg
gratie!36
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In juni 1608 werd Anthonius Anselmus beschuldigd van de moord op zijn
medestudent Willem Schade. Bij schouwing van het lijk van Schade een paar maanden
eerder was een wond in zijn borst geconstateerd, recht boven de rechtertepel ‘gaende
schuyns de wech nae thart toe’. De eis kende drie vormen. Bij verschijning en
bekentenis zou doodstraf en verbeurdverklaring volgen, bij verschijning en ontkenning
provisionele hechtenis, en bij niet-verschijnen het vervallen van privileges en eeuwige
verbanning.
Anselmus verscheen niet, maar deed per brief op de vierschaarvergadering van
28 maart 1612 verslag van de dag waarop hij met Willem Schade aan het stappen
sloeg, de vierentwintigste februari 1608. Na een lange avond besloot men om de
vertering te spelen, er vielen woorden en Schade daagde Anselmus uit. Deze had,
naar eigen zeggen, kalmerende woorden gesproken, maar Schade zou door het dolle
heen geweest zijn en vertrok om zijn wapen te halen. Daarna is Anselmus naar het
huis van Schade gegaan en werd door de nog steeds woedende Schade aangevallen,
waarop Anselmus hem dodelijk verwondde. Anselmus vroeg vergiffenis en had de
Prins bereid gevonden zijn verzoek te ondersteunen.
De rechtbank toonde zich vervolgens bereid de jeugd van de suppliant als
verzachtende omstandigheid in overweging te nemen, alsmede zijn dronkenschap,
de ‘eerlijkheid’ van zijn ouders en vrienden, zijn berouw en het feit dat hij eigenlijk
uitgedaagd was. Ze stond de Prins dan ook toe remissie te schenken. De motivering
is onthullend: ‘Dat aengesien de supplt ingegaen is den wech van gratie ende niet
van rechten ende versouct tselve delict hem om Goode wille mochte werde vergeven
ende hij te kennen geeft alrede met de vrunden ende bloetverwanten gesoent te zijn,
dat uwer Extie. de versochte remissie zoude mogen accorderen.’37
Bij erekwesties lag de zaak vaak gecompliceerder. Duelleren was in Leiden dan
wel niet aan de orde van de dag, maar kwam regelmatig voor. Ook hier kon betoond
berouw en onderlinge schikking aanleiding zijn om de zaak in de doofpot te stoppen.
Maar juist hier bleef dat vaak achterwege, doordat de student voortvluchtig was. Dan
moest de rechtbank wel zware straffen uitspreken, zoals tegen Christoffel
Schoonbornerus die in 1640 in een duel zijn medestudent Dionisius Christiani
doodstak. De voortvluchtige Schoonbornerus werd ten eeuwigen dage verbannen
van universiteit, stad en land op straffe van verlies van zijn leven en confiscatie van
zijn goederen. Zijn secondanten, die hem opgehitst hadden, verloren hun privileges,
werden geroyeerd en voor vijftien jaar verbannen.38
Een variant van de erekwestie was de - spaarzame - zelfmoord van studenten.
‘Abraham Molle hebbe sig omgebragt, wert geijscht na tgalgenvelt gesleept te worden
dog krijgt nog begravenis in de kerck,’ zo luidde de aanklacht van promotor Willem
de Bondt op 3 november 1629. De Bondt was van mening dat de zelfmoordenaar als
een spiegel voor anderen op het galgenveld opgehangen moest worden en dat zijn
goederen moesten worden geconfisqueerd. Twee goede vrienden vroegen echter om
een eerlijke begrafenis en vonden
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een arts bereid te verklaren dat Molle door een dolle koorts was bezocht, die tot
zelfmoord leidde. De begrafenis werd toegestaan.39
Evenzo ging het in het geval van de Poolse edelman Sigismondus Ramoult
Wachzeweskij, die op zaterdag 26 april 1642 op zijn afgegrendelde kamer op bed
was gaan liggen en zich door de buik had geschoten. De promotor vond de zaak ‘ten
hoochsten enorm abominabel ende affgrijselijck’, strijdig met elk normgevoel ‘jae
zelfs tegens de nature strijdende’. Hij was van mening dat er een exempel gesteld
diende te worden en dat ‘het doode lichaem van den delinquant de aerde en
begraefenisse niet waerdich’ was. Het lijk moest ‘op een honde geleijt met een paert
buijten dese voorn. stadt tot op het Galgenvelt gesleept’ worden en daar ‘tot een
spiegel van alle menschen aen een mick gehangen’. Op verzoek van prins Janusius
Isidorus van Oosterock werd echter toegestaan dat het lijk in stilte zonder enig vertoon
na tien uur 's avonds ter aarde besteld werd.40
Richtte zich een academieburger tegen ambtenaren of burgers van de stad, dan
kon er heel wat meer opwinding ontstaan. Zeker als de academieburger Pieter Bailly
was, man van twaalf ambachten en dertien ongelukken, schuinsmarcheerder en
querulant, maar ook drukker en pedel. In de avond van maandag 17 februari 1597
was de substituut-schout op weg naar zijn huis toen hij op de Korenbrug vier
vermomde personen tegenkwam, twee in mannen-en twee in vrouwenkleding. Hij
wenste hun goedenavond, vroeg wie ze waren en waarheen ze op weg waren. Ze
antwoordden dat ze vreemdelingen waren en dat het toch niet verboden was zich te
vermommen. De schout drong erop aan dat ze zich identificeerden. De heren bleven
weigeren waarop de schout zijn degen trok. Een van hen pakte hij bij de kladden, de
drie anderen gingen ervandoor. De gegrepene werd herkend als Pieter Bailly. Er
werd wat gepalaverd en de heren gingen uit elkaar.
De volgende dag bleek Bailly nog zeer gepikeerd over het incident en toen hij de
schout op de Breestraat tegenkwam, daagde hij deze uit hem nog eens aan te vatten.
De substituut-schout zei daar op dat moment geen reden voor te hebben, waarop
Bailly zijn zwaard ontblootte. De schout ging liever naar huis, maar was nog niet
thuis of Bailly stond voor zijn deur, roepende: ‘Ghij stuck dieffs, ghij stuck schelvis,
compter nu uyt ende stelt mij nu een bloot geweer op de borst gelijc ghij te nacht
dede.’
De eis van de promotor was niet mals. Bailly moest gebracht worden naar de plaats
waar justitie gedaan werd ‘metten zwaerde datter de doot naar volght’, waar zijn
hand afgehakt zou worden. Zijn goederen zouden verbeurdverklaard worden en hij
zou de proceskosten moeten voldoen. Ging het proces lang duren, dan zou hij voor
de duur ervan opgesloten worden in de universitaire gevangenis. Ook was er sprake
van het betalen van dertig gouden kronen en een eerloosverklaring. Het uiteindelijke
vonnis van 9 april 1597 was een stuk lichter. Bailly werd voor drie maanden geschorst
en hij moest een verklaring van spijt afleggen.41
Het ingooien van ramen bij een Leids burger of een handgemeen kwam va-
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ker voor. In april 1606 werd student Isaac van Altena, die op het Steenschuur ramen
ingesmeten had, veroordeeld tot drie weken op water en brood, het laten maken van
de ruiten, een boete van honderd gulden en kosten van het geding. Ook werd hem
de verplichting opgelegd om na het ondergaan van de straf de heren te komen
‘bedancken voor de gracelicke sententie en te doen beloften van sulcx nyet weer te
doen’. Van de honderd gulden moest hij er uiteindelijk vijfentwintig aan de officier
betalen en vijfenzeventig bleef voorwaardelijk.42
Dergelijke studentikoze gewoonten konden uitlopen op het terroriseren van een
hele buurt. Op 21 juli 1627 's avonds raakte student Henricus Sulteman in handgemeen
met een Leids burger, wiens degen hij afpakte. De volgende dag was hij nog niet
nuchter en sloeg hij 's middags de ruiten in bij Pieter van der Lande, schilder in de
Nieuwsteeg. Van der Lande, die zo onvoorzichtig was zijn huis uit te komen, werd
vervolgens met de degen bewerkt. Daarna viel Sulteman de loodgieter Dominicus
Jansz. aan en verbouwde hij diens huis. Vervolgens moet hij een vrouw op de hoek
van de Heeresteeg met zijn degen zo ‘deerlick’ geslagen hebben ‘dat sij daer door
in een periculose sieckte gevallen is’. Hij was nog niet uitgeraasd en heeft ten slotte
het huis van ene Thomas Bubbe met stenen en pannenstukken bekogeld, en ook van
andere huizen aan de Nieuwsteeg de ruiten doen sneuvelen, ‘bedrijvende soodanige
moetwille ende gewelt dat daer door veel gemeen volck ofte graaus inde voors. steech
te samen gecomen ende vergadert is geweest, waer door lichtelijck commotie, oproer
ende plonderinge souden aangerecht sijn geweest’, als de officier niet snel had
ingegrepen. De boete was ditmaal hoog en bedroeg honderdvijftig carolusgulden en
de kosten.43
Ook toneelvoorstellingen en de omgang met de andere sekse konden tot allerhande
verwikkelingen leiden. In de namiddag van maandag 17 mei 1638 ging Christophorus
Lubowerski een kijkje nemen bij de voorstelling van de Engelse komedianten op de
Doelse Achtergracht, daar ‘met sijn rugge te seer importuijn leunende in de schoot
van seeckere jonge juffrouwe’. Een andere student was zo galant met het meisje van
plaats te ruilen, maar ze was nog niet elders gezeten of de Pool plofte weer bij haar
op schoot, zodat ze in arren moede maar met haar beschermer aan de andere kant
van het toneel ging zitten. Die beschermer kreeg vervolgens bij het uitgaan van de
Pool ‘met sijn vuijst verscheijden ignomineuse slaegen, hem raeckende eerst van
achteren in de neck ende daer nae in taengesicht’. De Pool bekende en zijn straf werd
daardoor wel verminderd, maar die was niettemin zwaar. Hij raakte zijn privileges
kwijt, werd uit het album geschrapt en voor drie jaar van de universiteit verbannen.44
Ook buiten de komedie liepen de dames gevaar. Op 30 januari 1664 werden de
gebroeders Francois en Nicolaas Brouwers aangeklaagd omdat ze in beschonken
staat een meisje hadden aangerand, ‘sijnde een dienstmaecht dewelcke uijtgegaen
was omme voor haer meester een bootschap te doen’. De beschuldiging luidde dat
een van de broers het meisje ‘forcelijck tegen de stoep
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ofte het heck aldaer heeft aengeset ende haer onder de kleeren gevat en seer oneerlick
aengetast, sodanich dat de voors. dochter seer heftich heeft beginnen te schreeuwen’.
Daarop kwam de binnenwacht. Ook hier werden zware straffen geëist: het verlies
van privileges, royement, twee jaar verbanning, een boete van tweehonderd gulden.45
En ten slotte waren daar de problemen tussen student en kamerverhuurder. Groter
dan die tussen medicijnenstudent Samuel Neijts en Abraham de Lange en diens
huisvrouw zullen die niet vaak geweest zijn. Maar in zijn extremisme is het geval
niet minder informatief.
Neijts was op 2 april 1601 tussen negen en tien uur dronken thuisgekomen en
doorgelopen naar de keuken, waar de huiseigenaar, een bakker op het Noordeinde,
met zijn vrouw, zijn broer Cornelis, knecht en dienstbode aan tafel zat om te gaan
eten. Neijts had zich gramstorig in de hoek gezet, mompelende: ‘Broer Cornelis, ik
heb den brui van u.’ Hij voegde eraan toe: ‘Ick zal u nog spitten ende doornaeyen
aleer ick hier uyter huijse gae.’ De meid, die zich ermee bemoeide, kreeg het advies
de mond te houden, wilde ze niet duchtig voor de konen geslagen worden. Toen ze
het advies in de wind sloeg, kreeg ze zo'n dreun dat ze met haar hoofd tegen de
bedstee viel.
Hierop sloeg de vrouw des huizes aan het jeremiëren, hetgeen de student het
dreigement ontlokte dat hij haar de strot zou afsnijden, ‘vougende daer bij: ick geeff
den duyvel ziel ende lijff ende gods hemelrijc en moet ick niet besitten indien ick
dat niet en doe, al waeret ick terstont op een radt zoude moeten zitten’. Haar man
hoefde maar te kikken of hij zou met stoel en al aan de degen geregen zijn. Na nog
wat getierd en geraasd te hebben ging de student uiteindelijk naar bed.
De dag erop deelde de hospita de student mee dat hij diezelfde dag nog naar een
andere kamer moest omzien. Hierop antwoordde de student ‘dat men hem zijn gat
zoude cussen’. Hij sloot daarop een verbouwereerde hospita en hospes - de bakker
was ‘coucxkens op tvenster leggende’ - buiten hun eigen huis en posteerde zich met
een hamer voor het raam. Er zat voor de echtelieden niets anders op dan hun eigen
huis voorlopig in handen van de student te laten. Op 7 april 1601 werd Neijts wegens
openbaar huisgeweld veroordeeld tot acht dagen op water en brood, een boete van
tien gulden en de kosten van het proces.46
Het geval-Neijts was uitzonderlijk, maar niet uniek. Op 25 januari 1674 liep het
studentenpartijtje van Abraham de Matter zo uit de hand dat eerst hospes en hospita
bekogeld werden met pijpenkoppen, waarna het vuilbekken begon en zelfs pogingen
in het werk gesteld werden de hospita het bed in te lokken. Uiteindelijk liep de zaak
zo uit de hand - de hospita kreeg het mes op de keel gezet, de dienstbode een touw
om de nek om haar op te hangen - dat de oorspronkelijke bewoners gedwongen waren
hun eigen huis te ontvluchten.47
Voor de universiteit was het grootste probleem het collectief optreden van de
studenten. Dat kon zich richten tegen een gehate hoogleraar of een universitaire
maatregel. Maar meestal betrof het hier het slaags raken van groepen
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studenten van verschillende nationale herkomst. Vooral de kloppartijen tussen
Nederlandse en Duitse studenten konden een grote grimmigheid aannemen. Op
dinsdag 20 april 1632 ging de Duitse student Daniël Schonck ‘snaemiddaghs bij
schoone lichte daegs in de houtstraet binnen deser Stede’ ertoe over vier Nederlandse
studenten ‘te schelden voor hasekoppen ende voorts met sijne geblooten degen te
aggresseren’.48 In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 februari 1638 gingen zeven
Duitse studenten de straat op ‘gewapent met deegens, geweeren ende daertoe
gemaeckte stocken, alleen omme de Nederlandsche studenten die sij luijden aldoen
souden mogen vinden met gewelt te aggresseren en aenteranden en te beschaedigen’.49
Het is slechts een greep uit een reeks schilderachtige ontmoetingen.
Het waren natuurlijk niet altijd de Duitse studenten die begonnen. Eind juni 1624
had de Nederlandse student Johannes Vossius, na een bezoek aan de Steenplaats,
waar de komedianten hadden gespeeld, samen met Johannes van Bevervoorde
gewapend buiten aan de Witte Poort een stel Duitse studenten opgewacht, onder wie
een zekere Kuno van Bodenhuijsen. Ze hadden zich daarbij verzekerd ‘van seecker
gepeupelt van wagenluyden, walen wolververs ende straatjongens (twelck sij daertoe
met belofte dat sij daer naer een lustigen dronck souden doen opgehitst ende met
steenen doen wapenen hadden)’. Ze hadden de Duitsers achternagezeten tot na de
Koepoort, halverwege de Singel.50 Een paar dagen later, om precies te zijn op
woensdag 26 juni 1624 voor de middag tussen tien en halfelf in de Kloksteeg, was
Kuno zo vrij Johannes met een stok van achteren aan te vallen.51
Wat bij al deze zaken opvalt, zijn in eerste instantie de lage straffen en in tweede
instantie het grote verschil in strafmaat. Over die lage straffen waren studenten en
bestuurders het over het algemeen eens. De pensionaris van de stad, Rombout
Hogerbeets, ried de stad bij de troebelen van 1594 aan in te stemmen met een
meerderheid van professoren in devierschaar. ‘Mijn heeren zullen de jeucht wat
gelieven toe te geven ende bedencken, dat die liberalia ingenia veeleer met soeticheyt
als rigeur willen geleit zijn.’52 En ook de studenten vonden het onverstandig ‘dat van
die welcke de republicke met der tijt goeden dienst te verwachten heeft, die selfde
beschonken sijnde enige geringe temeriteyt bedrijvende, terstond souden
geincarcereert werden, deur dien gediffameert, ende als onrijpe vruchten om een
kleyne suericheyt afgepluckt ende verhindert, dat synummermeer tot volcomenheyt
geraecken mogen’.53
Hoezeer de vierschaar zorg besteedde aan de consequenties van een veroordeling
voor de student in kwestie blijkt uit het geval-Robertus. Petrus Robertus had zich in
gezelschap van ongeveer tien andere studenten in de nacht van donderdag 70p vrijdag
8 maart 1624 schuldig gemaakt aan groot straatkabaal, waarbij veel schade aangericht
was. Blijkbaar was de jongen meteen daarna naar huis gegaan en de promotor ging
nu zover de vader van de student te verzoeken zijn zoon thuis te houden. Bij terugkeer
wachtte hem namelijk een proces en een blijvende schandvlek op zijn blazoen, die
hem later bij het dingen naar enig ambt zeer zou kunnen hinderen. Hou hem thuis,
was het advies, tot
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hier de zaak in het vergeetboek is geraakt en de zoon zich heeft leren gedragen.54
Wanneer het daarentegen om collectieve gewelddadigheid ging, om het verstoren
van de publieke orde en wanneer er geen sprake was van nadrukkelijk vertoon van
berouw of bereidheid om het gedane leed te delgen, dan kon de vierschaar streng
optreden en zware straffen uitspreken. Zij het dan dat slechts driemaal in het hele
bestaan van de vierschaar de doodstraf uitgesproken werd en dat het daarvan slechts
eenmaal tot een uitvoering kwam. Dat was in 1632, toen een zekere Laurens
Hasenphurter, de famulus van de Poolse prins Radzivill, een Leidse nachtwaker
overhoopstak.
Het was bij die gelegenheid, toen de hele universiteit in rep en roer raakte, dat
Cunaeus zijn Oratio ad Studiosos tumultuantes hield. Hierin omschreef hij de
strafmaat zoals die door de vierschaar gehanteerd werd. Niet elk vergrijp behoefde
voor de rechter te komen, en berouw eerder dan straf was het beoogde, ‘nec poena
semper, sed saepius poenitentia’. Waar zo veel jongelieden bij elkaar waren, moest
wel het een en ander door de vingers gezien worden en alleen het zwaarste diende
streng gestraft te worden. Maar eerloze daden behoorden niet vergeven te worden,
‘sed condonanda vitia non flagitia sunt’.55
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9 Een calvinistische universiteit? 1582-1586
In 1582 richtte Filips II zich tot zijn ‘lieven ende ghetrauwen’, de Raad van
Vlaanderen. Hij vaardigde een plakkaat uit dat hij dagtekende in zijn stad van Doornik,
op 26 maart. Hij was nog steeds de soeverein van de Nederlanden en hij liet weten
dat hij de Leidse universiteit ervoer als een slag in zijn gezicht.

Filips' verbod
Er zijn niet veel vorsten in het verleden over wie zo veel meningsverschil onder
historici bestaat als over Filips. Van een bloeddorstige heerser tot een tolerante
staatsman, van een sombere kloosterkoning tot een weelevende renaissanceprins,
van een aarzelende albedil tot een vastberaden vredevorst, van een bigotte
relekwieënaanbidder tot een geïnformeerde mecenas - alle stadia heeft Filips II in de
historische verbeelding doorlopen. En wat er ook aan eenzaamheid en melancholie
bleef, wat ook waar mocht zijn van achterdocht en hardheid, feit is dat hij tot een
dichter die van de zenuwen niet uit zijn woorden kon komen, zachtjes zei: ‘Don
Alonso, vertel het me maar op papier.’
Feit is ook dat deze vorst, die eenvoud en soberheid tot principes verheven had,
een intens bouwmeester, kunstminnaar, en bevorderaar van wetenschap en geleerdheid
was. Zijn omgang met grote architecten als Bautista en Herrera, zijn bewondering
voor schilders als Titiaan en Mor, zijn inschakeling van bekende humanisten als
Gonzalo Perez en Benito Arias Montano - het resulteerde in paleizen en tuinen zoals
Spanje ze zelden zag, in kunstverzamelingen en bibliotheken van grote rijkdom.
Ook de Nederlanden hadden van die inspanning geprofiteerd. Het intellectuele
leven maakte een periode van bloei door, Leuven stond in aanzien,
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Douai was net opgericht. En toen het plakkaat van 1582 van deze beide universiteiten
sprak en van ‘andere collegien ende Catholycke scholen, waervan onse landen van
herwaerts over seer wel voorsien ende gherieft zijn’, was dat waar. Filips sprak wel
geen Nederlands, maar niemand in zijn omgeving twijfelde eraan dat hij van
Vlaanderen hield.
In zijn opvattingen over de wederzijdse plichten van vorst en onderdanen was hij
de traditie zelve. Alle aardse macht kwam van God. God verdeelde de macht over
de volkeren, die deze uitleenden aan de vorst. En die vorst legde verantwoording af
alleen aan God. Zo was de cirkel rond, en de macht van de koning was even absoluut
als zijn dienstbaarheid voorondersteld werd. In de optiek van Filips was de
verwevenheid misschien wat intenser, leidde ze wellicht tot een identificatie van zijn
koningschap met zijn religie. En het was precies die identificatie die een aantal
onderdanen in de Nederlanden, met hun opstandigheid en hun ketterij, in twijfel trok.
Daarom noemde Filips, van alle listen en praktijken waarmee de rebellen hun
opstand poogden te bestendigen, ‘de veranderinghe van onse oude Catholycxsche
Roomsche Religie’ de belangrijkste. In hun pogen met alle middelen de jeugd te
vervreemden en ‘te bederven 'tseminaire vande ghemeente’ waren de opstandelingen
zelfs zover gegaan ‘tot dien eynde scholen van hun verdomde secten ende ketteryen’
op te richten, ‘met interdictie ende verbodt van alle andere daer men goede leeringhe
ende institutie doet’.
Ja dat meer is, hebbende ten selven eynde opghericht een vorm van
Universiteyt in onse stadt van Leyden in Hollandt, vande welcke overmitz
die openbaere professie vande Calvinistische secte ende die
ghecorrumpeerde institutie anders niet te verwachten en staet, dan een
schadelycke infectie over t'lichaem van t'gemeente.
Er dienden dus maatregelen genomen te worden. In overleg met de Raad van State
en zijn lieve neef Parma had de koning besloten al zijn onderdanen teverbieden aan
die zogenaamde universiteit te studeren. Wie dat wel deed, werd voor ketter gehouden
en zou nimmer enig ambt of waardigheid in zijn landen verwerven. Ook vaders,
moeders en voogden die hun kinderen of pupillen naar Leiden stuurden, zouden
worden beschouwd ‘als bederfvers vande voorseyde kinderen’ en worden bestraft
met lijfstraf en confiscatie van hun goederen.1

Een calvinistische universiteit?
De periode van 1581 tot en met 1586 is wellicht de meest dramatische uit de
geschiedenis van de Nederlandse opstand. Ze begon met het Plakkaat van Verlatinghe
en eindigde met het verraad van Leicester, met de wens onafhankelijk te zijn en de
realisering dat er zelfs niets anders op zat. Het weinige aan hoop
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en het vele aan vrees dat de periode kenmerkt - de moord op Oranje, de val van
Antwerpen - deelde zich ook mee aan de Leidse universiteit.
Hoezeer de Leidse universiteit onderdeel vormde van deze ontwikkelingen, blijkt
wel uit het verbod van Filips 11. Maar de Leidse universiteit was moeilijk een
calvinistische universiteit te noemen. Van Lipsius en Vulcanius wist niemand wat
ze eigenlijk geloofden, en ook voor de later benoemde Van Ravelingen zou dat
gelden. De medici waren van huis uit geen scherpslijpers. De in 1581 benoemde
Heurnius bijvoorbeeld hoorde geheel thuis in het humanistische milieu van Lipsius.
Dodonaeus, die het jaar daarop benoemd was, was zelfs rooms-katholiek gebleven,
evenals de in 1584 benoemde jurist Sosius.
Leiden was ook geen calvinistische stad, en het had zeker geen calvinistisch
stadsbestuur. Na het ontzet was de vroedschap gezuiverd, maar al snel keerden de
meesten terug op hun kussen. Stadspredikant Coolhaes kon maar vijf leden opnoemen
die geregeld aan het Avondmaal kwamen. Het was deze Caspar Coolhaes (1536-1615)
die de eerste rede bij de inwijding van de universiteit hield. Hij was een Keulse
kartuizer monnik, die bij Luther en Melanchthon, Calvijn en Zwingli was gaan
winkelen en daar een hervormde, maar zeker niet calvinistische overtuiging aan
overgehouden had. Hij beschouwde het als zijn ambt Christus, niet Calvijn te prediken.
‘Calvijn is niet voor ons gestorven,’ was zijn kernachtige omschrijving. Zijn visioen
was ‘een nieuwe alghemeene Catholijcke Kercke’, en ‘gheen sekere Religie’.
Al snel na zijn komst naar Leiden raakte hij in conflict met collega Pieter Cornelisz.
Avondgebeden, christelijke feestdagen anders dan de zondag - het was allemaal
rooms en mocht niet van Cornelisz. Deze Cornelisz. leefde ook met de magistraat
op gespannen voet. Hij was ervan overtuigd dat politiek een zaak was van religie.
De magistraat was van het omgekeerde gevoelen. ‘De kerkcken behoren hem des
magistraets ambt niet aen te nemen,’ heette het in de laconieke woorden van Jan van
Hout. Tot dat ambt behoorde ook de aanstelling van ouderlingen en predikanten, en
dat wensten de calvinisten nu juist aan zich te houden.
Het onweer dat daarover in 1578 losbarstte en dat zich vooral rond Coolhaes
ontlaadde, leidde tot het ontslag van Cornelisz. Maar die liet het er niet bij zitten.
Als een verontwaardigde gans trok hij naar Voorschoten om daar te preken, gevolgd
door een menigte Vlamingen, die er niet tegen opzag omwille van de religie een
eindje om te gaan. Die Vlamingen, de kurk waarop de nieuwe lakennering en daarmee
de stad voor een belangrijk deel dreef, waren inmiddels zo aanzienlijk in getal, dat
Dusseldorp, een roomse chroniqueur, schamperde dat ze bij een Avondmaal de hele
wijnvoorraad van de Pieterskerk opdronken.2
Te midden van dit krakeel werd Danaeus tot professor in de theologie benoemd.
Lambert Daneau (1530-1595) beloofde een van de raspaarden van de universiteit te
zijn. Hij werd bijna de houten variant die Troje noodlottig werd. Hij was afkomstig
uit een adellijk geslacht uit Midden-Frankrijk en studeerde
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rechten te Orléans, waar La Boétie hem als een oud jongetje leerde kennen, en te
Bourges, waar hij Donellus ontmoette. Halverwege zijn studie zag hij het protestantse
licht en besloot hij theologie te gaan studeren. Vervolgens werd hij predikant te Gien
(zeven keer verdreven, zeven keer teruggeroepen) en Genève. Vandaar lokte Leiden
hem weg, met gevlei en een salaris dat alleen onderdeed voor dat van Donellus. Op
13 maart 1581 kwam hij te Leiden aan.
Men wist wat voor vlees men in de kuip had. In het jaar ervoor had Danaeus een
boek aan stad en universiteit opgedragen en in die opdracht stond precies wat hij van
de verhouding kerkenraad-magistraat dacht. Ze waren oog en hand van één lichaam.
De verhouding was duidelijk. Het oog van de kerk zag toe op wat de hand van de
magistraat deed. Danaeus was nog niet in Leiden of burgemeesters zetten hem zelfs
aan het hoofd van de Waalse kudde. Het was vragen om moeilijkheden.
Hij stelde meteen ouderlingen aan zonder het stadsbestuur erin te kennen. Ook
was hij op de nationale synode te Middelburg te vinden, waar hij de heterodoxie van
Coolhaes aan de kaak stelde. Zijn studenten brachten zelfs een schotschrift tegen
Coolhaes in omloop. Toen het stadsbestuur zich daarover bij de senaat beklaagde en
suggereerde dat de schuldigen gestraft moesten worden, ontstak Danaeus in een van
zijn oudtestamentische woedes: niet de studenten moesten onderzocht worden maar
Coolhaes. Hij stelde zijn verblijf te Leiden afhankelijk van het ontslag van Coolhaes.
Het was hem onmogelijk te blijven ‘waar wat hij zelf opbouwde door een ander
afgebroken werd’.
Daarmee overspeelde hij zijn hand. De magistraat deelde hem mee dat Leiden
zich niet aan de Spaanse inquisitie ontworsteld had om aan een Geneefse variant
daarop blootgesteld te worden. En Danaeus, die het slechte weer en de domme mensen
en de pesterijen van Van Hout - die had hem opzettelijk in een slecht huis gestopt verdragen had, diende zijn ontslag in. Pogingen om hem te behouden resulteerden
nog in het plan van Staten om Danaeus predikant en professor te Den Haag te maken
tot het ‘misverstand’ opgelost zou zijn. Dat zou in zekere zin de overplaatsing van
de theologische faculteit geweest zijn. Het idee had blijkbaar zijn charme voor de
geestverwanten van Danaeus, die de overplaatsing van de hele universiteit onder
ogen zagen, naar Den Haag of desnoods naar Zuid-Nederland. Ook Utrecht werd
gesuggereerd. Datidee had toekomst.3
Maar voor Danaeus hoefde het niet. Verbitterd toog hij naar Gent en na een jaar
naar Orthez en vandaar naar Lescar en vandaar naar Castres, ontredderde gemeenten
met zijn gietijzeren boodschap bemoedigend. Hij liet de faculteit verweesd achter.
‘Daneo absente Theologicam scholam desertam fore,’ moet Willem van Oranje
verzucht hebben, met het vertrek van Danaeus zou de theologie een woestenij zijn.
‘Die Schule zu Leiden gehet den Krepsganck,’ schreef Johannes Fontanus.4 Woestijn
of zeebodem, de Leidse universiteit had het voor het kiezen.
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Generale revue
Niet alleen de kerk drong zich aan de universiteit op, maar ook de Staten en de stad
lieten zich gelden. In 1578 en 1579 hadden de Staten zich al nadrukkelijk in
universiteitszaken gemengd. Curatoren hadden opdracht gekregen samen met de
landsadvocaat orde op zaken te stellen of, zoals het in 1579 heette, ‘een generale
revue’ te houden. Op 2 februari 1581 werd deze landsadvocaat, Paulus Buys, als
opvolger van Hoogeveen tot curator benoemd.
Die benoeming was voor Buys (1531-1594) dus niet zijn eerste contact met de
universiteit, laat staan met de stad. Na aanvankelijk als advocaat voor het Hof van
Holland gewerkt te hebben werd hij in 1561 tot pensionaris van Leiden, in 1572 tot
landsadvocaat benoemd. Buys was geen aangename persoonlijkheid. Sluw en bot,
eerzuchtig en geldbelust slaagde hij erin via het vertrouwen dat Oranje in hem stelde,
lange tijd de Staten te domineren en zijn zakken te vullen.5
Met Buys, die bepaald geen vriend was van Dousa en een verklaarde vijand van
Van Hout, stelden de Staten een man aan die kennis van zaken met belofte van
problemen combineerde. Zijn optreden als curator leidde een aantal malen tot heftige
conflicten. Zo probeerde hij, ten koste van Van Hout, pater Blondeel aangesteld te
krijgen als secretaris. De uiteindelijke benoeming van Jan van Hout tot iets wat hij
de facto al was, namelijk secretaris der universiteit, op 31 december 1587, moet dan
ook als een nederlaag voor Buys gezien worden.
Dousa en Van Hout versus Buys, zo lag het onder curatoren. Weliswaar benoemden
de Staten na de dood van De Coninck op 5 mei 1583 Abraham van Almonde
(1542-1593) tot curator. Maar deze afstammeling van een oud geslacht van
leenmannen van de graven van Holland, meermalen burgemeester van Delft en
hoogheemraad van Delfland, was even gedienstig als afwezig en vooral zo obscuur
als Buys omnipresent.6 Het was aan de burgemeesters van Leiden om het evenwicht
te bewaren. Maar die hadden het binnen de kortste keren ook met Buys aan de stok.
Daar kwam bij dat de stad regelmatig met de universiteit botste over de privileges.
Toch had Willem van Oranje voldoende vertrouwen in zijn universiteit om er in
juli 1582 zijn zoon Maurits naar toe te zenden. De kosten van de studie van deze
veertienjarige jongen werden begroot op tienduizend gulden jaarlijks. Zelf dacht
Oranje dat het er twaalf zouden moeten zijn en dat Holland, Zeeland en Utrecht het
bedrag moesten opbrengen. Begin augustus kwamen Maurits en zijn neefje Filips
van Nassau naar Leiden. Ze werden ondergebracht in het Prinsenhof en Lipsius zou
de leiding van hun studie krijgen. Men heeft zich wel afgevraagd of het besluit van
de stad van 9 augustus 1582 om een paar in de Breestraat nabij het Prinsenhof
werkzame hoeren de stad uit te zetten, in verband gebracht diende te worden met
deze komst.7
Maurits bleef maar kort te Leiden. Na de moord op zijn vader vertrok hij weer.
Op 19 september 1584 schreef hij de senaat een dankbrief. De zachtste
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moeder was de academie hem geweest. Hij zou haar nooit zijn schuld kunnen delgen.
Hij liet een leegte en een stapel onbetaalde rekeningen achter.
Resteerde de universiteit nog één zorg: waar goed personeel vandaan te halen?
Het minst speelde dat bij de medische faculteit. Maar daar scheen vooralsnog de
minste belangstelling van de kant van de studenten naar uit te gaan. Het waren de
artes die de meeste studenten trokken - tussen 1576 en 1586 gemiddeld achtendertig
per jaar - gevolgd door de juristen en de theologen - met respectievelijk vijfentwintig
en elf inschrijvingen. De medische studie haalde nog geen vijf inschrijvingen per
jaar.
Daarom duurde het ook zo lang, tot 1581, voor Bontius een collega naast zich
kreeg. Johannes Heurnius (1543-1601) werd op 20 september 1581 te Leiden
benoemd. Hij stamde uit een aanzienlijk geslacht en hij studeerde te Leuven, Parijs,
Padua en Pavia. Uit de laatste stad vluchtte hij weg omdat een professor daar hem
niet alleen zijn leerstoel, maar ook zijn dochter cadeau wilde doen. Heurnius wist
van de liefde. Aan de zuster van prins Maurits, die van ellende niet wilde eten, zei
hij ‘dat de liefde en amoureusheid eene razernij en dolligheid en eene ziekte is, die
noch door goeden raad, noch door medicijnen, nochte eenige goede aanwijzinge
noch eenigerhande manier te genezen noch te helpen was’.8
Deze zachtmoedige man, een humanist met een grote belezenheid en stilistische
vaardigheden, iemand die de oude wetenschap van Hippocrates met zijn eigen
bevindingen verrijkte, wist evenzeer van leed als van vrolijkheid. Hij moest vijf van
zijn elf kinderen zelf begraven, maar tobde de laatste jaren van zijn leven vooral met
de gevolgen van een goede dronk.9
Het jaar erop werd er zelfs een derde medicus benoemd. Rembert Dodoens
(1517-1585), loot van een voorname Friese familie maar geboren te Mechelen, zou
nooit naar Leiden gekomen zijn als de ongunst der tijden hem er niet gebracht had.
Deze met de botaniseertrommel geboren man, die op zijn zestiende zijn eerste
herbarium publiceerde, werd in 1554 met de publicatie van zijn Cruydboeck
wereldberoemd. Men zegt dat dit ‘nieuwe Nederduits Herbarium’ na de bijbel het
meest vertaalde boek van zijn tijd was. Maar in Leiden was geen echte botanische
tuin en hij werkte er maar ruim twee jaar.10 In 1585 waren ze bij de medische faculteit
weer met zijn tweeën.
In 1582 bestond ook de juridische faculteit uit slechts twee personen, Donellus en
de in 1581 benoemde Van Beyma. Jucke van Beyma (1539-1598), telg uit een oud
adellijk Fries geslacht, studeerde te Leuven en Orléans, en was kort advocaat bij het
Hof van Friesland. Rond 1568 week hij uit naar Wittenberg, waar hij in 1580 professor
werd, maar weigerde de lutherse belijdenis te onderschrijven. Te Leiden werd hij in
1582 aangesteld na een concours met Johan van der Meyvan Adrichem. Hij moet
een ijverige en beminnelijke man geweest zijn. Zijn ‘zonderlinge vlijt, naerst ende
getrouwicheyt’ werden door curatoren geroemd. Bij studenten was hij geliefd en
Bronchorst noemde hem een man die geen gebrek aan vrienden had. In 1596 verliet
hij Leiden voor Franeker, waarschijnlijk als opstapje naar het Hof, waar hij een jaar
later raadsheer werd.11
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Johannes Heurnius, medicus en humanist.

Verdere aanstellingen waren weinig gelukkig. In 1582 werd Lubbertus Honradius
ook na het geven van proeflessen benoemd. Hij is waarschijnlijk tot 1585 te Leiden
werkzaam geweest. Maar over zijn onderwijs weten we vrijwel niets, over zijn
persoon al helemaal niets.12 En bij de benoeming van Sosius kwam het zelfs tot een
openlijk conflict tussen curatoren en burgemeesters. Thomas van Soest (die in 1598
zou overlijden) stamde uit een Amersfoorts juristengeslacht en was procureur-generaal
aan het Hof van Utrecht voordat hij in 1584 te Leiden werd benoemd. Hij was en
bleef rooms-katholiek en heeft waar-
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schijnlijk daarom in 1593 de universiteit van Leiden verruild voor die van Würzburg.13
En dan die aanbiedingen. Elke mesthoop trekt vliegen aan, zoals de onverzoenlijke
Witkam ooit schreef, en een reeks van rekwestranten trok voorbij aan curatoren,
mocht proflessen geven en vertrok weer. De meeste vliegen waren ‘filosofen’. Arnold
Hogencamp, Joannes Gradanus, Jacob Westerhoven, Petrus Guinellius, Herman
Drews of hoe ze allemaal heten mochten, ze voelden zich geroepen maar ze werden
niet uitverkoren. En gebeurde dat wel, dan bracht dat nog geen zaligheid.14
Zo was Antonius Trutius (die in 1603 zou overlijden) een van die professoren
‘quorum nomina in historia non habentur’, zoals Meursius het uitdrukt, van wie de
naam niet in de geschiedenis bewaard wordt. Van 1582 tot 1603 heeft hij nijver
gearbeid in de wijngaard van de filosofie, maar een groot denker was hij niet. En
Adriaan Damman, gewezen rector van de Latijnse school van Gent, was dat al
helemaal niet. Damman was hooguit een groot voortplanter, die in 1586 met een
aanbeveling van Jan van Nassau naar Leiden kwam, berooid maar voorzien van
zestien kinderen. Hij moet meer bij de pandjesbaas dan voor de klas te zien geweest
zijn. Twee jaar later vertrok hij weer.15
De enige benoeming van waarde in deze faculteit, die in 1584 Drusius en het jaar
erop Tiara kwijt was geraakt, betrof Raphelengius. Franciscus Raphelengius
(1539-1597) had in Parijs Grieks en Hebreeuws gestudeerd en werd op
vijfentwintigjarige leeftijd als corrector verbonden aan de drukkerij van Plantijn in
Antwerpen. Hij ontwikkelde zich tot oriëntalist van naam, ‘in die oude Hebreissche,
Chaldaische, Syriaensche ende Arabiaensche spraecken over langen tijt dapper wel
ervaren, ende van alle geleerde luyden seer gepresen’. Hij huwde ook de dochter van
zijn baas, Marguérite. In Van Ravelingens grote huis aan de Breestraat organiseerde
Lipsius weldra zijn selecte collegium oratorium.16
Resteerde nog de theologische faculteit, het grootste zorgenkind. Studenten waren
daar nauwelijks. De meeste predikanten kregen hun opleiding aan classicale of
consistoriale scholen, en wie naar een universiteit wilde, ging naar Genève of
Heidelberg. Bovendien was door het vertrek van Feugeraeus (1579), Danaeus (1582)
en Sturmius (1584) de theologische faculteit gereduceerd tot de in 1582 benoemde
Holmannus, die opvolger van Danaeus was.
Deze Johannes Holmannus (1523-1586) was een student van Melanchthon.
Aanvankelijk predikant in de buurt van zijn geboorteplaats Staden werd hij als ‘zeer
onstandvastig in zijn huwelijksliefde’ ontslagen. Te Leiden kreeg hij bij zijn
aanstelling te horen ‘dat hij hem sels noch met de kerkelycke noch de burgerlycke
saken deser stede noch 't gemeyn landt, sulcx dat daer uyt eenigen twist oft oneensheyt
ontstaen soude mogen, niet en sal onderwinden, maer hem alleenlick met sijn professie
bemoeyen’. Het zou hem niet zwaar vallen. Over zijn dogmatische opvattingen tast
men in het duister. In een dispuutmet Donellus over de predestinatie schijnt hij gezegd
te hebben: ‘Gij maekt God tot
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een tyran en beul.’ Hij moet een geleerd en vreedzaam mens geweest zijn. Werken
liet hij niet na, wel boeken: het legaat Holmannus staat aan de wieg van de Leidse
universiteitsbibliotheek.17
In 1584 kreeg hij Saravia, die Sturmius verving, aan zijn zij. Adrianus Saravia
(1532-1613), een Zuid-Nederlander, was aanvankelijk franciscaan van de order der
Kordelieren in Saint-Omer. In 1558 ontvluchtte hij het klooster en nam de wijk naar
Engeland. Vervolgens leidde hij een rusteloos leven, dat hem meerdere malen het
Kanaal deed oversteken. Hij was nu eens predikant en schoolmeester, dan weer
aalmoezenier en pamflettist. In die laatste hoedanigheid schreef hij Een hertgrondighe
begheerte, een tekst die zo veel overeenkomst vertoont met het Wilhelmus dat ons
volkslied ook wel, waarschijnlijk ten onrechte, aan Saravia is toegeschreven.
Van 1578 tot 1582 was hij predikant te Gent en daar bereikte hem het verzoek om
professor te Leiden te worden. Daar bereikte hem trouwens ook Danaeus,
waarschijnlijk om het hem af te raden. Hij wist dus wat hij van Leiden te verwachten
had. De Leidse universiteit verwachtte van hem de terugkeer van eenheid en rust.
Zelfs de Prins had zich daarom nadrukkelijk voor Saravia ingespannen.
In 1587 kreeg hij, na de dood van Holmannus, Lucas Trelcat (1542-1602) en Karel
de Haan (1530-1616) naast zich. Trelcatius was een goede docent en een beminnelijk
mens, een calvinist die met andersdenkenden kon verkeren. Carolus Gallus was
precies het tegenovergestelde, een protestant geworden priester, auteur van ‘Een
hamer op dat hoeft aller wederdopersche secten, welcke slaet, breeckt ende gantschlik
verderft haren kop’. Hij kwam berooid te Leiden aan uit het verraden Deventer, maar
hij trok hoegenaamd geen studenten en zijn aanstelling werd toen Deventer in 1591
heroverd was, niet verlengd.18

Hetverraad van Saravia
Op 6 mei 1586 kwamen curatoren om allerlei zaken te behandelen om acht uur 's
morgens op het stadhuis bijeen. Van Almonde moest helemaal uit Den Haag komen
en was dus per bode, die daarvoor zestien stuivers toucheerde, verzocht de avond
ervoor in de herberg te zijn. Hij werd beloond met twee stadskannen rijnwijn. Het
matineuze gezelschap, Dousa, Van Almonde en de vier burgemeesters, nam eerst
wat lopende zaken door: de aanbeveling door Leicester van Regemorter, een verzoek
om aanstelling van Guinellus, die acht maanden zonder honorarium lesgegeven had.
Deze werden beide onder dankzegging afgewezen. De twee pedellen en de bode
kregen elk vier el donkergroen laken om een mantel te laten maken en die tot eer
van de universiteit te dragen. Er werd zelfs een vergaderschema vastgesteld: gewone
vergaderingen op 8 februari en 8 augustus en buitengewone zo vaak als nodig door
ieder te beleggen.
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Maar toen... Toen zijn curatoren naar het Academiegebouw gegaan, waar de senaat
‘collegialiter’ vergaderd was: rector Saravia, Holmannus, Donellus, Lipsius, Bontius,
Heurnius, Van Beyma en Vulcanius. Het was curatoren, zo zeiden ze na de nodige
beleefdheden, ‘t'haeren leetwesen’ opgevallen dat ‘nyettegenstaende alle mogelycke
vliet ende neersticheyt by hem aengewent, de universiteyt alhier sonderlinge int getal
van de studenten was affnemende ende verminderende’. Daar hadden curatoren gelijk
in. Van 151 inschrijvingen (waarvan 145 van ‘echte’ studenten) in het (kalender)
jaar 1581 was het getal het volgende jaar gekelderd tot eenenzeventig. En hoewel
het jaar 1583 met 129 studenten niet slecht was, gaven de daaropvolgende jaren met
zesennegentig en vierenzeventig inschrijvingen reden tot bezorgdheid. Wat van die
terugloop wel de reden mocht zijn?
Het was aan de rector om te antwoorden. Saravia bedacht ter plekke twee redenen,
de herovering door Spaanse troepen van Brabant en Vlaanderen en de oprichting
door de Staten van Friesland van een tweede universiteit in de Noordelijke
Nederlanden. Misschien hebben curatoren wel instemmend geknikt, maar ze hadden
ook zo hun eigen verklaring, te weten ‘dat eenighe professoren hem int doen van
haere lessen nyet en queten naer tbehooren’, maar soms weken, ‘geswegen van
maenden’ hun colleges verzuimden.
Daar hadden curatoren waarschijnlijk gelijk in. Veel collegedagen vielen uit en
professoren waren nogal eens ziek, hadden publieke functies te vervullen of
privé-zaken te regelen. Maar dat was niet waar curatoren het die dag over wilden
hebben. Ze hadden meer speciaal het lesverzuim van Saravia zelf op het oog, het feit
‘dat oyck de heere rector voor zekeren tijt hem dickwijlen uyt deser stede hadde
begheven, reysende soo hier soo daer, naementlyck int hoff van Zijne Excellentie’.19
De Engels staatsburger die Saravia sinds 1568 was, anglofiel en graag gezien in
het gevolg van Leicester, had een vreemde verdenking op zich geladen. Leicester,
puritein en papenhater, en voor het overige een hoogadellijke domkop die niets van
de Nederlanden begreep en ook niets van zijn eigen koningin, had zich al snel vijand
gemaakt van alles wat rekkelijk was en van handeldrijven hield. Met Holland botste
hij het hevigst, in Utrecht vond hij zijn vrienden.
Curatoren deelden Saravia mee begrepen te hebben dat in Utrecht het gerucht ging
‘datter aen Zijne Excellentie’, en dat was nog steeds Leicester, ‘werdde gesolliciteert,
omme de universiteyt van hier te nemen ende tot Uytrecht te brengen’. Curatoren
wilden wel geloven dat Saravia wijs genoeg was part noch deel te hebben aan
dergelijke plannen, maar drongen er bij hem op aan tevermijden ‘dat de weerdicheyt,
achtbaerheyt ende staet van het rectorat mitten verachten naem van eenen sollicitateur
nyet besmet ofte verontreynt werdde’.
Dousa, Buys, Van der Werff en Van Hout werden vervolgens naar Leicester
gezonden om de overplaatsing van de universiteit te voorkomen. Op 3 juni werd een
lijvige remonstrantie opgesteld en op 4 juni deelde Leicester vanuit Arnhem mee dat
er niets aan de hand was. Erg gerustgesteld waren curatoren daardoor niet.
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Er was nog iets aan de hand. Half april had de stad een brief ontvangen van Filips
van Hohenlohe-Langenburg. Hij had niet alleen vernomen dat een paar vreemdelingen
in die stad tegen de overheid ageerden, maar ook dat een uitheemse doctor in de
rechten in een vergadering van de universiteit zelfs lasterlijk over hem gesproken
had. Hij verzocht om inlichtingen. Van Hohenlohe was een Duitse graaf, heethoofd
en dronkelap, meer guerrillaleider dan veldheer, maar toch iemand met een grote
staat van dienst in het leger van Oranje, met wiens dochter hij trouwde. Hij was oom
en behartiger van de belangen van Maurits, verklaard tegenstander van Leicester,
niet iemand om mee in conflict te raken of ‘onbetaemelycke ende invectieve woorden’
over te spreken.
Hoe hoog curatoren de zaak opnamen blijkt wel uit het feit dat ze vrijwel meteen
na ontvangst van de brief, op 19 april, een zondag, om zeven uur 's morgens,
bijeenkwamen. Een onderzoekscommissie werd ingesteld en op 24 april brachten
Dousa en Buys verslag uit. Die uitheemse doctor bleek Donellus te zijn. De
uitdrukkingen die hij gebruikt had, waren nog een graadje erger dan overgebracht
was aan Hohenlohe en waren niet alleen tegen hem, maar ook tegen Maurits en de
Staten gericht. En dat kon niet, ook niet als je Donellus heette, zelfs niet als je het
was. Hij werd meteen op het stadhuis ontboden en kreeg zijn ontslag aangezegd. ‘Eh
bien,’ moet hij verbaasd geantwoord hebben.
Resteren nog die ageerders tegen de overheid. Op 12 oktober 1587 deed
vroedschapslid Andries Schot aan het stadsbestuur verslag van het bezoek dat een
zekere Valmaer hem gebracht had. Deze had geklaagd over de geringe macht die
Leicester gegeven was en had gezinspeeld op een ophanden zijnde couppoging om
de stad op de hand van Leicester te brengen. Er werd een heuse samenzwering
blootgelegd, naar verluidt onder leiding van een Piëmontees, Cosmo de Pescarengis,
die lombardhouder te Leiden geweest was, maar daarna in het leger van Leicester
opgeklommen was tot kolonel.
Cosmo herinnerde zich aanvankelijk weinig, totdat hij ‘op te bancke geleyt ende
aen pyne gebracht’ werd. Er rolden drie koppen en een aantal voortvluchtigen werd
gezocht. Onder hen was Adriaan Saravia, professor in de theologie te Leiden. Saravia
heeft altijd bij hoog en bij laag zijn onschuld volgehouden, maar hij was wel zo wijs
naar Engeland uit te wijken.20
De zaak had nog een staartje. In het pamflet Verontschuldiginghe van Jacob
Valmaer vanden capiteynen Cosmo de Pescarengis ende Nicolas de Maulde, waarin
de drie hoofdverdachten van het Leidse complot vrijgepleit werden, werd tevens de
Leidse magistraat ervan beschuldigd de gereformeerde religie een kwaad hart toe te
dragen. ‘Wy gaen oock hier voorby, als alle werelt kennelyck, dat seker Papist of
Jesuit genaemt Assendelft zeer langhe tijt openbaelyck te Leyden Schole gehouden
heeft, ende aldaer geleert den Jezuitischen Cathechismum.’ Men ging eraan voorbij,
maar men had wel gelijk.
En zo, tout compte fait, na het ontslag van drie calvinistische professoren, na het
in dienst nemen van een aantal rekkelijke, ja zelfs van twee rooms-ka-

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

148
tholieke professoren en een rooms-katholieke studentenhospes die de roomskatholieke
catechismus onderwees, mag men nogmaals de vraag stellen: Leiden, een
calvinistische universiteit? Nee, Majesteit.
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10 ‘Boursen ende ghemeijne tafelen’
De colleges
Colleges, instellingen voor arme of juist niet-arme studenten, voor alleen een brood
en een bed of voor een totaal studieprogram in maten en soorten, waren een
kenmerkend element geworden van de universiteit. Met name de Engelse
universiteiten, die van Oxford en Cambridge, maar ook de universiteit van Parijs,
kenden er beroemde voorbeelden van. De Leidse universiteit had er eigenlijk maar
één, het Staten College. Maar juist dit college, ondanks de soberheid en de geringe
omvang ervan, is van groot belang geweest voor de Leidse universiteit, voor de
organisatie van het onderwijs, voor de omgang met de studenten.

Hetpaedagogium van Westerwolt
Al in het octrooi van de universiteit was er sprake van een mogelijke ‘stichtinge van
eenige der doctoren ofte studenten woonplaetzen ofte collegien’. En in de ‘capita’
van Feugeraeus cum suis uit 1575 werd onder artikel II voorgesteld een niet te klein
gebouw in te richten ten behoeve van vooral arme studenten, waar kosteloos dan wel
tegen een geringe vergoeding onderdak verkregen kon worden. De instelling zou
gefinancierd worden door de steden van Holland en Zeeland, die op hun kosten ten
minste twee studenten naar Leiden zouden sturen, bij voorkeur ten behoeve van de
theologische faculteit.1
In juni van dat jaar namen de Staten een voorstel aan waarbij elke stad gedwongen
werd een bepaalde som te reserveren voor het onderhoud van één of meer studenten
aan de Leidse universiteit. Dat zouden dan jongens uit de desbetreffende stad zijn,
‘daeraf deselve steden in tyden dienst zouden mogen trekken’.2 De uitvoering ervan
liet echter op zich wachten. Pas in 1577 kon de
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Leidse afgevaardigde aan de Staten melden dat de stad voor een ‘bequaem logement’
en een regent zou zorgen en hij stelde daarom de vraag ‘of de groote steden elck
twee ende de kleyne elck een alumnus naer Leyden wilde zenden om hem voor de
godtgeleertheyt te bequaemen’. Aldus werd op 7 november 1577 besloten.
Op 20 februari 1578 benoemde de Leidse vroedschap Petrus Hackius, die op dat
moment legerpredikant was te Wachtendonk, tot ‘regent van der pedagogie’. Als
onderkomen had de stad gedacht aan het Cellebroersklooster, gelegen ‘opte
Broertgensgrafte’. Het gebouw, eigendom van de heiligegeestmeesters, door de stad
‘geapproprieerd’, bleek bij een eerste inspectie door Hackius ‘grootelyk onbewoonbaar
en zonder enige ameublement’. Er was zelfs geen mogelijkheid om het gebouw te
verwarmen. Hackius kwam wel en schijnt ook bursalen gehad te hebben, maar de
stad kwam niet met reparaties en Hackius was een kortaangebonden heer. Toen de
hervormde gemeente hem in het voorjaar van 1579 tot predikant beriep, nam hij dat
met beide handen aan. Toen mocht Volcker Westerwolt het proberen.
Ook Westerwolt was niet makkelijk. Deze alumnus van Leuven, Heidelberg en
Bazel was evenals Hackius intellectueel opgewassen tegen zijn taak, maar miste de
tact om met zijn broodheren om te gaan. Het probleem was vooral dat zijn aanstelling
- hij werd op 19 december 1579 benoemd tegen een wedde van honderdvijftig gulden
per jaar - allerlei ruimte voor interpretatie liet. In de optiek van curatoren was
Westerwolt een soort vrije ondernemer die het college kon uitbaten tot eigen gewin.
En het is een feit dat hooguit de helft van de studenten die Westerwolt onderbracht
bursalen waren, deels van Hollandse steden als Delft en Dordrecht, Alkmaar, Brielle
en Zierikzee, maar ook van Zuid-Nederlandse steden als Antwerpen, Mechelen en
Brugge.
Eigenlijk hield hij, zoals hij het zelf omschreef, ‘een open college voor allerley
studenten, cleyn, groot, jonck ende oudt, rijck ende arm’. Veel bracht het hem niet
op, het kostgeld schommelde tussen de tien en hooguit twintig gulden per jaar. En
bursalen moest hij niet alleen te eten geven, hij zorgde ook voor ‘cledinge, boecken
ende andere nootdruft’. In de negen jaar van zijn regentschap, zo rekende hij curatoren
voor, had hij 2400 gulden op zijn vermogen ingeteerd en stonden oud-alumni nog
voor meer dan vijfhonderd gulden bij hem in het krijt.
Behalve de studenten die hij huisvestte, kreeg hij ook nog de aanloop van de
universiteit te verduren. In noodgevallen fungeerde het college namelijk ook als een
soort hotel. Adriaan Damman bijvoorbeeld, door curatoren in 1586 verzocht ethiek
te komen doceren, werd er met zijn omvangrijke gezin gedurende zestien weken
ondergebracht. Westerwolt gaf hem zijn ‘bedde en beste gemacken’ en draaide voor
de kosten op. Hoeveel studenten hij had weten we niet, maar het moet een behoorlijk
aantal geweest zijn. Tussen 1579 en 1581 waren het er alleen al vijfentwintig, van
wie slechts zeven voor theologie.
Statuten heeft het paedagogium van Westerwolt nooit gekregen. Hij moest het
doen met een soort voorlopig reglement, ‘met advys des hoochgeleerden

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

151
heeren rectoris Justi Lipsii’ uit 1581. En naast onvoldoende honorering en
reglementering bleef er de bouwvallige staat van het gebouw. Westerwolt ervoer
zijn werk als weinig anders dan ‘groote moeyte en slavernye’ en hij klaagde dan ook
veel, tegen curatoren en burgemeesters, tegen de senaat, nu eens onderdanig, dan
weer dreigend met ontslag. Vooral het opzetten van de senaat tegen curatoren werd
door dat laatste gremium niet op prijs gesteld en in februari 1589 kreeg Westerwolt
dan ook waarmee hij dreigde. Hij vertrok met slaande deuren, om rector te worden
van de Latijnse school te Den Haag.3
De steun die Lipsius verleend had bij het opstellen van een reglement voor
Westerwolts paedagogium was niet zijn enige inspanning op dit terrein. Kort na zijn
eerste benoeming tot rector, in februari 1579, bracht Lipsius het idee van een college
ter sprake. En op 12 juli 1583 schreef hij zijn belangrijke brief aan curator Buys,
waarin hij zijn ideeën omtrent een te vormen ‘collegium’ ontvouwde. Het zou een
‘seminarium lectissimorum hominum’ moeten zijn, een school voor uitgelezen
jongemannen, geschikt voor leidende functies in kerk en staat. Zijn voorstel was om
met een gemeenschappelijke tafel, een ‘mensa communis’, te beginnen.

Het Staten College
Intussen deden zich enkele gebeurtenissen voor die curatoren aan het denken zetten.
Ten eerste was dat de stichting van de Franeker universiteit in 1585 en de oprichting
van een ‘Burse’ aldaar voor arme of behoeftige studenten. Ten tweede had de
theologische faculteit te Leiden door het vertrek van Danaeus in 1582 en het ontslag
van Saravia in 1587 een slechte naam gekregen bij de calvinistische voormannen.
Op een bijeenkomst met de Staten verklaarde een twaalftal predikanten in 1587 dat
de Leidse universiteit, ‘daeruit alle geschiktheid in de Magistraten en kerkendienst
te verwachten soude sijn’, zo slecht beheerd werd ‘dat de Predikanten meer schade
in den kerkendienst als profijt daer van sien konnen’.4
In de classicale vergaderingen en de provinciale synodes van de kerk werd het
plan voor een college dan ook enthousiast ontvangen. Op de nationale synode te
Middelburg van 1581 en op die te Den Haag in 1586 werd bij herhaling aangedrongen
op de stichting van colleges of ‘boursen ende ghemeijne tafelen’ voor studenten ‘niet
seer machtich zijnde van goederen’. Ook op de particuliere synodes van Rotterdam
(1581), Schiedam (1588) en Gouda (1589) werd het idee besproken, en op de laatste
kregen drie predikanten zelfs de opdracht zich in verbinding te stellen met curatoren.
Zij moesten ook bij de Staten druk uitoefenen ‘opdat de steden hare alumnos ter
studien gewillich mogen seynden’.
Het was deze druk die zowel de Staten als curatoren aan het werk zette. Curatoren
verzekerden zich eind 1589 via een huurcontract met de heiligegeestmeesters van
het gebruik van het Cellebroersklooster. En de Staten gaven op-
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dracht tot de verkoop van een deel van de aan de universiteit toegewezen goederen,
teneinde de instelling een redelijke materiële basis te verschaffen. Daardoor waren
de steden en de ridderschap, die de bursalen zouden zenden, zelf niet langer financieel
verantwoordelijk. De koopsommen van de landen van de abdij van Egmond in het
Zuiderkwartier en van de vier buitenconventen werden omgezet in losrenten en
verschaften zo aan het college een jaarbudget van achtduizend gulden.
Er was ook geld voor een ingrijpende verbouwing, die ‘tnieu huys mit elff
camerkens’ en een regentenwoning omvatte en een uitbreiding van de centrale zaal,
eetzaal en keuken. Op 24 maart 1591 werd een Statencommissie door curatoren
rondgeleid. De nieuwe kamers werden ‘volmaeckt’ bevonden, ‘zeer propicelyck voor
jonge studenten’, En op 6 oktober 1592 werd het Staten College ingewijd, met
Johnannes Cuchlinus als regent en Henricus Bredius als schaftmeester.
Bij de opzet van het college heeft niet zozeer de ‘burse’ van Franeker, als wel het
Collegium Sapientiae te Heidelberg als voorbeeld gediend. Veel Nederlandse
theologen hadden daar als bursaal hun studietijd doorgebracht. De populariteit van
het ‘domus genaemt Sapientiae’ was in de Noordelijke Nederlanden zo groot dat er
in 1570, na een grote brand in het college, gecollecteerd werd voor de wederopbouw.
Maar er is nog een directer aanleiding om aan het Collegium Sapientiae als voorbeeld
te denken. Op 8 november 1591, dus precies op het moment dat er aan de reglementen
van het Staten College gewerktwerd, schreef de Haagse predikan Uytenbogaert aan
de Leidse stadspensionaris Hogerbeets een brief, waarin hij een schets gaf van het
Heidelberger college, die beschouwd kan worden als de blauwdruk van het op te
richten Leidse college.5
Het college was een schepping van de Staten, maar de betrokkenheid van de
universiteit was groot. Curatoren en burgemeesters waren belast met het toezicht en
in 1595 werd ingesteld dat er tweemaal per jaar een onaangekondigd bezoek zou
plaatsvinden. De professoren waren betrokken bij de toelating van de kandidaten,
iedere week ging een van de professoren uit de theologische of filosofische faculteit
zich overtuigen van ‘manieren ende 't leven’ van de bursalen en één keer in de maand
kwamen alle professoren uit die faculteiten in het college om met de bursalen de stof
te repeteren die ze gedoceerd hadden. In 1605 kwam het college ook financieel onder
de hoede van de universiteit en werden inkomsten en uitgaven opgenomen in de
rekening van de rentmeester. Daarmee gingen de tekorten van het college ook een
structureel onderdeel uitmaken van het tekort van de universiteit.
Er waren oorspronkelijk eenendertig beurzen, honderdtwintig gulden groot, betaald
door de Staten. De ridderschap mocht zes bursalen zenden, de grote steden (Dordrecht,
Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda en Rotterdam) elk twee, en elfkleine
steden (Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen,
Edam, Monnickendam, Medemblik en Purmerend) elk één. Spoedig na de stichting
werd het aantal beurzen uitge-
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breid tot veertig. De heer van Warmond stichtte er in 1592 twee, de stad Heusden
mocht sinds 1593 één bursaal zenden, net als de steden Den Haag (1595), Woerden
(voor 1596), Oudewater en Geertruidenberg (beide in 1600). Ook Naarden had een
beurs en Gorinchem kreeg er een tweede bij.
Naast deze ‘ordinaris’ beurzen kwamen er ook ‘extraordinaris’ van steden, maar
ook van privé-personen. De stad Leiden stichtte in 1591 de beurzen ‘Abraham’,
‘Isaac’ en ‘Jacob’ en voegde daar in 1597 de beurs ‘Ruben’ aan toe. Ook de stad
Haarlem en de heer van Rhoon stelden beurzen in, de Leidse regent Jacob van
Brouchoven zelfs twee. Amsterdam stelde in 1599 vijf ‘extraordinaris’ beurzen in
en Dordrecht in 1605 twee. Niet alle beurzen werden uiteraard vergeven, afhankelijk
als men was van aanbod en talent enerzijds en van de naam en faam van het college
anderzijds.
Het voormalige Cellebroersklooster bleef het onderkomen van het college. Het
lag volgens Orlers ‘aen de Westzijde vande Cellebroeders graft, onder het Bon van
Zuydtrapenburch’ en bestond uit ‘bequame soo voor den Regent, Subregent,
Scaftmeester ofte Oeconomus, als voor de gemeene Bursalen huysinghe’. Die
behuizing was gebouwd ‘uyt het viercant, rontomme een groote plaetse, op de welcke
de Bursalen mogen wandelen, ende hier op sekere recreatie-uyren haer met eerlicke
spelen mogen oeffenen ende vermaken’. Het college was verdeeld in vier kwartieren.
Het eerste, dat van de regent, omvatte ‘een schoone heerlicke wooninghe, bestaende
in verscheyden schoone kameren ende salen, so boven als beneden wel geordonneert
zijnde’. In 1614 waren er intussen, zoals Orlers schrijft, aan de westzijde door de
stad Amsterdam vijf kamertjes aan vastgebouwd, ‘om haere extraordinarisse Bursalen
daer inne te logeren’.
Ook de subregent had zijn eigen huis, tegen de noordzijde van het regentshuis,
met daarin ruimte voor twee bursalen. Ook bij de schaftmeester waren er een paar
ondergebracht. Zijn kwartier, aan de zuidzijde van het complex, omvatte ook de
eetzaal en het kook-, was- en slachthuis. Daarnaast bevond zich het auditorium, waar
de bursalen werden overhoord, waar zij konden studeren en waar waarschijnlijk ook
een bibliotheek was. Aan de overzijde ervan stond het ‘Sieck-huys’, ‘daer een yeder
vande Bursalen sieck ende qualick te pas geworden zijnde, gemack gedaen wert,
ende van alles versorcht’. Orlers noemt ten slotte de ‘kamerkens’ van de bursalen,
‘omtrent vijftich in getale, waer van datter nu tegenwoordich omtrent de veertich
bewoont werden’.6 Zo'n kamertje bevatte een getimmerde bedstee, een paar
boekenplanken, een kist voor beddengoed en kleren, een tafeltje en een stoel en een
klein kastje voor waskom, pot en andere benodigdheden.
Een bursaal die zich bij het college meldde, moest aan de nodige voorwaarden
voldoen. De statuten van 1592 bepaalden de minimumleeftijd op veertien jaar, in
1631 heette dat zeventien jaar en ouder, maar de regent had ook zo zijn mogelijkheden.
Vanaf 1595 werd ook geëist dat de genomineerde ‘nyet merckelyck mismaeckt van
gesicht, spraeck off leden’ was. Ook moesten de bursalen in Holland en
West-Friesland geboren zijn en zo veel Latijn kennen dat ze

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

154
de lessen konden volgen. Hun aanmelding diende vergezeld te gaan van brieven en
getuigschriften.
Vervolgens moest een toelatingsexamen afgelegd worden. Dat was deels
ceremonieel, deels inhoudelijk. Het vond plaats in de senaatskamer, onder
voorzitterschap van de rector, met een theoloog, een literator en een filosoof en de
regent en subregent. Het bestond veela uit niet veel meer dan wat geboden, gebeden
en belijdenisgeschriften, wat vertalen, vervoegen en verbuigen, en wat syllogismen
en proposities.7 Het was niet zonder nut en soms werd een jongen, in verband met
‘kintsheijt ende onwetendheijt’ teruggestuurd naar de Latijnse school of als ‘zeer
dom van natueren, cleijn van begrip ende verstande’ helemaal afgewezen.
Na dat examen kreeg de bursaal een getuigschrift, dat hij naar de Staten van Holland
moest sturen met het verzoek de beurs waar zijn stad hem voor geselecteerd had in
bezit te mogen nemen. Vervolgens vond de immatriculatie en eedsaflegging plaats,
een ceremonie waarbij naast vrienden en voogden twee curatoren en twee
afgevaardigden van de stad, de rector en de dienstdoende hoogleraren theologie
aanwezig waren. De student zwoer reverentie aan de universiteit en onderdanigheid
aan de (sub)regent en beloofde ‘te man geworden ende tot bequamen ouderdom
ghecommen synde’ voor alles zich, ‘t sy in kerckelicke zaicken off de scholen ende
de regieringe van dyen’, dienstbaar te maken aan Holland en niet in andere dienst te
gaan. Vervolgens kon de bursaal zijn strozak en linnengoed, bijbel en psalmboek
naar zijn kamer brengen.
De dag- en weekindeling van de bursaal waren geregeld. Om vijf uur 's morgens
luidde de klok - 's winters een uur later - en stond hij op om ‘syn bedde te maecken,
camer te keren off vaghen, ende vuyligheyt wech te dragen ter plaetse die daertoe
geeygent is’. Om zes uur meldde hij zich ‘gewasschen ende gekempt’ in de
gemeenschappelijke zaal voor appèl nominaal, gebed en bijbellezing. Daarna ging
het ter college, maar kwam men na afloop daarvan ‘zonder divageren’ weerom. Na
elke maaltijd wederom bijbellezing en korte uitleg van de catechismus. Zo werd elk
jaar de hele bijbel een keer doorgenomen, het Nieuwe Testament zelfs vier keer per
jaar en de psalmen elke maand.
Woensdag, zaterdag en zondag was er een halfuur lang ‘exercitien des lichaems’,
's winters voor het middagmaal, 's zomers voor het avondmaal. Elke dag na de maaltijd
diende men een halfuur lang al wandelend met elkaar de studie door te nemen. Zonder
toestemming van de regent mocht niemand buiten de lesuren het college verlaten en
ook niet op elkaars kamer zijn. Onderling moest er Latijn gesproken worden. Om
negen uur ging men naar bed. Wie nog wilde studeren, moest dat 's morgens voor
zessen doen in de gemeenschappelijke ruimte, waar lessenaars en bijbels en
grammatica's aanwezig waren. Op zaterdag was er stijloefening, elke twee weken
disputatie of preekoefening, vier keer per jaar declamatie.
Het hebben van ‘geweeren, musicale instrumenten off onbehoorlyck speeltuych’
op de kamers was verboden, ‘tsy rapieren, zwaerden, poignaerden,
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stocken, bogen, chyters, luyten, fluyten, harpen, verkeerberden, quaertspelen,
taerlingen’ of hoe men het heidens tuig ook noemen mocht. Dat gold ook voor dieren,
zoals honden of vogels. Roken mocht, maar alleen buiten op de plaats en alleen
tijdens ontspanningsuren. Bezoek aan een herberg was uit den boze.
Toch ontbrak het niet geheel aan andere dan fysieke ontspanning. Want er waren
wel muziekinstrumenten. De medisch hoogleraar Pieter Pauw beklaagde zich in 1611
bij curatoren dat de ‘partye fiolen’ die hij aan het college geleend had, aan stukken
waren gebroken.8 De ordonnantie van 1595 bepaalde ook dat de bursalen zich wel
mochten ‘oeffenen in der musycke’, maar hun muziekboeken moesten ze voorleggen
aan de regent, ‘opdat zulcx alle ontucht ende lichtveerdicheyt voor zoo veel mogelyck
is, mach werden gemijt ende verhoet’. Ook mochten ze op woensdag en zaterdag uit
‘om te spelen ende hen te verlustighen’, mits erop gelet werd ‘datter nyet
onbehoorlycx en werde bedreven’.9
Zo nu en dan werd er ook ‘een speelreijze’ door de omgeving gemaakt. Jaarlijks
werd de stichting van het college gevierd. In 1593 gingen daarbij twaalf stopen
rijnwijn door de kelen. Ook bij het behalen van een magistertitel was het feest op
het college. De vakanties waren rond Pasen, in de zomer en rond 3 oktober. Studenten
die geen thuis hadden, mochten evenals de buitenlandse bursalen in het college
blijven. Wie wegging, moest sinds 1595 een verlofbriefje van thuis kunnen
overleggen. Twee jaar later kregen de bursalen van de regent een brief mee, met
daarin de vertrekdatum en de datum waarop ze weer terug moesten zijn. Op te laat
komen stond een boete van een gulden per dag.
Soberheid en discipline waren de kenmerken van het college. Als bursalen ‘te
kostelyck ende uytwendich in klederen waren’, kwamen daarover klachten. Bertius
inspecteerde bijvoorbeeld de kleren die een Haarlemse bursaal, Jacobus Grimarus,
had laten maken en bevond ‘dat den broeck tegens ordre vant College, zijne professie
ende staet gemaeckt was, als hebbende aen beide zyden twee rijen knoopen, een van
boven tot beneden toe, ende d'andere ter zyden voor de sacken. Welckx ziende, ick
aen d'een zyde des broex de knoopen meest affgesneden hebbe, gelyck oock aen
d'eene zack.’10
Verplichte kerkgang en het overhoren van de preek behoorden tot de zondagse
routine. Vrouwen werden van het college geweerd. Een trouwbelofte impliceerde
het verlies van de beurs. Vrouwelijk personeel werd, zeker sinds 1594, toen een van
de dienstboden ongehuwd zwanger was geraakt, zoveel mogelijk ontraden en mocht
in ieder geval niet in het college wonen. In 1686 werd nog eens nadrukkelijk bepaald:
‘Ende om alle occasie van verleydinge en desordre te vermijden, dat den portier de
beddens van de bursalen opmaeckende, daertoe sal hebben te gebruycken sijne
huysvrouw off oude bedaagde luyden, van welckers eer en zedigheyt hy behoorlyck
sal wesen geinformeert.’11
Voor het afdwingen van de voorschriften stonden de regent allerlei strafmaatregelen
ter beschikking. ‘Traecheyt ofte luyheyt’, het overtreden van de wetten, ‘grove feylen
ende mishandelinghen’, het diende allemaal gekeerd te
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worden, ‘t zy int heymeleyck t zy int ghemeen’. Onthouding van de maaltijd,
kamerarrest, ‘ghewoonlycke schooltuchtinge ende vaderlycke castydinghe mitter
roede’, ja zelfs opsluiting in de kerker ‘off in boeyen’ behoorde tot de mogelijkheden.
Wel werd op de eer van de bursaal gelet: ‘Ende en zal de castydinghe in den Collegie
gheschiedende buyten den Collegie neyt verbreyt werden.’12
Maar vermaning was de eerste maatregel, en het contact zoeken met de familie.
Openbare schuldbelijdenis was soms voldoende om verdere straf te ontlopen. Bij
recidive werd strenger ingegrepen. Kamerarrest kon dan oplopen tot meerdere weken,
zoals bij Thomas Petri, een bursaal van Enkhuizen, die niet alleen onrust veroorzaakt
had met sterke verhalen over de geslachtsziekte die hij had opgelopen, maar die ook
verboden boeken, over jezuïeten en over magische praktijken, op zijn kamer had.
Uiteindelijk kon de regent overgaan tot het verwijderen van de bursaal uit het
college. Niet alleen deviant gedrag, maar ook slechte studieresultaten konden daartoe
aanleiding geven. Zo werden in 1673, na de gebruikelijke examinering van de alumni,
vijf bursalen verwijderd, omdat er ‘geene de minste apparitie ofte hoope was om oyt
off oyt den dienst van de kerken ofte schoolen met eenighe stightinge ofte nuttigheyt
van 't gemeen te bereycken’.13
De statuten voorzagen in ‘twe off meer bequaeme personen’ als opzieners van het
college, een regent en een subregent, de één theoloog, de ander filosoof. De regent
controleerde of de bursalen de colleges volgden en 's zondags de preek bezochten.
Hij repeteerde twee keer per week de theologiecolleges en de preek en legde op
zondag de catechismus uit. Hij oefende de bursalen in disputeren (in het Latijn),
preken (in het Nederlands) en in retorische oefeningen. De vakantie werd besteed
aan de uitleg van de belijdenisgeschriften. Hij presideerde de maaltijden en hield
toezicht op zeden en manieren.
De wedde van de regent was eerst duizend, later twaalfhonderd gulden per jaar.
Sinds 1632 ontving hij nog tweehonderd gulden ‘extraordinaris’. Verder was er
natuurlijk tabbaardgeld (dertig gulden) en emolumenten, zoals een gulden per
toelatingsexamen, een gulden per voorgezeten disputatie en zes gulden voor het
examen van een afstuderend bursaal. Daarnaast genoot hij vrijstelling van belastingen
en vrije woning. De subregent was een artes-man, onderlegd in Nederlands, Latijn,
Grieks, Hebreeuws en filosofie. Hij repeteerde tweemaal per week de artes-colleges.
Hij verdiende zeshonderd ‘ordinaris’ en tweehonderd ‘extraordinaris’ en, behoudens
het tabbaardgeld, dezelfde emolumenten als de regent.
De schaftmeester, ook wel ‘dispensier’ of ‘oeconomus’ genoemd, was hoofd
huishoudelijke dienst, maar verzorgde, zeker in het begin, ook eenvoudige
onderwijstaken. Het waren vaak (half) geleerde lieden, schrijf- of schoolmeesters.
De eerste, Henricus Bredius, was zelfs buitengewoon professor, zijn opvolger Franck
Willemsz. van Dobben (1596-1607) gewezen predikant, en Johannes Luntius
(1607-1613) gewezen rector van een Latijnse school. Christiaen Sir Jacobs
(1613-1619) was evenals zijn opvolger Cornelis Boissens (1619-
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1635) schrijfmeester. Van David des Prez (1636-1651) en Jacob Angillis (1651-1657)
kennen we het oorspronkelijke beroep niet, maar zeker is dat Willem Heerman, die
in 1657 werd benoemd, een pasteibakker was en dus beter in het ‘vak’ zat.
De belangrijkste taak van de oeconomus was het schoonhouden en herstellen van
het gebouw. Hij zorgde ook voor de twee tafels, die respectievelijk honderdtwintig
en honderd gulden kostten. Na 1595 verviel dit geldelijk onderscheid. De rest van
zijn beurs kon de student gebruiken voor zijn ‘vordere nootwendicheyden’, boeken,
kleren, enzovoort. Een jaar na de oprichting was er sprake van een derde tafel van
vierentachtig gulden, voor arme studenten. De oeconomus verdiende daar 250 gulden
per jaar mee, maar kreeg sinds 1675 nog honderdvijftig gulden ‘extraordinaris’. Ook
hij had vrije woning.
Wat die tafel betreft: ‘De voors. dispensier wert gehouden dagelicx an d'eerste
tafel te doen schaffen drie verscheyden gerechten, als pottage, gesouten off gerooct
vleysch ende hutspot, uytgeseyt dat hy des Sondaechs in plaetse van hutspot gebraden
vleysch zal anrechten ende aen de twede tafel twe gerechten, als pottage en gesouten
of gerooct vleys ende bovendien Sondaechs, Sdynsdaechs ende Donderdaechs aende
zelve twede tafel ooc rechten hutspot, alles te verstaen van 's middaechs. Mer 's
avonts zal hy aen beyde tafelen rechten tot voorspijs hutspot ende boter off caes. Sal
niettemin twe dagen ter weecke, zoe wel's middachs als savonts, visch mogen
anrechten. In tvorder sal beyde de tafelen doen voorsien mit goet tarwenbroot ende
voor den dranc leveren bieren van twee guldens tvat.’14
Er was nog meer personeel werkzaam in het college. Inwonend was daar nog de
famulus of dienaar, aanvankelijk in dienst van de schaftmeester, maar na 1595 vooral
ook in die van de regent, met de aanvullende taak te letten op het spreken en handelen
van de bursalen. Het feit dat de famulus tevens student was - geen bursaal maar een
soort werkstudent dus, betaald door de schaftmeester - maakt de spionagetaak ethisch
pikanter. Naast informant was hij vooral manusje-van-alles, belscheller, vuilveger,
poortsluiter, tafeldienaar. Verder waren er dienstboden, de ‘meijssens’ van de
schaftmeester, een bron van voortdurend plezier en zorg in het college. Ook was er
een portier annex ziekenverzorger, een functie die al sinds 1604 door Andries Suijder
vervuld werd, en na hem door Reinier Douw waargenomen werd.
Naast een ziekenverzorger kende het college, maar dan onder het buitenpersoneel,
een medicus, een apotheker en een chirurgijn. De eerste medicus was Johannes
Heurnius, die al vanaf de aanvang zieke bursalen behandelde, maar daar vanaf maart
1593 pas een aanstelling en een jaarwedde van honderd gulden voor kreeg. Tot 1647
was de medicus collegii steeds een professor in de medicijnen, daarna vervulde een
gewone Leidse stadsarts die taak. De apotheker werd betaald in de vorm van het
alleenrecht op levering van door de medicus voorgeschreven medicijnen. Veel hoesten gorgeldrankjes waren dat, maar ook zalf tegen schurft. Ook ‘koortsende sieckten’
en ‘kinderpockjes’ bezochten de bursalen. Was er medisch handwerk van node, zoals
aderlaten en
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kiezentrekken, dan kon de hulp van een chirurgijn ingeroepen worden, die daarvoor
een jaarwedde van vijftig gulden ontving.
Stierf een bursaal, dan werd hij op kosten van het college begraven als hij een
buitenlander was, en anders op kosten van zijn familie. Het lijk werd met zorg
afgelegd en gekist. Bidders gingen de stad door, de familie werd uitgenodigd en liep
naast de kist, die gedragen werd door bursalen met zwartfluwelen strikken aan hun
hoed en met witte handschoenen aan. Achter de baar volgden de bursalen, de jongsten
voorop, vervolgens regent, rector en subregent, ten slotte de professoren en de
studenten, ‘tot zulken einde publico programmate gedachvaert’ en wie van de
omwonenden verwacht werd. Na afloop was er wijn en een broodje kaas.
De geschiedenis van het college werd mede bepaald door de persoonlijkheid van
regenten en subregenten. Cuchlinus bleef maar kort en werd opgevolgd door Jeremias
Bastingius, die Petrus Bertius als subregent naast zich kreeg. Het studentenoproer
van 1594 betekende het vroege einde van het regentschap van Bastingius, maar het
had ook de verhoudingen tussen Bertius en de studenten dermate ontwricht dat een
nieuwe start noodzakelijk was.
Cuchlinus werd daarom in 1595 opnieuw aangesteld en hij bleef regent tot aan
zijn dood in 1606. Zijn ernst en degelijkheid wogen op tegen het kwikzilverachtige
gedrag van Bertius, die als subregent aanbleef. Ze konden, verschillend als ze waren,
trouwens goed met elkaar overweg. In 1596 trouwde Bertius met Marytgen, de
dochter van Cuchlinus. Een paar maanden later hertrouwde Cuchlinus met Geertgen
Jacobsdochter. Hij werd daarmee een neef van Arminius. Trouwens, ietwat later
werd Festus Hommius zijn andere schoonzoon, zwager dus van Bertius. Zelden
waren familierelaties minder representatief voor ideologische sympathieën.
Bertius' aanblijven bleek een hypotheek op het college. Zijn gezag zou voor vele
jaren geschaad zijn, uitgemaakt als hij was voor ‘anbrenger ofte beclapper’,
beschuldigd ook van onrechtzinnigheid tot en met homoseksualiteit. Een dienstbode
van schaftmeester Bredius had zelfs gezegd ‘datter eenige in 't Collegie waren die
liever mit mannen te doen hadden dan mit vrouwen’, maar het fijne van de zaak bleef
verborgen en Bertius werd door de vierschaar gezuiverd. Maar zijn rechtzinnigheid
bleef een zaak van dispuut en toen Cuchlinus overleed en Bertius zich als diens
opvolger opwierp, vroegen curatoren zich af of ‘sijn humeuren soude mogen strecken
tot eenige moderatie int stuck van religie te gebruycken’. Drie theologen van de
faculteit moesten eraan te pas komen om hem ook nu weer te zuiveren.
Bertius volgde Cuchlinus dus op. Hij kreeg Justus Jacobus Bulaeus (1580-1611)
als subregent naast zich en was aanvankelijk nogal tevreden over zijn eigen beleid.
In 1608 schreef hij aan curatoren: ‘De vruchten van t Collegie zijn door Gods genade
tot noch toe zodanich ende zoo veel geweest, dat ze de kosten wel waerdich zijn.’
Hij had niet alleen zesendertig ‘ordinaris’, maar ook zestien ‘extraordinaris’ bursalen
onder zijn hoede. Onder hen waren er al tien geschikt voor predikant. Hij pochte dat
het college inmiddels achtenvijftig
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predikanten en achttien (con)rectoren afgeleverd had. ‘Ende dit alles binnen den tijd
van vijfthien jaren, welcke de tijt is, dat Godt Almachtich gelieft heeft mijn dienst
tot bevorderinge van 't Collegie te gebruycken.’15
Op de voorstelling van Bertius valt wel wat af te dingen. Vanaf de opening tot
1610 kende het college tweehonderd studenten. Van hen werden er, zeker in 1594,
nogal wat weggestuurd. Sommigen liepen weg, anderen voltooiden hun studie maar
werden geen predikant. Zesenveertig van hen die wel predikant werden, werden in
1619 als remonstrant afgezet. Nog eens vijftig vertrokken met attestatie naar
onbekende bestemming. En alleen van tweeënvijftig bursalen weten we dat ze
predikant werden en bleven. Streng genomen levert dat een rendement op van
zesentwintig procent!16
Bertius was zeker niet zonder goede wil. Zo goed en zo kwaad als dat ging deed
hij tussen de polemische bedrijven zijn werk. Hij zag erop toe dat de bursalen de
lessen van zowel Arminius als Gomarus volgden en repeteerde die lessen ook, naar
eigen zeggen zonder enige vooringenomenheid. Niettemin ontwikkelde het college
zich onder zijn regentschap, in de woorden van een van zijn invloedrijkste bursalen,
Gisbert Voet, tot ‘een kuyle Josephs’. Al in de nadagen van Cuchlinus werd daar
meer gediscussieerd dan de theologieprofessoren lief was. Cuchlinus verzette zich
met hand en tand tegen de invloed van Arminius. Hij ging zelfs zover zijn colleges
op hetzelfde uur als die van zijn waarde neef te zetten.
Onder Bertius was de leiding niet alleen in handen van een arminiaan, maar van
een van de meest controversiële arminianen. In 1609 raakte hij door het uitspreken
van de lijkrede van Arminius in verwoede polemiek met Gomarus. En in 1610
ondertekende hij als derde de Remonstrantie en publiceerde hij zijn Hymenaeus
desertor, waarin hij het probleem behandelde of iemand zijn geloof kon verlaten.
Alleen al om de titel, zo meende de dominee-koning Jacobus van Engeland, moest
de auteur verbrand worden. Daardoor kwam het college in een kwade reuk. De kerk
begon te murmureren, de steden zonden hun kinderen naar elders.
En het college werd een soort predestinatiedispuut, waar gediscussieerd werd ‘opt
puntgen van een Spaensche naelde’, als ‘om van vrunden vremde, en van vremde
vyanden te maecken’. De jonge Voet ontwikkelde zich tot de officieuze oppositie
en stelde zich volgens Bertius ‘ten meestendeele zeer stoutelyck’ op. Uiteindelijk
zou Voet zijn laatste anderhalf jaar buiten het college doorbrengen. Uiteindelijk was
ook de positie van Bertius onhoudbaar en werd hij als regent vervangen door Vossius.
Met het regentschap van Vossius, dat liep van 1615 tot 1619, was het krakeel niet
meteen afgelopen. Vossius zelf probeerde met alle voorzichtigheid die in hem was
tussen de beide partijen vandaan te blijven, maar zijn subregent Casparus Barlaeus
(1584-1648) deed enthousiast aan de arminiaanse kant mee. En ideologische geschillen
vertaalden zich licht in wangedrag. Studenten verlieten 's nachts in het geheim het
college. Twee Delftse bursalen waren zeer ijverig, zo schreef de regent niet zonder
humor, ‘non libris in collegio legendis,
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sed liberis extra illud gignendis’, niet met inprenten binnen het college, maar met
voortplanten daarbuiten. Het kenmerkt de stijl van Vossius, die veel meer geleerde
dan bestuurder was. Voorzichtigheid noch humor kon hem uiteindelijk redden, en
na de zuivering van de universiteit in 1619 trad Hommius aan, een man die in alle
opzichten beter paste bij de domineesschool die het college moest zijn.
Het regentschap van Festus Hommius (1576-1642), dat van 1619 tot 1641 duurde,
was lang en vol zegen voor het college. Hij en zijn subregent Sinapius (1589-1638)
waren geen hoogvliegers, maar ze moesten wakkere kanselredenaars en overtuigde
gemeentedienaren vormen, en geen specialisten of intellectuelen. En Hommius gaf
het goede voorbeeld. Een jaar na zijn aanstelling rijmde men in Leiden dat de stad
het voortaan kon stellen zonder soldaten of garnizoen, want ‘'t Volck can hij waep'nen
maer met een sermoen’.
Festus Hommius was goed voor het college, voor de bursalen en voor zichzelf.
Om met dat laatste te beginnen, hij wist door brandbrieven te schrijven steeds weer
gedaan te krijgen dat zijn salaris verhoogd werd, en ook, in 1621, dat de faculteit
hem, zonder hem formeel lid te maken, ‘opte deliberatie over de doctrina’ zou
raadplegen. Voor de bursalen regelde hij een soort stage bij predikanten ‘opdat se
metten selven mochten gaen besoecken den siecken, oock voorlesen in de kercken
ende somtijts mede in de kerckenraeden verschijnen, ende daerna voorts altemet
opten predickstoel gebracht werden’. Ook brak hij een lans voor betere kans op
betrekking na de opleiding.
Onder leiding van Hommius was het college al snel de kwade reuk van
arminianisme kwijt en stroomden de bursalen toe. In 1629 waren het er bijvoorbeeld
bijna zestig en zo begon het college meer predikanten te produceren dan er plaatsen
voor hen waren. In dat jaar deed Hommius dan ook het volgende voorstel: ofwel er
zouden geen ‘extraordinaris’ studenten meer aangenomen worden, ofwel men bepaalde
dat bursalen op kosten van de Staten na hun studie ‘verstroyt’ werden ‘in de classen,
om onder haer opsicht haer verder te mogen oeffenen’. De meest gisse studenten
zouden op kosten van de Staten een kerkelijke peregrinatie mogen doen en ‘de
constitutie van andere volckeren, Landen ende Kercken sien, om daernae aen dese
kercken te beter dienst te mogen doen’. De Staten reageerden wat zuinig en voelden
het meest voor de eerste optie.17
In 1641 zagen curatoren - Hommius was door ouderdom verzwakt en zijn tweede
subregent Daniel Dammius (1594-1641) was overleden - om naar een nieuw duo.
Het eerst stelden ze Jacobus Revius (1586-1658) aan, die korte tijd te Leiden bij
Gomarus had gestudeerd, maar te Franeker zijn studie had voltooid. Toen Leiden
hem riep, was hij predikant te Deventer. Zijn regentschap was in veel opzichten een
voortzetting van dat van Hommius. Ook Revius wist heel goed voor zichzelf te
zorgen, zag zich zelfs in rang bij plechtigheden achter de ordinarii maar voor de
extraordinarii van de faculteit geplaatst.
Het grote verschil tussen de periode-Hommius en die van Revius was het
veranderde tijdsgewricht. Dat verschil werd belichaamd in de subregent die
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Revius kreeg. Of hij weleens van Heereboord gehoord had, vroegen curatoren voor
diens aanstelling. En Revius wist niet anders dan ‘dat D. Heereboord van eenige wort
gepresen ende van eenige mispresen, maer dat hij selfs geene reden van tegenheyt
en heeft’. Revius had zich wat beter moeten informeren. Want Heereboord was zo
niet een cartesiaan dan toch wel een filosoof die zich diepgaand met de filosofie van
Descartes had ingelaten. Bovendien was Heereboord een even ontvlambaar als
instabiel mens. Al snel was het dan ook water en vuur tussen de orthodoxe regent
en zijn erratische subregent, die het college diende van 1642 tot 1654.
Toen Heereboord in 1654 als subregent vertrok en opgevolgd werd door Ubbenius,
werd het ene probleem overigens verwisseld voor het andere. Ubbenius was een nette
predikant, maar wist niets van filosofie, zodat besloten werd dat er in het college
voortaan geen publieke filosofische disputaties meer gehouden werden. Maar wat
officieel niet geschiedde, gebeurde officieus zoveel te heftiger. Want het was niet
zozeer Heereboord zelf als wel het gedachtegoed van Descartes dat het regentschap
van Revius zo onderscheidde van dat van Hommius.
De cartesiaanse troebelen die de Leidse universiteit sinds de jaren vijftig in hun
ban hielden, sloegen wellicht het hardst toe in het Staten College. Wat eens het
dispuut van de predestinatie geweest was, werd nu het theater van de twijfel, wat
eens de ‘kuyle Josephs’ heette, was nu het bolwerk van de blasfemie. In 1655 werd
niet alleen de theologische faculteit aan de tand gevoeld over eventuele cartesiaanse
‘dissentien off oneenicheden’, werd niet alleen de filosofische te verstaan gegeven
zich voortaan ‘nochte van den name off Philosophie van des Cartes eenige mentie
te maecken, noch pro noch contra’, maar overwogen curatoren eveneens de leden
van de gecommitteerde raden in bedenking te geven ‘of niet het Collegium Theologie
tot Leyden, alwaer verscheide jonge luiden op de beurse van het land in studiis werden
onderhouden, beeter gereguleert, of ook wel tot meerder stigtinge van Gods werke,
en sonder ondienst van den staat, in het geheel of ten deele afgeschaft soude dienen
te werden’. In 1662 werd daarop het besluit genomen het getal der beurzen tot de
helft te reduceren.18
Daarnaast was er het verloop van de regenten. In 1658 overleed Revius en zijn
opvolger, de Leidse predikant Petrus Cabeljauw (1609-1668), was een weinig
charismatische man, die zich hoofdzakelijk onledig hield met het bestrijden van
zowel roomsen als leenbankhouders. Subregenten kwamen en gingen. Martinus
Ubbenius, die in 1654 Heereboord was opgevolgd, stierf in 1661. Franciscus Burman
ging na een jaar al naar Utrecht om er professor te worden. En in 1664 werd het
subregentschap, dat sinds het vertrek van Burman vaceerde, afgeschaft. In 1667 ten
slotte veroorzaakte de zoon van Cabeljauw, die graag in bed studeerde, de grote
brand van 1667 in het college.19 Het was weer tijd voor een nieuw begin.
Heeft, zo kan men zich afvragen, het college beantwoord aan de verwachtingen?
De bedoeling ervan werd door de eerste regent, Cuchlinus, bij zijn in-

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

162
wijdingsrede van 1592 welluidend omschreven. Hij zag het college als ‘een
queeckhof’, waar ‘de fondamenten van godvruchticheyt, geleertheyt ende alle deugden
inde gemoederen der jongelingen’ werden gelegd en waarvan ‘een oughst van
ghetrouwe predicanten’ tegemoet gezien mocht worden. Die taak heeft het college
in toenemende mate vervuld. Het rendement viel de eerste jaren door de onrust der
tijden en de ideologische twisten tegen, maar met name onder het regentschap van
Hommius en in het begin van dat van Revius kende het college een grote toeloop en
begon het meer predikanten te produceren dan de kerk nodig had.
Maar Cuchlinus hoopte ook dat het college zou zijn ‘een seer genoechlijcke
byenkorf, wt welcke tot kerkcken, tot scholen, tot republijken honichmakende bijen’
zouden uitzwermen. Dat nu was veel minder het geval. Tweemaal was het college
het centrum van dogmatische of filosofische strijd, waar arminianisme en
cartesianisme huishielden als een uitslaande brand. Een brand die universiteit en kerk
beide geblakerd achterliet.
Toch heeft het college voor de universiteit grote betekenis gehad, met name voor
het onderwijs en voor de opbouw van het curriculum. In zijn rede zei Cuchlinus ‘dat
het studium Philosophiae gheensins onbetamelijck is voor een Theologant’. Hij
beklemtoonde daarmee een thema waarop Lipsius al sinds 1583 in verband met een
op te richten college hamerde: de onmisbaarheid van een goede propedeuse en de
garantie die een goed functionerend college zou kunnen bieden bij een degelijke
vorming.
Volgens het derde deel van de statuten van 1592 moesten de bursalen zich de
eerste tweeënhalf jaar toeleggen op filosofie, Latijn en Grieks. Het was de bedoeling
dat de professoren daartoe naar het college zouden komen, maar de praktijk was al
meteen dat de bursalen hen in het Academiegebouw aanhoorden. Het rooster van
werkzaamheden van 1593, ongetwijfeld van de hand van Cuchlinus en opgesteld in
overleg met de rector en de desbetreffende professoren, liet Bredius om negen uur
Latijn geven (‘partitiones oratorias’), Trutius om tien uur fysica, Merula om elf uur
geschiedenis, Ramsaeus om één uur logica, Vulcanius om twee uur Grieks en Snellius
ten slotte om vier uur, ‘tot twe dagen ter weec lezende fundamenta mathematica’.
Het was de bedoeling dat de regent deze colleges met de bursalen repeteerde en
Cuchlinus zal dat ook zeker gedaan hebben, al kreeg hij van curatoren daartoe de
hulp van Ramsaeus (‘repeteert 's Maendaechs, 's Woensdaechs, 's Vrydaechs 's
mergens ten 9 uyren logica ende physica’) en van een zekere Petrus Herius
(‘Maendaechs, Dynsdaechs, Donredaechs naermiddaechs ten 2 uyren lectiones
Grecas’). Daarnaast nam Cuchlinus zelf de ‘styloeffeningh’ voor zijn rekening, op
zaterdag van zeven tot elf uur ‘en voorts int particulier door de gehele weecke alsser
enige ledige uyren comen’. Wat het theologisch gedeelte betreft, elke dag om vijf
uur gaf Cuchlinus onderwijs in de catechismus. En om acht uur 's morgens hoorden
de gevorderden Trelcatius (‘lezende locos communes’) en om negen uur Junius (‘in
Esayam’).20
Niet alleen in de studievolgorde, in de fundering van een hoofdstudie op
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een gedegen filosofische en taalkundige basis, zou het Staten College een
voorbeeldfunctie binnen de universiteit hebben, ook in de invoering van een van de
belangrijkste educatieve middelen, de disputatie, vervulde het een voortrekkersrol.
Zoals de ‘stoffering’ van de filosofie te Leiden zijn beslag kreeg in de
gedachtevorming rond het college, zo zou de oefendisputatie, die door de filosoof
Trutius geïntroduceerd was, via het onderricht ten behoeve van het college vaste voet
in het onderwijs krijgen.
Dat niet alleen, het hele idee van een samenhangende serie, waarbij één bepaald
onderwerp in een reeks van disputaties afgehandeld werd, was een vondst van de
filosofische faculteit ten behoeve van vooral het onderwijs aan bursalen. In
afwisselende tweewekelijkse disputaties behandelden Trutius en Molinaeus van 1593
tot 1596 de logica en natuurfilosofie van Aristoteles (met zelfs een weinig ethica)
en van de in totaal dertien respondenten behoorden er maar liefst zes uit de eerste
lichting van het Staten College!21
Misschien wel de belangrijkste bijdrage van het college aan de universiteit was
de discipline in het algemeen. Het mensbeeld van calvinisten was niet bepaald
paradijselijk. Cuchlinus zag in zijn inwijdingsrede van het college de mens ‘versopen
in een afgront der sonden, ende met schrickelicke duysternisse, ende eene seer
droevige ongheregeltheyt der affecten omringht’. ‘'t Oude serpent, die vader der
leugenen’ verwekte alle dagen nieuwe ketterijen en vernieuwde oude, ‘drijvende
listighe menschen, dat zy walgen vande gewoonlicke manieren van spreken der
kercke, ende nieuwe phrases, gewisse tekenen van eene vremde leere, versieren’.
Hiertegen diende een dam opgeworpen te worden, een dam van discipline.
In dit opzicht was het meest blijvende aspect van Hommius' regentschap
ongetwijfeld de invoering van nieuwe statuten voor het college van 1631. De grotere
klemtoon daarin op de ‘goede en godsalige wandel’ van regent en subregent - de
laatste moest zelfs de formulieren van enigheid ondertekenen - en studenten, ‘dat zy
hen selffs recht leerende kennen tot de kennisse van Gode Almachtich mogen
geraecken, ende in sijne heylige vrese werden opgetrocken’, werd ook vertaald naar
het curriculum, naar een ideale volgorde en een rigide praktijk. De volgorde moest
zijn: eerst Latijn, Grieks en Hebreeuws, vervolgens logica en mathematica, daarna
fysica en ten slotte ethica en metafysica, ‘sonder nochtans daerentusschen te
versuymen den catechismum ende andere oeffeningen van godsalicheyt’. Hierop
sloot een bestel aan van disputeren, proponeren en private lessen in de theologie dat
niet interfereerde met de officiële colleges. Het was in deze samenhang van leven
en leer, van wandel en wetenschap, dat het college niet alleen zichzelf de wet stelde,
maar de universiteit tevens de maat nam.
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Het Waalse College
Ook voor de Waalse kerk was, in de eerste decennia van haar bestaan, het tekort aan
predikanten en de ontstentenis van een opleiding een van de grootste problemen.
Door nijver collecteren en enkele testamentaire beschikkingen kreeg de synode echter
de beschikking over een weinig kapitaal en konden er, tussen 1575 en 1590, vier
alumni naar Leiden en vier naar Heidelberg en Genève worden gestuurd. Na 1590
kwamen vijftien van de achttien studenten naar Leiden. Verreweg de meeste Waalse
kerken bevonden zich nu eenmaal in Holland en Zeeland, en de meeste Leidse
theologen kwamen in deze periode uit Frankrijk: Feugeraeus, Danaeus, Trelcatius
père et fils, Saravia, Junius.22
Hoewel deze professoren zeker toezicht gehouden zullen hebben op hun jonge
landgenoten, bleef de behoefte bestaan aan meer controle. In 1604 nam de synode
van Amsterdam het besluit een eigen college in het leven te roepen. Maar daar had
men de Staten wel bij nodig. Die reageerden positief. Ze stelden voor de tijd van drie
jaar een subsidie van achthonderd gulden ter beschikking. De Staten van Zeeland
voegden daar wat later nog tweeduizend gulden aan toe.
In november 1605 werd een huis aan de zuidzijde van de Groenhazengracht in
huur genomen. Een paar maanden later zouden de eerste studenten volgen en op 16
april 1606 stelde de synode van Zierikzee de statuten vast, de zogenaamde ‘Reigles
et Loix’. De opening vond plaats op 31 mei. Het Waalse College, gelegen vlak bij
het Rapenburg, ‘ontrent de Doelen’ zegt Orlers, ‘onder het Bon van
Noord-Rapenburch’, was een feit.
De organisatie van het college, waarvan de statuten veel overeenkomst vertonen
met die van Staten College - de bursalen waren gemiddeld iets ouder, de
minimumleeftijd was achttien jaar, en het verblijf was korter, aanvankelijk vier, later
vijf jaar - wijkt in zoverre van die van zijn grotere broer af dat de band met de
universiteit aanvankelijk veel losser was. Het Waalse College stond hoofdzakelijk
onder toezicht van de Waalse synode. Die stelde de statuten vast en examineerde de
studenten. Gedurende vrijwel het hele eerste regentschap van Daniël Colonius bestond
er nauwelijks enige relatie met de universiteit. Ook de omvang verschilde sterk.
Aanvankelijk ging men bij het Waalse College uit van acht bursalen, terwijl het
Staten College er eenendertig had. Het verschil in subsidiëring, duizend respectievelijk
achtduizend gulden, was er ook naar.
Maar voor het overige gaven de regels aan de regent min of meer dezelfde
taakomschrijving en eisten ze van de alumnus min of meer dezelfde discipline. Wat
ontbrak waren bepalingen omtrent de verantwoordelijkheid van professoren voor
het onderwijs of van de universiteit voor het studieprogramma of de toelating van
bursalen. Dat werd hoofdzakelijk aan de regent overgelaten. Opmerkelijk is dat de
regent van af het begin de vrijheid kreeg ook andere dan Waalse theologanten in het
college op te nemen.
Een voorschrift uit 1610 omtrent het studieprogram bepaalde dat de stu-
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denten het eerste jaar zouden besteden aan het verkrijgen van ‘une bonne cognoissance
de la Dialectique, Rhetorique, Ethique et de la langue Grecque’. Het tweede jaar
werd doorgebracht met een vervolg van de filosofie en de bestudering van het
Hebreeuws en van de catechismus, en het derde en vierde jaar waren louter aan de
theologie gewijd, te beginnen met de nauwgezette lectuur van de geschriften van de
profeten en de apostelen, later gevolgd door de dogmatiek in de vorm van loci
communes. Naast het Latijn werd het Frans bevorderd, zowel door lessen in die taal
en praktische oefening erin in de Vrouwekerk, als, voor sommigen, een verblijf voor
enige tijd in Frankrijk.
De senaat van de universiteit had evenmin als de filosofische of theologische
faculteit gedurende het eerste regentschap veel met het Waalse College van doen.
En de statuten van de universiteit van 1631 spraken onder artikel 37 weliswaar van
de zorg van curatoren ‘tot cieraet, vermeerderinge ende heerlyckmakinge der voorsz.
Universiteyt, mitsgaders van 't Duytsche ende Fransche Collegie Theologie’, maar
ook zij lieten de verantwoordelijkheid aan de synode en het beheer aan de regent.
Het lange eerste regentschap (1606-1635) van Colonius werd gekenmerkt door
het feit dat hij min of meer voor zichzelf begon. Zijn verhouding tot de synode
vertoonde enige overeenkomst met die van Westerwolt tot curatoren, maar het verschil
was dat Colonius niet alleen een talentrijk geleerde was - hij droeg zijn Analysis
paraphrastica aan Heinsius op, en deze riposteerde met de opdracht van Aristarchus
sacer - maar ook een zeer kien manager. In 1612 was het vooral op zijn instigatie
dat er een overeenkomst aangegaan werd met het fonds dat Anthonie Hallet na zijn
dood ingesteld had voor de opleiding van armlastige studenten. En naast ‘halletianen’
wist hij ook ‘romboutsianen’ - de beurs ‘tot onderhout van ses arme studenten’ die
de voormalige Antwerpse koopman Hans Rombouts in het leven geroepen had - in
het Waalse College te krijgen.
Dat waren echter wel beurzen die niet speciaal voor de Waalse predikdienst bestemd
waren. En aangezien Colonius ook nog een groot aantal studenten particulier
huisvestte, werd hij al lesgevend en toezichthoudend een welvarend man. Hij had
boven zijn toelage van de synode nog drie andere salarissen, namelijk van het
Hallet-fonds, van het Rombouts-fonds en als predikant van de ‘Église flamande’.
Samen met de bijdrage van de particuliere studenten moet dat zijn inkomsten op een
totaal van ongeveer drieduizend gulden per jaar gebracht hebben.
We weten ook wat hij met dat geld deed. Spoedig kocht hij niet alleen de panden
waarin het college gevestigd was, maar verwierf zich ook belendende percelen aan
Groenhazen- en Achtergracht. Het aanzienlijke aantal uit andere bron gefinancierde
studenten bracht ook wel problemen met zich mee. Het betekende bijvoorbeeld dat
het aantal bursalen van de Waalse kerk zelf maar een gering percentage van het totaal
vormde. In 1629 vond de synode het eigenlijk te gering om er een college voor in
stand te houden. De laatste jaren van Colonius werden dan ook niet in harmonie met
de synode doorgebracht.
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Na de dood van Colonius, met de panden in bezit van de weduwe en de studenten
meestentijds niet bestemd voor de Waalse kerk, was het voortbestaan van het college
geheel onzeker. De opvolging van Colonius was eigenlijk een dictaat van de Halleten Rombouts-fondsen, die de zeergeleerde, maar niet-Waalse predikant Louis de
Dieu (1590-1642) voorstelden. De Dieu was de zoon van een Franstalige vluchteling
en had zijn opleiding te Leiden gekregen, onder leiding van Colonius, die zijn oom
was. Hij was een leerling van Erpenius en Golius en een groot oriëntalist, die zijn
talenkennis aanwendde voor de studie van het Oude en Nieuwe Testament en op dat
gebied vele werken bij de Elzeviers publiceerde. Maar op het moment van zijn
benoeming was hij predikant te Leiden van de Nederlandse kerk en collega van
Festus Hommius. Hij was dus geen lid van de Waalse synode.
En terwijl de synode aarzelde over het nut van het college, trokken niet alleen de
fondsen, maar vooral de universiteit het initiatief naar zich toe. De universiteit moest
wel. In 1636 was de stad getroffen door een pestepidemie, die veel studenten de wijk
had doen nemen. Het opheffen van het Waalse College zou die aderlating alleen
maar vergroten. Bovendien was in dat jaar te Utrecht een nieuwe universiteit in het
leven geroepen. Dat betekende niet alleen een alternatief voor studenten, maar ook
voor geleerden. Het jaar ervoor had men uit Utrecht De Dieu het aanbod gedaan
professor en bibliothecaris te worden aan wat toen nog illustere school heette.
Doortastend optreden van de universiteit leidde ertoe dat de panden die Colonius
zo nijver verzameld had, voor het niet geringe bedrag van dertienduizend gulden
aangekocht werden en dat Louis de Dieu als regent werd aangesteld. Het Waalse
College was voortaan een universitaire aangelegenheid. Onder de zachtmoedige,
tactvolle De Dieu, de lieveling van de Hallet-en Rombouts-fondsen, maakte het
college vervolgens een korte bloei door, tot De Dieus vroege dood in 1642.
Van zijn opvolger, Daniël Massis, die het college tot 1668 beheerde, een oudbursaal
van Colonius, weten we weinig. Het college werd onder zijn beheer vooral een
Hallet-college, met hooguit drie studenten vanwege de Waalse synode. En de
beheerders van het Hallet-fonds raakten in toenemende mate ontevreden over Massis.
Na diens overlijden ontaardde de opvolging in een regelrechte competentiestrijd
tussen de synode en het fonds. De synode droeg hierin haar formele benoemingsrecht
over aan de curatoren van de universiteit en trok zich terug uit het college.
Formeel was daarmee in 1669 aan het bestaan van het Waals College een eind
gekomen. De Walen verlieten hun eigen college en de curatoren van de universiteit
legden in 1670 het broze lot ervan in handen van de Leidse Waalse predikant Jacques
Gaillard, ‘een uiterst precieze maar ook ietwat omstandige geleerde’, de ideale
beredderaar van een inmiddels weinig saillante nalatenschap.
Zo kwam er een einde aan een college dat vijfenvijftig Waalse bursalen opleidde,
negenennegentig vanwege het Hallet-fonds en een onbekend aantal
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- enkele tientallen - van het Rombouts-fonds. Van de Waalse bursalen werd twee
derde ook Waals predikant. Het Hallet-fonds had, zoals gezegd, een ruimere
doelstelling. Het was bestemd voor armlastige studenten in het algemeen, en ongeveer
de helft van de bursalen werd predikant.

Eindnoten:
1 Br. I, blz. 20*. Voor dit hoofdstuk werd tevens gebruik gemaakt van het manuscript van A.J.
Lamping over het Staten College en van gegevens uit het onderzoek van M. Zoeteman en R.
Sluijter.
2 Resoluties van de Staten van Holland, 1, 2 en 6 juni 1575.
3 Geurts, Voorgeschiedenis, 7-25.
4 Geciteerd bij Lamping, 21.
5 Rogge, Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert I, eveneens geciteerd bij
Lamping, 44-44a.
6 Orlers, Beschrijving der stad Leyden, 236.
7 Duker, Gisbertus Voetius, 40-41.
8 Br. II, 20.
9 Br. I, 357*.
10 Bosch, Petrus Bertius, 115.
11 Br. IV, 48.
12 Br. I, 357-358*.
13 Br. III, 270.
14 Br. I, 217*-229*.
15 Bosch, Petrus Bertius, 77.
16 Cijfers bij Lamping, 67.
17 Wijminga, Festus Hommius, 378-399.
18 Br. III, 109, 173*.
19 NNBW I, 538-539.
20 Br. I, 247*-248*.
21 Meer hierover in de eerlang te verschijnen dissertatie van R.J. van den Hoorn.
22 Zie, ook voor wat volgt: Posthumus Meyjes, Geschiedenis van het Waalse College.
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11 Aan de haren uit het moeras, 1587-1593
1586 was voor de universiteit geen gemakkelijk jaar. Een langs politieke en religieuze
lijnen verdeelde senaat, omvangrijk absenteïsme en spectaculaire ontslagen,
concurrentie van andere instellingen, moeilijkheden tussen universiteit en overheid,
tussen universiteit en kerk - het was wat veel, zeker voor een zo jonge instelling.
Was Leuven maar heroverd, hoorde men menigeen denken.
Stevige maatregelen waren vereist, en op 9 februari 1587 kwam de senaat met een
lijst met voorstellen. Voor ‘de senaat’ leze men overigens Lipsius. Want van Lipsius
gingen de grote vernieuwingsimpulsen van deze jaren uit. Dankzij zijn ideeën en
dankzij het feit dat hij die met behulp van zijn geestverwant Dousa uitgevoerd kon
krijgen, wist de universiteit zich aan de eigen haren uit het moeras te trekken.

Lipsius' ideeën
Al in een felicitatiebrief aan Buys bij zijn aantreden als curator - dat moet dus in
1581 geweest zijn, al bestaat over de datering van de brief onzekerheid - maakte
Lipsius gewag van zijn zorgen over de universiteit. Die betroffen het ‘college’ en de
‘filosofie’. Ten eerste drong hij er met klem bij Buys op aan dat er een college
opgericht zou worden. Eén huis, één hoofd, één gemeenschappelijke tafel, een
seminarie voor kerk en land. Men zou kunnen beginnen met een tafel voor behoeftige
studenten. Als in een gezin zouden ze er ontvangen worden, veertig, vijftig jongens.
Discipline zou er heersen, en soberheid. Alleen de maaltijden zouden
gemeenschappelijk zijn.
En dan de filosofie, ‘quam turpe!’, wat een schande. De koningin van de
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kunsten werd verwaarloosd. Uittreksels en samenvattingen heersten, in plaats van
Aristoteles werd Ramus geleerd, in plaats van Plato Melanchthon en waar waren
Plutarchus en Seneca? Niets minder dan de emancipatie van de filosofie bepleitte
Lipsius hier, niet langer een soort vervolg op de Latijnse school, maar een studie op
zich. En hij liet het niet bij die ene brief. Op 9 februari 1587, bij zijn derde rectoraat,
kwam hij er in vrijwel dezelfde termen op terug, onder bijvoeging van een opmerking
over de bibliotheek. Een halfjaar later, op 24 augustus, gaf hij zelfs een totale revisie
van de statuten.1
Wat Lipsius voor ogen stond, en wat voor een belangrijk deel ook uitgevoerd
werd, was een verbetering van het bestuur, een verbreding van het curriculum en een
intensivering van het onderwijs. Zo had hij kritiek op het functioneren van de senaat:
te groot voor kleine, te klein voor grote beslissingen. Het dagelijks bestuur moest
aan rector en assessoren komen, bij belangrijke zaken moesten ook de doctores weer
tot de senaat gerekend worden. Dat laatste bleef een dode letter, maar het dagelijks
bestuur werd wel autonomer en kreeg ook een kleine kas voor vereringen en
ad-hocbetalingen, bekend onder de term ‘verschotrekening van de rector’. Ook werd
bepaald dat de tijdrovende civiele zaken van de universitaire rechtbank voortaan
buiten rector en assessoren behandeld mochten worden. Ter bevordering van de
verhoudingen in de senaat werd ‘opt veranderen van den achtbaren heere Rector’
een maaltijd ingesteld ‘te beter onderlinge minne ende vrientschap’, later aangeduid
als rectorsmaaltijd.
Inhoudelijk ging Lipsius' belangstelling als gezegd vooral uit naar de filosofie.
Het aantal filosofen diende volgens hem te worden uitgebreid: hij wilde er één voor
ethica, politica en dialectica, één voor logica en één voor fysica. Het grote probleem
was echter dat er geen goede filosofen voorradig wasren. Jacobus Ramsaeus, benoemd
tot buitengewoon professor in 1588, was Lipsius' eerste poging om de filosofie uit
het slop te trekken. Hij was een vaardig dialecticus en keerde inderdaad terug tot
Aristoteles zelf. Maar hij stierf al in 1593.2
Ook achtte Lipsius, in verband met de falende vooropleiding, een afzonderlijke
hoogleraar voor retorica en poëtica nodig. Maar ook daar had men niet te kiezen.
Tenminste, Henricus Bredius, eveneens in 1588 benoemd, was voor een hoogleraar
in de redekunst wel een erg obscure man. Bij zijn aanstelling vroegen curatoren zich
af of hij niet beter in de Latijnse school, als opvolger van Stochius, op zijn plaats
zou zijn.3
Tegen deze achtergrond - en tegen die van het nieuwe Staten College - moet men
ook de inspanning van de universiteit zien voor een verbetering van dat onderwijs.
Op 4 oktober 1586 gaf de senaat op verzoek van de Leidse burgemeesters zijn advies
over de beste grammatica voor de Latijnse school. Zes jaar later bracht men daarover
wederom advies uit, nu met het voorstel die boeken op alle scholen in Holland in te
voeren en de uitgave ervan in handen van de universiteitsdrukker te leggen.4
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Nieuwe benoemingen
Naast de filosofie wenste Lipsius een grondiger opzet van de theologie, maar ook
de twee andere faculteiten zag hij niet over het hoofd. Zo wilde hij vier in plaats van
twee juristen. Curatoren zegden dat toe, twee voor de digesten, een derde voor de
codex en een vierde voor de instituten. Vrijwel meteen, op 24 augustus 1587, werd
Everhard Bronchorst benoemd. Samen met Van Beyma, Sosius en De Groot was de
faculteit dus eigenlijk bezet. Toch werd in 1590 nog een vijfde professor benoemd,
Gerard Tuning.
Bronchorst (1554-1627) was een uitstekende keus. Hij was afkomstig uit de elite
van Deventer, studeerde aan verschillende Duitse universiteiten - Keulen, Marburg,
Erfurt, Wittenberg - en promoveerde in de rechten te Bazel. In 1586 werd hij
burgemeester in zijn geboortestad. Het jaar erop al werd hij - zijn stad verraden,
Donellus ontslagen - hoogleraar rechten en hij zou het bijna veertig jaar blijven. Zijn
autobiografie (in Meursius' Athenae Batavae) en zijn dagboek doen Bronchorst
kennen niet als een held van de wetenschap, maar als een uiterst menselijke man,
die geldzorgen en gezondheidsproblemen bestreed met een gretige levenslust en een
goed glas.5
Tuningius (1566-1610) was een eenvoudige schipperszoon uit Leiden. Hij leerde
zichzelf, als waar is wat Heinsius over hem zegt, niet alleen rekenen en Frans, maar
ook Spaans en Italiaans. Na slechts een jaar Latijnse school en wat werkzaamheden
als klerk te Enkhuizen werd hij bij Snellius in de kost gedaan. Hij leerde daar in zes
maanden Latijn, waarna hij zich op Grieks en wiskunde wierp. In 1584 schreef hij
zich als student in. Na drie jaar van studie bij vooral Donellus promoveerde hij,
eenentwintig jaar oud. Weer drie jaar later, na kort advocaat bij het Hofvan Holland
geweest te zijn, en na proeflessen gegeven te hebben, werd hij tot buitengewoon
hoogleraar aangesteld. Hij moet met fenomenaal gemak gesproken hebben. Met
evenveel gemak verzuimde hij ook zijn lessen. Zijn katholicisme beleed hij in het
verborgene, zijn drankzucht in het openbaar.6
Voor de medicijnen vond Lipsius twee hoogleraren voldoende. Wel stelde hij voor
de anatomie op te nemen in het curriculum. Ook hier reageerden curatoren tamelijk
alert. Op 24 april 1587 hadden ze Bontius al meegedeeld dat hij vijftig gulden meer
per jaar zou krijgen als hij door zou gaan met zijn onverplichte lessen in anatomie
en kruidkunde. En op 9 februari 1589 benoemden ze Petrus Pavius op proef voor
diezelfde vakken.
Pieter Pauw (1564-1617) studeerde van 1581 tot 1584 medicijnen te Leiden. Maar
daar kon hij zijn hartstocht voor de anatomie niet kwijt. In Parijs, Rostock en Padua
lukte dat wel en met een doctorstitel en voor die tijd zeer geavanceerde anatomische
en botanische kennis keerde hij in 1588 naar Holland terug en vroeg Lipsius om een
baantje. Die wist de vierentwintigjarige jongeman op proef aangesteld te krijgen met
het grappige argument dat het aantal studenten in de medicijnen groter was dan te
Leuven in haar bloeitijd. Als curatoren gevraagd hadden hoeveel er toen in Leuven
waren, hadden ze
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Everhard Bronchorst, jurist en dagboekanier.

vernomen dat het om dertien studenten ging.7
Pauw was een harde werker en moet een hartstochtelijk mens geweest zijn. ‘Calidus
et siccus’ noemt Vorstius zijn temperament, warm en droog, driftig en melancholisch.
Begin 1593 werd hij ervan beschuldigd betrokken te zijn bij
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de moord op procureur Henric Hagenoy, maar behalve een kortdurend huisarrest
bracht het voorval hem geen verdere nadelen. Snel daarop trouwde hij met Maria
van Hout, de dochter van Jan.8
De benoeming van Pauw bracht het medisch onderwijs te Leiden in een
stroomversnelling: secties, onderwijs aan ziekbed en anatomisch theater - ze zouden
allemaal voortvloeien uit zijn aanstelling. In december 1589 al treffen we in het
archief onkostenbriefjes aan van Jacob Andriesz., de knecht van de anatomie, over
de kosten ‘gedaen tot de anathomie van het dode lichaem van Jannetgen Jorisdr. van
Deventer’: vervoer, lakens en kaarsen, kolen en zeep en een kist ‘daerinne het dode
lichaem tsamen gehouden ende eyntelick begraven es’.9
Van 21 tot 23 november 1591 deed Pauw waarschijnlijk zijn tweede sectie op een
mens, nu de geëxecuteerde Symon Halewijn Engelsman. Dat jaar ook reisde hij naar
Hoorn om een skelet op te halen en liet hij anatomische instrumenten maken. En zo
figureren in de rekeningen schapen, kalveren en honden of gedeelten daarvan om
sectie op te verrichten. Langdurige vorst was leuk, want dan kon er veel gesneden
worden, soms wel zestien dagen aaneen.

Nieuwe instellingen
Het bleef niet bij ad-hocsnijwerk. Nadat op 1 maart 1591 besloten was de
Faliebagijnkerk te verbouwen tot bibliotheek, werd later dat jaar het plan geopperd
om ‘achter inden huysde [...] te maecken locum anatomicum’. De anatomieplaats
die men in de apsis en de aansluitende travee van de kerk ging bouwen, zeven voet
boven de vloer, met daaronder een werkkamer, werd ruim negen bij negen meter en
bevatte een houten theater, vervaardigd van twaalf zware, stervorming uitwaaierende
‘noortse balken’, waarop zes ommegangen gelegd werden. Het geheel was
waarschijnlijk in de loop van 1595 voltooid.10
Er werden wel al eerder secties in de kerk verricht. Aanwijzing daarvoor is het
besluit van de senaat in oktober 1593 om een toegangsprijs ervoor vast te stellen ter
bestrijding van de kosten. Op verzoek van de medische hoogleraren verleenden de
Staten tevens octrooi om lichamen te verkrijgen van geëxecuteerde wetsovertreders.
Waarschijnlijk viel het lichaam van Hans van Antwerpen, dat van 26 tot 28 november
in de Faliebagijnkerk werd geseceerd, de eer te beurt onderwerp geweest te zijn van
de eerste theatrale sectie.11
Daarmee waren de ideeën met betrekking tot de medische studie niet uitgeput. Op
4 december 1591 besloten curatoren om de doctores en professoren in de medicijnen
‘te belasten mit de visitatien van de crancken ende ziecken in de gasthuysen ende
daertoe ooc hare auditores aen te leyden ende zulx in den medicynen ende t gebruyc
van dien t'haerer meerder vorderinge te doen ouffenen’. Het bleef naar alle
waarschijnlijkheid bij een besluit, want van uitvoering ervan wordt nergens melding
gemaakt. Maar het was een idee met toekomst.12
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En nog was de creativiteit niet op. Van een hortus medicus was al sprake in maart
1587, toen curatoren vernamen dat de lege plek achter het Academiegebouw waar
het klooster gestaan had, gebruikt zou worden voor de bouw van huizen. Terstond
verzochten zij burgemeesters dat stuk grond over te dragen aan de universiteit ‘omme
dezelve (daertoe die voor lange es gedestineert) te werden bequaem gemaeckt tot
eenen hoff, dienende tot leeringe van aller ghene, die in der medecijnen studeren’.
Dat zinnetje tussen haakjes sloeg wellicht op de inspectie van curatoren en
burgemeesters van het terrein op 26 april 1581. Toen kwam er niets van, maar zes
jaar later hechtte de stad haar goeddunken aan het plan, al zou het nog tot 1594 duren
voor het uitgevoerd werd. Tot die tijd werd de tuin van Lipsius, die hij in 1586 van
de stad gekregen had, het Katrijnenhof, gelegen aan het verlengde van de Doelensteeg,
als medische plantentuin gebruikt. Na zijn vertrek in 1591 kon de medische faculteit
er gebruik van blijven maken, al vond Pauw hem niet erg geschikt: te veel grote
bomen, die ofwel schaduw gaven, ofwel na regen nadruppelden.13
Meteen na de goedkeuring van de stad werd een zoektocht begonnen naar iemand
om de tuin in te richten. Op 12 augustus 1591 verzochten curatoren de befaamde arts
en verzamelaar Bernardus Paludanus van Enkhuizen naar Leiden over te komen. Hij
werd dan verondersteld zijn wereldberoemde verzameling naturalia mee te nemen.
Paludanus zegde wel toe, zond zelfs plattegronden van de hortus van Padua, die als
voorbeeld zouden kunnen dienen bij het ontwerp, maar uiteindelijk gebruikte hij zijn
vrouw om het te laten afweten. Eind 1591 liet men het oog vallen op de Delftse
apotheker Dirck Outgaertsz. Cluyt, de neef van Pieter van Foreest. Het probleem
met Cluyt was echter dat hij geen academische graad had. Ten slotte werd de aandacht
van curatoren op Carolus Clusius gevestigd. Hem werd op 12 augustus 1592 het
aanbod gedaan praefectus horti te worden. Op 15 november nam hij het aan.
Met Charles de l'Escluse (1526-1609) haalde de universiteit een van de meest
befaamde botanici van Europa binnen haar muren. Deze katholieke Zuid-Nederlander
studeerde rechten te Leuven, maar op zijn academische reis veranderde hij van geloof
en van specialisme: als protestant en als arts keerde hij naar zijn land terug en wierp
zich in de calvinistische woelingen en de beschrijvende plantkunde. In 1573 haalde
Maximiliaan II hem naar Wenen voor de aanleg van de keizerlijke geneeskruidentuin.
In 1577 raakte hij verward in hofintriges en werd ontslagen. Vele jaren van
rondzwerven en botaniseren volgden.
Clusius was hoffelijk van aard en was in het bezit van vele vrienden. Maar hij
prefereerde de eenzaamheid van natuur of studeervertrek boven sociaal verkeer of
maatschappelijk aanzien. Zijn faam als botanicus rust op de nauwkeurigheid van zijn
beschrijvingen en op zijn gevoel voor schoonheid. ‘Hij bezocht de vreemde gewesten
niet zooals vele anderen dit tegenwoordig doen,’ aldus herdacht Vorstius hem, ‘zoo
maar eventjes of zooals een hond het water van den Nijl likt, maar hij merkte
nauwkeurig ook zelfs het allergeringste op.’14Hunger, Charles de l'Escluse.
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Clusius kwam graag naar Leiden, maar hij had wel een probleem. Hij was al niet
jong meer en evenmin goed ter been, en net voor zijn komst brak hij ook nog een
heup. Hij zou zich voortaan alleen nog met behulp van krukken kunnen voortbewegen.
In verband daarmee kreeg hij, terwijl hij van gewoon college geven al vrijgesteld
was, ook nog een hortulanus toegewezen. Het werd de al genoemde Cluyt, die met
alle kruiden uit zijn Delftse tuin naar Leiden kwam. In het voorjaar van 1592 begon
men met het uitgraven van de fundamenten van het verwoeste nonnenklooster. In
het najaar van 1594 was de ‘cruydhof’, zestienhonderd vierkante meter groot, gereed.15
En ten slotte zou ook dat andere grote hulpmiddel ten dienste van het onderwijs,
de bibliotheek, in deze periode door aandringen van Lipsius een impuls krijgen. De
eerste keer dat er in verband met de universiteit sprake was van een bibliotheek, was
in de ‘capita’ van Feugeraeus cum suis. Met Feugeraeus kwam meteen het eerste
boek mee, de bekende Biblia Regia, de veeltalige bijbel die bij Plantijn te Antwerpen
was uitgegeven, een geschenk van Willem van Oranje aan zijn jonge universiteit.16
Van een universiteitsbibliotheek was vervolgens sprake toen de burgemeesters
van Leiden er door Louis Capel op gewezen werden ‘datter tot Middelburch in
Zeelandt een schoone librarie, uyter abdie aldaer gecomen zijnde, bewaert zoude
wesen, ende dat van gelijcken een binnen der Veere zoude wesen, die aldaer in
weynich achtinge zijn ende genouch leggen en vergaen’. In de overtuiging dat boeken
‘in onse nieuwe academie grote vrucht zouden connen doen voor den geenen, die
alsnoch van boucken niet en zijn voorsien ende geen middel en hebben omme voor
hem te coopen’ deden ze een poging om de boeken naar Leiden overgebracht te
krijgen.17
Die poging mislukte, en zo werd Janus Dousa in 1585 de eerste bibliothecaris van
een bibliotheek met in ieder geval één boek. Maar waarschijnlijk waren er nog een
paar, want op 26 april 1581 besloten curatoren de gewelfkamer van de Witte
Nonnenkerk te verbouwen, ‘omme de boucken van de universiteyt daer inne te
brengen en te bewaeren’. Pas zes jaar later, op 31 oktober 1587, zou die ruimte als
bibliotheek in gebruik genomen worden. In de tussentijd waren er boeken opgeslagen,
en wel, zoals Orlers in zijn stadsbeschrijving vermeldt, in ‘een zekere kamer in de
huysinghe der Universiteyt annex, de welcke nu bij D. Pieter Pauw bewoont wordt’.18
En dat kan kloppen, want het beschreven huis was van 1581 tot 1598 het huis van
de pedel.
Veel boeken zullen er niet geweest zijn. Het werkelijke begin van de bibliotheek
waren dan ook de boeken die de theologieprofesor Holmannus Secundus in 1586
aan de universiteit naliet. Dat, en het aandringen van Lipsius, was de aanleiding werk
te maken van de plek die in 1581 aangewezen was om tot bibliotheek ingericht te
worden, de gewelfkamer van het Academiegebouw. De eenzijdigheid van deze niet
zo omvangrijke, hoofdzakelijk theologische boekerij was wellicht ook de aanleiding
om op de valreep over te gaan tot de aankoop, voor 354 harde guldens, van
tweeënvijftig boeken van Vulcanius. En zo opende de bibliotheek haar deur op 31
oktober 1587, in een kleine ruimte van zo'n negen vierkante meter.
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Meer dan een paar honderd boeken zullen er niet gestaan hebben. Vanaf 1589 werd
in dezelfde kamer lesgegeven. De ruimte bleek eigenlijk ook te vochtig om als
bibliotheek te kunnen dienen. Op 1 maart 1591 werd besloten een nieuwe bibliotheek
te maken in de Faliebagijnkerk. Deze kerk, die sinds 1581 vooral bestemd was voor
de Franse en soms Engelse kerkdiensten, kreeg steeds meer academische functies.
De colleges van buitengewone professoren werden er gegeven, en ook de disputaties
van studenten vonden er plaats. Bovendien, zo zagen we, gaven De Bondt en Pauw
er hun snijlessen.
In november begonnen de werkzaamheden aan de bibliotheek. Metselaar Jacob
Dirx. den Dubbelaar maakte de grote scheidsmuur, die bibliotheek en anatomie
scheidde, timmerman Joris Andriesz. legde de bibliotheekvloer, leidekker Bruyn van
Couhorn vernieuwde het dak, timmerman Michiel Bruynen vervaardigde twaalf
zogeheten pulpita - boekenkasten met lessenaars voor de folianten - en klaar was
Kees. Sinds 11 juli 1593 was Janus Dousa filius de nieuwe bibliothecaris. Op 24 mei
1595 kon de nieuwe bibliotheek haar eerste bezoekers ontvangen.

Onderwijs
Nog waren Lipsius' voorstellen niet uitgeput. Hij had ook nagedacht over de vorm
van het onderwijs. Hij wenste opnieuw vastgesteld te zien op basis van welke boeken
college gegeven zou worden. Ook stelde hij voor een les- en vakantierooster op te
stellen en te publiceren. Zo wisten professoren waar ze zich aan te houden hadden,
en studenten wat ze te verwachten hadden.
Aan de ene kant werd het lesverzuim van professoren ermee bestreden. De pedel
kreeg de taak het verzuim van professoren bij te houden. Er kwam een uurwerk aan
de buitenkant van het Academiegebouw om het excuus dat de stadsklok bij verkeerde
wind moeilijk te horen was, uit te sluiten. Aan de andere kant was de series lectionum
bedoeld om te laten zien wat de Leidse universiteit zo al te bieden had. Gedrukte
exemplaren werden onder andere opgestuurd naar de Frankfurter Buchmesse.19
Ook inhoudelijk werd het onderwijs beter geregeld. Het disputeren, een traditioneel
onderdeel van het universitaire onderwijs, werd ingevoerd. Aanvankelijk gebeurde
dat incidenteel en op persoonlijke titel, maar in mei 1587 besloten curatoren dat er
voortaan in elke faculteit gedisputeerd moest worden. En het college geven moest
anders: dicteren, en dat was wat met name de professoren in de rechtenfaculteit
deden, was omslachtig en snellere behandeling en uitleg werd aanbevolen. Ten slotte
werd de gang van zaken bij de promotie beter geregeld. Om te voorkomen dat graden
ten onrechte verleend werden, werden geheime examens over de leerstofingesteld
en werden studieduur en levenswandel onderzocht.20
Resteert nog die eerste wens van Lipsius, die van een college. Toen hij zijn brief
schreef was daar nog vrijwel niets aan gedaan. Het paedagogium van
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Westerwolt werd min of meer aan zijn lot overgelaten en in 1588 werd Westerwolt
zelf ontslagen. Maar vanaf 1589 waren de vergaderingen van curatoren voor een
belangrijk deel aan het college gewijd. Het belangrijkste besluit daarbij was het
college in te richten als een seminarie voor predikanten, als een trekpleister dus voor
de theologische faculteit.
Drie jaar later, op 6 oktober 1592, werd het college geopend, ‘mit chierage ende
pracht’, maar zo dat de kerk er geen aanstoot aan zou nemen: geen ‘werkclock’, om
acht uur kerkdienst en om negen uur vanaf het stadhuis in cortège naar het
Academiegebouw, dat voor de gelegenheid met tapijten was behangen. Jan van Hout
hield een mooie rede in het Nederlands, en Cuchlinus in het Latijn, en na diens ‘dixi’
toog men ter ‘vrolijcke maeltijt’, die 288 gulden, zes stuivers en veertien penningen
kostte en waarna zeventien glazen gebroken waren en het nodige bestek verdwenen
was.
In verband met het college begonnen curatoren ook uit te zien naar een nieuwe
hoogleraar theologie. Dat was nodig, want Lucas Trelcatius stond er sinds 1592 in
zijn eentje voor. En men had geluk. Na veel aandringen en twee keer weigeren
verklaarde de befaamde Junius zich bereid voor het niet geringe salaris van
twaalfhonderd gulden te komen. Deze François du Jon (1545-1602) was een
godsgeschenk voor Leiden, een geleerd en gelouterd man, iemand die de vrede in
zijn vaandel voerde. ‘Vierdubbel edelman’ noemt een onderschrift bij een gravure
hem, ‘van afkomst, door verstandt, door wetenschap, door deucht’. Maar belangrijker
is wat het eind van het onderschrift zegt: ‘Gij hebt het valsch door 'twaar, den haat
door min bestreden. Het harde Pausdom wijkt voor 't zacht geweld der Reden.’21
Junius studeerde aanvankelijk rechten, maar in 1563 - het jaar dat zijn vader, die
hem van de studie theologie had willen afhouden, om zijn geloofvermoord werd ging hij theologie studeren. Na een loopbaan als predikant en professor in Duitsland
kwam hij in dienst van de Franse koning, uit wiens greep hij zich na een jaar bevrijdde
met behulp van Leiden. Daar werd hij in 1592, ten koste van Trelcatius, de ‘eerste’
theoloog. Zijn nederigheid was oprecht, zij het dat hij die zwaar bevochten had op
een niet geringe eigendunk, die hier en daar tussen de zelfbeheersing doorsijpelde.22

Verlies en winst
In 1591 kwam er een einde aan een van de creatiefste perioden uit de geschiedenis
van de Leidse universiteit. En al gaat het niet aan die creativiteit geheel op rekening
van Lipsius te schrijven, een brief als die van 24 augustus 1587 geeft wel het enorme
belang aan dat Lipsius, niet alleen als geleerde, maar ook als bestuurder, voor de
Leidse universiteit gehad heeft. Im grossen und ganzen kan gezegd worden dat niet
alleen het herstel van de universiteit, maar ook haar toekomstige bloei in deze brief
besloten lag. De senaat schiep zich een adequater bestuursorgaan en betere
omgangsvormen. De universiteit zette
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haar onderwijs opnieuw op en ging zich met de vooropleiding bemoeien. En ze riep
een aantal onderwijsinstellingen in het leven dat haar faam definitief zou vestigen.
Niet lang nadat Lipsius aldus Leiden van de ondergang gered had, verliet hij het
schip. Van 1586 af had hij al plannen gehad Leiden te verlaten. Hij schatte de politieke
situatie somber in en de ruzie rond Donellus en de Leicesterse troebelen hadden hem
wanhopig gemaakt. Leiden was hem een ‘kerker’ geworden en meer en meer trok
hij zich in zijn tuin terug. Zijn eerste poging om weg te komen, in 1586, liep uit op
een ziekteverlof. Maar een verwoestende polemiek met Coornhert en een toenemend
verlangen terug te keren in de schoot van de moederkerk deden hem in 1591 opnieuw
zijn biezen pakken, nu voorgoed.
Het verlies van Lipsius was een klap, voor zijn vrienden Van Hout en Dousa, maar
vooral voor de universiteit. ‘De universiteyt weten wy hoe cleyn ende ongesien was
ten tijden van u ancompst,’ schreven curatoren hem, ‘hoe ende doer wiens toedoen
ende beleyt die zedert gewassen, vermeerdert ende tot haer wezen gecomen zy,
daervan wy u naest God houden ende bekennen tvoornaemste steunsel, twelc, zo wy
benemen of tbenemen gedoogen, voorzien van nu haer val ende ondergang.’23 Zijn
vertrek was een ramp, zijn vervanging welhaast onmogelijk.
Het vinden van een opvolger van Lipsius kwam vrijwel geheel neer op Dousa. In
september 1591 ontving de curator uit Middelburg een brief van Dominicus Baudius,
een oud-student van de Leidse universiteit. Deze Baudius beweerde een oplossing
te hebben voor het grote probleem dat het vertrek van Lipsius, die hij tot zijn vrienden
rekende, voor de universiteit betekende. Hij stelde een andere goede vriend voor, de
grote geleerde Josephus Justus Scaliger. Hoewel Baudius die vriendschappen wat
overdreef, nam Dousa de brief uiterst serieus en hij zond meteen Gerard Tuning naar
Middelburg.
Op 28 september keerde hij met Baudius naar Leiden terug en het rapport dat de
beide heren uitbrachten, gaf curatoren aanleiding ‘eendrachtelyck’ Scaliger ‘ten
respect van zijn qualiteyt, geleertheyt ende vermaertheyt’ en voor een salaris van
twaalfhonderd gulden per jaar uit te nodigen professor te Leiden te worden. Baudius
en Tuning zouden in groot geheim naar Frankrijk afreizen om Scaliger de uitnodiging
persoonlijk ter hand te stellen. Hun doel was Preuilly, ten zuiden van Tours, waar
de vijftigjarige geleerde verbleef op het kasteel van zijn vriend Louis de Chasteigner
de la Rocheposay. Ze droegen tevens brieven van de Staten en van Maurits, die
gericht waren aan Hendrik IV met het verzoek zijn steun te geven aan de protestantse
zaak der Nederlanden en aan Scaligers komst naar Leiden.
Het werd een dolle reis. Op 10 oktober vertrokken ze. In Den Haag zette Baudius
het op kosten van de universiteit meteen op een potverteren en te Vlissingen ging
hij zo in eigen zaken op dat Tuning besloot in zijn eentje door te gaan. In Caen zouden
ze elkaar, zo verzekerde Baudius, weer treffen. Toen Tuning in Caen aankwam,
hoorde hij dat Baudius ziek lag in Zeeland. Zelf reisde
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hij door naar Rouen voor een ontmoeting met Hendrik IV.
Gemakkelijk was al dat reizen niet. Frankrijk was in een complete burgeroorlog
gewikkeld. Hendrik IV lag voor Rouen en Parma maakte zich op om de stad te
ontzetten. ‘Men ziet hier,’ schreef Tuning aan curatoren, ‘meestendeel ellende,
armoede ende verdriet met overgrote dierte van alles, dat men behoeftich is. Op alle
wegen ist vol angst en vreze van vermoort, geplondert, berooft ende gevangen te
werden. Ben derhalven genootzaect geweest te doen maecken slechte volcke clederen,
om daermede in schijn van een arm kerreman over lant te geraecken.’
Hendrik zegde zijn steun toe, maar veel fiducie had hij er niet in. ‘Je ne pense
point qu'il ira,’ moet hij gezegd hebben. Terug in Caen kwam Tuning zowaar Baudius
tegen, maar dat kostte hem alleen maar geld. Baudius piekerde er niet over dwars
door het gevaarlijke Frankrijk verder te gaan. Helemaal ongelijk had hij daar niet
aan, want de bode die Tuning geselecteerd had om de brieven te dragen en die hij
als boer niet verondersteld werd bij zich te hebben, werd door katholieke soldaten
uitgeschud en gevangengenomen.
Op 16 januari kwam Tuning bij Scaliger aan, stak zichzelf in mooie kleren en deed
mondeling het verzoek der universiteit. En Hendrik IV had gelijk, Scaliger dacht er
niet aan. Wel stelde hij het op prijs als de universiteit van zijn vader en van hemzelf
een portret zou laten vervaardigen. Zulks geschiedde, door de vaardige hand van
Hendrick Goltzius. Op 17 maart, na een moeilijke tocht ‘met grouwelycke
gevaerlycheit’, deed Tuning verslag.
Op 1 november 1592 deden curatoren wederom een poging om Scaliger te
vermurwen, en toen met betere argumenten. Ze verzochten hem alleen om zijn
aanwezigheid, zo nodig om eerst maar eens een kijkje te komen nemen, maar verder
werd er niets van hem verlangd. Tegelijk wisten ze niet alleen de Staten en Maurits
wederom tot aanbeveling te bewegen, maar ook De Thou, Duplessis-Mornay, ja zelfs
de Franse gezant De Buzanval. De brief van die laatste was bepaald verleidelijk. Hij
prees niet alleen de grote vrijheid van het land, maar zelfs het weer en de turfkachels
als dat eens mocht tegenvallen. Zijn beste argument was dat de beste drukkerij van
het land, die van Ravelingen, te Leiden was. ‘Tant de beaux labeurs que vous tenez
soubz la clef et en ténèbres pourront par ce moyen veoir la clairté.’ Louise de Coligny
schreef nog dat Scaliger haar zoon zou mogen lesgeven. Op 13 januari 1593 vertrok
de Antwerpenaar Hans Joostens, die te Tours een commissiehandel dreef, naar
Scaliger. Op 27 maart deelde Scaliger mee dat hij zou komen.
Vervolgens moest de reis geregeld worden. Een pistool voor Scaliger en een duur
paard om aan vijanden te kunnen ontsnappen, vervoer voor zijn boeken - er werd
voor gezorgd. Ook Hendrik IV leverde zijn medewerking en op 29 juni werd Scaliger
door een escorte van tweeëndertig ruiters en nog wat lakeien en knechten te Tours
afgezet. Op 10 juli vertrok het vandaar naar Dieppe en vervolgens naar Schiedam,
waar Scaliger op 19 augustus voet aan wal zette. De eenentwintigste was hij de gast
van de Staten, op 26 augustus kwam hij te Leiden aan, waar burgemeesters hem in
het logement De Clock aan de Breestraat een souper aanboden.
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De volgende dag werd besteed aan het zoeken van een huis. Aanvankelijk zou Scaliger
bij Ravelingen logeren, waar ook Vulcanius woonde. Maar zijn keus viel op een
groot huis wat verderop aan het Rapenburg (nu nummer 40-42), schuin tegenover
het Academiegebouw. Er moest, met kost en bewassing, dertienhonderd gulden huur
per jaar voor betaald worden. De Staten zouden ervoor opdraaien. Ook vulden zij
achthonderd gulden aan op het door de universiteit geboden salaris van twaalfhonderd
gulden. De reizen van Tuning en Joostens en andere onkosten incluis had de hele
onderneming ruim zevenduizend gulden gekost, de prijs van twee grote
Rapenburg-panden. En dat alles ‘om te horen zeggen’, zoals een katholiek
historiograaf gispte, ‘dat Scaliger thans in Leiden woonde’.24
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12 Arsenalen van wijsheid
De verzamelingen
In 1610 verschenen bij de Leidse uitgever Andreas Cloucq vier kopergravures met
afbeeldingen van universitaire instellingen. Ze waren gegraveerd door Willem
Swanenburgh naar tekeningen van Jan Cornelisz. van 't Woud. De bibliotheek van
de universiteit, het anatomisch theater, de schermschool of ingenieursopleiding, de
hortus botanicus, ze zijn er gedetailleerd, waarheidsgetrouw, trots op weergegeven.
Het belang van deze reeks prenten, hun invloed op de beeldvorming van de
universiteit, kan nauwelijks overschat worden. Ze werden talloze malen gekopieerd
en afgebeeld, verkleind weergegeven of meegebonden in vele boeken, waaronder
de stadsgeschiedenis van Orlers of het niet minder befaamde Athenae Batavae van
Meursius. Ze wezen de wereld erop dat er te Leiden niet alleen grote geleerden waren,
maar ook een aantal uiterst opmerkelijke instellingen. En dat men die moest gaan
zien!

De bibliotheek
Het werkelijke begin van de bibliotheek waren de boeken die de theologieprofessor
Holmannus Secundus in 1586 aan de universiteit naliet. Dat legaat bracht de
bibliotheek hoofdzakelijk protestantse ‘kerkvaders’ en bijbelcommentaren, die op
een enkel werk van Calvijn en Beza na vooral uit de gematigde lutherse of
zwingliaanse traditie stamden: Melanchthon, Chemnitz, Bullinger, Mollerus,
Camerarius. De werken van Vulcanius die tegelijk aangekocht werden, hadden meer
een encyclopedisch karakter, naast verzamelingen van klassieke bronnen zoals de
thesauri van de Griekse en Latijnse taal van Henri Étienne, en de volledige werken
van Plato, Plutarchus, Herodotus,
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Livius en Cicero, ook titels op het gebied van de geneeskunde (de Auctores rei
medicae Graeci et Latini eveneens van Henri Étienne, maar ook Galenus en Vesalius),
het recht, de natuurlijke historie en botanie (Gessner) en geografie (Mercator).
Met het weinige geld dat hem daarvoor ter beschikking stond, zette bibliothecaris
Dousa zich via aankoop, met name bij Ravelingen en Elzevier, tot een systematische
uitbreiding van de bibliotheek. Nu eens kocht hij een aantal juridische werken, dan
weer historische of filosofische. Tussen de opening van de bibliotheek in 1587 en
het verschijnen van de eerste gedrukte catalogus in 1595 verwierf de bibliotheek 261
werken in 369 banden. Het kostte de universiteit ongeveer achttienhonderd gulden,
niet meegerekend de 132 gulden bindkosten, die de boekblokken tot raadpleegbare
banden moesten maken.
Die eerste catalogus, de Nomenclator, de eerste gedrukte boekcatalogus van een
openbare bibliotheek ter wereld, werd op 24 mei 1595, bij de plechtige opening van
de bibliotheek in de Faliebagijnkerk, aan curatoren aangeboden. Hij was van de hand
van de plaatsvervangend bibliothecaris Bertius - de bibliothecaris, Janus Dousa
junior, was in het buitenland - en geeft nauwkeurig de omvang van de bibliotheek
aan: 338 (407 banden) in folio, 104 in kleinere formaten, samen 442 titels (ongeveer
525 banden).
De boeken, althans de foliodelen, stonden opgesteld naar middeleeuws gebruik in
zogenaamde plutei, open kasten met een lessenaar, dertien stuks, waarop de aan
koperen kettinkjes geketende boeken geraadpleegd konden worden. De kleinere
formaten zaten in drie gesloten kasten tegen de achterwand. De boeken stonden
gerangschikt naar vakgebied, theologen, juristen, medici, historici, filosofen,
mathematici en literatoren.
De catalogus volgde die indeling en was dus voor het gebruik van de bibliotheek
van weinig nut. Voor een beeld van de inrichting ervan is hij dat wel. De opstelling
van de boeken liet een duidelijke orde zien. Bij de theologische boeken kwamen
eerst de bijbels, vervolgens de commentaren in de volgorde van de bijbelboeken,
dan de kerkvaders en andere primaire auteurs en ten slotte de secundaire literatuur.
Bij filosofie bijvoorbeeld stonden alle commentaren op Aristoteles bij elkaar.
De Nomenclator was zeker ook bedoeld voor het bekendmaken van de bibliotheek
aan de buitenwereld en voor het opwekken tot het doen van schenkingen. De catalogus
maakte trouw melding van voorgaande schenkers en feit is dat vrijwel meteen na de
opening van de nieuwe bibliotheek de stad ertoe overging de boeken die ze van
Plantijn had gekregen aan de universiteit over te dragen. Het Hof van Holland schonk
een talmoed. Janus Dousa had geprobeerd de hele bibliotheek van het Hof - van het
bestaan waarvan de rechtbank zelf geheel onkundig was - voor de universiteit te
verwerven, maar dat ging niet door. Wel slaagde hij er in 1596 in om een deel van
de befaamde bibliotheek van de Vlaamse humanist Franciscus Nansius aan te kopen,
een kostbare verwerving van met name vijfenveertig Latijnse handschriften.
De Nomenclator bevatte ook een catalogus van alle boeken die tot op dat mo-
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De bibliotheek van de universiteit, 1610.

ment te Leiden hetzij door professoren hetzij door andere academieleden geschreven
dan wel uitgegeven waren. Ze werden ook in een aparte kast bewaard en vormden
zo een galerij van Leidse geleerden, de pendant van de later aan te leggen
portretverzameling en een eerste uiting van een collectief zelfbewustzijn.
Zo opende de eerste bibliotheca publica in de noordelijke Nederlanden haar deuren.
Publiek was ze overigens eerder in de zin van eigendom dan van toegankelijkheid.
Alleen curatoren en professoren, bestuurders van het Staten College en leden van de
stadsraad kregen de sleutel. Een paar maanden later werden ook sleutels overhandigd
aan het Hof van Holland, de Hoge Raad, de Rekenkamer en de Gecommitteerde
Raad.
In 1597, na de ontijdige dood van Dousa junior, werd Paulus Merula aangesteld
als de nieuwe bibliothecaris. Daar waren goede redenen voor. Merula was een
encyclopedisch geleerde, die een amalgaam aan humanistische voorkeuren - filologie,
geschiedenis, geografie, juristerij - in zijn werk incorporeerde. Hij had ook een
omvangrijk netwerk van relaties en correspondenten. Bovendien woonde hij in een
van de huisjes rond de Faliebagijnkerk.
De bibliotheek zou er wel bij varen. Ze kreeg zelfs officiële openingstijden - op
woensdag en zaterdag, van vier tot zes 's middags - en een custos in de persoon van
de schaftmeester van het Staten College, Franck Willemsz. van Dob-
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ben. Toch liep het ‘ius clavium’ uiteindelijk zo uit de hand - boeken verdwenen, de
bibliotheek verloederde - dat in 1605 besloten werd de deuren voor het publiek te
sluiten. En gesloten bleven ze, tot 1630 toe.
Door de inventiviteit van de nieuwe bibliothecaris groeide de collectie gestaag.
Merula liet bijvoorbeeld een bord maken met daarop de namen van degenen die de
bibliotheek een zeldzaam boek geschonken hadden. Het doel daarvan was ‘om alzoo
alle andere die op verscheyden tijden de Bibliotheque zullen comen visiteren,
stilzwijgende te vermanen en te porren tot het lofflick verstercken der voirzeyde
Bibliotheque met alzulcke boucken die anders om gheldt nyet wel en zin te becomen,
als de welcke ghescreven sijn met de handt ende diergelijcke’. Ook combineerde hij
een gedrukte lijst van dergelijke donateurs op zeer effectieve wijze met bedelbrieven
voor nieuwe boeken. Merula wist zo niet alleen veel geschenken los te krijgen, hij
wist ook steden bijvoorbeeld voor een bepaalde aanschaf te laten betalen.1
Bij zijn aankopen liet Merula ook de wens van de professoren meespelen. Op
verzoek van de theologische faculteit werd een nieuwe editie van de Bibliotheca
Patrum aangeschaft, voor de juridische faculteit kocht hij een tweede exemplaar van
het Jus Canonicum, dat aan een ketting geplaatst werd in het auditorium van de
faculteit. Maar naast de meer algemene stoffering van de bibliotheek en de
voorzieningen voor het onderwijs ging zijn belangstelling vooral uit naar de
zeldzaamheden van de bibliotheek. In 1607 gaf hij een aparte Catalogus rariorum
uit, de beschrijving van 142 Latijnse, Griekse en oosterse handschriften en boeken.
Samen met de zevenentwintig kaarten en globes liet hij deze plaatsen in het ‘cantoor’
van de bibliotheek.
In deze catalogus beschreef Merula niet alleen de befaamde verzameling van
Nansius, maar ook de fraaie collectie Griekse geannoteerde boeken die hij uit de
nalatenschap van de Nijmeegse humanist Gerard van Falckenburg verwierf. Ook
kocht hij een groot aantal klassieke handschriften en annotati uit de veiling van de
bibliotheek van de Noord-Nederlandse uitgever Hieronymus Commelinus. Bij de
veiling van de bibliotheek van Marnix van Sint-Aldegonde in 1599 wist hij zelfs
door onderhandse vooraankoop een groot aantal juridische werken die de bibliotheek
node miste, te verwerven. Op de veiling zelf kocht hij nog meer, en een jaar later
schonk de weduwe drukken die door Marnix geannoteerd waren. Later kwamen daar
door anderen op die auctie gekochte werken bij, zodat een belangrijk deel van de
bibliotheek van Marnix in de universiteitsbibliotheek terechtkwam.
Na de dood van Merula werd Daniël Heinsius, op voorspraak van Scaliger, diens
opvolger. Hij zou tot 1655 bibliothecaris zijn. Zijn opdracht was ‘de Bibliotheecque
te versorgen, de boecken te bewaren, de Bibliotheecque tegens regen ende wint te
verhoeden ende vorts alles dat een goet ende getrouw bibliothecaris schuldich is ende
behort te doen’. Hij kreeg de incidentele steun van pedel Matthias Elzevier. In 1630,
toen de bibliotheek weer opengesteld werd, werd er ook een custos aangesteld om
erop toe te zien dat de boeken niet beschadigd werden. Van 1635 tot 1654 was dat
Pieter de Vogel. De ‘openingstij-
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den’ waren wederom woensdag en zaterdag, van twee tot vier. Dat zou zo blijven
tot het begin van de negentiende eeuw.
Heinsius begon, zesentwintig jaar oud, met de panache van een echte
boekenliefhebber. In de rede die hij bij het aanvaarden van zijn opdracht uitsprak en
die hij in al zijn catalogi liet afdrukken, sprak hij de hoop uit dat de bibliotheek een
‘arsenaal van wijsheid’ zou zijn: ‘Want terwijl de verschillende vakken en
vaardigheden elk hun eigenaardigheden hebben, hebben ze één ding gemeen: namelijk
de bibliotheek, dat arsenaal van alle wijsheid’, ‘totius quasi sapientiae
armamentarium’.
Die wijsheid kreeg een specifiek humanistische invulling. Hoewel Heinsius oog
had voor de behoefte van het onderwijs - er werd een Latijnse bijbel voor de theologie,
een editie van Plato en Aristoteles voor de filosofie aangeschaft, werken die niet in
de bibliotheek terechtkwamen, maar voor het auditorium bestemd waren - waren
zijn aankopen toch vooral gericht op de letteren en het filologisch handwerk.
Aanvankelijk kocht hij zo veel boeken - zijn aankoopbudget was vierhonderd gulden
per jaar, maar soms bedroegen zijn uitgaven een klein professorensalaris - dat
curatoren hem onder curatele stelden. Hij kocht zelfs Franse boeken, die volgens
curatoren ‘noch tot eer noch tot profyt der bibliotheek strekten’.
Heinsius had dan ook een andere opvatting van dat profijt. Naar zijn overtuiging
lag dat in de ijver waarmee er met boeken en manuscripten gewerkt werd, de vondsten,
observaties, annotaties die op basis daarvan gedaan werden. En die activiteit vond
plaats binnen het geheel van de geleerde productie. Heinsius maakte geen onderscheid
meer tussen wat uit Leiden en wat van elders kwam. Hij legde dan ook geen lijst aan
met boeken van Leidse geleerden of van donaties om potentiële schenkers te
benaderen.
Toch kreeg de bibliotheek in zijn periode, in 1609, een van de belangrijkste
schenkingen uit haar geschiedenis, namelijk het enorme legaat klassieke en oosterse
handschriften van Scaliger. Van 1610 tot 1615 werd de collectie aangevuld met de
Griekse en Latijnse manuscripten van Vulcanius en in 1629 met de Arabische
manuscripten die Golius meebracht van zijn reizen. Ook al liep men de bibliotheken
van Erpenius en Golius zelf mis, in oosterse handschriften werd de bibliotheek
daarmee het ‘Mekka van de westerse arabisten’.
Vooral met het Scaliger-legaat - ‘tous mes livres étrangères, Hebraics, Syriens,
Arabics, Éthiopiens,’ luidde het testament - kreeg de bibliotheek wat wel een kritisch
apparaat op het gebruik ervan genoemd werd. 208 boeken en handschriften, vol
annotaties en commentaar, in een speciaal ontworpen kast geplaatst bij de ingang
van de bibliotheek. Op de deur van de kast was het wapen van Scaliger geschilderd,
en een opschrift dat het zijn schenking betrof. Op de kast stonden twee even eens
door hem geschonken globes. Erboven hing zijn portret. Een altaar was het, voor de
religie van de eruditie, een reliekhouder voor een kritische devotie.
Heinsius gaf drie catalogi uit van de gestaag groeiende bibliotheek, in 1612, 1623
en 1640. Van harte deed hij dat niet, curatoren moesten er stevig op aan-
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dringen. De eerste bevatte tevens de ‘Catalogus librorum quos bibliothecae Josephus
Scaliger legavit’, ingedeeld naar talen, Hebreeuws, Arabisch, Syrisch, Ethiopisch,
Russisch en Latijn. De twee andere catalogi waren cumulatieve supplementen. Het
waren louter hulpmiddelen om de jaarlijkse controle van het boekenbezit mogelijk
te maken, met uiterst summiere beschrijvingen. Nieuwverworven boeken werden
erin vermeld op de plaats waar de exemplaren zich in de kasten bevonden.
De groei van de bibliotheek valt er gemakkelijk uit af te lezen. Te volle plutei
werden onderaan voorzien van een tweede boekenplank, wat de bergruimte van de
bibliotheek verdubbelde, maar het bezwaar had dat de boeken niet aan de ketting
gelegd konden worden. De marges van Heinsius' eigen exemplaar van de catalogus
bevatten dan ook nogal eens het bericht ‘non est’ (het is er niet meer). Als alles
bewaard was, zou de bibliotheek in 1640 van 442 naar 3117 titels gegroeid zijn.
Heinsius vefloor door de tegenwerking van curatoren gaandeweg zijn belangstelling
voor de bibliotheek. De laatste vijftien jaar van zijn bibliothecarisschap gebeurde er
vrijwel niets en het wachten was op de nieuwe energie van Thysius, die Heinsius in
1653 als assistent toegevoegd werd en die hem in 1655 opvolgde.
Thysius nam zijn bijbaantje serieus. Snel na zijn aanstelling diende hij een voorstel
in om iedere boekdrukker in de provincie te verplichten een exemplaar van zijn
uitgaven aan de bibliotheek te schenken. Met de universiteitsdrukker bestond al een
dergelijke - overigens niet altijd even goed nageleefde - overeenkomst, en het is
mogelijk dat dat met Leidse drukkers in het algemeen het geval was, bijvoorbeeld
in ruil voor accijnsvrijdom, zoals aan Maire werd toegestaan.
Thysius was eigenlijk voor een belangrijker taak aangesteld. Op 8 november 1653
werden in de vergadering van curatoren tekeningen getoond van een nieuwe inrichting
van de bibliotheek. Ruim een halfjaar later was de uitvoering een feit. De plutei
waren vervangen door hoge open kasten. De kasten tegen de muren waren met gaas
beveiligd, de grote open middenkast was omgeven door een houten hek. Een bediende
pakte het gevraagde boek en voor raadpleging was een grote tafel aanwezig.2
Alleen de bibliothecaris (en professor Golius) en de bediende (vaak een Leidse
drukker) hadden een sleutel. Ook werd bepaald dat de bibliothecaris per jaar voor
driehonderd gulden aan nieuwe boeken mocht aanschaffen. Thysius deed dat prudent.
De opbrengst van de verkoop van de koperen kettingen zette hij om in boeken uit de
nalatenschap van erudieten als Hieronymus de Backere en Marcus Boxhorn. Ook
wist hij een groot aantal titels uit de nalatenschap van zowel Saumaise als Rivet te
bemachtigen.
In 1665 werd Thysius door Gronovius als bibliothecaris opgevolgd. Het was onder
diens beheer, zij het geheel zonder zijn persoonlijke inspanning, dat de bibliotheek
de rijkste collectie oosterse manuscripten uit haar geschiedenis verwierf, ‘de boucken
by d'heer Levinus Warnerus’, zoals de notulen van cu-
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ratoren op 10 april 1666 meldden, ‘in sijn leven resident van desen staedt aen de
Ottomannische Porta, aen d'Universiteyt alhier gelegateert’.3
Levinus Warner (1619-1665) was Leids student geweest en in 1648 werd hij
aangezocht om professor in het Hebreeuws te worden. Maar Warner wilde eerst een
reis naar Syrië maken en had daartoe van curatoren driehonderd gulden ontvangen.
Een betere investering was niet denkbaar. Want Warner, die als Nederlands
zaakgelastigde in Constantinopel bleef hangen, was een groot boekverzamelaar en
zijn hele verzameling vermaakte hij aan Leiden. Eind 1668 kwam de eerste lading,
‘drie cipetten ende twee houte kassen’, te Leiden aan.
Een eerste beschrijving ervan werd opgenomen in de catalogus van 1674 van de
man die Gronovius in 1672 opvolgde, Frederik Spanheim. Het waren in totaal bijna
tweeduizend teksten, waarvan ruim driekwart manuscripten, Arabische, Perzische,
Turkse. Vrijwel alle wetenschappelijke disciplines waren er met waardevolle, soms
unieke handschriften vertegenwoordigd, filosofie, wiskunde, astronomie, geneeskunde
en natuurlijke historie. Daarnaast bevatte de collectie een keur aan versies van de
koran en commentaren daarop. Als de collectie van Golius al met de zilvervloot
vergeleken kon worden, dan doorstaat die van Warner de vergelijking met de schat
van Ali Baba.4
Een wat soberder vergelijking van deze catalogus van Spanheim uit 1674 met de
Nomenclator laat de toename van het boekenbezit zien. In 1595 bezat de bibliotheek
338 titels over 407 folio's en 104 titels in de kleinere formaten. In folio: 103
theologische, achtentwintig juridische, negenentwintig medische en 178 ‘filosofische’.
In 1674 was de groep ‘theologici’ nog steeds het grootst, 482 (folio), 188 (kwarto)
en 170 (octavo). Aanvankelijk, tussen 1595 en 1612, bleef het karakter van de collectie
ongewijzigd. Een grote reeks bijbels - ook Hebreeuwse, ook de talmoed en ook de
eerste Nederlandstalige bijbel, die van Delft uit 1477 - vulde de eerste pluteus. Daarna
kwamen twee plutei met kerkvaders en middeleeuwse theologen als Anselmus,
Thomas, Gerson en Whitaker. Ook de werken van Calvijn en Luther bevonden zich
daar, samen met die van de invloedrijke jezuïet en neoscholasticus Suárez. Dat laatste
was minder vreemd dan de aanwezigheid van de Verklaringe van de Scheppenisse
van David Joris, die zijn ketterij zoveel gevaarlijker maakte door het gebruik van de
landstaal. De rest, twee plutei, bestond uit bijbelcommentaren.
De (contra)remonstrantse troebelen hadden weinig sporen nagelaten in de
bibliotheek. Gomarus beschuldigde Arminius ervan ‘twistighe ende papistische
boucken’ in Leiden geïntroduceerd te hebben. Hij doelde daarbij op Aquinas, Suárez
en Bellarminus. Maar Bertius kon aantonen dat die boeken al lang voor Arminius'
komst naar Leiden deel uitmaakten van de bibliotheek. En ze werden er niet uit
verwijderd.
Hoewel de theologische werken van Grotius ontbraken, werden wel de werken
van Vorstius aangeschaft. Ook kocht Thysius de Kerckelijcke Historie van
Uytenbogaert aan en zette die naast Triglands polemiek ertegen, de Kercke-
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lijcke Geschiedenissen. Een aantal remonstrantse geschriften werd blijkbaar, zoals
ook het geval was met de boeken over de paus of de rooms-katholieke Kerk die na
1612 aangeschaft werden, vooral gekocht om polemische redenen. Dat was zeker
ook het motief van Thysius bij zijn aanschaf uit de boekerij van Rivet van een aantal
sociniaanse werken.
Bovendien had het Staten College zijn eigen bibliotheek. In die collectie waren
niet alleen de Opera Omnia van Gomarus aanwezig, maar ook de Annotationes in
libros Evangeliorum van Grotius, een talmoed en werken van Bellarminus en Suárez.
En ten slotte kon men ervan uitgaan - en dat deed men naar alle waarschijnlijkheid
ook - dat een groot aantal bekende auteurs aanwezig was in de privé-bibliotheek van
professoren. Heinsius bijvoorbeeld bezat zelf verschillende theologische werken van
Grotius en Arminius.
Diezelfde overweging zal een rol gespeeld hebben bij een aantal opvallende lacunes
in het juridische gedeelte van de bibliotheek. Van twintig ‘juridici’ in 1595 was de
bibliotheek in 1674 gegroeid naar 229 foliodelen en vijfenzeventig in kleiner formaat.
Polemisch was wellicht de aanschaf van een aantal boeken over canoniek recht, zeker
was dat het motief bij de aankoop van Seldens Mare clausum. Grotius' Mare liberum,
waartegen het boek van Selden gericht was, was afwezig, evenals De Jure Belli ac
Pacis, maar wederom, de meeste juristen hadden die werken in hun eigen bibliotheek.
Grotius' Inleidinge tot de Hollandsche Rechtsgeleertheyd was weer wel aanwezig,
maar dat vindt zijn verklaring in de dominante rol die dat boek speelde in het
onderwijs. In verband daarmee moet ook Gronovius' laatste aankoop gezien worden,
het Placcaetboeck van de Hog., Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde
Nederlanden.
De bibliotheek bevatte in 1674 112 folio en vierentachtig kleinere formaten
‘medici’. De standaardwerken van Hippocrates en Galenus, Theophrastus en
Dioscurides, Plinius en Vesalius waren aanwezig. Daarnaast waren er twee andere
bibliotheken, in het anatomisch theater en, sinds 1604, in de hortus botanicus. Ook
van de nieuwere medische literatuur was het nodige aanwezig (Fernelius, Spigelius)
en wat er niet was - werken van Harvey bijvoorbeeld, maar ook van De Graaf, Nuck,
Ruysch - wordt wederom verklaard door de aanwezigheid ervan bij de professoren
thuis.
Dat de medici literatuur en demonstratie op elkaar afstemden, blijkt uit een brief
van Heurnius aan curatoren. Hij motiveerde daarin de aankoop van een aantal
anatomische werken met de opmerking dat de studenten ‘aller beroemder
Anatomicorum sententien ende verscheidenhait van opinien’ voorgelegd moesten
krijgen, ‘op dat si te ghelijck meede mogen sien, ende leeren welke boeken haer in
het studio Anatomico en medico aldernodichts sijn’.5
In 1674 bevatte de bibliotheek 123 folio en 109 kleinere formaten aan ‘philosophi’.
Ook hier het bekende beeld, de standaardwerken van de klassieke filosofen, meestal
Aristoteles of commentaren erop en niet of nauwelijks ‘eigen productie’ (geen
Jacchaeus, Burgersdijk, Heereboord) en weinig contemporaine auteurs (geen
Descartes, wel de Opera Omnia van Bacon en van Gassendi). De ‘mathematici’,
waaronder ook ressorteerde de sterrenkunde,
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mechanica, optica, telden zeventig folio en zesenvijftig kleinere banden. Onder hen
waren Copernicus, Tycho Brahe en Descartes, maar ook werken van Stevin, Van
Ceulen en de Practijcke des Landmetens van Sems en Dou. In 1669 verkreeg de
bibliotheek, via een veiling, werk van Kepler, Willebrord Snellius en Christiaan
Huygens.
Ten slotte waren er in folio 177 ‘literatores’ en 335 ‘historici’ en hun gezamenlijke
aantal kleinere formaten bedroeg 370. De eerste categorie bevatte vrijwel louter
Griekse en Latijnse klassieke auteurs en nagenoeg geen literatuur in de moderne
talen, geen Racine of Corneille, geen Molière of Cervantes, geen Shakespeare of
Milton, geen Vondel of Hooft. Alle de wercken van Cats waren er wel, maar die had
de curator zelf geschonken.
Er waren zelfs vrijwel geen Neolatijnse dichters aanwezig. Wel een groot aantal
vertaalde bijbels, een IJslandse, Finse, Boheemse bijbel en hulpmiddelen bij de studie
van met name het Hebreeuws. Wat er aan boeken in moderne talen was - pas sinds
1640 kende de bibliotheek een in Engeland uitgegeven Dictionarium quadrilingue.
Englich, Latinè, Graecè and Frensch - kwam hoofdzakelijk voor rekening van de
‘historici’, Froissart en Monstrelet, Guicciardini ook, en Bor en Van Meeteren. Maar
er waren ook veel reisbeschrijvingen.
Er was in bijna een eeuw een bibliotheek ontstaan met een duidelijke klemtoon
op de klassieken, theologie en geschiedenis. Het was een bibliotheek met twee grote
lacunes: wat in Leiden zelf geproduceerd werd, werd minder snel gekocht, en de
aanschaf van contemporaine werken in het algemeen werd afgewenteld op de
professoren zelf. Deze vooronderstelde het gebruik van de privé-bibliotheek bij
onderwijs en het gemeenschappelijk bezit bij geleerde productie. Het vooronderstelde
een gemeenschap die Leiden, boekverkopers en drukkers incluis, als één grote
bibliotheek beschouwde.
Ondanks de beperkte toegang en het academische karakter was de bibliotheek dan
ook niet ontoegankelijk. Zeker in het begin werden sleutels en boeken vrijelijk
uitgeleend. Scaliger roemde de bibliotheek niet voor niets als de ‘magna commoditas’,
de prachtige gelegenheid, waar studenten konden studeren. In ieder geval ‘zijn’
studenten, de kleine cercle van begaafde jonge lieden zoals Grotius, Heinsius,
Scriverius, zal de bibliotheek beschouwd hebben als een ‘seminar’ avant la lettre.
Eenmaal bibliothecaris was ook Heinsius zeer bereid een jonge generatie geleerden
- zijn eigen zoon Nicolaas Heinsius, de jonge J.F. Gronovius, Isaac Vossius - van
dienst te zijn. Ze waren vaak in de bibliotheek te vinden en konden ook boeken lenen.
Inhoudelijk had de verzameling het karakter van een geleerdenbibliotheek, met
meer algemene dan specialistische werken. Ze vormde eerder een geleerd ‘apparaat’
voor humanistische studie in het algemeen dan een vakbibliotheek voor specifieke
wetenschappen. Daarnaast was de bibliotheek een plek waar veel meer dan alleen
boeken te zien waren, een interessante omgeving evenzeer als een studieuze.
Bertius had er in zijn Nomenclator op aangedrongen dat ook landkaarten en
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globes, portretten van geleerde en beroemde mannen de bibliotheek zouden sieren.
En die kwamen er ook. In de catalogus van schenkingen die Merula bijhield, komt
zelfs een krokodil voor, maar het opvallendst was wellicht het befaamde aanzicht
van Constantinopel, in 1559 door Melchior Lorichs getekend en in 1598 door trésorier
Nicolaes van der Wiele aan de bibliotheek geschonken. Het was een tekening van
elfenhalve meter lang, die blijkens de prent die Woudanus in 1610 van de bibliotheek
maakte, inderdaad opgehangen is.
Op die prent zien we ook de portretten en wapenborden van Willem van Oranje
en Maurits, door Maurits in 1598 geschonken. In dat jaar kreeg de bibliotheek ook
de portretten van Erasmus en Raphelengius ten geschenke en werd dat van Janus
Secundus gekocht. Ook die zien we op de prent aan de muur hangen. Verder zijn er
vier globes afgebeeld, en de befaamde kast met daarin de manuscripten van Scaliger.
Maar ook de sfeer die de prent weergeeft, met niet alleen studerende, maar ook elkaar
begroetende of converserende burgerlieden en zelfs twee honden, conventioneel
beeld van de trouw, doet vermoeden dat de bibliotheek een vertrek voor vrienden
wilde zijn, een ruimte voor gedachtewisseling en werelds gesprek.
Na de verbouwing kreeg de bibliotheek een ander karakter. Het feit dat men niet
meer tussen de boeken door kon lopen en ze zelf uit de kast kon kantelen, maar met
een specifiek boek voor ogen, via derden of de catalogus op het bestaan ervan
gewezen, zich naar de custos begaf, moet, hoe gering het verschil aanvankelijk ook
geweest zal zijn, het gebruik van de bibliotheek beïnvloed hebben. Die custos moest
dan ook ‘een getrouw en bekwaem persoon’ zijn, ‘die de boeken van elke faculteit
kan discerneren en op hun plaetsen zetten en vreemde talen spreken’. Het werd een
zekere Wolter de Haes.
Thysius kondigde ook een gebruiksvoorschrift af, dat onder andere volkomen stilte
voorschreef: ‘In sacro Musarum templo cuncta silentio transiguntur.’ Voortaan was
de bibliotheek ‘minder tot een uyterlyk eclat’ geschikt, in de woorden van een
achttiende-eeuwse geschiedschrijver ervan. De bibliotheek was niet langer het
contubernium van een select gezelschap humanisten, het werd een arbeidsvertrek
‘ten algemeene nutte’.6

Het anatomisch theater
De ‘anatomie plaatze’ van de universiteit was een echt theater, ‘verdeelt in ses schuyns
opgaende Circulen ofte ronde ommegangen’, zoals Orlers schrijft, met in het midden
een draaibare tafel ‘waer op het lichaem, 't welck men anathomiseren sal, geleydt
werdt, met wit linnen ende met een swert laeckenkleedt ghedeckt wesende’.7
De gang van zaken bij een anatomie was van een grote plechtigheid. Ver van
tevoren was bekend dat er een sectie zou plaatsvinden. Er werd een tijd vastgesteld
en de lessen werden stilgelegd, zodat de hele senaat aanwezig kon zijn. Ook de rector
magnificus was aanwezig. Blakers met kaarsen werden neerge-
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Het anatomisch theater, 1610.

zet en de vloer werd bestrooid met welriekende kruiden. In de eerste cirkel rondom
de tafel zaten de professoren ‘ende eenige andere van State ende aensien’. In de twee
daaropvolgende, ‘de welcke met sloten affghesondert ende ghescheyden zijn’, stonden
de chirurgijns en de medische studenten. De overige staanplaatsen werden ingenomen
door studenten van andere faculteiten, ‘ofte andere, lust ende begheerte hebbende
om sulcx te aenschouwen ende te sien’.8
Het lijk was afgedekt, opdat het ‘niet oneerlyck bloot leit’. Begonnen werd met
de buik, de ingewanden, de lever, nieren, het verloop van cava vena en aorta. Het
hart werd eruit gehaald en opengesneden. Daarna werd de hersenpan opengezaagd
en de hersens geïnspecteerd. Aan armen en benen werden de spieren gedemonstreerd.
Intussen werd het kadaver door de famulus regelmatig afgesponsd en werd het linnen
verschoond. Aldus werd een sectie ‘met grooter aensienlickheydt uytgerecht ende
gedaen’.9
In de zomermaanden, als de temperatuur niet toestond secties te verrichten, werd
het theater opengesteld voor het publiek en werden skeletten en andere delen van de
verzameling zeldzaamheden opgesteld. In het verzamelen daarvan voor het theater
was vooral Otto Heurnius uiterst actief. Heurnius was het ook die in 1620 (met
supplementen in 1622 en 1628) een inventaris van de verzameling gaf.
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Een belangrijk deel van de verzameling werd ingenomen door anatomische preparaten,
instrumenten en boeken. De preparaten bestonden hoofdzakelijk uit skeletten, van
mens en dier, vogel en vis. Opvallende skeletten waren bijvoorbeeld ‘van een
volwassen vrou, ghenaempt Schoon Janneken, tot Leyden om haer fameuse dieften
gheworgt anno 1594’. Of ‘vier van mans, een ieder met een vaendel in de handt’,
‘ende sijn op de vaendels ghescreven diversche stightelike spreuken, int Latijn ende
neerlandts’. Er stond: ‘Pulvis & umbra sumus’, ‘Mors ultima linea rerum’, ‘Nascentes
morimur’, ‘Nosce te ipsum’ - waarschuwingen voor de nakende dood, oproepen tot
inkeer en zelfkennis.
Ze stonden opgesteld op de balustraden van het theater, waar ook de skeletten van
de dieren stonden, ‘een hart met vergulde hoornen ende poten’, een os en een wolf,
twee beren en twee meerkatten, een baviaan en een vraat, een vos en een wezel, ‘een
das, maer is seer geschent’, een otter en een konijn, een kikvors en een waterrat.
Verder waren er een arend, een zwaan, een ooievaar, een duif en ‘een meuwe, ofte
zee-koute’ en nog zo wat gevogelte.
Er waren losse beenderen van mensen, misvormingen meest, ‘tve dije schinkelen’
bijvoorbeeld, ‘seer monstrueus, knokkelig ende verdrait’. Er waren wonderlijke
nierstenen, zoals die van een jongedochter, ‘een scrikkeliken monstrueusen grooten
ghetackten steen van coleur als donker noteboomen houdt, wegende over sesthien
loot’, en, nog opvallender wellicht, ‘seven steenen, een ieder van de groote en figure
van een Walsche platte noote, asgrau van coleur wegende altemael even swaer’.
Deze had zoon Heurnius ‘uyt de Blase ghesneden’ van vader Johannes zelf ‘ende
sijn de voors. steenen met roode sijd ghenaiet op swart satijn ende vastghemaect op
een wage schotte lange paneel daer een lijst om is’.
Er hing ook ‘het heel ghedarmpte van een mensche’, aan de muur, ‘reikende vant
suyden tot het noorden, met de mage daer aen, maer is meest vergaen’. Er hingen
hele mensenhuiden, ‘vel van een man ghetout, op een grooten eiken raem
ghespannen’, zo ook van een vrouw en van een kindje, ‘oock op een klein eiken
raemken ghespannen’. Er hingen borden met opschriften met citaten uit de bijbel en
uit Seneca, en grote en kleine ‘taferelen’, schilderijen en prenten met zinnebeeldige
voorstellingen.
Aan de muur die de anatomie van de bibliotheek scheidde, hing een schouderblad
van een walvis die in 1600 bij Katwijk gestrand was. Ook een rib en negenentwintig
andere stukken van het beest, dat ook op een prent afgebeeld was, sierden de muur.
Aan het plafond hingen een kleine met hooi gevulde zeekoe, een ‘bruynvisken’, een
slang en een miereneter. En aan de muur een reeks van negen hertengeweien ‘met
vergulde tippen’ op houten plankjes en ‘bovenop een ieder hooft staet een blaker om
als men anatomiseert bi avont kaersen te stellen’.
Boven de trap die uitgespaard was in de muur met de bibliotheek en die toegang
verleende tot het theater, hing de instrumentenkast, met daarin niet alleen anatomie-,
maar ook veel heelkundige instrumenten, zoals trepaneerbo-
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ren, schroeven om de schedel vast te zetten, amputeerzagen en beitels, en brandijzers
met de bijbehorende afdekplaten. Er waren tangen ‘om bosklooten ende andere
dingen uyt de wonden te trecken’ en ‘een sulver instrument om in watersucht het
water door de navel af te tappen’.
Dat is opvallend, want de heelkunde was nog steeds het domein van de chirurgijns,
zoals het toedienen van laxeermiddelen een zaak was van de apothekers en zoals
bevallingen door vroedvrouwen gedaan werden. Toch treft men naast
anatomiseermessen en vlijmen (lancetten) ook klisteerspuiten aan, en verloskundige
instrumenten als een ‘speculum uteri’, een ‘pes gryphi om suygers uyt te trekken’
(een soort ijzeren tang om een kinderhoofd dat vastzat te omklemmen) en ‘een langen
krommen haeck boven aen vergult met een peerbomen hantvat om als de vrucht bi
stukken uyt 's moeders lichaem ghehaelt moet worden te ghebruyken’.
De instrumenten zullen vooral gebruikt zijn bij demonstraties of ter illustratie van
de medische theorie. Maar er was wellicht ook een andere reden voor hun
aanwezigheid. Een doorsneechirurgijn kon zich lang niet alle instrumentarium
veroorloven en leende vaak instrumenten van zijn gilde. Het Leidse gilde van
chirurgijnen kreeg pas in 1669 een eigen onderkomen en ging toen over tot het
aanschaffen van instrumenten. Het is niet ondenkbaar dat de verzameling van het
anatomisch theater een depotfunctie gehad heeft. De aanwezigheid van barbiersscharen
en ‘een instrument om den baert plat te fatsoenen’, en van een ‘montschroef’ doen
dat vermoeden.10
De boeken stonden opgesteld ‘in het eerste camerken’, zo'n drieëndertig stuks,
uitgaven van Hippocrates vooral, naar de invloed van Heurnius père, wiens
commentaren prominent aanwezig waren. Maar ook uitgaven van Galenus en Vesalius
waren er, al ontbrak de Fabrica. Wellicht in plaats daarvan stond er De partium
corporis humani structura et usu libri III van Felix Platter. Dit boek bevatte kopieën
van de torso's uit Vesalius' werk. Natuurlijk waren er ook anatomische platen
aanwezig, bijvoorbeeld twaalf spiermannen ‘in een lanck bordt’, waarschijnlijk ook
uit Vesalius. En verder de allegorische anatomieprenten van Lucas Kilian uit Johannes
Remmelins Catoptrum microcosmicum.
Er waren vivisectieboeken als dat van Julio Casserio, Pentaesthesion de quinque
sensibus liber, een boek over de zintuigen met hoofdzakelijk afbeeldingen van
dierlijke organen. Boeken over monsters en misgeboorten, zoals de Disputatio de
monstro van Riolanus of Caspar Bauhins De hermaphroditis. Ook een magisch werk
als dat van Joannis ab Indagine, Introductio apotelesmaticae in physiognomiam was
aanwezig, met vergelijkingen tussen de gezichten van mens en dier en beschouwingen
over astrologie en handlijnkunde.
Maar ook ‘de manuale operatien, met diversche figuren, int Fransosch bescreven
door Jaques Guillemean, ende int Nederlandts over gheset door Carolum Battum,
tot Dordrecht anno 1598’ was aanwezig. Dit werk werd voornamelijk gebruikt door
chirurgijns of scheepsartsen die geen Latijn kenden. Ook
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Fabricius Hildanus' De gangraena et sphacelo was een praktisch boek, waarin vooral
de techniek van het amputeren behandeld werd.11
Meer en meer kasten en kastjes ging het theater bevatten, deels gevuld met
naturalia, deels met artificialia. Noten, vruchten en zaden ‘uyt Indien’, voor een deel
beschreven door Clusius in zijn Exoticorum libri decem, egyptiaca, geschonken door
David de Wilhem (‘een Aegyptische Scallebyter ghesneden uyt carneol’). Deze De
Wilhem had in 1619 Egypte bezocht en daar had hij allerhande oudheden gekocht,
zoals ‘de groote mumie, antiquo ethnico ritu depicta’, die hij in 1621 aan het theater
schonk en die daar ‘in haer kustodie ofte dootkiste’ tentoongesteld stond, samen met
‘een vrouwen ende eens mans beeldt uyt Japan met de welke de guyglaers aldaer
spellekens spelen’.
Heurnius maakte van zijn dankbrief meteen een bedelbrief. ‘De Anatomie echter
riekt naar de aard der onderwereld,’ schreef hij, ‘nooit is zij verzadigd, zij is steeds
een hongerlijdster.’ Hij somde een reeks van rariteiten waarvan hij in het bezit wenst
te komen, en die informatie moesten bieden over het dagelijks leven, de flora en
fauna en de rituelen van het oude Egypte. Ook vroeg hij om ‘een bont Egyptisch
weefsel, waaruit wij zouden kunnen bestuderen, welke bij de oude Egyptenaren de
wijze was “de inslag in de Pharische weefsels te mengen”, zoals Lucanus zegt’.
En zijn wensen werden verhoord. De aanvulling van na 1622 bevat een grote
hoeveelheid egyptiaca, mummiedelen, mummiebelegsels, lijkbeeldjes. Ze lagen
zusterlijk naast andere rariteiten uit de vier windstreken, ‘een potken daer Chinees
bier in is smake ende kracht als straffe Spaenschen wijn’, ‘een rol wit ende een rol
root Chinees pampier’, ‘een Moschovische hembde en onderbroek’, ‘2 schaetsen
daermen in Noorwegen ende Finlandt van die sneu bergen mede glijt’, even zusterlijk
geflankeerd door droogpreparaten en dierskeletjes.
De collectie was daarmee een pendant van de bibliotheek. Naast de filologie was
het verzamelen van oudheden een middel om de klassieke oudheid te restaureren.
Evenals de klassieke literatuur gaf het theater een beschrijving van de volheid van
het bestaan. En zoals er van de klassieke auteurs een morele werking uitging, zo
beeldde de collectie van het theater de verscheidenheid van Gods handelen met de
mensen uit.
De verzameling van het theater, evenals die van de hortus botanicus, kende een
morele klemtoon. Als we de prent van Woudanus mogen geloven, werd het pièce de
résistance van het theatrum gevormd door twee skeletten (de een met spade, de ander
met appel) met daartussen een boom, waarin een slang gekronkeld was. Het paradijs
dus, met Adam en Eva, maar dan niet als tuin en symbool van het leven, maar
omgekeerd, als ‘anatomie moralisée’, als symbool van vergankelijkheid en dood.
De prentencollectie die het theater onder Heurnius verwierfillustreerde dit thema
van verschillende kanten. Er waren natuurlijk de ‘mirabilia’, een portret van Eva
Vliegen, een vrome vrouw die vele jaren leefde zonder te eten of te drinken en wier
lof gezongen werd door Philippus Sechtlenus in zijn Lapis Ly-
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dius, een boek dat in de bibliotheek van het theater aanwezig was. En er was de
bekende prent van twee haringen, in 1587 gevangen, met mysterieuze tekens in hun
huid. Daarvan was er één in ieder geval ontcijferd: ‘Vici malum’ (ik overwon het
kwaad).12
Er waren ook allegorieën op de ijdelheid van het leven, met ‘homo bulla’ in het
centrum, het bellenblazende kind, met scènes uit de bijbel (paradijs, schedelplaats)
en uitgemergelde lichamen of schedels, onder de titel ‘Quis evadet’ (wie ontkomt
eraan?). Die bijbelse voorstellingen kwamen terug in vier episoden uit het leven van
de profeten Ahia en Elia, waar zij de dood aanzeggen aan wie de geboden des Heren
overtreedt, of het eeuwige leven beloven aan wie ze houdt.
Dat laatste thema ligt ook in de voorstellingen uit de jeugd van Christus, de
aanbidding der koningen en de besnijdenis. Maar Christus verschijnt ook in zijn
lijden, afgebeeld op de Olijfberg, en, naar Michelangelo, als tronende over het laatste
Oordeel. In die dubbele betekenis van dood en verlossing treden ook de groten der
aarde voor het voetlicht. De Oranjes zijn er aanwezig, in verschillende personen,
Willem van Oranje, Maurits, Ernst-Casimir. De analogie is hier die tussen de
Republiek en het volk van Israël. Een prent van de doortocht door de Rode Zee, die
Israël uit het diensthuis uitleidde, maakt dat duidelijk.
Er waren afbeeldingen van Hendrik IV en Rudolf II, befaamde beschermheren van
de kunsten, christenstrijders ook, de een door zijn afkondiging van het Edict van
Nantes, de ander door zijn overwinning op de Turken. Hier is de Deugd afgebeeld,
de vroomheid van de vorst, zonder welke het staatsbestel in duigen zou vallen. Scipio
Africanus is er, in zijn titanengevecht met Hannibal, en Karel V, in een bijna zes
meter lange gravure van het cortège bij de kroning van de keizer te Bologna. De acht
Romeinen horen onder deze exemplarische figuren, onder wie Mucius Scaevola en
Marcus Curtius. En Hercules natuurlijk, eveneens door Goltzius gegraveerd.
Hoezeer anatomie en moraliteit samengingen, bewezen de anatomische prenten
van Kilian, die met hun opklapbare delen in klein bestek de menselijke anatomie
weergaven, maar tegelijk vol waren van symbolische voorstellingen, zoals een uit
de vlammen oprijzende vogel Feniks en het bloemetje herfsttijloos als zinnebeeld
van de tot leven gewekte mens. Hetzelfde is het geval met de vier ‘vallers’ van
Goltzius - Tantalus, Icarus, Phaeton en Ixion - bij wie vrijwel elke spier aanwijsbaar
aanwezig was, maar die tegelijk uitgebeeld werden om hun gierigheid, onmatigheid,
overmoed of eerzucht.
Een grote kaart van de wereld viel er te bewonderen, waarin de soldaat Christus
zich teweerstelt tegen de wereld, de dood, de duivel, de zonde en het vlees, met in
zijn aureool Romeinen 8:13: ‘Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven;
maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.’
Eenzelfde thema behandelde de befaamde Tabula cebetis, een allegorie op de
levenswandel van de mens, wiens heil gelegen is in het minachten van de aarde en
het vrezen van de hemel.
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De vier tijdperken van de wereld waren er, van goud, zilver, koper en ijzer, waarin
de wereld van een paradijselijke staat, via de landelijke arbeid en het zweet van de
nijverheid verwordt tot verkrachting, moord en bloedige oorlog. De vier
temperamenten met de sanguinicus, op zijn luit tokkelend in een door de zon
beschenen landschap, de cholericus een krijger met op de achtergrond een brandend
kasteel, de melancholicus een in gepeins verzonken Saturnus, de flegmaticus een
visser in de regen. De vier gedaanten ook van de arts, God en engel, mens en duivel,
naargelang de ziekte afnam en de rekening gepresenteerd werd.

De hortus botanicus
In zijn omgang door Leiden vergat Orlers niet te beschrijven hoe curatoren besloten
hadden om aan de westzijde van het Academiegebouw ‘tot bevordering van het
Studium Medicinae, 't geen niet weinig gelegen is aan de volkomen kennisse van de
kruiden, bloemen, saaden, wortelen enz.’ ‘een zeer heerlijken schoonen grooten Hof
of Tuin’ te laten aanleggen. Het zou een tuin zijn met medicinale en andere planten,
van grote verscheidenheid en velerlei herkomst, ‘zulks,’ jubelt Orlers, ‘zy met den
andere een zeer groot getal uitmaken, en veel meer als men in eenigen Hofhier omtrent
zoude vinden, die in de groeizame Lente en vruchtgevende Zomer dezen Hof zodanige
versieren en aangenaam maken, dat het schynt, dat de Godinne Flora alhier haar
residentie en wooning houd, en met den reuk en het gezicht van zo veel Bloemen en
Kruiden de oogen en neusen van alle Bloem-liefhebbers verlustigt en verzadigt’.13
De hortus was ruim veertienhonderd vierkante meter groot, ommuurd en voorzien
van een ‘galerije of loodse’, een schuurtje om 's winters de niet-winterharde planten
op te bergen en met behulp van een kachel in leven te houden. Dat was, met tropische
planten als aloë, bamboe, suikerriet en schijfcactus, geen luxe. In totaal omvatte de
tuin veertienhonderd bedjes (pulvilli), verdeeld over zestig perken (areae), die
wederom in vier delen (quadrae) verdeeld waren, een geometrische pracht die in de
eerste, door Cluyt opgestelde Index Stirpium 1060 planten toonde.
Duidelijk was dat Cluyt de praktische uitvoering gedragen had. Van hem zijn alle
rekeningen voor de turf om de kachel in de schuur te branden, voor het papier en het
stijfsel om de ramen tegen de winterkou te bekleden, voor de vele tonnen ‘rinne’
(run, afgewerkte eikenschors) om de paden van de tuin te bedekken. De vraag is wie
ze goedkeurde.
Want het was Pauw, sinds 1589 ook buitengewoon professor in de botanie, die in
augustus 1592 ‘de voorzorge van den hof der medicynen’ opgedragen kreeg, iets
wat nogal streed met de aanstelling van Clusius een halfjaar eerder. En tussen de
twee heren bestonden meer misverstanden dan goede bedoelingen konden verklaren.
Clusius vond Pauw ‘een arrogant man, die anderen in
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De hortus botanicus, 1610.

vergelijking met zichzelf gering acht en van nature ook zeer jaloers is’.14
Dat was niet slecht getypeerd. Wat niet wegneemt dat Pauw een groot organisator
was. Waar Clusius de bloei van de hortus bewerkte, organiseerde Pauw de groei
ervan. Na de dood van Cluyt in 1598 kreeg Pauw ook officieel de leiding van de
hortus. Hij kreeg daarbij ook een ambtswoning, de woning van de eerste pedel, direct
grenzend aan het Academiegebouw in de Nonnensteeg, die tot aan het eind van de
negentiende eeuw de ambtswoning van de professor botanices was.15
Een jaar later al kreeg hij van curatoren gedaan dat het schuurtje voor de uitheemse
planten vervangen mocht worden door een echte galerij, het zogenaamde ambulacrum.
In 1599 was het gereed, een creatie van meestertimmerman Jan Ottensz. van Zeyst,
een gebouw uit baksteen van één verdieping hoog en 41,5 meter lang, over de hele
zuidzijde van de hortus. Het exterieur met zijn dakkapellen en zuiltjes tussen de
vensters, was echt Hollandse Renaissance, zij het in eenvoudige uitvoering. Boven
de ingang zat een fraai frontispice met Latijnse inscriptie over het gebruik van de
hortus. Men mocht wel kijken en ruiken, maar geen takken afrukken of bollen
uitgraven.
Pauw wierp zijn netten echter wijder. In 1599 moet hij samen met Clusius - de
wederzijdse antipathie belette dat blijkbaar niet - het plan bedacht hebben om via
curatoren de Oost-Indische Compagnie te verzoeken haar medewerking te verlenen.
Graag zou men zien dat de Leidse hortus met haar hulp

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

197
‘mit eenighe Indiaensche Cruyden, zaeden, blommen, gommen, wortelen ende
dyergelycke, de mineraelplaetze mit eenige speceryen, drogeryen ende minerael
dingen vuyt Indien comende zoude mogen vercyrdtworden’. In 1601 stelde Clusius
zelfs een precieze memorie daartoe op. ‘Dat zij mede brenghen tusschen pampier
geleyt tacxkens met haer blaederen ende vruchten ende bloemen waert mogelijck
van: muscaten nooten beyde soorte mannekens ende wijfkens, swartpeper, witte
peper, lange peper betle, cubeben, mangas, mangostoncs, ende diergelijcke boonen
van eene soorte cattoen dat bij Bantam wast met tacxkens ende bladeren ende te
vraegen hoedat sij daer noemen.’16
Al snel kreeg het ambulacrum niet zozeer het karakter van oranjerie, als wel van
lesruimte en rariteitenkabinet. Dat blijkt ook uit de beschrijving van het interieur
door Orlers. ‘Van binnen is dese wandel-plaetse verciert ende behanghen met vele
verscheyden Caerten ende Landtafelen, desgelijcken met eenige vreemde gedierten
ende ghewassen, de welcke uyt beyde de Indien ende andere plaetsen alhier gebracht
zijn.’ Toen de hortus in 1608 het erf van een naburig huis erbij kreeg, een terrein aan
de noordoostzijde ter grootte van vierhonderd vierkante meter, greep Pauw dan ook
de gelegenheid aan daar een soort oranjerie te laten bouwen, in hout met een
onderbouwvan steen, ongeveer tweeëntwintig meter lang, ‘met seventhien glasen
vensteren toe gheslooten’, volgens Orlers.
Daarmee was de universiteit een instelling rijk waarin geprobeerd werd naturalia
en artificialia in een zinvol verband te tonen en de drie rijken der natuur - gesteenten,
planten en dieren - te combineren met kledingstukken en gebruiksvoorwerpen uit
andere culturen. Dat was ook het oogmerk van curatoren met de eerste hortus. Daarom
vroegen ze Paludanus te komen ‘met alle zijne 'tsamen vergaerde seltsaemheden, zo
van cruyden, vruchten, spruytsels, gedierten, schepselen, mineralen, aerden, veninen,
gesteenten, marmeren, coralen et cetera ende andere die hy heeft’. Om aldus een
instelling te scheppen ‘ten meesten eere van de universiteyt, dienste van tstudium
der medicynen ende der liefhebberen vandien’.17
Het opvallendste aan de eerste universitaire plantentuin is het feit dat het niet
zozeer een hortus medicus was, als wel een echte hortus botanicus. Slechts een derde
van de planten was medicinaal van karakter. Een groot deel van de niet-medicinale
planten was exotisch van herkomst (Centraal-Europa, het Midden-Oosten), zoals de
gouden regen, tulp, narcis, hyacint en wilde kastanje. Maar ook van verder weg,
zoals de genoemde tropische planten of de uit Amerika afkomstige aardappel en
tomaat.
Een ander kenmerk is de aanplant volgens min of meer morfologische
overeenkomst. Verschillende groepen van bolgewassen stonden bij elkaar, er waren
aparte areae voor rozen, voor scherm- en lipbloemigen, vooririssen. Open plekken
waren ingeruimd tussen twee verschillende groepen planten. Er was ook sprake van
soorten: ‘Area prima habet Genera: Anemonarum; secunda: Iridum bulbosarum;
tertia: Ornithogalorum, Crocorum, Colchicorum [...].’18
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Niet alleen met betrekking tot de planten was de hortus encyclopedisch van aanleg.
De eerste inventaris, nog door Pauw vervaardigd, opent met een getande Indische
vleermuis (‘Vespertilio Indicus dentatus’) en vermeldt een groot aantal dierlijke en
plantaardige resten, waarvan bij sommige het uitzonderlijke gebruik wordt genoemd
(‘Penis walrus, cuius pulvis commendatur ad calculum rerum’, de staart van een
walrus dus, waarvan de as gebruikt werd bij het maken van berekeningen), maar ook
‘twee Indiaensche hanghende koordebeddens’, ‘een Indiaens inktkokerken’, ‘twe
Indiaensche almenacken, de een van hout, ende d'ander van been’, ‘verscheijden
Chinees papier, gehele witte bladen, ende ook beschreven bladen’, ‘een wintsack
om opt water te drijven, twee noortsche schuijten, een Indiaensch werpnet’. Een van
de grootste attracties bleven echter de twee bamboestokken van bijna negen meter
lang met een omtrek, aan de basis, van veertig centimeter.19
De oranjerie werd in 1642 verlengd over de hele breedte van de hortus,
zevenendertig meter lang, de rest van het dak in tongewelf ‘om daerin de hoge planten
of boomkens recht op, sonder krencken of kreucken te kunnen stellen’. Dat vond
plaats tijdens het directoraat van Adolph Vorstius, die zijn vader, die van 1617 tot
1624 directeur was, opvolgde. Hij beheerde de tuin van 1625 tot 1663. Zijn catalogi
van 1628 en 1633 vermelden een groot aantal nieuwe planten uit Canada en Virginia.
De uitgave van 1633 was de eerste gedrukte catalogus. Op dat moment bevatte de
hortus 1107 soorten, terwijl ook 289 soorten opgesomd werden die in de omgeving
van Leiden in het wild groeiden. De volgende drukken van deze catalogus geven de
groei aan van de tuin: van 1598 soorten in 1642 tot 1821 in 1668.
Onder Adolph Vorstius onderging ook de verzameling van zeldzaamheden voor
de hortus grote wijzigingen, niet zozeer in getal, als wel in samenstelling. Kende de
catalogus van Pauw tweeëntachtig nummers, die van Vorstius uit 1659 telde er 110,
waarvan er slechts drieëntwintig uit de eerste lijst terugkeren. Opvallend is vooral
de toename van de wonderbaarlijkheden, zoals ‘een Veer van een Vogel Phenix, de
Huyt van een Meerminne’ of een ‘poot van een Vogel-Grijph’. Ook het portret van
‘Een Pruysser-Boer, die een mes inslickte, dat hem uytgesneden, en weder genesen
is’ sierde de wanden van het ambulacrum en in de kastjes lag ‘Papieren-gelt in 't
Leyts Beleg geslagen’.20

De ingenieursschool
De vier prenten van Van 't Woud vormden eenzelfde eenheid als de vier sappen, de
vier temperamenten of wat al niet in viertakt optrad. Ze vormden de zinnebeeldige
eenheid van het leven en de dood, van de woorden en de dingen, van wat natuurlijk
en kunstmatig was. Ook de schermschool, de vierde prent in de reeks, gaf op pregnante
wijze het thema van dood en leven, cultuur en natuur, beheersing en geweld,
beschaving en strijd weer.
In de jaren tachtig van de zestiende eeuw moet er al een schermschool in het
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voormalige Barbaraklooster gevestigd geweest zijn. In 1594 kreeg Ludolph van
Ceulen toestemming een schermschool te houden in de Faliebagijnkerk, die daarmee
tot een werkelijk multifunctioneel gebouwwerd. Op de prentis te zien hoe de studenten
niet alleen in de schermsport vertrouwd werden gemaakt, maar ook in de verdere
wapenhandel. Ook wordt duidelijk gemaakt waarom het de rekenmeester was die
schermles gaf. Met behulp van meetkundige figuren op de vloer werden de juiste
posities bij het schermen ingenomen en werd de juiste houding aangeleerd.21
Hoe lang de schermschool daar gezeten heeft, is niet bekend. In elk geval barstte
in 1644 de Engelse gemeente uit het kleine kapelletje van het Jerusalemshofje en die
kreeg in dat jaar het gedeelte van de Bagijnkerk ‘'twelck tot de Schermschool voor
dezen is gebruyckt geweest,’ aldus Van Mieris22, ‘en nu ledich staet’.
Toch is met de schermschool de symbolische inhoud van de prent niet uitgeput.
In 1600 kreeg de schermmeester samen met een andere wiskundige de opdracht tot
het geven van colleges in de landstaal ter opleiding van ingenieurs. Het is ook als
zinnebeeld van deze instelling, de opleiding van mensen in de kunst van de oorlog
ter bevestiging van de vrede, de training van lieden in de wiskunde ter beheersing
van de natuur, dat de prent zijn meerwaarde kreeg.

De schermschool van de universiteit, 1610.
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Met die opdracht kreeg de Leidse universiteit een volslagen nieuwe instelling binnen
haar muren, een novum niet alleen voor de Nederlanden, maar voor heel Europa. De
instelling zou de naam van Nederduytsche Mathematique dragen en was in feite
bedacht door niemand minder dan Maurits zelf. Hij kwam met het idee, hij beval
Ludolph van Ceulen en Symon Fransz. van Merwen als docenten aan, hij liet Simon
Stevin een instructie opstellen. De prins had bij de vele belegeringen van steden in
de voorafgaande jaren het belang geconstateerd van militaire ingenieurs. De schaarste
aan dergelijke lieden maakte in zijn ogen een goede opleiding van vestingbouwers
noodzakelijk.23
Als te onderwijzen vakken noemde Stevin, zonder van een vooropleiding te
gewagen, de reken- en landmeetkunde, maar ‘alleenlyck van elck soe veel als totte
dadelyck gemeene ingenieurschap nodich is’. De rekenkunde diende zich te beperken
tot ‘die vyer specien’, dat wil zeggen optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en
delen, worteltrekken met gehele getallen en met breuken, tiendelige breuken en
vierkantsvergelijkingen. Het landmeten kon zich beperken tot het berekenen van
terreinen en het tekenen van kaarten.
Ook praktijklessen in het veld maakten onderdeel uit van het programma. Zo
kenden ook de fortificatielessen een theoretisch en een praktisch deel, namelijk het
tekenen van vestingplannen en het werken met schaalmodellen van hout of klei van
bolwerken en schansen. De echte praktijkervaring kwam natuurlijk in de zomer, in
het leger te velde. De lessen zouden in het Nederlands gegeven worden, de studenten
moesten zweren met de verworven kennis nooit de vijand te zullen bevoordelen.
De eerste professoren waren goed gekozen. Ludolph van Ceulen (1540-1610) was
een in zijn tijd befaamd reken- en schermmeester, die in 1596 zijn bekendste boek,
Van den Cirkel, zou publiceren. In dit werk benaderde hij het getal pi tot in twintig
decimalen en gaf hij een beschrijving van de regelmatige veelhoeken in een cirkel.
Een ander deel van het boek bestond uit ‘Tafelen voor de Landtmeeters’. Ook de
stad en de Staten wisten zijn diensten te waarderen. In 1598 werd hij gevraagd voor
een commissie (samen met onder anderen Snellius en Scaliger) die een methode voor
de lengtebepaling op zee moest controleren. Een jaar later vroeg de stad hem met
Van Merwen en Dou een belastingtabel op te stellen.
De man met wie hij de Nederduytsche Mathematique zou doceren, Symon Fransz.
van Merwen (1548-1610), was meer de practicus. Al in 1575 was hij belast met het
uitmeten van de rechtskring van achthonderd roeden om de stad Leiden. Hij had vele
functies in de stad, zelfs die van schepen en burgemeester, maar was toch vooral
landmeter en inventieveling, die voor de stad fortificaties uitvoerde, maar ook een
octrooi verwierf op pomp- en watermolens en schepraderen. Hij was ook ‘trésorier
extra-ordinaris’ van de stad geweest en had in die hoedanigheid bijna tienduizend
gulden achterovergedrukt. Het kwam overigens uit, maar de professor kon een regeling
met de stad treffen.24
Al een halfjaar na de instelling van de school, die in de Faliebagijnkerk een ruimte
ter beschikking gekregen had en die zich in de geringschatting van de
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overige professoren mochtverheugen - bij een oratie werd schamper gelachen om
het gebruik van het Nederlands - vroegen de beide professoren aan curatoren wat
voor getuigschrift ze de studenten konden verlenen. Daarmee begon een
competentiestrijd tussen curatoren en burgemeesters en de senaat over wie het recht
van de toekenning van bullen toekwam. Uiteindelijk werd die beslecht met een
compromis waarbij de leiding kwam te liggen bij de Gecommitteerde Raden van het
Zuiderkwartier. Het diploma zou het kleinzegel van de Staten van Holland krijgen
en geregistreerd staan zowel bij de Gecommitteerde Raden als in de Memorialen van
het Hof van Holland.25
Omdat deze registratie pas later bruikbaar is voor een inschatting van het aantal
alumni van de school, is het beste document om iets van het effect van het onderwijs
van de eerste professoren vast te stellen een verzoekschrift van tweeëndertig studenten
voor het verwerven van de vrijdommen van de gewone studenten, dat waarschijnlijk
rond 1610 is ingediend. Dat document geeft ten eerste een veel gedetailleerder inzicht
in het lesrooster. Het onderdeel ‘fortificatie’ bijvoorbeeld vereiste inzicht in ‘wat
bolwerck met zijn voorpunt, keelpunt, hooftlinie, keellinie, facen en epaulen sijn.
Wat wal borstweer, banc is. Wat strijchouck en strijklinie is. Wat gracht, contrescarp
en faulcebray is. Item hoe een dijck, wal en bolwerck gemeten ende sijn inhoudt in
schachten gevonden wert.’
Maar belangrijker misschien is het feit dat de meeste ondertekenaars ook hun
beroep opgeven. Onder hen zijn landmeters, steenhouwers, timmermansgezellen,
één metselaar, één schoolmeester en vijf studenten. Vijftig jaar later bezocht De
Parival de lessen. Ook hij zag er ‘Metselaers, Timmer-luyden, en diergelijcke meer,
die haer dan met hoopen in die tijdt hier vinden, sonder mantels, maer met hare
stocken en schootsvellen versien, dat dan seer kluchtigh om sien is. Den professor,
die duytsche lessen voor haer doet, evenwel in sijnen gewoonlijcken aensienlijcken
Professors-Tabbaert, ofte Rock (soo wel als alle andere de latijnsche Professoren de
hare doen) is den Hoogh-geleerden en Wijdt-vermaerden D. Franciscus van
Schooten.’26
In 1610 stierven de beide eerste professoren van de ingenieursschool en in de
zomer van het jaar erop werd Frans van Schooten, een leerling van zijn beide
voorgangers en iemand die in de jaren 1606-1608 ondermeester was geweest in de
‘privaate schoole’ van Van Ceulen, de vergunning gegeven om de lessen waar te
nemen. In 1615 werd hij officieel tot hun opvolger benoemd, op een salaris van 350
gulden per jaar. Hij zou tot zijn dood in 1645 het vak onderwijzen en gezien het feit
dat hij regelmatig in de zomermaanden bij het leger vertoefde, verzorgde hij ook de
praktische oefening. Bij zijn theoretisch onderwijs gebruikte hij waarschijnlijk het
boek van Samuel Marolois, Fortification ou architecture militaire tant offensif que
défensif, waarvan een van de latere edities door Van Schooten werd verbeterd en
aangevuld.27
Maar de beste illustratie van zijn onderwijs is het manuscript ‘Uitgewerkte
voorstellen uit de theoretische en toegepaste meetkunde’, dat omstreeks 1622 moet
zijn ontstaan en dat in 225 folia en een macht aan tekeningen een nauw-
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keurig beeld geeft van de leerstof die hij behandelde. Deze tekeningen, die met name
bij het gedeelte van de landmeetkunde zo aan weelderigheid winnen dat ze de
rekenopgaven van de bladzij duwen, voegen een boodschap toe aan het ogenschijnlijk
droge cijfermateriaal.
Met kerken en torens, bergen en bossen, burgers en boeren, velden en vee schilderen
ze de landschappelijke versie van de vrede en de functie van soldaat en militair
ingenieur. Vestingbouw noemde Van Schooten ‘een kunst in welcke geleert en
beweesen wert hoemen alle steeden, kasteelen, huisen en andere vorderlicke plaetsen
geleegen op de frontieren eens landschaps na haere gelegenheyd tegen de invasien
en gewelden der vyanden met hoochden sal omcingelen en verseeckeren, also, datmen
met een kleen geweldt daer binnen een grooter uitwendich geweldt sal resisteeren
ende op alle deelen derselve sal ontdecken en afweeren’. En natuurlijk ook, dat dient
gezegd, hoe men zulke plaatsen moest belegeren en veroveren.28
De instelling moet ook veel succesvoller zijn geweest als landmetersopleiding dan
als opleiding voor militaire ingenieurs. Hoewel Maurits in 1614 de universiteit
complimenteerde met het feit dat er ‘verscheiden goede ingenieurs ghecomen zijn,
die dese landen goeden dienst ghedaen hebben’, kennen we vrijwel geen door Holland
betaalde ingenieurs in dienst van de Staten-Generaal. Wel waren van de 187 personen
die zich tussen 1602 en 1641 door het Hof van Holland als landmeter werden
geadmitteerd, er negenenzestig afkomstig van de Leidse ingenieursschool.29
De vrede (en de welvaart) zouden de Nederduytsche Mathematique meer en meer
in de richting van de theorie, van de wiskunde en uiteindelijk van het Latijn dringen.
Van Schooten junior had een heel ander karakter dan zijn vader, die hij sinds 1635
bijstond en in 1645 opvolgde. Hij was iemand die een zorgvuldige academische
opleiding genoten had (waar hij in contact gekomen was met het werk van Descartes),
twee jaar door Europa gereisd had (waarin hij het werk van Viète en Fermat had
leren kennen en befaamde wiskundigen persoonlijk ontmoet had) en die deel uitmaakte
van de kring rond Huygens; iemand dus die de salonfähigkeit van de wiskunde,
geïllustreerd aan de beoefening ervan door patriciërs als Huygens, Hudde, De Witt,
als het ware personifieerde. Iemand ook die vruchtbaar werk op het gebied van de
wiskunde leverde. Hij ‘vulgariseerde’ de Géométrie van Descartes niet alleen door
commentaar en systematisering, maar juist door de vertaling ervan in het Latijn.30
Het is dan ook niet vreemd dat deze befaamde Van Schooten junior, die gewoon
viermaal per week voor zijn ongeletterde publiek aan de Nederduytsche Mathematique
les bleef geven, in 1653 tevens als ‘Professor Matheseos’ op de leslijst werd
opgenomen, tot de senaat ging behoren en zijn salaris tot 550 gulden verhoogd zag.
Zijn opvolger, zijn stiefbroer Petrus van Schooten, zou in 1670 toestemming krijgen
ook in het Latijn les te geven en heette voortaan ‘Professor in de Duytsche ende
Latijnsche mathesis’. Dat betekende eigenlijk dat het hele idee uitgehold was en na
de dood van Petrus besloten curatoren dan ook, op 8 mei 1681, de instelling te
sluiten.31
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Het collegium medico-practicum
Met de vier prenten van Van 't Woud vereeuwigde de universiteit haar befaamdste
instellingen. Toch kwamen er in de eerste eeuw van haar bestaan nog twee bij, die
van niet minder potentie en van niet minder creativiteit getuigden, te weten het
collegium medico-practicum en de sterrenwacht.
Het eerste voorstel tot klinisch onderwijs dateerde van 1591. Daar hadden curatoren
op dat moment, met het anatomisch theater in de steigers, waarschijnlijk geen geld
voor. Pas in 1636 kwam het van de grond, door de concurrentie van vergelijkbaar
onderwijs aan de universiteit van Utrecht. Het werd meteen wel beter georganiseerd
dan in Utrecht. Daar steunde het op de toevallige combinatie van het medisch
professoraat en de functie van toezichthouder op de stedelijke ziekenhuizen in één
persoon. Dat was in Utrecht alleen het geval onder Van Straaten, van 1636 tot 1646,
en vervolgens weer met Matthias van Geuns sinds 1791. In de tijd daartussen was
het een kwestie van competenties en humeuren.32
In Leiden werd gekozen voor een heldere overeenkomst. De universiteit ging een
soort gentlemen's agreement aan met de stad. De stad stelde de bedden in het gasthuis
ter beschikking en de universiteit betaalde de dienstdoende professoren en de vier
betrokken specialisten, twee stadsdoktoren, elk honderd gulden per jaar, een chirurgijn
voor tachtig gulden en een farmaceut, die uiteindelijk een vergoeding van vijfentwintig
gulden kreeg.
De eerste doktoren waren Damianus Weyssens en Joannes Meerbergius, die de
titel ‘assessor van het collegium medico-practicum’ kregen. In 1640 werden zij
opgevolgd door Esaias Trelcatius en Franciscus Gomarus. De chirurgijn Johan
Camphuysen, die zo goed beviel dat zijn beloning al snel tot honderd gulden
opgetrokken werd, werd na zijn dood opgevolgd door Joannes Poude-Vin. De
apotheker Nicolaes Chimaer kreeg sinds 1642 ‘voor de extra-ordinaire gerieffelicheyt,
diensten ende moeyten, die hy met versuym van tydt aenwendt tot instructie van de
studenten in de Medicina’ vijfentwintig gulden vergoeding per jaar. De
voorgeschreven geneesmiddelen moesten in overeenstemming zijn met de zogenaamde
‘armenfarmacopee’, de Pharmacopoea, et Hortus, ad usum pauperum Reipublicae
Leydensis van 1638, een door het stadsbestuur geautoriseerde geneesmiddelenlijst
ten behoeve van de armen, eveneens een initiatief van Heurnius.33
De eerste professores collegii medico-practici waren Heurnius en Schrevelius. Ze
werden opgevolgd door Van der Linden en Kyper en na de dood van Kyper deed
Van der Linden het tot de aanstelling van Sylvius alleen. De komst van Sylvius bracht
een radicale verandering in het praktisch onderwijs. Hij voerde de frequentie van het
ziekenbezoek dermate op, dat de series vanaf 1662 een dagelijkse rondgang in het
Caeciliagasthuis vermeldt. Daar moet Sylvius overigens al eerder mee begonnen
zijn. Over de periode 1659-1661 zijn honderdzestig ziektebeschrijvingen van zijn
hand overgeleverd, waarvan sommige van dag tot dag de ontwikkelingen volgen.
Sylvius nam na de dood
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van Van der Linden in 1664 ook in zijn eentje het onderwijs aan het ziekbed waar.
Zijn dagelijkse rondgang impliceerde een grote toeloop van studenten in het
ziekenhuis. Al na een jaar bleek het lokaal dat bestemd was voor de sectie van lijken
te klein - Sylvius zegt er niet minder dan honderd geopend te hebben in zijn Leidse
periode - en kreeg hij, op 7 februari 1660, vergunning van curatoren om banken bij
te laten maken. Sylvius was ook niet bereid zich aan de armenfarmacopee te houden.
Een en ander leidde ertoe dat de universiteit vanaf 1666 honderdtwintig gulden per
jaar aan het gasthuis ging betalen voor het vrijhouden van de bedden en de onkosten
aan geneesmiddelen.34

De sterrenwacht
Sterrenkunde werd aan de Leidse universiteit waarschijnlijk al vanaf het begin
onderwezen door Gerard Bontius, die niet alleen medicijnen maar ook artes doceerde.
De samenhang van natuurfilosofie en medicijnen was een oud gegeven en het
sympathetisch verband tussen micro- en macrokosmos had artsen vaker de blik naar
de hemel doen slaan. In 1577 zou de latere professor Heurnius, toen nog gewoon
stadsarts te Utrecht, zich in het grote debat rond de komeet van dat jaar mengen.35
Vanaf 1579 gaf Rudolph Snellius te Leiden les in de wiskunde, twee jaar later
werd hij benoemd tot buitengewoon professor in dat vak. Dat zal ook de sterrenkunde
omvat hebben en op de series lectionum van 1587 liet hij aankondigen dat hij elke
dag om vier uur kosmografie en astronomie zou geven. In die van 1601 vermeldde
hij zelfs dat hij dat zou doen aan de hand van de theorieën van Mästlin, de leermeester
van Kepler en een overtuigd aanhanger van Copernicus. Het was zijn zoon Willebrord
- die vanaf 1609 astronomielessen gaf - die met behulp van driehoeksmeting een
gebied van Alkmaar tot Mechelen mat. Hij schafte zich daartoe een waarschijnlijk
door Blaeu vervaardigde kwadrant aan met een straal van 2,1 meter. Drie jaar na de
dood van Willebrord kocht Jacob Golius, die in 1629 was benoemd tot professor in
de wiskunde, dit instrument van de erven van Snellius voor 125 gulden. Voor het
opstellen ervan had hij een sterrenwacht nodig.
In augustus 1632 ontboden curatoren daarom Jan Jacobsz. van Banchem,
‘fabryckmeester der stadt Leyden’, en gaven hem de opdracht na te gaan hoe op het
Academiegebouw een geschikt onderkomen aangebracht kon worden om het op te
stellen. In november werd het plan van Van Banchem goedgekeurd - de
aanneemkosten waren 2100 gulden - en precies een jaar later was het bouwwerk
klaar. Het was een rechthoekige toren die was afgedekt door een vlak platform van
5,7 bij 4,5 meter, op de westelijke vleugel van het Academiegebouw. Onder dat
platform bevond zich een kamertje voor het onderwijs. Daar werden ook de
hulpmiddelen bewaard, waaronder twee globes van Blaeu. Erbovenop werd het
kwadrant opgehangen.36
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Het kwadrant hing dus aanvankelijk in de open lucht. Maar al snel werd besloten om
op het platform een achtzijdig koepeltje te laten bouwen - uitgevoerd door Pieter
Jansz. Banheyning voor 550 gulden. Het was voorzien van veertien kleppen die
geopend konden worden naar het hemelgedeelte dat men wilde bezien. Het kwadrant
werd erin opgehangen aan een verticale paal, zodat het evenwijdig aan de horizon
(het azimut) kon worden gedraaid.37
Voor het doen van waarnemingen maakte Golius gebruik van nachtassistenten.
Zo iemand moest, tegen een vergoeding van eerst vierendertig en later veertig gulden
per jaar de kleppen openen en dichtdoen en het instrumentarium onderhouden. Van
1634 tot 1652 was Pieter Vincentsz. van Heemskerck dat en van 1653 tot 1669 Claes
Simonsz. Schouten. Ook werkte Golius samen met de Boheemse student Samuel
Kechel, die in 1632 in Leiden kwam studeren en zich daar waarschijnlijk met lesgeven
in leven hield.
Van Golius en Kechel is een aantal waarnemingen bekend van kometen - de
relatieve plaatsbepaling ten opzichte van sterren - van tijdstippen van zonsen
maanverduisteringen en van de positie van de planeet Mercurius. Over die
waarnemingen werd ook gecorrespondeerd, blijkens een brief van de Fransman
Boulliau aan Huygens, waarin hij meedeelt dat hij mede op grond van Leidse
waarnemingen het lengteverschil tussen Parijs en Leiden berekend had op acht
minuten en twintig seconden.38
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13 Dertelheden en deerlijke ongelukken
1594-1608
Toen de vierschaar op 8 februari 1594 aan de deur van het Academiegebouw een
papier liet slaan waarmee drie Franse studenten gedagvaard werden, leek er weinig
aan de hand. Die drie Fransen hadden op 19 januari met andere studenten gevochten.
Daarbij was een van hun tegenstanders levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat was
niet best, maar het kwam meer voor.
De universiteit leek zich op dat moment te koesteren in haar herstel. In de jaren
ervoor was er een reeks van maatregelen genomen die de organisatie doorzichtiger
en effectiever gemaakt hadden. Het onderwijs was verbeterd en er waren een paar
befaamde geleerden naar Leiden gelokt. Bovendien was een aantal prachtige
instellingen in het leven geroepen: het Staten College, de universiteitsbibliotheek,
het anatomisch theater, de hortus botanicus.

Hetzelfde beleid
Dat beleid probeerde men zoveel als doenlijk was voort te zetten. Op 10 januari 1600
meldden de notulen van curatoren dat Maurits het ‘goetgevonden’ had ‘dat in de
Universiteyt alhyer soude worden gedoceert in goeder duytscher tale de telconste
ende lantmeten principalycken tot bevordering van de geenen die hen souden willen
begeven tottet ingenieurschap’. Diezelfde dag werden Van Ceulen en Van Merwen
aangesteld, en was de eerste ingenieursschool in de Nederlanden een feit.
Zo kreeg de universiteit, naast het Staten College, haar tweede ‘beroepsopleiding’
binnen haar poorten, zes jaar later gevolgd door de derde. Op 31 mei 1606 werd aan
de Groenhazengracht onder aanwezigheid van vertegenwoordigers van stad en Staten,
kerk en universiteit het Waalse College geopend. En
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al was dit slechts een klein zusje van het Staten College en al had de universiteit er
in de eerste jaren weinig directe verantwoordelijkheid voor, een instelling als deze
was een bewijs te meer van de wendbaarheid en ontvankelijkheid van de jonge
universiteit.
Daarnaast hadden curatoren veel succes in het vinden van goede professoren voor
de letteren. Ter vervanging van Lipsius - althans voor het waarnemen van zijn colleges
- benoemde men Paullus van Merle (1558-1607). Deze Merula was een beetje een
pechvogel. De vroege dood van zijn vele kinderen, zijn eigen uiterst broze gezondheid,
de geur van malversatie waarin zijn filologische uitgaven stonden, de neiging van
zijn manuscripten om zoek te raken - het had iets wanhopigs. Maar hij was een
geleerd, ijverig en plichtsgetrouw man. Billijkheid was hem ‘als eighen’, en
onbeweeglijk was zijn voornemen, zo sprak hij in 1603 als scheidend rector,
‘ghedurende den gantschen loop mijns levens niet een nagelbreet buyten mijn
gewissen en conscientie te gaen’. Bovendien zou hij een uitstekend bibliothecaris
blijken.1
Lipsius' echte opvolger was Scaliger. Als een komeet verlichtte diens aanwezigheid
het intellectuele firmament, van Leiden en verre omstreken. Zijn opleiding had
Scaliger vooral van zijn vader gekregen, Julius Caesar Scaliger, een groot geleerde
ook, filoloog en taalkundige, iemand die in de mentale opmaak van zijn zoon evenwel
een klein foutje bracht: de misvatting van adel te zijn, een afstammeling van het
geslacht Della Scala. Dat had tragikomische gevolgen. ‘Mijn vader noch ik,’ kon
Joseph doodleuk schrijven, ‘heeft ooit iets geschreven waarvan wij wisten dat het
ooit door iemand anders geschreven of gezegd was.’ Het impliceerde dat hij alles
beter wist en met de lichtgeraaktheid van een parvenu op kritiek reageerde.
Scaliger was een gigant. Niemand leerde zo snel een taal als hij. Toen hij naar
Leiden kwam, kende hij behalve het Latijn en Frans dat hij sprak, Grieks (hij leerde
het in drie weken), Arabisch, Hebreeuws, Aramees, Syrisch, Perzisch, Turks, Duits
en Italiaans. En in Leiden leerde hij ook Nederlands. Niemand ook was zo vernuftig
als Scaliger in het herstellen van een corrupte tekst of in het plaatsen van een tekst
in zijn culturele omgeving. Bij zijn komst naar Leiden was hij een autoriteit op het
gebied van de astronomie, het archaïsch Latijn, de Romeinse en Griekse poëzie,
metriek en epigrafiek. Hij maakte een begin met de studie van het Gotisch,
Samaritaans en Ethiopisch, en was een pionier op het terrein van de papyrologie en
de vergelijkende taalwetenschap.
Hij was ook de grootmeester van de historische chronologie, ‘die vreemde
maniëristische discipline,’ in de woorden van zijn biograaf, ‘nu welhaast vergeten,
die zowel astronomische als historische technieken gebruikte ter constructie van een
databalk, waaraan de exemplarische gebeurtenissen uit de bijbelse en klassieke
geschiedenis als kralen aan een snoer geregen moesten worden.’2 En nog was het
niet voldoende.
Hij moest en zou van adel zijn, hij moest en zou totaal origineel zijn. De door
hemzelf bejubelde afstamming van de Della Scala werd door zijn vijanden al snel
gerectificeerd en gereduceerd tot die van een klerk genaamd Bordon. Ook
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zijn gebrek aan inzicht in de mate waarin hijzelf kennis ontleende, zou hem in harde
munt terugbetaald worden. Hij moest en zou ook de kwadratuur van de cirkel
oplossen, plus andere wiskundige problemen die ver buiten zijn competentie En ieder
die het beter wist, werd overladen met een overmaat aan invectieven die aan het
dierenrijk waren ontleend.
Maar tegelijk wás hij een oceaan van kennis, een bijzonder creatief geleerde, een
groot onderkenner van talent, van dat van Hugo de Groot, Daniël Heinsius, Philip
Cluverius, Thomas Erpenius. Een groot docent ook, die geen college hoefde te geven,
maar wel een vorm van initiatie in wetenschappelijk onderzoek verleende aan zijn
kleine talentvolle bent. En voor Leiden, dat ‘simpele universiteitje’, gelegen in dat
‘moeras in een moeras’, dat hij danig op prijs leerde stellen, was hij de definitieve
doorbraak tot de republiek der letteren.
Zo waren de letteren geheel bezet: Bredius voor welsprekendheid, Vulcanius voor
het Grieks, Merula voor het Latijn en Ravelingen, na 1601 Coddaeus, voor het
Hebreeuws. Het was dan ook pure weelde dat twee uit Zuid-Nederland afkomstige,
zeer briljante Leidse studenten vergunning gegeven kon worden om les te geven. Zo
begon in 1602 de onweerstaanbare opkomst van Heinsius, een jaar later gevolgd
door het begin van de veel complexere loopbaan van Baudius.
Heinsius (1580-1655), Gentenaar, star pupil van Scaliger - de grote meester
overleed in zijn armen, hij hield de officiële lijkrede en was de bezorger van Scaligers
nalatenschap -, even ambitieus als getalenteerd, kreeg op 8 mei 1602 op aanbeveling
van Dousa vergunning ‘enige publycke lessen in de poesi’ te doen. Een jaar later
werd hij buitengewoon hoogleraar in de dichtkunde, wederom twee jaar later in het
Grieks, weer twee jaar later bibliothecaris en in 1609 gewoon hoogleraar Grieks. Hij
werd niet de opvolger van Scaliger - dat zou Salmasius zijn - maar zijn roem was er
niet minder om.
Heinsius kon alles. Hij was een begaafd spreker en een elegant latinist, en trok
zwermen studenten. Hij was een talentvol dichter, wiens Nederduytsche poemata
dwars door de met grote vaardigheid gehanteerde vormvoorschriften nog steeds
ontroeren, in dat prachtige mengsel van vorm en emotie, abstracte en concrete liefde
voor zijn muze en zijn zandharige Rossa:
Ia sonder yemandt meer beneven u te achten,
Stortick in uwen schoot het merch van mijn gedachten,
Het beeldt van mijn gemoet: gelijck ick altijdt ben
In 't midden van den brandt getrocken met de pen.

Heinsius was tegelijk een van de belangrijkste Neolatijnse dichters van zijn generatie,
iemand zonder academische graad, die als dichter en niet als geleerde zijn plaats aan
de academie veroverde en trots was op zijn stiel. ‘Vates regia turba sumus’, schreef
hij, wij dichters zijn een koninklijke bent. Hij was de man die met zijn De Contemptu
Mortis een calvinistische variant gaf op het stoï-
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Daniël Heinsius, professor en bibliothecaris, dichter en drinker.

cijnse denken van Lipsius, die met zijn praktijk en theorie van het drama
neoclassicisme en barok verbond. Ten slotte was hij degene die met zijn filologische
studies de bestudering van het Nieuwe Testament diepgaand beïnvloedde.3
Die andere Leidse kwekeling, iemand die veel overeenkomsten met Hein-
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sius vertoonde, was Dominique Baude. Baudius (1561-1613) was evenals Heinsius
afkomstig uit Zuid-Nederland, uit Rijssel, maar een stuk ouder en dus lid van de
kring rond Lipsius, eerder dan die rond Scaliger. Hij was vooral een dichter, vrolijk
op een grond van melancholie. ‘The sweet attractive grace, which charmed them’ het werd gezegd van zijn vriend Philip Sidney, maar het gold ook voor Baudius ‘was of April rather than May’. Hij werd in 1603 benoemd tot buitengewoon
hoogleraar in de welsprekendheid, in de plaats van Merula, die in verband met zijn
geografische studies op reis mocht.4
Baudius was een flierefluiter, een kosmopoliet met geldgebrek, een erudiet op
zoek naar patronage. Zijn colleges trokken volle zalen, maar erkenning liet lang op
zich wachten, want pas in 1611 werd hij gewoon professor. Maar hij was een briljant
dichter, een docta poetus in de beste traditie, wiens sierlijk Latijn zowel Scaliger als
Casaubonus betoverde. Van hard werken zoals Heinsius deed, hield hij niet. Daar
werd je maar ziek van. ‘Bij mij is daar geen gevaar voor,’ schreef hij luchtig. ‘Ik ben
onsterfelijk, als tenminste door nietsdoen de toegang tot de onsterfelijkheid
openstaat.’5
De filosofie lijkt tegen deze rijkdom wat armetierig af te steken. Toch was Trutius,
de natuurfilosoof, geen slecht docent, evenmin als Molinaeus, die hij in 1593 voor
de logica naast zich kreeg. En in 1595 kreeg Bertius vergunning om ethica te geven.
Maar Bertius had het bij de studenten verbruid, Molinaeus vertrok in 1598 en Trutius
stierf in 1603.
De enige filosoof van belang die in deze tijd te Leiden doceerde, was uiteindelijk
de Schot Gilbert Jack (1585-1628), een allround, markant filosoof, een van de betere
vertegenwoordigers van het aristotelisme in de Nederlanden. Hij gaf van 1605 tot
zijn dood in 1628 les in zowel logica als metafysica.6
Wat de andere faculteiten betreft vielen curatoren vooral terug op eigen kweek.
Na de dood van Geraert de Bondt in 1599 bestond de medische faculteit slechts uit
Johannes Heurnius en Pieter Pauw. Kort na elkaar werden toen Aelius Everhardus
Vorstius (1565-1624) en Otto Heurnius (1577-1652) benoemd, beiden Leidse alumni,
de tweede zelfs een professorenzoon. In 1606 werd de faculteit verrijkt met een
tweede professorenspruit, Regnerus Bontius (1576-1623). Alle drie waren ze breed
gevormd en zeer bereisd, als het ware voor het professoraat opgeleid.
Ze waren vooral geleerden, deze drie medici. Vorstius en Heurnius hadden grote
belangstelling voor geschiedenis en oudheidkunde, en waar Vorstius zich vermeide
in de numismatiek en heraldiek, gaf Heurnius zich over aan de wijsgerige denkbeelden
der Chaldeeërs en Indiërs. De Bondt junior, bekend eerder van zijn toneelstuk over
het Leidse beleg dan van zijn medische publicaties, was een carrièrist, die het tot
lijfarts van Maurits schopte. Zijn oogopslag moet zo vriendelijk, zijn manieren zo
aangenaam geweest zijn dat ‘vele lijders’, zo verhaalt Suringar, ‘door hem te zien
en te spreken, reeds ten halve genezen waren’.7
Het is in deze tijd dat curatoren het middel van het concours ontdekten en met
succes in praktijk brachten. De juridische faculteit bestond uit Van Bey-

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

211

Franciscus Gomarus, theoloog en hamer.

ma, De Groot, Bronchorst en Tuning. En toen Van Beyma in 1596 terugkeerde naar
Franeker en een aantal aangezochte personen niet voor opvolging in aanmerking
wilde komen, nodigden curatoren ‘eenige jonge off andere geleerde mannen’ uit om
publieke lessen te houden.
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De twee jonge juristen die de faculteit eraan overhield, Cornelis Pynacker (1570-1645)
en Cornelis Swanenburch (1574-1630), beiden voormalige Leidse studenten, waren
ijverige en ondernemende geleerden. Pynacker realiseerde zijn ambities hoofdzakelijk
in het veranderen van betrekking (Groningen en Franeker) en in diplomatieke missies
voor de Staten-Generaal, Swanenburch de zijne in een private praktijk van lucratieve
omvang. Hun onderwijs werd door curatoren gewaardeerd, maar er was in ieder
geval één student die het criant vervelend vond en er doodmoe van werd.8
De theologische faculteit ten slotte bestond uit Trelcatius en Junius. In 1594
benoemden curatoren de Bruggenaar François Gomaer en daar konden ze trots op
zijn. Franciscus Gomarus (1563-1641) genoot een grote reputatie ‘niet alleen inden
theologien maer oock inden spraecken en aenhangende consten, sonderlinge dat hy
inden loogycque soo niet zyns gelycke ten minsten weinich hem voorgaende soude
hebben’. Zowel de stad Amsterdam als de Leidse universiteit wierf om zijn diensten,
geleerd, bekend en ervaren als hij was. Gomarus was een vangst voor Leiden. Acht
jaar lang bezat de universiteit in hem een gewetensvol professor en de stad een
gedreven prediker.9
Het probleem was dat hij in 1603 Arminius naast zich kreeg. De pest had het jaar
ervoor niet alleen de bejaarde Trelcatius, maar ook Junius ten grave gedragen.
Trelcatius werd opgevolgd door zijn zoon, Junius door Arminius. Over Trelcatius
junior (1573-1607), die de universiteit weer snel ontviel, is weinig bekend. Volgens
Arminius was hij een onsamenhangend denker, volgens Scaliger een uitstekend
spreker. Die dingen kunnen goed samengaan. Te meer daar zijn verdiensten vooral
in de zogenaamde homiletiek gezocht moeten worden, de training der studenten tot
deugdelijk prediker.10 Arminius is een ander verhaal.
Het geval, maar misschien is het beter hier van noodlot te spreken, wilde dat Jacob
Hermans (1560-1609) vanaf zijn vroege ouderloze jeugd in de geur van
onrechtzinnigheid, ja van papisme had gewandeld. De eerste in een reeks van
weldoeners die over zijn opvoeding waakten was een priester, Theodorus Aemilius.
Na zijn studie te Genève was Arminius zo onverstandig een reis naar Rome te maken
en hoewel hij de paus alleen vanuit de verte gezien moet hebben, werd later verteld
dat hij diens slippers gekust had. Als hoogleraar liet hij een jezuïet meedebatteren
over 's mensen roeping tot zaligheid, een gebeurtenis waarbij Gomarus ‘van verf, en
van gelaet’ veranderde.
Dat noodlot lag ook in zijn persoonlijkheid. Arminius was het soort christen dat
redeneerde, iemand die de discussie zocht en van mening was dat vrijheid van spreken
het beste middel was om scheuring te vermijden. Het was een mentale houding die
uiteindelijk wel meer geassocieerd werd met de universiteit, maar die totaal verschilde
van die van Gomarus, zijn naaste collega en veeleer representant van wat in brede
lagen in de protestantse kerk gedacht werd. Gomarus zag in vrijheid van spreken
juist het beste middel om scheuring te veroorzaken. In Arminius en Gomarus stond
de academicus en rationalist tegenover de dogmaticus en mysticus, het klare vernuft
en de blijde
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boodschap tegenover Gods ondoordringbaar raadsbesluit en de huivering voor het
laatste Oordeel. Ze zouden botsen met een heftigheid die de universiteit bijna fataal
werd.
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Andere problemen
Toch waren het niet de meningsverschillen tussen professoren - nog niet althans die de rust en het herstel van de universiteit in de waagschaal stelden. Het waren de
botsingen tussen studenten onderling en tussen de studenten en de senaat die de
universiteit op haar grondvesten deden trillen. Er leek zo weinig aan de hand toen
de vierschaar op 8 februari 1594 drie Franse studenten dagvaardde. Het tegendeel
was waar.
De reactie van de senaat op dit nachtelijk rumoer was een verbod op het dragen
van wapens en het aangaan van duels. Ook het dragen van vermommingen en maskers
werd verboden. Het was niet de eerste keer dat de senaat maatregelen nam om de
studenten te disciplineren, maar wel de eerste keer dat een algeheel wapenverbod
uitgevaardigd werd. Het lokte een woelige bijeenkomst van studenten uit voor de
ingang van het Staten College.11
In dat Staten College was het intussen niet pluis. Er was sprake van
ongeregeldheden, wat heet, ‘dertelheyden’. De nieuwe regent van het college, Jeremias
Bastingius, werd op het matje geroepen. Hij was een nette predikant, maar een
zachtzinnig mens die graag het onzienlijke voor ongezien liet en gewend was ‘de
schaepkens lyeffelick en saftelick te weiden’. Bastingius had de studenten wel
vermaand, maar tot veel meer dan ‘woortstraf’ was het niet gekomen.
Bovendien moet zijn verhouding met schaftmeester Bredius niet al te best geweest
zijn, want als Bastingius onreglementair gedrag bestrafte met het onthouden van de
maaltijd, gaf Bredius die toch. De schaftmeester had een zestal studenten zelfs op
zijn kamer genood voor een drinkgelag. Zijn dienstmeid was ‘buyten echt bevrucht’
en gaf daar maagdelijke alumni de schuld van. Vervolgens verboden curatoren dat
meubels gesloopt, sloten verbroken en bursalen geslagen werden, en dat zal ook wel
niet voor niets geweest zijn.12
Even leek het toen rustig, maar op 11 mei 1594 werd de student Jan Borre
veroordeeld, omdat hij, zoals burgemeesters schreven, ‘by nacht jegens tverboth van
des universiteyts senaet mit geweer op ter straten was gevonden’. Hij werd daarvoor
‘in een cleyne geltstraffe’ veroordeeld, ‘ongelijc minder dan men eenen anderen, in
gelijcke overtredinge bevonden gedaen soude hebben’. Borre meende daarop de
draak te moeten steken met de rechtbank, waarop hij van de lijst der studenten
geschrapt werd.
Vervolgens barstte de hel los. Collegezalen werden dichtgespijkerd, banken
vernield, het skelet van het anatomieonderwijs in botjes ontbonden, de series
lectionum in een boom gehangen, de planten in de hortus met stenen vernield en wie
van de studenten niet met de moedwil wenste mee te doen, kreeg een onderdompeling
in het Rapenburg aangezegd. Er werd zelfs een organisatie van studenten in het leven
geroepen, met vertegenwoordigers van de verschillende naties, vergaderingen,
resoluties en eigen geldelijke middelen. Die organisatie ging zelfs zover dat ze bij
de Staten een rekwest indiende om de samenstelling van de vierschaar te wijzigen.
De studenten achtten de meerder-

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

215
heid die de stad in de rechtbank had strijdig met het principe van de universitaire
vrijheid.13
De Staten stelden meteen een commissie in, bestaande uit Dousa en zijn twee
collega's van de Hoge Raad, Johan van Banchem en Diederik van Leeuwen. Die
commissie wenste een snel ‘appaisement’, aangezien ‘die van Vrieslandt ofte
Uittrecht’ alleen maar hun profijt met de ongeregeldheden deden. Haar voorstel was
op proef twee professoren aan de rechtbank toe te voegen, zodat de meerderheid naar
de senaat doorsloeg. Maar de stad was mordicus tegen. Zij stelde voor om de hele
universitaire rechtbank af te schaffen en de gewone rechter zijn werk te laten doen
‘zonder deur te grote toestant off slappicheyt’ de zaak nog meer te bederven.14
Zo was de herrie van de studenten uitgelopen op een conflict tussen ‘town and
gown’. Dat zou geen probleem geweest zijn - het was in elk geval geen unicum - als
de senaat niet zo verdeeld geweest was. Met maar één dienstdoende curator die juist
in deze periode aan het Hof in Den Haag gebakken leek, zwalkte het
professorencollectief heen en weer tussen stad en Staten, tussen sympathie voor het
idee van universitaire vrijheid en afkeer voor de praktijk van studentikoze
bandeloosheid. Het eerste leek opgelost door de snelle benoeming van twee nieuwe
curatoren, de genoemde Van Banchem en Johan de Groot, stiefbroer van Cornelis
en burgemeester van Delft. Het was bij deze gelegenheid dat curatoren een officiële
instructie kregen.15
Het was ook bij die gelegenheid dat de Staten met zo veel woorden verklaarden
dat de vorm van rechtspraak die men voor de Leidse universiteit gekozen had, afweek
van de gebruikelijke universitaire rechtsbepalingen, wat daarover ook ‘by eenige
doctoren ofte scribenten opte selve ter contrarie wordt verhaelt ofte gevoelt’. Die
opmerking maakte de verdeeldheid van de senaat er alleen maar groter op. De eigen
rechtbank was een oud universitair recht. De senaat hechtte daaraan en de juridische
faculteit gaf er bij monde van Bronchorst en Tuning zelfs les over. Een deel van de
senaat hechtte ook aan overleg met de studenten. Een ander deel wenste een verbod
op hun organisatie.16
Zo escaleerde de zaak. Want toen in het najaar van 1594 de ruiten werden
ingegooid, niet alleen bij gewone burgers, niet alleen bij de schout en enkele
predikanten, maar ook bij burgemeester Duyc en stadssecretaris Van Hout, was er
iets meer aan de hand dan een eenvoudig studentenkabaal. Zelfs de piramide voor
het Prinsenhof, ‘zijn Excellentie toegewijd’, moest het ontgelden. Een eenvoudige
voorbijganger werd het water in gejaagd en verdronk bijna.
Ook in het Staten College werden vernielingen aangericht en andere ‘schelmerijen’
gepleegd. Het onderscheid tussen bursalen en studenten leek weggevallen. De
bewoners van het college dweilden de nacht door met de gewone studenten en werden
's morgens door de meid van subregent Bertius weer binnengelaten. Curatoren besloten
hierop, aangezien vermaning blijkbaar tekortschoot en schuldbekentenissen - ‘die
veeltijden uyt bevreyst gemoet comen’ - nutteloos waren, dat er niets anders op zat
dan ‘straffe aen den lichae-
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me met die roede’. Kastijding dus, in het openbaar, voor ieder die zich schuldig
maakte aan ‘ongeregeltheyden, dartelheyden ende moedwillen’.
Dat dreigement had wel effect, maar niet het gewenste. De studenten namen zich
voor liever te sterven dan een dergelijke straf te ondergaan. Ze zworen dure eden
elkaar niet te verklikken en ieder die aan de straf blootgesteld werd, met geweld te
zullen bevrijden. Het was vooral subregent Bertius die het moest ontgelden,
waarschijnlijk in verband met zijn ongelukkige combinatie van gestrengheid in
ambtsvervulling en rekkelijkheid in religie.
In het college was de beer los. Er werden spotliederen gemaakt op de leiding, cafés
en bordelen werden bezocht en op de kamers werden wapens verborgen. De bursalen
verschenen niet op de gebeden, de colleges van Bertius werden verstoord, er werd
gevochten en met eten gesmeten. Men bracht zelfs honden in het college, die op het
hoogste gestoelte in het auditorium tot doctor gepromoveerd werden. Bertius meldde
deze zaken wel aan zijn baas Bastingius, maar die was van mening dat Bertius zijn
privé-problemen wat overdreef en vertrok op maandag 17 oktober voor een paar
dagen naar Hoorn. De avond van dezelfde dag vlogen niet alleen de ruiten van Bertius,
maar ook die van Bastingius aan diggelen.
Toen er de volgende dag nog meer glaswerk sneuvelde en Bertius beleefd naar de
reden informeerde, moet een van de werpers, de bursaal Daniël Alting, geantwoord
hebben ‘dat hy wel hadde gewilt datter een meulensteen deur geworpen waer geweest’.
Toen Bertius vervolgens van sympathie voor de jezuïeten werd beschuldigd, werd
hij link. Hij legde de zaak voor aan curatoren en dezen besloten dat Alting getuchtigd
zou worden. Bertius zou daarbij de hulp krijgen van twee gerechtsdienaren, Claes
Boon en Ulrick Philipsz. Die avond liet hij een brandende kaars in zijn studeerkamer
brengen om de suggestie te wekken dat hij studeerde. In werkelijkheid sloop hij het
college uit om zich een roede aan te schaffen.17
Zo werd het donderdag 20 oktober 1594, een van de roerigste dagen uit de
geschiedenis van de universiteit. Na een reeks van ochtendlijke wederwaardigheden,
die onwillekeurig een toneelstuk van Feydeau in gedachte brengen - list en bedrog,
hoogmoed en val, snode plannen en koddige ontdekkingen - kreeg Alting een pak
slaag. Bij het toedienen daarvan in de regentenkamer zette hij het op een schreeuwen
en gealarmeerd luidden enkele bursalen de klok. Weldra kwam de rest van de
studenten gewapend toegesneld. Men begon met een balk de deur te rammeien.
Intussen mepte Bertius ijverig verder en liet na gedane arbeid de murwe Alting
een schuldbekentenis tekenen. Nu was de deur geforceerd en de studentenmeute
stortte zich de kamer binnen onder de kreet ‘Dood aan de lesboeren’, dan wel ‘Dood
aan de gerechtsdienaars’, al naargelang er in de bronnen ‘lectores’ dan wel ‘lictores’
staat. Een moedige Bertius bood hun zijn borst aan en gaf de boden een wenk de
benen te nemen.
Dat deden ze ook, maar ze werden achterhaald. Eén werd er vermoord, de ander
zwaar verwond. Een deel van de bursalen sloeg hierna op de vlucht en
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ook Bertius wist via de achterdeur te ontsnappen. Hij rende naar het stadhuis, waar
al snel magistraat en senaat in spoedberaad bijeenkwamen. De klokken werden geluid,
de stadspoorten gesloten en een klopjacht op de gevluchte bursalen begon. Bij Lisse
werden ze achterhaald.18
Hun straf zou meevallen. Hermannus Puppius, die bekende de moordenaar van
Claes Boon te zijn, werd weliswaar veroordeeld, maar kreeg uiteindelijk door
tussenkomst van Maurits na een jaar gratie. Hij moest twintig gulden boete en de
gerechtskosten betalen en werd verbannen uit Leiden. De overige oproerkraaiers
kwamen vrij met het beloven van beterschap en het zweren van een nieuwe eed. De
meesten van hen gaven er de voorkeur aan het college te verlaten. In het college werd
orde op zaken gesteld door middel van een nieuwe strengere ordonnantie en door de
benoeming van Cuchlinus tot regent, wederom en nu tot aan zijn dood in 1606.19

Town and gown
Ook onder professoren was het nu hommeles. Diezelfde roerige donderdag 20 oktober
1594 liep Van Hout in de Kloksteeg Tuning en Bronchorst tegen het lijf. ‘Ten aansien
van veele studenten’ trok hij hen ‘by den mantel’ en riep dat zij er de schuld van
waren dat bij hem de ruiten ingegooid waren. ‘Dat sulcke deerlicke ongelucken
veroorsaect werden deur dat men in de lessen den studenten wijs gemaickt hadde
van vryheyden, die hem geenszins en comen, als dat men geen studenten om geenige
delicten, hoe groot ende enorm die ooc souden mogen zijn, en soude mogen straffen
dan mit bannissement off eewige gevanckenisse, onder den studenten niet anders
veroorsaict hebbende dan een waen van alles te mogen doen, wat zy willen, sonder
ontsich van eenige straffe.’ Even later, voor de academie en met weer lekker veel
omstanders, deed zijn schoonzoon Pauw het nog eens dunnetjes over.20
Op 21 november liet de stad vervolgens een streng plakkaat aanslaan. Het zou
elke poorter, ‘van wat qualité de zelve zou mogen zijn’, verboden zijn om na zeven
uur (in de zomer na acht uur) zonder lantaarn op straat te zijn. Het dragen van wapens,
zelfs van ‘stocken over de vier Rijnlantsche voeten lang zijnde, al waren de zelve
ooc zonder scharp’, werd verboden, alsmede van ‘masques, momaensichten,
gemaeckte baerden, neuzen, monden, oogen, of vermomde cleederen’, of men nu
naar een bruiloft of iets anders vrolijks ging of niet. En de senaat werd met klem
verzocht het plakkaat met een actie zijnerzijds te steunen. Zo keerde de rust in de
stad weer.21
Lang duurde die niet, want op 9 februari 1600 bereikte curatoren een schrijven
van de verenigde studenten, waarin dezen weigderden nog langer overgeleverd te
zijn aan wat zij noemden een volstrekt bandeloze stadswacht en berecht te worden
op gelijke voet met wat zij omschreven als schandknapen en uitdragers, marketenters
en kappersknechts. Werd het niet tijd, zo vroegen ze zich af, dat er in plaats van naar
de zeden der studenten geïnformeerd werd
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naar het gedrag van stedelingen en rechtsdienaren. Was het niet zo dat studenten van
onderscheiden naties uitgescholden en beklad werden. Werden de Duitsers niet
voortdurend met ‘mofmaff, mofmaff’ nageschreeuwd en werd niet wie zijn recht
probeerde te halen behandeld of hij de staat en de religie benadeelde?22
De stad, met het stuk geconfronteerd, was woedend en sprak van een ‘fameus ende
injurieus libel, gestoffeert van openbare beuselingen, tegen de waerheit versiert’, en
bracht de zaak tot zijn proportie van een ruiteningooiende student terug. Dat nam
niet weg dat de senaat voorstelde de statuten zo uit te breiden ‘dat geen apprehensie
soude worden gedecerneert dan in capitali crimine’, dat een student dus alleen
vastgezet zou worden wanneer hij een halsmisdaad pleegde. Maar de stad gaf geen
krimp.
Toch werd de senaat op zijn wenken bediend, want driekwart jaar later werden
twee studenten door de stadswacht ‘doorschoten’ en een van hen overleed aan zijn
verwondingen. Verklaringen van studenten wezen op veel drankgebruik bij studenten
en weinig begrip daarvoor bij de stadswacht. Confrontaties als deze waren aan de
orde van de week en brachten een permanente onrust in de stad. In het najaar van
1606 reageerde de stad zelfs ‘mettet stellen van seeckere wacht, die des avonts souden
gaen met rotten ende geweert, om alle moetwil opter straten te weren’. De studenten
reageerden furieus. Die nieuwe straatwacht was in hun ogen ‘een gespuys van alle
rabouwen ende schuen van de stadt’, onder leiding van een droogscheerder, die in
de wandeling ‘de heerschen Joost’ heette en bekendstond als ‘een haeter van alle
studenten’.23

Een promotiefeest
Zo werd het 15 december 1607. Die dag vond een normale disputatie plaats van een
doorsneestudent - de sinds 1603 ingeschreven uit Utrecht afkomstige rechtenstudent
Assuerus Hornhovius - onder leiding van een gewone professor. En die avond werd
ter viering van de goede afloop een feestmaal aangericht en ook daar was de professor
bij aanwezig. Dat was Bronchorst. Zijn dagboek en het verslag van de hoofdman
van de schutterij stellen ons op de hoogte.
Na afloop besloten de studenten hun professor naar huis te begeleiden. Daarbij
trokken ze met hun ‘luytruchticheyt ofte roepen ende crijten’ de aandacht van de
nachtwacht. De versie van Bronchorst is de volgende. ‘Toen in mijn gezelschap
Assuerus Hornhovius, juridisch student, door de nachtwacht zeer wreed en barbaars
met een schot doorboord is, buiten zijn schuld, slechts omdat wegens het vrolijk
gelach [tantum quod propter risum hilariorem] de wachten een aanval deden, heb ik
een gelofte afgelegd, nooit meer bij een student naar een feestmaal te gaan. Want
door de wonderbaarlijke voorzienigheid Gods ben ik in het leven bewaard gebleven,
terwijl aan mijn zijde de
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student met eenentwintig wonden, door een vuurroer veroorzaakt, werd afgemaakt.’
De hoofdman van de schutterij, Jacob Willemsz. van Leeuwen, had een andere
versie. Aan het eind van zijn ronde gekomen wilde hij met zijn manschappen van de
Hogewoerd naar het Stadhuis gaan. Bij het Steenschuur trof hij een professor met
een aantal studenten en die begonnen te schelden, ‘zeer qualick spreeckende, als
noemende haer dieven, schelmen, rabbauwen ende straetschenders’. Er was blijkbaar
oud zeer in het spel, want een van de studenten moet geroepen hebben: ‘Dit zijnse
die onse maets zoo geslagen ende gestoten hebben, hier hebben wijse.’ In de versie
van Van Leeuwen waren het de studenten die hun degen trokken en de wacht in het
nauw brachten, ‘onder welke aggresseurs mede was den professor, die de lantaern
in de handt hadde, ende mede aendrong, zeer qualick ende ongebonden spreeckende,
seggende mede in 't laetste, ick ben een professor, ziet wat ghij doet’.
Maar zorg er dan voor dat uw studenten hun degen opbergen, moet Van Leeuwen
nog geroepen hebben. Te laat of tevergeefs, want de studenten drongen aan, ‘totdat
eenen Joost Bol werde gequetst, ten welcke tijde de zelve Bol zeijde overluijt, ick
hebbe een fleem, wech t Sakrement en schiet! ende worde alsdoen bij een van zijn
rotgesellen geschoten’. Noodweer dus, volgens Van Leeuwen. Het klonk overtuigend,
al moet gezegd dat die eenentwintig wonden van Hornhovius op de nodige gretigheid
van de wacht wijzen.
Nog diezelfde nacht kwamen de burgemeesters op het stadhuis bijeen en bij het
krieken van de dag werd er met de rector overlegd. Claes van den Berge, de man die
het noodlottige schot gelost had, werd in verzekerde bewaking gesteld, waarschijnlijk
ook om hem tegen de studenten te beveiligen, die om de terechtstelling van de
‘dootslager’ verzochten en om wraak schreeuwden. Bij de begrafenis van Hornhovius,
zo namen de studenten zich voor, zou een lans meegevoerd worden, die men als
symbool van de universitaire vrijheid voor het Academiegebouw doormidden zou
breken.
Het symbool had zijn waarde. Want de senaat kon wel beweren dat Claes, omdat
het de doodslag van een student betrof, voor de universitaire vierschaar moest
verschijnen, maar de stad hield staande dat Claes gewoon zijn werk deed en dat de
omstandigheden waaronder Hornhovius gedood werd hem automatisch van zijn
universitiaire privileges beroofd hadden. En de stad werd in het gelijk gesteld. Claes
mocht van de Staten voor de rechtbank van de stad terechtstaan.
Er werd wel een compromis voorgesteld: het instellen van een door Staten en stad
te betalen nieuwe nachtwacht. Die nachtwacht zou onder eed van de universiteit
staan en werd dus een echte studentenwacht. Hij zou vierenvijftig man sterk zijn,
‘bequaam en geschickt’, en onder leiding staan van Dammas van der Codde. Deze
zou in overleg met de schutterij ronde doen, in kwesties met studenten beleefd
optreden, niet uitdagen en aan rector en burgemeester verslag uitbrengen.
Het was een compromis waarmee de senaat kon leven. Maar de studenten
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niet, zo bleek bij de afkondiging ervan in het groot auditorium op 4 februari 1608.
Banken werden overhoopgegooid en aan stukken geslagen, de ruiten van het
auditorium gingen aan diggelen. Het plakkaat van de Staten werd van de deur van
het Academiegebouw getrokken, met voeten getreden, aan stukken gescheurd en op
het ijs geworpen.
Wederom kozen de naties zich vertegenwoordigers en organiseerden zich tot een
‘Collegium deputatorum nationum’, met contributies, wetten en statuten, registers
en de hele rataplan. Smaadschriften werden uitgestrooid en aangetimmerd, en op 8
februari, bij de plechtige inauguratie van de nieuwe rector en ondanks het feit dat
buiten de stadsschutterij stond opgesteld, werd er gestampt en gelachen, gehoest en
gespot en de draak gestoken met rector en senaat, curatoren en magistraat en alles
wat aanzien had.
Hierop moesten senaat en stad wel in actie komen. De acht ergste raddraaiers
werden gedagvaard, het collegium werd ontdekt en de leden ervan werd gesommeerd
hun vereniging te ontbinden en de registers en boeken in te leveren. Dat werd ook
‘na enige tergiversatien ende uytvluchten’ gedaan, maar daarmee was het rumoer
niet over. De schotschriften bleven komen en vooral Arminius moest het ontgelden.
Daarop besloot de vierschaar hardhandig op te treden. Drie van de raddraaiers werden
geroyeerd en uit Rijnland verbannen, de anderen beboet of op water en brood gezet.
In de nacht van 24 op 25 februari daarop werd het huis van een van de leden van
de vierschaar belaagd. De aanleggers daarvan kregen van de stad tweehonderd gulden
op hun hoofd gezet. In de kroeg Het Wapen van der Goude werd er hartelijk de draak
mee gestoken. Een dobbelpartijtje in die kroeg met de vertering als inzet leidde
vervolgens tot een duel, waarbij student Wilhelmus van Schade doodgestoken werd.
In de veronderstelling dat wederom de nachtwacht de schuldige was en Leiden wel
op een ‘moortcuyl’ ging lijken, liepen de studenten weer te hoop. Pas toen vernomen
werd dat Schade door medestudent Anselmus gedood was, kwam er aan het rumoer
een einde.
Intussen dienden de veroordeelde studenten een algemeen, niet-ondertekend
rekwest in bij Maurits, waarin ze zich beklaagden over de verkorting van hun
privileges, tegelijk spijt betuigden over de herrie die ze veroorzaakt hadden, en om
vernietiging van het vonnis vroegen. Een deputatie van de vierschaar, die wilde
voorkomen dat het vonnis vernietigd werd, ging bij Maurits de zaak uit de doeken
doen. Men had geen bezwaar tegen ‘generale bryeven van pardon’ ten behoeve van
meelopers, maar de schuldigen moesten gestraft blijven, tenzij ze individueel schuld
bekenden en om gratie verzochten.
Maar Maurits prefereerde ‘gratie voor rigeur’ en vergaf hen. De studenten moesten
wel ‘tsamentlycken in persoon dese gratie met behoorlicke eerbyedinge ende
gehoorsaemheyt’ aan de vierschaar gaan vragen. Dit deden ze, zij het dat een paar
van hen net zo lang tegenstribbelden als mogelijk was.24

Eindnoten:

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

1 Haak, Paullus Merula.
3 Ter Horst, Daniel Heinsius; Sellin, Daniel Heinsius and Stuart England; Becker-Cantarino,
Daniel Heinsius.
4 Grootens, Dominicus Baudius.
5 Grootens, Dominicus Baudius, 126.
6 Dibon, l'Enseigement Philosophique.
7 Suringar, ‘De medische faculteit te Leiden’ en ‘De stichting der school voor klinisch onderwijs’;
Banga, Geschiedenis van de vroegere geneeskunde, 223-229; NNBW IV, 1411-1412; NNBW IV,
747-748 en NNBW IV, 197.
8 Ahsmann, Collegia en colleges, 141-150 en 151-158.
9 ‘Gomarus’ in: BWPGN; Van Itterzon, Franciscus Gomarus.
10 Sepp, Het godgeleerd onderwijs I, 100-101, NNBW X, 1039-1040.
11 Br. I, 78 en 291*.
12 Br. I, 287*.
13 Br. I, 298*-301*.
14 Br. I, 301*.
15 Br. I, 309*.
16 Ahsmann, Collegia en colleges, 120-121.
17 Br. I, 307*.
18 Bosch, Petrus Bertius, 42-50.
19 Br. I, 344*; Schotel, Een studenten-oproer in 1594.
20 Br. I, 81-85.
21 Br. I, 84-85, 311*, 314*.
22 Br. I, 392*.
23 Br. I, 167-168, 398*-400*, 425*-435*.
24 Br. I. 443*-458*; zie ook: Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde (1895-1896) 182-183.

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

221

14 College en disputatie
Curriculum en graden
Niet alleen in organisatie en instellingen, maar ook in de manier waarop het onderwijs
werd vormgegeven, week de Leidse universiteit af van de middeleeuwse universiteit.
In dit moedermodel, althans in de Parijse variant ervan, waren vooropleiding en
studie ongescheiden. De universiteit onderwees zowel schoolse als geleerde stof. De
lesstof zelf, het curriculum, vertoonde weinig samenhang en orde. De artes waren
een heterogeen geheel, dat weinig onderling verband kende en ook nauwelijks aansloot
op de hogere faculteiten. En die hogere faculteiten kenden wel een vast corpus teksten
en een vaste pedagogiek, maar ontbeerden het verband met de praktijk. Het onderwijs
was gericht op de verbreiding van de geleerdheid in algemene zin. Dat wil zeggen
dat de graad het recht gaf om overal onderwijs te geven, niet om een bepaald beroep
uit te oefenen. Maar intussen was de maatschappij die de universiteit omgaf een
andere geworden en was de plaats die de universiteit daarin innam gewijzigd. De
nieuwe universiteit die de Leidse was, kon nieuwe wegen inslaan, ook in het
onderwijs.

De Latijnse school
Het voorstel dat Willem van Oranje op 2 januari 1575 aan de Staten stuurde ging
niet alleen over een universiteit, maar ook over een school en in de zogenaamde
‘capita’ van datzelfde jaar was eveneens sprake van een school voor jongens, een
‘schola puerilis’. In die school, die zes klassen zou kennen, zou onderwezen worden
in de beginselen van het Grieks en het Latijn, de retorica en de logica. Ook
stijloefening op basis van Griekse en Latijnse proza- en poëzieteksten en oefening
in disputeren en declameren stond op het programma.
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Vervolgens gingen de kinderen naar een ‘professorencollege’ dat behalve twee
theologen, een jurist en een medicus zes professoren in de artes zou kennen. De eerste
plannen voor het universitair onderwijs gingen blijkbaar uit van een integratie van
Latijnse school en universiteit en legden een grote klemtoon op de artes.1
Die plannen bleven echter onuitgevoerd. De stad liet al meteen in haar reactie op
dit stuk weten dat de school een aangelegenheid van de stad bleef. Er was net ‘een
vermaert rectoer’ benoemd, ondermeesters waren aangewezen en er was een nieuw
onderkomen gevonden. Die rector was Nicolaus Stochius, en die school was de grote
of Latijnse school, die inmiddels een eerbiedwaardig bestaan van tweeënhalve eeuw
achter de rug had.2
De oorsprong van deze vorm van onderwijs, dat aanvankelijk vooral op het Latijn
gericht was, lag in de kloosterscholen en beperkte zich dan ook tot wat de uitoefening
van de liturgie vereiste, namelijk grammatica en zang. De stadsscholen waren van
later datum en hoewel ze soms tot diep in de zestiende eeuw een overeenkomstig
lespakket hadden - ‘grammatica en cantum’ heet het nog in Culemborg in 1570 waren ze niet afkomstig uit de kloosterscholen en overvleugelden ze deze al snel.3
In de loop van de vijftiende eeuw ontwikkelden veel stadsscholen zich tot Latijnse
school, een door de stad geprivilegieerde instelling, die allengs het elementaire
onderwijs afstootte en aan een welomschreven leeftijdsgroep van jongens tussen
zeven en zestien jaar hoofdzakelijk taal- en literatuuronderricht gaf. Humanisme en
reformatie, beide doordrongen van het belang van onderwijs, waren eensgezind in
hun klemtoon op de taal. Niet de ratio kenmerkte volgens het humanisme de mens,
maar de oratio. ‘Die Sprachen sind die Scheide,’ aldus Luther, ‘darinnen dies Messer
des Geistes steckt.’
Een belangrijke plaats in het curriculum van de Latijnse school bleef ingeruimd
voor het godsdienstonderwijs: het leren van de Heidelbergse catechismus, zowel in
het Nederlands als in het Latijn, en kerkgang begeleid door rechtzinnige leraren met
Latijnse recapitulatie van de preek. Maar het belangrijkste vak was het Latijn, de
passieve en actieve beheersing ervan, inclusief stijloefeningen en soms de verplichting
zich buiten én binnen de schoolmuren van de taal te bedienen. Vaak ook werd er
Grieks gegeven, de taal van het Nieuwe Testament. En bij een geleerde rector kon
ook het Hebreeuws op het programma staan. Daarnaast werd er soms ook wat
wiskunde en retorica, logica en kosmografie gedoceerd.
Al snel na de vestiging van de Republiek ontwikkelde de Latijnse school zich dan
ook tot vooropleiding van de universiteit. Toen Alkmaar in 1584 een Latijnse school
oprichtte, omschreef men als doelstelling ‘omme daerinne spruyten der kennisse
voor de Leydsche Universiteyt aentequeecken ter opbouwinge der Kerke Gods en
Conservatie der Politie’. Zelfs een rector van een kleine eenmansschool in Rhenen
moest beloven, ‘dat hij de kinderen met goede bequaemheyt op de Academie sal
brengen’.
Dat was niet de enige doelstelling. Rond 1650 gaven de Latijnse scholen les
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aan ongeveer veertien procent van de relevante leeftijdsgroep van de
Noord-Nederlandse jeugd, veel meer dan de vier tot vijf procent die zich bij een
universiteit inschreef. Aan het eind van de zeventiende eeuw was het percentage
scholieren echter tot vijf procent gedaald en in de achttiende eeuw was de Latijnse
school weinig meer dan vooropleiding van de universiteit.
Het niveau van het onderwijs hing sterk af van de organisatie en het personeel van
de school. Als het hogere en lagere onderwijs, het ‘Latijnse’ en het ‘schrijfonderwijs’
niet gescheiden waren, ging dat vaak ten koste van het eerste. De scholen die erin
slaagden een geleerde rector aan te trekken, een Schonaeus (Haarlem), Beeckman
(Rotterdam) of Munckerus (Arnhem), en goed opgeleide leraren, kenden een
gevarieerd en modern lesaanbod. Maar vaker bleef het pakket bijna middeleeuwse
trekken vertonen en beperkte de methode zich tot een dorre geheugentraining. Jan
van Hout sprak bij de opening van het Staten College in 1592 smalend over ‘de
walgende Letterkonst’ en ‘de distelige Redekavelinge ende wijtluftige Redenrijcke’.4
Het is dan ook geen wonder dat de Leidse universiteit nauwe banden onderhield
met de Latijnse school ter plekke en zich ook op provinciaal niveau inliet met het
onderwijs. Het kwam nog al eens voor dat studenten in de letteren woonden ‘in de
stadsschole’ of ‘apud Stocium’, naar alle waarschijnlijkheid om zich zo via
privaatonderwijs door de rector te laten bijscholen in de klassieken. Stochius behoorde
geheel tot het academisch milieu, zijn conrector Coddaeus zou zelfs professor worden.
In 1580 nam Willem van Oranje persoonlijk het initiatief tot verbetering van het
Latijns onderwijs. Hij belegde een vergadering waarbij vanwege de Leidse universiteit
onder anderen Dousa, Donellus en Lipsius aanwezig waren. Daar werd besloten dat
de Haarlemse rector Schonaeus een nieuwe Latijnse grammatica zou schrijven. In
1581 bood Schonaeus zijn werk aan de Staten aan, maar het boek kreeg geen
voorkeurspositie in het onderwijs. Zes jaar later constateerde Lipsius dat de leerlingen
die de Latijnse scholen naar de universiteit zonden, moeilijk ‘geschoold’ konden
heten.
Verbetering van hun onderwijs was dan ook een universitair belang. In 1586 gaf
de senaat op verzoek van de Leidse burgemeesters zijn advies over de beste
grammatica voor de Latijnse school. In 1592 deden ze dat nogmaals, nu op verzoek
van curatoren, die in verband met het toelatingsexamen en het onderwijs aan het
Staten College eenheid van leerboeken wensten. De senaat drong inderdaad aan op
één pakket aan leerboeken voor heel Holland, één grammatica en syntax voor Latijn
en voor Grieks, en een vast leerboek voor retorica. De uitgave van de boeken moest
in handen van de universiteitsdrukker gesteld worden.5
Voorlopig was het nog niet zover. Pas nadat de Dordtse synode in 1619 ootmoedig
verzocht had om ‘eenparicheyt inde onderwysinghe van den Jeugdt, voornamelyck
in de praeceptis grammaticae, dialecticae ende rhetoricae’ en de Leidse senaat in
1623 nogmaals smeekte om ‘eenen generalen ende eenparighen voet te houden in
alle scholen van de Vereenichde Nederlanden’, kwam er beweging in de Staten.6
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Op 8 november 1623 diende de senaat een schriftelijk advies in, dat een halfjaar later
bij de Staten van Holland behandeld werd. Het bevatte voorstellen voor grammatica's,
Latijnse en Griekse auteurs en suggesties over stijloefeningen. De Staten verleenden
daarop toestemming voor de organisatie van een congres waar predikanten,
schoolhoofden en professoren een definitieve versie zouden opstellen. Het resultaat
was de Hollandse ‘schoolordre’ van 1625, een overzichtelijk en gedetailleerd leerplan,
met zes klassen en een nauwkeurig rooster van dagen en uren, vakken en auteurs en
disputaties en declamaties en ereplaatsen en prijzen, en alles in het Latijn.
Ook werd een professorale boekencommissie ingesteld. Een groot aantal nieuwe
schoolboeken was het gevolg, tekstedities en oefenboeken, grammatica's en
woordenlijsten. De Leidse drukkers voeren er wel bij. De twee bekendste uitgaven
waren de Logica en het Compendium van Burgersdijk en de Latijnse grammatica
van Vossius. Op menige school klonken dus de hele zeventiende eeuw lang viva
voce de begrippen ‘genus’ en ‘species’, ‘causa’ en ‘causatum’ in de even heldere als
praktische uitleg van de Leidse professor. De Latijnse grammatica van Vossius zou
zelfs tot het midden van de negentiende eeuw het standaardwerk van ons land zijn.7
Toch slaagde ook de ‘schoolordre’ er niet in de gewenste uniformering aan te
brengen. Ook de verhouding tussen het onderwijs in de laatste jaren van de Latijnse
school en de eerste van de universiteit bleef in het vage. Dat was zowel een
administratief als een inhoudelijk probleem. Leerlingen uit de hoogste klassen van
de Latijnse school werden, vanwege het genieten van de vrijdommen, ingeschreven
aan de universiteit. Daarmee verlieten ze de school niet. Dat gebeurde wel als ouders
de school te slecht of hun te kind goed vonden en het op jeugdige leeftijd naar de
universiteit zonden. Of als de academische reis, met behulp van een gouverneur, al
vroeg begon.
De Leidse universiteit vervulde in de eerste eeuw van haar bestaan dan ook nog
steeds die gemengde functie van Latijnse en hogeschool. Het onderwijs stond duidelijk
in het teken van de artes. Daar schreven zich de meeste studenten in, in de eerste
vijfentwintig jaar gemiddeld vijfenvijftig studenten, van 1601 tot 1625 gemiddeld
tweeënnegentig, van 1626 tot 1650 zelfs honderdtweeëntwintig, om daarna van 1651
tot 1675 terug te lopen tot ongeveer honderd per jaar. Pas aan het eind van de eeuw,
met name in de jaren zestig en zeventig begint de structurele teruggang van de
inschrijvingen in de artes.
Daarnaast was er het probleem van de aansluiting van de artes op de hogere
faculteiten. Met een zekere regelmaat klonken klachten over het verwaarlozen van
de propedeuse. Zo brak Scaliger in 1608 de staf over de theologen, die zich van de
grammatica naar de metafysica haastten en er de rest van hun bestaan in verstrikt
bleven (‘et in his vepretis totam aetatem absumit’). Zo kwam het dat ze geen flauw
benul hadden van het taaleigen van de Heilige Schrift ‘Quo fit, ut neque verba
sacrorum librorum assequatur’). En in 1629 schreef Burgersdijk in het voorwoord
van zijn Idea philosophia moralis dat hij naast ander overwegingen tot het schrijven
van dit handboekje gemotiveerd
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was door de gemakzucht waarmee de studenten de ethiek behandelden en doorschoven
naar de theologie of rechten.8
De senaat trok overigens pas aan de bel toen de inschrijvingen stokten, toen sinds
de jaren vijftig de aantallen studenten terugliepen, soms op dramatische wijze, met
name in de artes. In 1670 stelde hij een ‘Cort bericht’ op ‘aengaende het verval in
de studien’. De ervaring was dat de meeste studenten ‘soo oncundich sijn in de
Latijnsche tale, dat in alle private ende publycke exercitien, in examinibus et
disputationibus, selff in haere samenspreeckingen haere meeninge niet en kunnen
uytdrucken, min bequaem sijn omme met een lijdelicke styl iet te concipieren off te
stellen. Waer door gebeurt dat despererende van een goet succes, omnes inferiores
disciplinas negligerende, haer terstont tot d'een off d'ander faculteyt begeven.’9
Het probleem kon dus niet op de universiteit opgelost worden, maar moest bij de
wortel, bij de Latijnse school aangepakt worden. De senaat wees overigens nog een
dieper liggend kwaad aan. Er was niet alleen sprake van een educatief, maar evenzeer
van een maatschappelijk probleem, namelijk de ‘losse opvoedinge’ die in Holland
in zwang zou zijn. De ouders, die zelf al geen respect afdwongen, zouden de autoriteit
van de leraren ondergraven door steeds de kant van het kind te kiezen. Ook dwongen
ze de leraren met geschenken of dreigementen de discipline te laten varen en het
kind snel naar de universiteit te laten gaan.10
Het antwoord dat curatoren vervolgens tot ‘redres der studien in Leyden’
formuleerden werd als ontwerp van vijf punten bij de Staten ingediend: beter Latijn
en meer retorica en logica op de Latijnse school, een toelatingsexamen tot de
universiteit, een toelatingsbewijs (een artes-testimonium) voor de hogere faculteiten,
controle van de vorderingen via responsiecolleges en een streng examen (een
‘rigorosum’) vóór de promotie.

Het academisch jaar
Intussen had de universiteit haar eigen curriculum opgebouwd en was er een
academisch jaar ontstaan. Artikel 26 van de statuten van 1575 bepaalde dat
senaatsbestuur en curatoren ‘den tijt van te lesen ende doceren, item vande ferien
ende vacantien’ zou bepalen. Wat dat laatste betreft, daartoe zonden zij een voorstel
aan de Staten van Holland, die op 20 juli 1576 de indeling van het academisch jaar
vaststelde. Daarmee kreeg de Leidse universiteit een kalender met vakanties en
‘heylige dagen’ die gebaseerd was op die van het Hof van Holland. En na wat
onderhandelen van de senaat, met de ‘pontificii dies’ (paapse feestdagen) als
ruilmiddel, zag het aantal ‘ferii’ (vrije dagen) er als volgt uit: 8 februari (opening
van het academisch jaar), twee weken met Pasen en twee weken met Pinksteren, in
de zomer van 17 juli tot 31 augustus en twee weken met Kerstmis, van 22 december
tot 6 januari.11 Dat was de theorie. Na twintig jaar voelden curatoren de behoefte de
praktijk eens te bezien. Ze ont-
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boden - na nogal wat klachten vernomen te hebben over aantal en duur van de
vakanties - de secretaris van de senaat bij zich en vroegen Vulcanius hoeveel dagen
er nu eigenlijk door de professoren ‘geviert’ werden. Deze legde uit dat behalve
zondag ook de woensdag en de zaterdag vrij waren en dat er inmiddels inderdaad
ook nog zo wat vakantiedagen bij gekomen waren, zoals een week bij het begin van
het academisch jaar, een week met carnaval, een halve week met de Valkenburger
markt (medio september) en een week met drie oktober (het ‘jaerfeest van de
verlossinge’). Vulcanius kwam daarmee op 221 ‘vierdagen’ tegenover 144 dagen
waarop college werd gegeven.
Daar hadden curatoren wat moeite mee. Na langdurig touwtrekken met de senaat
werd vervolgens pas in oktober 1598 een nieuwe ‘ratio feriarum anniversarum’
vastgesteld, die de week vrij aan het begin van het academisch jaar afschafte, carnaval
en de Valkenburger markt terugbracht tot twee dagen, en de zomervakantie tot een
maand, iets wat toch altijd nog neerkwam op bijna dertien weken vrij per jaar, en
ongeveer 158 collegedagen.
De senaat legde zich overigens niet neer bij die korting. Ad-hocbeslissingen deden
de vrije dagen sluipenderwijs toenemen en vooral de zomervakantie zou langzaamaan
weer naar de anderhalve maand toe groeien. Die praktijk werd bij de nieuwe statuten
van 1631 bekrachtigd. Voortaan was men vrij op 1 februari (‘om de nominatie van
den nyeuwen Rector’), van 8 tot 21 februari (‘om de recensie’), twee weken met
Pasen, anderhalve week met Pinksteren, 16 juli tot 1 september (zomerreces), twee
dagen in september (Valkenburgse jaarmarkt), 3 tot 10 oktober (Leids ontzet) en
twee weken met Kerstmis.12
Maar ook met deze regeling wisten professoren nog de hand te lichten. Geen
redenering was daartoe te zwak. Van te grote kou tot merkwaardige kronkels als dat
men toch na een vakantie niet op maandag kon beginnen (dan kon men de studenten
niet op tijd optrommelen) - het werd allemaal in de strijd geworpen, tot uiteindelijke
woede van curatoren, die hun in 1645 in barse taal wezen op de regeling waaraan ze
‘vereedtplicht’ waren. Vervolgens werden de statuten van 1631 weer even nagevolgd.13
Een andere reden om de lessen stil te leggen waren de snijlessen op een menselijk
lichaam. Maar hieraan maakten curatoren in 1627 een einde door te bepalen dat die
secties pas na drie uur mochten beginnen als ze op gewone collegedagen vielen, dus
nadat de colleges waren beëindigd. Ook voor plechtige redevoeringen maakten de
gewone colleges plaats. Het betrof hier vooral de redes waarmee sommige professoren
hun lessen begonnen, of de veel zeldzamer ‘afscheidsredes’, of lijkredes bij hun
overlijden. Maar ook oraties bij belangrijke politieke gebeurtenissen (zoals de rede
van Boxhorn op 23 oktober 1637 naar aanleiding van de inname van Breda) of het
bezoek van belangrijke personen konden de lessen stilleggen.
Ten slotte interfereerden boekenveilingen nog in het rooster. In 1610 bepaalden
curatoren dat dergelijke ‘auctien’ niet op lesdagen mochten plaatshebben. Daar was
de senaat het wel mee eens, behalve als het de veiling van de bibliotheek van een
hunner betrof. Een ‘Ordonnantie by die vande Gerechte
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der stadt Leyden gemaeckt’ van 1636 formaliseerde de regeling: kleine veilingen op
woensdag of zaterdag, grote op de eerste dagen van een vakantie en uitzondering
voor de boeken van ‘afgestorven Professoren’. Maar ook hierop waren de
uitzonderingen legio. In september 1633 besloot de senaat alleen van lessen af te
zien als de datum van de boekverkoping niet met toestemming van de rector bepaald
was.14
Regelingen ten spijt, de indeling van het academisch jaar en met name de omvang
van de vakanties bleven voor problemen zorgen. Instructief is de discussie uit
1665-1666. De curatoren waren weer eens bestookt met klachten over het veelvuldige
lesverzuim van professoren. Nu hadden ze een voorstel. Kersten paasvakantie werden
teruggebracht tot elk ongeveer een week, de pinkstervakantie bleef ongeveer twee
weken en de zomervakantie werd een maand (van 1 augustus tot 1 september). Drie
oktober werd één dag en de vrije dagen ter gelegenheid van de Valkenburgse markt
en van de recensie werden afgeschaft. Van drie professoren kwam een schriftelijke
reactie (Coccejus, Gronovius en een anonymus). Op basis van deze en eigen
overwegingen stelde de rector het vertoog van de senaat op. Deze vier stukken geven
een goed beeld van wat professoren van hun eigen werkzaamheid en van hun colleges
vonden en wat ze dachten van hun studenten.15
Argumenten voor lange vakanties waren er vele. Ten eerste de voorbereiding die
de professor nodig had voor zijn colleges. ‘Want men moet niet inbeelden,’ schreef
Gronovius, ‘dat de lessen uyt de mauwen geschuddet worden, en heeft meestendeels
veel uyren gecost, 't geen in eene niet gansche uyre gesprooken wort.’ Coccejus was
het, in het Latijn, roerend met hem eens: geleerdheid vereiste zorg en overpeinzing.
‘Publique lessen werden van de Professoren meest bestudeert, en die vereysschen
tijt en meditatien, die door de veelheyt en continuatie der selver soo niet en konnen
werden bearbeyt, en daer in elck wat nieus voorkomt,’ zei de anonymus.
Andere argumenten betroffen de studenten. Studenten zelf, de klagers, waren maar
al te laks in het houden van hun studie, vingen te laat aan, hielden voortijdig op,
werden maar al te snel vermoeid. ‘Indien eenige studiosi geclaegt hebben over het
weynig lezen, daervan mag men verzekert sijn, dat het de beste gasten niet en sijn,’
aldus Gronovius. ‘Dy selfs neerstig sijn in publicis en privatis lectionibus, vinden
soo veel werckx in hooren, noteeren en repeteren dat sy wel blijde sijn, als daer
altemits boven d'ordinaire ferien ob interventientem casum eene halte of vacance
gemaeckt wort.’
Coccejus had er zelfs een pedagogisch argument voor. Een student had aan
verschillende disciplines en bijvakken zoveel te lezen en in zijn geheugen vast te
zetten om in zijn hoofdvak ook maar enigszins beslagen ten ijs te komen, ‘non primum
discenda, tamen exercenda et confirmanda’, ook om die te oefenen en vast te houden,
zijn aantekeningen uit te werken en in zich op te nemen, dat hij de vrije ruimte hard
nodig had.

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

228

De lessen
De lessen waren de zogenaamde ‘(prae)lectiones publicae’. Ze waren gratis
toegankelijk voor iedereen die zich had ingeschreven (of zich had laten recenseren).
Ze werden sinds 1577 in de Faliebagijnkerk aan het Rapenburg gegeven, maar omdat
dat gebouw minder geschikt was - geen podium, te weinig licht - werd er in 1581 in
het Witte Nonnenklooster aan de overkant van de gracht een ‘nieuwe academie’
ingericht. De theologen gaven beneden college, in het groot auditorium, juristen in
de ‘bovenschole’, wat tegenwoordig het klein auditorium heet, en de medici in het
voormalige nonnenkoor, nu senaatskamer. De extraordinarii bleven in de ‘oude
academie’.
Volgens de statuten moest er college gegeven worden in toga, meestal ‘tabbert’
geheten. Een resolutie van de Staten bepaalde dat die toga's voor theologen van
oranje, voor juristen van rood, voor medici van groen en voor de ‘artisten’ van wit
laken gemaakt waren. Een ordonnantie van 20 juli 1576 bepaalde echter dat ‘de
professoren met blauewe tabbaerden ende bonetten’ gekleed dienden te gaan.16
Op voorstel van de senaat zouden de woensdag en zaterdag als ‘rustdagen’ gelden,
met dien verstande dat de vrije woensdag pas van kracht werd als er voldoende
studenten waren. De Staten gingen hiermee akkoord. Trutius kreeg bij zijn aanstelling
als buitengewoon hoogleraar in 1582 de opdracht alle dagen van de week les te geven,
‘ende zulcx oock Woensdaegsch ende Saterdaegsch, als de andere prof. nyet en
lesen’. Al in 1582 dus was de woensdag een dag waarop geen gewone colleges
plaatsvonden.17
Trutius kreeg voor zijn colleges het zevende uur 's morgens en het vierde uur 's
middags ingeruimd. Een jaar eerder was namelijk bepaald dat het achtste tot en met
het tiende 's morgens, en het tweede en derde uur 's middags gereserveerd waren
voor de gewone professoren. Maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag waren dus
‘dies ordinarii’, de gewone dagen waarop de gewone professoren college gaven. Die
‘dies ordinarii’ kenden hun eigen ‘horae ordinarii’, de gewone uren waarop de gewone
professoren lesgaven, en de ‘horae extraordinarii’, waarop buitengewone professoren
lesgaven. Lessen op woensdag en zaterdag waren altijd ‘buitengewone lessen’. Op
die dagen werd er gedisputeerd, hielden professoren hun privé-lessen en kregen
‘lectores’, mensen die bij wijze van sollicitatie lesgaven, een kans.
De komst niet alleen van meer docenten maar ook van die lectoren noopte tot
duidelijkheid. Vanaf 1587 kende de universiteit een ‘biljet’, dat elk jaar op 1 oktober
en 1 maart vervangen werd, een ‘series lectionum’, waarop voor de gewone
collegedagen per uur aangegeven werd welke professor wat voor college zou geven.
Een professor gaf dus vier uur in de week over hetzelfde onderwerp college. Bij
meerdere onderwerpen waren er twee mogelijkheden, de vermelding ‘alternis [diebus]’
of ‘partitis diebus’. In het eerste geval werd het ene onderwerp op maandag en
donderdag, het andere op dinsdag en vrijdag behandeld. In het tweede geval werd
twee dagen achter elkaar over hetzelfde onderwerp gelezen.
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De series lectionum van 1589.
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Die series was een nuttig ding, maar net zomin als de professoren zich aan de
vakantieafspraken hielden, hielden ze zich aan de series. Vandaar dat curatoren op
8 februari 1595, de dag waarop zij bij Vulcanius inlichtingen inwonnen over de
vakantie, de pedellen nadrukkelijk hun taak inscherpten om ‘by manier van journael
een presentiebouc te houden’. Daarin moesten ze elke professor optekenen die colleges
verzuimde. Elk kwartaal dienden ze die aantekeningen in handen van de secretaris
van curatoren te stellen.18
Het was een onthullend boekje dat de pedellen de eerste keer opendeden. Alleen
voor Gomarus, Heurnius en Pauw gold dat ze ‘noeyt geferieert’ hadden. Een aantal
had goede redenen, was bijvoorbeeld naar een begrafenis geweest. Van Beyma moest
een keer bij curatoren komen en had een andere keer een ‘catarre’. Bredius had het
bijzonder druk met publieke disputaties en Trutius had op zijn laatste collegedag zijn
boek uit. Maar dat Bronchorst een dag verhinderd was ‘door eenige consultatien’ en
Bontius zelfs meerdere dagen ‘propter diversas occupationes’, gewoon bijklussen
dus, kon moeilijker geaccepteerd worden. En Junius was een week afwezig geweest
en had wel iets laten aanplakken maar zonder opgaaf van reden. En de broze Grotius,
die ook nog rector was, had vrijwel geen college gegeven. Bepaalde zaken zagen
curatoren door de vingers, zelfs collegeverzuim ‘om eenige particuliere besoignen’.
Maar als er geen goede reden gegeven werd, ging men over tot het opleggen van
boetes, in geval van Bronchorst zelfs negen gulden en twaalf stuivers.19
Tussen professoren onderling kon de verdeling van de lessen en de afbakening
van de vakken aanleiding geven tot grote animositeit. Twee vergelijkbare vakken
hetzelfde uur toewijzen was wel de beste manier om herrie te veroorzaken. Dat
overkwam de beide jonge extraordinarii Baudius en Heinsius, die beiden in 1603 het
vierde uur toegewezen kregen, de een voor welsprekendheid, de ander voor
dichtkunde. De manier waarop Hugo de Groot, met beiden bevriend, zich erin mengde,
loog er niet om. De jonge Haagse advocaat moet curator Van de Nieuwstadt
uitgefoeterd hebben en tegen zijn beide makkers noemde hij de senaat ‘een stelletje
ongeletterden’ dat hen op hetzelfde uur geplaatst had om er zo voor te zorgen dat
hun colleges niet beter bezocht werden dan die van de overige professoren.20
De ruzie tussen Jacchaeus en Burgersdijk had een andere oorzaak en noopte
curatoren na te denken niet over een lesuur maar over ‘de separatie tusschen de
professien Physices ende Ethices’. Wat hen betrof visten de beide heren in elkaars
vijver, als Jacchaeus die ‘licentie’ dan maar niet misbruikte. Het probleem was dat
Jack, die fysica gaf, wel in de ethiek en de logica, in de gebieden van Burgersdijk
dus, wilde liefhebberen, maar niet wilde dat Burgersdijk dat op zijn beurt in de fysica
deed. Na vijf jaar ruzie verzocht Jacchaeus in 1627 toch maar weer om de bepaling
‘dat elck mach werden geordonneert te blijven binnen de palen van zijne professie’.
Zo kregen ook Heurnius en Van Valkenburg het in 1625 met elkaar aan de stok over
de verdeling van de lessen heelkunde en het gebruik van het anatomisch theater.21
Ook de grenzen van de faculteiten werden niet altijd gerespecteerd. Het gro-
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te probleem was natuurlijk de scheiding tussen filosofen en theologen. Maar ook
filosofen en juristen konden met elkaar in de clinch raken, zoals het geval-Heereboord
in 1658 bewijst. In november 1658 liet de student Abraham Phoenix theses aanplakken
De usura ac foenore trapezico, stellingen over de rente dus, die hij onder
voorzitterschap van Heereboord zou verdedigen. Curatoren verklaarden dat onderwerp
‘buyten de professie van den voorn. Heereboord’ en verboden hem voortaan over
dergelijke onderwerpen te laten disputeren. En dat het niet de bedoeling was dat
‘eenige Professoren maelkanderen met injurien qualick ende onfatsoenlick bejegen’.22

De privaatcolleges
De grote hoeveelheid ‘alternatief’ onderwijs die de universiteit aan zich trok, werd
hoofdzakelijk door privé-personen bij hen thuis verzorgd. Lang liet de universiteit
dergelijk privé-onderwijs ongemoeid. Pas in 1608 legden curatoren het beperkingen
op en bepaalden dat ‘voortaen nymant in de Univ. ofte oock buyten de Univ. alhyer
aen de studenten enige publicque off private lessen doen sal sonder consent van den
Rector’. In september 1612 herhaalde de senaat zelf dat besluit. Wie college wilde
geven buiten de in de series aangekondigde moest daartoe toestemming hebben van
rector en senaat, en mocht dat alleen doen op woensdag of zaterdag buiten de tijden
van de publieke disputaties.23
Dat laatste besluit kon overigens alleen slaan op de eigen leden, want verder ging
de autoriteit van de senaat niet. Voor het verhinderen van colleges door ‘derden’ had
men de steun nodig van curatoren en burgemeesters. In augustus 1631 riep de senaat
inderdaad hun hulp in met een klacht over ‘de menichvuldige privata collegia
examinantium ende disputantium, die by eenighe personen, geen professoren wesende
noch openbare lessen doende, werden gehouden tot prejuditie ende schade van de
Universiteit’. Curatoren en burgemeesters reageerden met een verbod dat bepaalde
dat iemand die geen professor was geen colleges mocht geven zonder toestemming
van de rector en de betreffende faculteit. In november van dat jaar besloot de senaat,
gewapend met die ‘acte van interdictie’, elf privaatdocenten te berispen. Twee van
hen gaven colleges in de rechten, vier in de medicijnen en vijf in de artes.24
Veel van die privé-colleges werden echter niet door derden, maar door professoren
gegeven. De statuten van 1631 bepaalden dat de woensdag en de zaterdag, behalve
voor publieke promoties en disputaties, gereserveerd waren voor de ‘particuliere
collegien van disputatien, examinatien ende institutien, die de Professoren t'heuren
huyse sijn houdende’. En dat verschijnsel maakte de professoren tot hun eigen
concurrenten. Het leidde tot overlapping van lessen, en overlapping leidde tot ruzie.
In 1641 kregen twee juristen het met elkaar aan de stok omdat Maestertius om
acht uur privaatcollege gaf en Vinnius met zijn publieke college om negen
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uur begon. Zo zat Vinnius steeds met te laat binnenstommelende studenten. Het jaar
erop stelde de senaat dan ook een ‘ontwerp van een ordre’ op, waarin voorgesteld
werd dat professoren op collegedagen alleen voor het achtste uur 's morgens en na
het vijfde uur 's middags privaat zouden lesgeven. Niet-professoren mochten dat
alleen op woensdag of zaterdag, voor slechts één college per week en voor hooguit
tien studenten. Overtreders verloren hun belastingvrijdom en zo nodig ook hun andere
academische rechten.25
Noch de professoren, noch de docenten van buiten de senaat zouden zich er veel
aan gelegen laten liggen. In 1644 bijvoorbeeld kreeg niet alleen de recidivist
Maestertius de regeling door curatoren ingeprent, maar ook met Schotanus en Vinnius
werd gesproken. Tegelijk wilden curatoren weten of er ook ‘papiste doctoren off
magistri’ waren die privé-onderwijs gaven. De rector wist alleen van het bestaan van
een zekere Tienwinckel af, ‘Doctor Medicinae ende papist sijnde’, die ‘collegia in
Philosophia’ hield, door Polyander voor ‘periculeus’ gehouden.26
In 1648 kwam juist de juridische faculteit, weliswaar ‘onder verbeteringhe’, met
een vertoog over de onmisbaarheid van de privata, ‘dat sonder eenighe private
collegien ofte andere particuliere instructie, de studeerende jeucht door publycque
lessen alleen niet genouchsaem can werden geinformeert ende onderwesen’. Verder
waren ze het er wel mee eens dat er geen private colleges tijdens de publieke gehouden
moesten worden.27
Twee jaar later klaagde Boxhorn toch dat hij ‘door de menichvuldige ende frequente
collegia privata’, vooral door een aantal professoren in de rechten, ‘die van den
opganck tot den onderganck der sonnen toe werden gegeven’, zelf geen student
overhield. Curatoren ontboden de juridische faculteit, maar die had inmiddels met
Boxhorn een regeling getroffen. Cunaeus, die het woord voerde namens de faculteit,
had ook een goede reden voor de verwaarlozing van de publica in het algemeen. Het
lag aan al dat schermen, dansen en kaatsen dat de studenten deden. Een nieuwe
regeling werd ontworpen: alleen nog privata van elf tot twaalf en na vier uur.28
Regeling of niet, het geven van de privata ging hand in hand met het verwaarlozen
van de publica. In 1649 stelden curatoren, na raadpleging van ‘het bouckxken van
de bodellen’, waarin dezen het lesverzuim optekenden, wederom vast hoe slecht de
publieke lessen in acht genomen werden. Ze probeerden vervolgens een
paardenmiddel. Besloten werd ‘eene lijste off staetken van de lessen, die elck van
de voors. Professoren heeft gedaen off versuymt’ op te stellen en publiek te maken.29
Het mocht niet baten. Zowel in 1651 als in 1657 werd de rector bij curatoren op
het matje geroepen om hem een ernstig vermaan tot professoren te doen richten. In
1658 heette het zelfs dat de hele juridische faculteit ‘dickwils heeft stil gestaen, zulcx
dat de studenten van deselve faculteyt geen staedt op de lessen ende andere exercitien
hebben konnen maecken’.30
En niets hielp. In 1664 werd zelfs de maatregel ingevoerd om het buitengewone
deel van de traktementen wederom van het gewone te scheiden, om zo
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een middel achter de hand te hebben ‘om de driften ende naerlaticheyt van sommige
professoren in 't lesen ende anders te reguleren’. Vergeefs. De privata hadden zich
een vaste plaats in het curriculum veroverd. Op termijn zouden ze, zoals een
koekoeksjong betaamt, de publica eruit werken.31

Manieren van lesgeven
Over de dagelijkse gang van zaken in de zestiende- en zeventiende-eeuwse
collegezalen is nog steeds niet veel bekend. De schaarse gegevens uit uiteenlopende
bronnen als oraties en disputaties, collegedictaten en aanduidingen op de series
lectionum, wekken echter de indruk dat te Leiden de grondregels van de humanistische
pedagogiek over het algemeen trouw gevolgd werden.32
Die pedagogiek ging uit van inhoudelijke, methodische en normatieve
overwegingen. Kennis van het Latijn en vertrouwdheid met de klassieken en de
geschiedenis werd beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde om het academisch
onderwijs met vrucht te volgen. Ook de rudimenten van de logica, van methodisch
denken en redeneren werden aanwezig verondersteld. Die kennis werd getest en waar
ze onvoldoende was, werd er in de keuze en de behandeling van de stof rekening
mee gehouden. De student moest in de eerste plaats een aantal vaardigheden
ontwikkelen. Hij moest het ‘argument’ van een geschrift kunnen weergeven, de
structuur van de tekst, de strekking en consequenties van het betoog. Hij moest ook
over zijn kennis kunnen beschikken, door middel van het opslaan ervan in zijn
geheugen of het aanleggen van een eigen ‘apparaat’. En ten slotte moest hij ermee
kunnen werken, hij moest tot heil van staat en kerk, in raad- en vergaderzaal, van
katheder en preekstoel, in staat zijn om zijn wijsheid onder woorden te brengen. Hij
moest, in de woorden van Cato de Oude, ‘vir bonus dicendi peritus’ zijn, een goed
en welsprekend mens.
Een goed college kende dus drie niveaus. Daarbij werd gekeken hoever de studenten
in hun ontwikkeling gevorderd waren. Zo nodig, bijvoorbeeld bij vreemde talen als
het Hebreeuws of het Arabisch, werd van de grond af aan begonnen. Bij ontstentenis
van goed lesmateriaal stelde de professor zijn eigen grammatica samen. Meestal was
een bepaalde tekst het uitgangspunt van het college, en ook hier werd de tekst met
zorg uitgekozen voor het specifieke doel dat men ermee hoopte te bereiken. En ook
de behandeling van de tekst was afhankelijk van de kennis van de studenten en kon
van de uitleg van woorden en begrippen via parafrase en vertaling opklimmen tot de
algemene strekking en achtergrond, en uiteindelijk tot de educatieve en normatieve
waarde ervan.
Het publieke college veronderstelde dat de student het te behandelen boek voor
zich had. Soms kon bij gebrek aan exemplaren (‘exemplarum inopia’) de behandeling
van een bepaalde auteur niet doorgaan. De professor las de tekst, verklaarde en
illustreerde die. De studenten moesten vooral goed luisteren. Het waren in eerste
instantie dus hoorcolleges, waarvan de studenten een dictaat aanlegden.

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

234
Over het algemeen werd het geven van dictaat niet toegejuicht. In 1592 constateerden
curatoren dat vrijwel alle juristen alleen maar dicteerden, ‘mit weynich vorderinge
van de studenten’. De juristen waren niet van het nadeel van het dictaat overtuigd,
‘als by veele treffelicke regtsgeleerde professoren in andere universiteyten gepleegt’,
maar wilden curatoren wel tegemoetkomen. Voortaan zou het corpus iuris per hele
titel uitgelegd worden, ‘zonder yet te dicteren’, als ze maar wel na afloop van zo'n
titel ‘in tcorte eenige voorneemste punten’ mochten laten opschrijven.33
Gomarus maakte van deze afkeer van het dicteren dankbaar dogmatisch gebruik.
In 1611 riepen curatoren hem op het matje omdat hij zijn eigen opvattingen over de
uitverkiezing onderwees, terwijl ze net bepaald hadden dat het dogmatisch gevecht
afgelopen moest zijn. Gomarus verdedigde zich met de opmerking dat hij dat niet
deed omdat het zijn opvatting was, maar omdat die ‘geredigeert’ was ‘in ordinem,
sonder dat alsnu den studenten van noode is enige dictata op te teyckenen, 't welck
andersints soude gescyeden, in voegen dat nae sijne meyninge de studenten daer
beter mede gedyent waren’.34
Het hielp Gomarus niet en dat curatoren bij hun opvatting bleven, blijkt uit de
opmerkingen van Van den Bouchorst in 1647 - hij sprak van ‘aenstotelicke ende
ondienstelicke manieren van doen’ - over het feit dat een aantal professoren ‘hare
publique lessen niet van buyten, maer uyt een papier off geschrift doen’. Besloten
werd de professoren aan te moedigen voortaan de colleges ‘memoriter off van buyten’
te doen, ‘ten ware yemant van de selve door swackheyt van memorie, veroorsaeckt
uyt hogen ouderdom off andersints, daer toe teenemael onbequaem mochte wesen’.35
Ook als er geen letterlijk dictaat gegeven werd, dienden de studenten wel
aantekeningen te maken. Die moesten ze vervolgens op de eigen studeerkamer
uitwerken. Zowel Lipsius als Vulcanius ried zijn studenten aan drie aantekenschriften
aan te leggen, één voor het woordeigen van een bepaalde auteur, één voor
overdrachtelijk woordgebruik en een voor etymologieën en epitheta. In het algemeen
gold onder professoren de overtuiging dat studenten op hun kamer het gehoorde
dienden te overpeinzen, uit te werken en van aantekeningen te voorzien. ‘Qui diu
audit en non recolit, non annotat, aut nihil aut parum proficit’ (wie dagelijks college
loopt en niet recapituleert, niet annoteert, heeft geen of weinig profijt). ‘Zoals we in
kerkelijke samenkomsten constateren,’ voegde Coccejus, van wie deze woorden zijn,
eraan toe.36
Het aanleggen van alfabetische registers of systematische verzamelingen was bij
elke discipline in gebruik en diende, samen met de training van het geheugen, om
de stof te leren beheersen en beschikbaar te hebben. Het samenstellen van deze loci
communes vereiste veel tijd en moeite, maar wierp op termijn wel zijn vruchten af.
Men beschikte ermee over een systematische leidraad voor praktisch handelen,
rechtsregels, medische voorschriften, of een thematisch geordende verzameling,
acties, ziektegeschiedenissen, die in de dagelijkse praktijk een rol speelden.37
Voor een hele cursus gold het uitgangspunt dat eerst het algemene aan de
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orde diende te komen en daarna het bijzondere, eerst het theoretische, vervolgens
het praktische, eerst het ‘certum’, dat wat zeker was, daarna het ‘controversum’. Van
groot belang was niet alleen de hiërarchie, maar ook een zekere systematiek, die in
alle disciplines het theoretische aspect eerst aan de orde stelde om vervolgens de
praktijk te behartigen. Daarin werd de klemtoon gelegd op de training van het
geheugen en het pasklaar hebben van voorbeeld of vinding, bewijslast of handelwijze.
Onder juristen betekende het dat de student het advies kreeg te beginnen met twee
digestentitels, ‘De regulis iuris’ (over de rechtsregels) en ‘De verborum et rerum
significatione’ (over de betekenis van de begrippen en de zaken) en met de instituten
van Justinianus. Vervolgens dienden de meer op theorie gerichte digesten aan de
orde te komen, die bovendien een nauwkeuriger methode aanhielden in uitleg en
systematiek. Pas wanneer de student op het punt stond de praktijk in te gaan, kwam
de codex aan de beurt.
Onder medici werd begonnen met wat eveneens ‘instituten’ heetten: een
theoretische inleiding over fysiologie, pathologie en geneeswijzen, vaak voorafgegaan
door een handleiding voor de inrichting van de medische studie, een geheel van
voorschriften, geadstrueerd door citaten uit met name Hippocrates. Vervolgens
werden bepaalde canonieke boeken behandeld, van Hippocrates, Galenus of van
andere grote artsen na hen. Ten slotte was er de praktijk, de behandeling van de
geneesmiddelen, van de symptomen en de algemene therapie. Vervolgens kwamen
de speciale ziekten aan bod, systematisch behandeld van hoofd tot voet.
Ook de theologen kenden hun instituten - ook hier in de vorm van loci communes
- ‘zaken en leerstellingen’, plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament waarin een
bepaald begrip, bijvoorbeeld ‘salus’, of ‘abstinentia’, de hoofdgedachte vormde.
Samen vormden ze zowel een concordans op de bijbel als een dogmatisch instrument.
Uit educatieve overwegingen kon men ertoe overgaan het leerstellige systeem te
illustreren aan de hand van een korte tekst, de tien geboden, het onzevader, de
catechismus of de brief van Paulus aan de Romeinen. Daarna kwamen diverse
bijbelboeken aan de orde, zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament, maar
alle in dienst van dogmatiek en polemiek. Ten slotte werd de homiletiek, de manier
om een preek op te zetten en te houden, behandeld.
Naast een overzichtelijke opbouw moest de cursus ook een overzichtelijke omvang
en duur hebben. En behoudens de inleiding had hij dat niet. Er werd geprobeerd om
het inleidende gedeelte van elke studie elk jaar te geven en het binnen één jaar af te
ronden. Er werd ook naar gestreefd om de daarop aansluitende onderwerpen althans
zo volledig mogelijk in een aantal jaren te geven, maar meestal kwam het erop neer
dat slechts een selectie van de delen of onderwerpen die bij voorkeur bruikbaar waren
voor de praktijk, intensief behandeld werd.
Die opzet had zijn logica, gezien het feit dat studenten het hele jaar door kwamen
en gingen. De publieke colleges waren dus bedoeld om een soort
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voorbeeld te geven, aan de hand waarvan de student met behulp van de literatuur of
in zijn latere praktijk de weg kon vinden. Bovendien werd het gat dat zo ontstond
tussen inleiding en een volledig overzicht in de betreffende discipline, opgevuld door
de privé-colleges van de professoren, waarin ze, vaak met behulp van een eigen
didactische methode, een overzichtelijk geheel van hun wetenschap aan een klein
groepje studenten overdroegen.

Disputaties en collegia
Naast ‘lectiones’ en ‘praelectiones’ maakten ‘disputationes’ een vast onderdeel van
het onderwijs uit. Bij deze ‘twistgesprekken’, die als uitgangspunt een schriftelijk
stuk hadden, gedrukt of ongedrukt, verdedigde een student (‘defendens’ of
‘respondens’) een aantal stellingen tegen argumenten van andere studenten
(‘opponentes’), onder leiding van een preses, vrijwel altijd een professor. Het was
gebruik dat die stellingen ongeveer een week van tevoren door de pedel ‘ad valvas
Academiae’ (aan de deur van de academie) gespijkerd werden. Sinds 1592 werden
ze door de student zelf naar de professoren van de eigen faculteit gebracht, terwijl
de pedel de rest van de senaat bediende. Constantijn Huygens had weinig plezier in
deze vroege vorm van ‘dissertatie rijden’. Hij ervoer zichzelf als een straatventer en
de professoren als bebaarde beuzelaars, ‘per excellentiam ineptis’ (pedant tot op het
bot).38
Oorspronkelijk bestonden die disputaties uit planovellen met daarop, onder de
titel, een aantal genummerde stellingen, beknopt geformuleerd en zonder
bewijsplaatsen, de zogenaamde ‘theses nudae’. Ze werden gedrukt of door de
defendens geschreven, in dat laatste geval meestal privaat verdedigd. Onderaan
stonden de namen van de preses en de kandidaat en de datum van de plechtigheid.
In 1593 kreeg de gedrukte disputatie een andere vorm, quarto, één of anderhalf vel
(acht of twaalf pagina's) met een afzonderlijke titelpagina en met noten bij de
stellingen (aangeklede stellingen, ‘theses vestitae’).
Het aantal stellingen en de lengte van de noten kon sterk verschillen. In 1596
bepaalden curatoren om financiële redenen dat twaalf het maximum was, maar dat
werd vaak overschreden. De opbouw van een stelling had een vast stramien: definitie,
omschrijving, indeling, oorzaak, gevolg, behandeling. Op de eigenlijke stellingen
volgden vaak zogenaamde ‘corrolaria’, toegevoegde stellingen die geen verband
hadden op het onderwerp van de disputatie. Achterin werden ook vaak ‘carmina
gratulatoria’ opgenomen, juichende zangen geschreven door vrienden of verwanten.
De auteur van de stellingen was meestal niet, zoals lang gedacht is, de preses van
de disputatie, maar de defendens zelf. Wel was het zo dat de disputaties eerder edel
overschrijfwerk dan oorspronkelijk gedachtegoed vormden en dat de literatuur waarop
de stellingen gebaseerd waren, tot een aantal gemakkelijk toegankelijke bronnen
beperkt bleef. Private disputaties en disputaties gebundeld onder de naam van de
professor waren meestal wel van de preses.39
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Ze vonden meestal plaats op woensdag of zaterdag, meestal 's morgens om negen
uur en aanvankelijk alleen in het auditorium van de theologen, later ook in dat van
de juristen. De pedel zorgde ervoor dat een bijbel, Hippocrates of het corpus iuris
civilis aanwezig was, en wees ieder zijn plaats. De opkomst kon variëren naar de
belangstelling die de stellingen wekten, de omvang van vriendenkring of familie. De
oplage van het drukwerk bedroeg meestal minstens honderd tot honderdvijftig
exemplaren.
De gang van zaken was onderworpen aan duidelijke vormen. Er waren formules
bij het aanspreken, en de aangevallen stelling en de bewijsplaatsen werden
voorgelezen. De opponenten werden van tevoren uitgezocht en het was niet
ongebruikelijk dat vrienden over en weer opponeerden. Soms was het een zaak van
lobbyen, want opponeren vereiste de nodige inspanning. Een disputatie duurde
doorgaans ongeveer twee uur, waarbij drie tot zes studenten opponeerden.
Het kwam voor dat aanwezige professoren, ‘propter defectum opponentium’,
vanwege onvoldoende opponenten, ook vragen stelden. In de curatorenvergadering
van 27 augustus 1647 meldde curator Van den Bouchorst zelfs dat bepaalde
professoren ‘praesiderende over publique disputatien, alle argumenten van den
opponenten solveren, sonder den defendenten respyt off gelegentheyt te geven sulcx
te doen, off op de voors. argumenten te responderen’. Dat was niet de bedoeling. De
defendens moest voortaan de gelegenheid krijgen zijn disputatie, ‘soo veel mogelick’
was, echt te verdedigen.40
De manier waarop de defendens zijn verdediging inrichtte was een kwestie van
persoonlijkheid en talent. ‘Slim en gretig’, ‘nauwkeurig en prompt’, ‘geleerd en
subtiel’, het zijn allemaal karakteriseringen zoals we die in het dagboek van
Bronchorst aantreffen. Maar ook ‘nuchter en bijna koud’ treffen we aan, of ‘verlegen
en onvoldoende toebereid’. Slechts één keer noteerde Bronchorst ‘parum aut nihil
respondebat’, toen de kandidaat weinig of bijna niets antwoordde. Het kon er ook
rumoerig toegaan, met geroep, gefluit of andere manieren om de onvrede te kennen
te geven. In 1597 gaven curatoren de senaat het recht een decaan aan te stellen om
aan de veelvoorkomende ongeregeldheden paal en perk te stellen. De functie van de
preses was die van scheidsrechter. Sommigen vatten die taak wat breedsprakig op,
anderen mengden zich nauwelijks in de discussie en wisten ook soms niet zo goed
waar het over ging.
Disputaties waren er in soorten en maten. Een belangrijk onderscheid is dat tussen
publieke of private disputaties. Publieke vonden op gezag van curatoren plaats, bij
private ging het initiatief van de preses of defendens uit. De ‘gewone’, publieke
disputatie werd door curatoren officieel ingesteld in mei 1587, al zal de methode
eerder gehanteerd zijn. De presiderende professor zou een gulden per keer uit de
universiteitskas ontvangen. Deze disputaties behoorden daarmee tot de normale taak
van de professor, en toen de pedel in 1595 de opdracht kreeg de colleges te
controleren, hoorden daar ook ‘alle disputatien, die mit open deuren in de gemeene
leesplaetze zullen geschieden’ bij.
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Een ander belangrijk verschil was dat tussen een disputatie over een willekeurig
gekozen onderwerp, dat geen verband hield met de op college behandelde stof ‘quaelibet materia’ - of een disputatie in een reeks, waarin in besloten kring een
bepaald handboek of een aantal samenhangende problemen behandeld werd. Zo'n
clubje studenten heette een ‘collegium’, en het verschijnsel van de collegia was een
aparte, didactische methode van groot belang.41
Het ging daarbij om een groep van geringe omvang, meestal niet meer dan twaalf
of zestien deelnemers, die door een combinatie van ballotage en coöptatie
samengesteld was en die bestond uit studenten van gelijk niveau. Het doel van de
club bepaalde het soort van collegium, bijvoorbeeld om over een bepaald onderwerp
te disputeren (‘collegia disputationum’), om een bepaald onderdeel van de stof
uitgelegd te krijgen (‘collegia explicatoria’) of om zich op een examen voor te
bereiden (‘collegia examinatoria’).
Het tweede soort collegia was het minst intensief. De docent legde de betreffende
stof uit en al kon de student vragen stellen, in beginsel schreef hij gewoon op wat de
docent dicteerde. Het collegium examinatorum was een soort responsiecollege: de
student diende zich te prepareren en werd op de bijeenkomsten ondervraagd. De
collegia disputationum waren het intensiefst. Het te behandelen boek of thema werd
in een aantal porties opgedeeld en in stellingen samengevat. De stellingen sloten op
elkaar aan, door loting werd de volgorde van respondenten en opponenten bepaald
en na afloop werden de disputationes gebundeld en uitgegeven, en beschikte men
over een doorlopend commentaar of systematische behandeling van een bepaald
ondewerp.
Collegia gaven dus een duidelijke aanvulling op de colleges. Ze waren een
didactisch middel waarvan het nut voor studenten en professoren vaststond. Gronovius
omschreef in 1666 het verschil aldus: ‘[...] want de lessen sijn als predicatien, de
collegia als cathechizatien. De lessen worden gedaen voor alderley volck, en daerom
a potiore als voor geleerde of al wat geavanceert in de geleertheyt; in de collegiis
voegt men sich nae de capaciteyt van bekend toehoorders. In de lessen can men soo
ras niet voortgaen, en een opus ofte auctorem absolveren, als men in collegiis doet.’42

Examens en de promotie
Een derde onderscheid in de disputationes was naar het doel ervan, om te oefenen ‘exercitii gratia’ - of om een graad te behalen - ‘pro gradu’. De oefendisputaties
werden in het Leidse onderwijs naar alle waarschijnlijkheid ingevoerd door Danaeus
in 1581, hoewel ook Trutius er vroeg in zijn Leidse loopbaan - hij werd in 1582
benoemd - mee begon en Bronchorst er de eerste grote theoreticus van is.43
Wat de graden betreft, de statuten van 1575 kenden alleen de ‘magister in artibus’
en de doctor in de andere faculteiten. Voorschriften over de gang van za-
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ken bevatten ze verder niet, wel werd een ‘voirgaende legittime examinatie’ geëist,
die ook lette ‘op de deuchde, tleven ende bequame ouderdom van de persoonen’
alvorens men tot de promotie toegelaten werd. Pas op 20 juli 1576 werd door de
senaat een voorstel gedaan ter regeling van de examens. Voor de theologen werd
een studie van minstens drie jaar geëist. De promotie zou bestaan uit een
privaatexamen, dat wil zeggen voor de faculteit, het houden van twee of drie
declamaties in het openbaar, het eveneens in het openbaar verdedigen van een door
de faculteit opgegeven stelling en ten slotte het verklaren, vanaf de katheder, van
een plaats uit de Schrift.
Voor juristen noch medici gold een bepaalde studieduur. De jurist werd eerst
privaat, daarna publiek aan de tand gevoeld over enkele door hemzelf uit het corpus
iuris geselecteerde plaatsen. Vervolgens kwam er een tweede privaatexamen over
het hele gebied van het recht en ten slotte verdedigde hij onder leiding van een
professor een aantal stellingen in het openbaar. Een medicus moest voor zijn promotie
tweemaal in het openbaar disputeren. Daarna expliceerde hij privaat een aforisme
van Hippocrates en een ziektegeval van Hippocrates of Galenus, waarbij de faculteit
hem ondervroeg. En ten slotte verdedigde hij in het openbaar een door hemzelf
geformuleerde stelling.
De plechtige promotie vond plaats in aanwezigheid van de hele senaat in
ambtsgewaad. De kandidaat in toga plaatste zich aan de voet van de katheder. Vanaf
de katheder werd hij door de promotor toegesproken. Daarna ontving hij op de
katheder het ‘liber suae facultatis’ - voor juristen bijvoorbeeld een corpus iuris civilis,
‘vol gouts gebonden’ - ten teken dat hij onderwijs mocht geven, een gouden ring,
aan de ‘voorste vinger’ geschoven als symbool van geleerde adeldom, en een fluwelen
bonnet, symbool van de ‘immunitas’, de vrijstelling van bepaalde lasten. De jonge
doctor hield vervolgens een korte rede en de theoloog in het gezelschap sloot af met
een gebed. Daarna ging het in plechtige optocht naar de kerk of enig ander ‘eerlijk’
huis, waar hetzij een psalm, hetzij een Latijns of Grieks lied gezongen werd en de
theoloog een preekje hield. Ten slotte begeleidde de hele stoet de doctor naar huis,
waar een bescheiden feestmaal (‘mediocri sumptu’) stond aangericht.
Voor de ‘artisten’ lag de klemtoon - na ijverig collegebezoek en veelvuldig
disputeren, en na een privaatexamen over de hele filosofie en de talen - meer op
bedrevenheid in spreken en schrijven, zoals die getoond werd in vertaling of
voordracht. De plechtige promotie was wat eenvoudiger, ging bijvoorbeeld gepaard
met een vilten hoed, symbool van hun ‘honesta ingenuitas’, hun eervolle stand.
De onderlinge verschillen gingen terug op het feit dat het eerste reglement een
samenraapsel van voorstellen van de faculteiten was en de verschillende ervaringen
van deze of gene professor weerspiegelde. In 1592, met het nieuwe reglement, werden
die verschillen opgeheven. Standaard werd nu ‘een heymelyck ondersouck’ van de
kandidaat om te zien of hij het vereiste niveau had. Dat bestond uit informatie over
zijn studiegang en levenswandel en uit een examen. Voor een theoloog was dat
dogmatiek (‘locis communis Sacrae Scrip-
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Promotiestoet voor het Academiegebouw.

turae’) en bijbelkennis, Oude en Nieuwe Testament, ‘bysonder in locis controversis’.
Voor de jurist de instituten en ‘sommarischer wijs in de geheele Rechten’ en voor
medici eveneens de instituten en beknopt ‘per totam Medicinam ende bysonder in
Methodo medendi’.
Was dat allemaal goed verlopen, dan kreeg de kandidaat de volgende dag om acht
uur 's morgens twee ‘Locos Scripturae ex utroque Testamento’ (theoloog), twee
‘sware loyen’ (jurist) of twee ‘Aphorismos Hippocratis’ (medicus), die hij dan om
vijf uur die dag moest verklaren en uitleggen. Ging dat ook goed, dan mocht hij zijn
theses opstellen en publiek verdedigen. Afwijzing kwam wel voor, maar was
uitzondering. Wel werd een keer de doctorstitel ver-
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leend op voorwaarde dat de bezitter een jaar lang de praktijk niet zou uitoefenen.44
Pas in 1598 werd de promotie tot magister definitief geregeld. De behoefte daaraan
was in het Staten College ontstaan. Vier bursalen hadden zich aangemeld voor de
‘disputatio publica pro Magisterio’ en hun optreden zou de nieuwe regeling sterk
beïnvloeden. Want met Gerard Vossius was er niks aan de hand, maar meteen na
hem moest Petrus Pylius afgewezen worden en dat gaf in de senaat een stevige
discussie. Men was van mening dat terughoudendheid in het verstrekken van titels
op zijn plaats was omdat inflatie de naam en faam van de universiteit zou aantasten.
Intussen trok de derde kandidaat zich terug en werd ook de vierde afgewezen.
Het leidde tot een veel strenger regeling dan daarvoor gold: minimaal twee jaar
studie, drie openbare disputaties, en een geheim examen over de beginselen van de
logica, fysica, ethica en mathematica. Dan volgde een plechtige disputatie over logica
of fysica met ‘corrolaria’ over de andere delen en 's anderendaags een plechtige
bijeenkomst, waar de kandidaat een redevoering hield dan wel een of andere
filosofische kwestie behandelde. Ten slotte vond de toekenning van de titel door de
preses plaats en kreeg de magister een vilten hoed, het boek en een handkus.45
Promoties vonden op een doordeweekse dag plaats, zij het meestal niet op
woensdag of zaterdag. In de statuten van 1631 werden juist de woensdag en zaterdag
bestemd ‘tot de publycque promotien, disputatien ende diergelijcke solemnele actien’.
Over de leeftijd was al in 1587 gesproken. Het voorstel van de senaat was minimaal
drieëntwintig voor het licentiaat en vijfentwintig voor het doctoraat. Curatoren stelden
het op vierentwintig respectievelijk achtentwintig jaar.46
Dat licentiaat was een titel die gebruikelijk was aan de middeleeuwse universiteit.
Het werd ook wel genoemd in de ontwerpstatuten van de universiteit, maar bij de
versie van 2 juni was het verdwenen. In 1580 werd er overigens wel een licentiaat
verleend, ‘privatim et sine pompa’. Het was dus een sober soort promotie. In 1592
werd het licentiaat, zonder onderscheid met het doctoraat, in het reglement
opgenomen. In 1598 werd dat onderscheid wel aangebracht. Voortaan moest voor
het doctoraat tweemaal gedisputeerd worden: eenmaal onder leiding van een professor,
‘sub praeside’, voor het licentiaat, en eenmaal ‘sine praeside’ voor het doctoraat. In
het begin van de zeventiende eeuw werd het onderscheid weer verlaten en keerde
men terug naar de enkele disputatie.47
Hoewel er in de archivalia voor het eerst op 18 mei 1596 sprake is van een private
promotie, vonden ze al veel eerder plaats. In 1591 vaardigden curatoren zelfs een
verbod uit, maar het werd niet nageleefd. De private promotie hield in dat de
bijeenkomst alleen voor de faculteit en in de senaatskamer plaats vond. Deze promotie
kreeg veel meer het karakter van een examen, aangezien er geen opponenten-studenten
bij aanwezig waren. In 1604 bepaalde de senaat dat de stellingen bij een private
promotie niet meer gedrukt hoefden te
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worden. Vooral het veel soberder ritueel en de bijgevolg geringere kosten waren de
reden voor het frequent gebruik ervan.
Vandaar waarschijnlijk dat er pogingen in het werk gesteld werden om de publieke
promotie aantrekkelijk te maken. De vergunning om de jonge doctor met muziek
naar huis te begeleiden, van 1613, was daar één van. Het behangen van het auditorium
met tapijten een tweede. In 1639 drongen curatoren er nog eens bij de senaat op aan
dat de studenten aangemoedigd werden ‘naar oudt ende lofflick gebruick’ publiek
te promoveren, een bewijs van het uitsterven ervan.
Bij de statuten van 1631 werd alles vastgelegd. Ook de kledij werd daarbij nader
bepaald: een zwartzijden damasten toga. Het baccalaureaat, eveneens een vanouds
bekende universitaire graad, en evenals het licentiaat al snel te Leiden
verleend-waarschijnlijk aan het eind van de jaren tachtig-was van weinig belang.
Waar de mores van de Leidse promotie duidelijk aansloten bij de vroegere
gebruiken daaromtrent, is het opvallende eraan de toenemende versobering van de
plechtigheid, gecombineerd met de onmiskenbare kwaliteitsbewaking van de graad.
De discussie van 1598 waarin de senaat er bij curatoren op aandrong vooral ‘op te
waerde ende t verdyenen van de promotie’ te letten, ‘tot meerder eere van de
Universiteit’, was kenmerkend voor een beleid. In 1643 bijvoorbeeld constateerden
curatoren dat er met name in de rechtenfaculteit ‘te facyl ende niet na behooren’
gepromoveerd werd en dat dat kwalijk ‘voor den dienst, mitsgaders voor de reputatie
van der Universiteyt’ was. Daarover gekapitteld verzocht de faculteit dan wel iets te
bedenken ‘daer door de jongeluyden voortaen hier te lande wat afkerich van de
Fransche promotie mochten werden gemaeckt’. Besloten werd de frequentie van het
promoveren wat te verhogen.48
Het leidde er uiteindelijk toe dat ook in het buitenland de Leidse ‘honores
doctorales’ niet in twijfel getrokken werden, ook al vonden ze niet onder zo grote
pracht en praal als elders plaats. ‘Und gesetzt,’ schreef Lucä, ‘dass nicht mit allen
eusserlichen Formalitäten alhier, wie anderswo die Promotion gehalten werden,
dennoch wird das Haupt-Werck, als da seynd Examinationes, Disputationes,
Testimonia et cetera wahrgenommen.’49
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15 Knibbelige tijden, 1609-1618
Niet alleen de onrust onder studenten zorgde in deze tijd voor straatrumoer, maar
ook onder professoren kon de broei uitgroeien tot een brand. Al eerder was de Leidse
universiteit een toneel geweest waarop vooral de kerkpolitiek de actie bepaalde. Nu
zouden kerkpolitiek en dogmatiek hun krachten bundelen voor een drama dat heel
het land tot in het schellinkje in de ban zou houden.

Arminius en Gomarus
Arminius was geen onbeschreven blad toen hij in 1603 van de Amsterdamse kansel
naar de Leidse katheder beroepen werd. Zijn opvattingen over Paulus' brief aan de
Romeinen, met name over de hoofdstukken 7 en 9, waar Paulus schrijft over de
betekenis van de wet en van de uitverkiezing, hadden hem in conflict gebracht met
zijn Amsterdamse collega's en in polemiek met de Leidse professor Junius.
Twee beelden van de mens - altijd geneigd tot het kwaad of soms verlangend naar
het goede - en twee beelden van de christen - iemand die het goede kent maar het
kwade doet of iemand die doordat hij het goede kent het kwaad kan overwinnen stonden daarbij tegenover elkaar. Twee interpretaties vooral van een cruciaal leerstuk,
dat van de predestinatie, de voorbeschikking. In de soevereine samenvatting van Van
Deursen: ‘De ene partij zegt dat gelovigen worden uitverkoren. De andere partij zegt
dat uitverkorenen het geloof ontvangen.’1
Het was de achilleshiel van de hervormde theologie, blootgelegd door een aantal
jezuïeten, onder wie de befaamde kardinaal Bellarminus. In zijn krachtigste
formulering hield de theorie van de voorbeschikking in dat God nog

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

244
vóór de schepping van de wereld bepaald had wie van de mensen slecht en wie goed,
wie verworpen en wie verkozen zou zijn. Een dergelijke opvatting echter, vond
Bellarminus, maakte God tot de oorzaak van de zonde. Daardoor zou God slecht en
de zonde geen zonde meer zijn. Arminius was het daarmee eens. Gomarus vond het
godslasterlijk.
De scholastieke denktrant, de paradoxen van Schrift en overlevering en de
polemische situatie benemen een niet gering deel van het zicht op de redeneringen
van beide kemphanen. Centraal in het denken van Gomarus stond Gods almacht.
Elke schim van menselijke vrijheid, van het vermogen het eigen lot te beïnvloeden,
zou die macht verkleinen. Voor Gomarus was het geloof een geschenk van God, het
teken dat de mens gered was.
Ook voor Arminius was het geloof genade, maar voor hem werd de gelovige juist
om zijn geloof gered. Dat lijkt paradoxaal en Arminius redt zowel de almacht van
God als de bijdrage van het geloof met behulp van wat hij Gods ‘voorwetentheyt’
noemde, een begrip dat ook door de jezuïeten gehanteerd werd. De mens doet het
goede of het kwade en God weet dat van tevoren.
Er waren ook andere verschillen. Gomarus vond dat Arminius met zijn mening in
strijd kwam met geloofsbelijdenis en catechismus. Arminius was het daar niet mee
eens, maar hij had ook geen bezwaar tegen herformulering van die geschriften.
Bovendien beschouwde hij de door God gegeven overheid als het hoofd van de kerk.
Gomarus daarentegen ging de kerk, haar autonomie en haar geschriften boven alles.
Het verschil van mening, dat al in 1604 in publieke disputaties tot een botsing
leidde, bleef niet binnen de muren van het Academiegebouw. Het gerucht dat Leidse
theologieprofessoren het op fundamentele punten met elkaar oneens waren verspreidde
zich over de stad, over de provincie, over het hele land. Het volk klepte de klok na
en wie wel van de klepel wist, sprak van kansel en in kerkenraad van
‘nieuwigheyt-drijvers’. Al snel waren de honden los. Op Arminius, welteverstaan.
Arminius' studenten werden vanuit de consistories bestookt. Cuchlinus, de regent
van het Staten College en geestverwant van Gomarus, ging zijn lessen geven op het
uur van Arminius. Arminius zelf kreeg ‘huisbezoek’, onder anderen van dominee
Hommius, schoonzoon van Cuchlinus en een ‘vriessche os’, wiens gezondheid vele
malen groter was dan zijn denkkracht. Hij wist bij dergelijke bezoeken de bezwaren
van Hommius wel te weerleggen, maar dan ging Hommius naar huis ‘omdat hij de
waarheid wilde zoeken’. Thuisgekomen bad hij dan tot God om licht en kreeg te
horen dat zijn eigen opvattingen de beste waren. ‘Zo doen goede onderzoekers dat,’
schreef Arminius, van wie overigens ook de hele anekdote stamt.
Maar Arminius kwam er niet met een grap van af. De Dordtse classis diende een
‘gravamen’ in over ‘differenten’ die in kerk en universiteit te Leiden gerezen zouden
zijn over de kerkleer. De Franeker professor Lubbertus lichtte de Schotse en Franse
kerk in gomaristische zin voor. En verder escaleerde de zaak. Het verhaal ging dat
het in Arminius' huis spookte en Hommius twijfel-
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de er niet aan dat een ketter met boze geesten omging. Dat was volgens hem even
evident als dat er ketterij bestond.2
Ten slotte moest Arminius zich twee keer in het openbaar verdedigen, op 30 mei
1608 voor de Hoge Raad (‘Gommer en Armijn te Hoof/Dongen om het recht geloof’)
en op 30 oktober van dat jaar voor de Staten zelf. Op 13 augustus 1609 werd er zelfs,
onder leiding van Oldenbarnevelt, voor de Staten een debat tussen beide professoren
georganiseerd, waarbij elk vier predikanten mocht meenemen om hem bij te staan.
Het was halverwege dit dispuut dat de inmiddels door de pleuris aangetaste Arminius
naar huis vertrok om te sterven.
Maar de dood van Arminius maakte geen einde aan de religieuze beroerten, hij
leek die alleen maar te verergeren. Er was inmiddels een pamflettenstrijd losgebroken,
aangewakkerd door de lijkrede op Arminius van Petrus Bertius. Gomarus publiceerde
ondanks het verbod van de Staten zijn rede die hij voor dit college in 1608 gehouden
had. Vrienden van Arminius riposteerden met diens ‘Verclaringe’, die hij uitgesproken
had bij dezelfde gelegenheid. En in 1610 volgden de ‘remonstrantie’ en
‘contra-remonstrantie’, gescheiden door wederom een enorm treffen voor de Staten,
die mettertijd meer op een theologisch dispuutscollege dan op een politiek lichaam
leken.
De politieke dimensie van deze religieuze debatten was inmiddels gebleken toen
in 1608 de classis Alkmaar, gesteund door de synode van Noord-Holland, vijf
predikanten schorste die bezwaren hadden tegen de geloofsbelijdenis, en de
vroedschap, gesteund door de Staten, hen handhaafde. Maurits koos het jaar erop
alleen gomaristen als nieuwe leden van de vroedschap, waarna de schutterij de
vroedschap in arminiaanse zin zuiverde. Een jaar later deed zich iets dergelijks in
Utrecht voor. En van Holland en Utrecht sloeg het politiek krakeel over naar de
andere provincies.

Conrad Vorstius
Intussen was in Leiden de vervulling van vacatures aan de theologische faculteit aan
de orde. In 1607 was Trelcatius junior overleden. Met de dood van Arminius was
Gomarus nu de enige professor in de faculteit. De namen van Antonius Thysius en
Johannes Corvinus, de een predikant te Harderwijk, de ander te Leiden, werden
genoemd, maar de voorkeur van curatoren ging uit naar Uytenbogaert. Dat was
weliswaar de voorman van de remonstranten, maar hij was tegelijk gezien aan het
Hof en bij de Staten, geacht door Maurits en door Oldenbarnevelt. Maar Uytenbogaert
aarzelde. Hij was een kwarteeuw predikant geweest ‘ende sulcx alles vergeten dat
in de scole nodich was’. Zijn Latijn was roestig, zijn vaardigheid in het disputeren
was verdwenen en dan waren er nog wat andere bezwaren ‘in dese pericolose ende
knibbelige tijden’.3
Maar curatoren hielden aan. Wie hij bijvoorbeeld als collega wilde hebben, vroegen
ze. Waarop Uytenbogaert een zekere ‘Doctor Forstius’, professor te ‘Steenfort’
noemde. Dat had hij niet moeten doen. Want het eind van het ver-
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haal was dat hij zelf niet kwam, maar Vorstius wel beroepen werd. Een ongelukkiger
beroep was nauwelijks denkbaar.
Conrad Vorstius (1569-1622) leek zo'n goede keus. Herborn en Heidelberg, Bazel
en Genève vormden hem, universiteiten en vorsten dongen naar zijn diensten. Vorstius
was niet alleen zeer geleerd, hij was ook zeer beminnelijk en waarschijnlijk zeer
naïef. Vanaf zijn studententijd te Heidelberg legde hij een onhandige belangstelling
voor de geschriften van Socinus aan den dag. En Socinus was niet zomaar een
schrijver, maar iemand die op schriftuurlijke gronden hechtte aan de eenheid van
God. Bijgevolg loochende hij de Drie-eenheid den dus de goddelijkheid van Christus.
Curatoren hadden op verzoek van Uytenbogaert vooral gekeken naar het lijvige
traktaat dat Vorstius in 1610 tegen Bellarminus geschreven had. En daar was niks
mee mis. Het probleem was dat Vorstius in 1610 niet alleen een boek tegen
Bellarminus had geschreven, maar ook een tegen God. Althans, dat vonden de
preciezen in den lande. Deze Tractatus de Deo zou ‘het tuighuis’ zijn ‘waaraan de
contra-Remonstranten hunne wapenen tegen hem ontleenden’. Alle ketterijen waarvan
men weet had, werden erin teruggevonden. Vorstius had het mysterie van God door
een analyse van Zijn eigenschappen dermate tastbaar gemaakt dat de orthodoxie van
majesteitsschennis riep. En ze kregen daarin gelijk van de universiteitvan Heidelberg,
die al eerder haar alumnus op de vingers getikt had. De Heidelbergse theologen waren
beslist. Na Arminius zou het benoemen van Vorstius gelijkstaan aan het genezen
van een wond met een spijker.4
Eind september 1610 kwam Vorstius voor overleg naar Leiden. Het eerste wat hij
deed, was op bezoek gaan bij Gomarus om hem te bedanken ‘van seeckeren dyenst,
die hy hem gedaen hadde’. Dat moet diplomatiek bedoeld zijn, maar het pakte
dogmatiek uit. Gomarus maakte van de gelegenheid gebruik Vorstius uit te leggen
dat er van De Deo een rechte weg naar het atheïsme liep. Gomarus kende geen
geschrift, ‘ja nyet van de Heydenen selfs’ waarin Gods majesteit meer in twijfel
getrokken werd. ‘Die van 't Pausdom’ hadden het nooit zo bont gemaakt en Arminius
was er een heilige bij: ‘ende hoewel D. Arminius sijn gevoelen hadde, nochtans een
Sant te reeckenen was by desen’. Gomarus verzocht curatoren dan ook het beroep
van Vorstius niet door te laten gaan. Hij kreeg de steun van niet minder dan
vijfenvijftig studenten.5
Curatoren en ook de Staten wilden echter Vorstius. Gomarus meende vervolgens
er goed aan te doen zijn colleges te gebruiken om af te dingen op de autoriteit van
de overheid en zijn toehoorders te raden vooral elders te gaan studeren. Toen curatoren
zeiden hier niet zo gecharmeerd van te zijn, maakte hij bekend dat er in Zeeland
plannen bestonden om een eigen ‘collegie’ op te richten, ‘indyen in dese Universiteit
geen suivere leeraers en wyerden gestelt’. Daar schrok men wel van, maar er was
geen weg terug. Op 17 februari 1611 deelde Vorstius mee dat hij althans voor een
paar maanden naar Leiden kwam. Op 24 april diende Gomarus zijn ontslag in.
Vorstius stelde wel zijn eisen. Hij stelde ze zelfs op schrift. Hij wilde onge-

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

247
stoord college kunnen geven en niet meer aan de tand gevoeld worden. En mocht
zijn aanwezigheid te Leiden op te grote tegenstand stuiten, dan wenste hij met behoud
van salaris zijn colleges te staken tot hij een andere betrekking gevonden had.
Curatoren hadden nauwelijks tijd Vorstius' eisen te lezen, want staande die
vergadering, 23 april 1611, werden ze door de Staten opgetrommeld. In allerijl besloot
men de eisen in te willigen en vertrok men naar Den Haag.
Daar werd hun door Dordrecht, Amsterdam en Enkhuizen verteld dat ze dat niet
hadden mogen doen. En zes dagen later moest Vorstius zich weer, voor het front der
Staten, verdedigen tegen Plancius, Hommius en nog vier andere stijfkoppen. Vooral
tussen hem en Hommius moet het tot een verwoed treffen gekomen zijn, dat meer
het karakter had van een duiveluitdrijving dan van een debat. Tot overmaat van ramp
had Vorstius zich in een huis naast dat van Hommius gevestigd. ‘God moge het
afwenden,’ schreef de godvruchtige Hommius aan een vriend, ‘dat mij iets kwaads
overkome wegens dien slechten buurman.’6
In het aanzwellende predikantenkoor - Arminius was een wolf geweest, ‘en die
nu in sijn plaetse comen sal, is noch seven mael meerder wollef dan Harminius’,
sprak een dominee te Alphen - was de Franeker professor Lubbertus de tragische
tenor. Dag en nacht was hij in de weer met traktaten tegen Vorstius en met zijn
zendbrieven om de wereld in te lichten. ‘Overweegt toch ernstig,’ riep hij de
Staten-Generaal toe, na gewaarschuwd te hebben voor besmetting van ariaanse,
samosateniaanse, servetische en wat niet al voor pittoreske ketterijen, ‘wat de koning
van Groot-Brittannië zal moeten denken.’7
Die dacht er inderdaad iets van. Jacobus I was een beetje een vreemde monarch.
Dat was zijn tijdgenoten ook al opgevallen. Eerst had je koning Elizabeth, schreef
een van hen, en vervolgens koningin Jacobus. De natuur had een vergissinkje gemaakt.
Een godgeleerde op de troon, ‘a zealous king’, die niet alleen de zielzorger van zijn
onderdanen wenste te zijn, maar ook elke duivelse doctrine van over de landsgrenzen
nauwlettend registreerde. Op een dag in de herfst van 1611 kreeg Zijne Majesteit,
net van de jacht teruggekeerd, een pakketje boeken van Vorstius in handen geduwd.
Hoe die boeken in Engeland kwamen en wie al die gruwelijke passages onderstreept
had, laat zich gemakkelijk raden. Zo ook 's konings reactie.
Jacobus ontstak in een religieuze ijver. Hij meende een misdaad te begaan als hij
aan zijn door de jacht vermoeide lichaam rust gaf aleer het godzalig werk des konings
verricht en het godslasterlijk werk van Vorstius beoordeeld was. Het oordeel was
vernietigend. Scheuring in kerk en staat achtte hij onvermijdelijk als deze ketterse
pest de Leidse universiteit zou infecteren. Zijn gezant diende de Staten voor te houden
dat hij zich persoonlijk beledigd zou achten als zo'n monster benoemd zou worden.
Op zijn last organiseerde de universiteit van Oxford een boekverbranding van alle
werken van Vorstius die in die stad aanwezig waren.
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Curatoren verdedigden zich nog wel, en Vorstius schreef een brief aan Jacobus - die
de vrome vorst niet eens wilde aanraken - maar het pleit was beslecht. De universiteit
moest kiezen tussen de koning en de professor. Ze koos de koning en verleende
Vorstius toestemming buiten Leiden te gaan wonen. Vorstius zou nooit meer college
geven. En Vondel dichtte:
Men wou de son niet sien. Men dreef hem van syn spoor.
De hel quam op de been. De duisternis drong door.
De Teems wou 't quynend licht in haeren pekton smooren.
En Dort riep: blusch die lamp, of Hollandt gaet verloren.

Bluspogingen
Curatoren ondernamen ook een eigen poging die lamp te blussen. De samenstelling
van hun college was intussen ietwat gewijzigd. Van Banchem was overleden (in
1601) en ook zijn opvolger, de oud-hoogleraar Neostadius (in 1606). Erger was dat
op 8 oktober 1604 Janus Dousa gestorven was, want die was onvervangbaar. Adriaan
van Mathenesse had, hoe aanzienlijk het geslacht ook was waaruit hij gesproten was,
bij lange niet diens kaliber. Cornelis van Mijle, die in 1606 benoemd werd, had dat
wel. Deze erudiete diplomaat, die te Leiden gestudeerd had, lid was van de
humanistische cercle rond Dousa, schoonzoon van Oldenbarnevelt, verenigde
moeiteloos de werelden van politiek en cultuur. Dat maakte hem in deze uiterst
woelige tijd het enige baken van rust.8
Prudent maar remonstrants, zo zou men hun beleid kunnen omschrijven. Prudent
was vooral hun poging om Molinaeus uit Parijs terug te halen. Dat mislukte, en
vervolgens liet men het oog vallen op Johannes Polyander (1568-1646), Waals
predikant te Dordrecht. Dat was geen slechte, maar wel een heel voorzichtige keus.
Vóór de benoeming te Leiden had curator Van der Mijle een vertrouwelijk gesprek
met hem, waarbij bleek ‘dat hy sich genoechsaem verklaerde te connen ende te willen
dulden den Remonstranten’. Van der Mijle vond hem zelfs ‘moderaet aengaende de
beroepinghe D. Vorstii’. Dat was opvallend, want Polyander was goed bevriend met
Lubbertus.9
Men krijgt de indruk dat de benoeming eerder de vrede dan de wetenschap in de
faculteit diende. Polyander was vooral iemand die goed lag bij alle partijen, maar hij
was geen hoogvlieger. Hij was ‘bij uitstek geschikt voor de praktijk’, zoals de zoon
van Walaeus het ooit uitdrukte, iemand met bestuurlijke kwaliteiten, zouden we nu
zeggen. Hij werd niet voor niets zes keer rector. ‘Vroom en voorzichtig’ was zijn
lijfspreuk. Maar Episcopius had geen hoge pet van hem op. ‘Wat een misère!’ moet
hij na het bijwonen van een dispuut onder leiding van Polyander uitgeroepen hebben.
Laat het nu juist Episcopius zijn die curatoren in 1612 als tweede theoloog
benoemden, buiten medeweten van kerk en professoren. Simon Bisschop (1583-1643)
had vanwege Amsterdam een beurs voor het Staten College gekre-
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gen en was leerling en later vriend van Arminius. Na Arminius' dood zette hij zijn
studie te Franeker voort, waar hij onder leiding van de gevreesde Lubbertus
disputeerde over Romeinen 7. In het hol van de leeuw praten over de nadelen van
het vleeseten - verlegen was Episcopius niet.
Van Polyander werd wel gezegd dat hij plaatsvervangend vredelievend was, ter
maskering van intellectuele tekorten. Op Episcopius was dat niet van toepassing.
Die was niet echt vredelievend, maar wel echt slim. Zo liet hij de onvermijdelijke
Hommius, die rondverteld had dat Episcopius onrechtzinnige stellingen liet
verdedigen, alle hoeken van de curatorenkamer zien, toen de heren tekst en uitleg
wensten. Bedremmeld onttrok Hommius zich aan het debat, ‘seggende soo gereet
daer toe nyet te sijn ende oock daertoe niet te connen vaceren mydts de siecte van
sijn huysvrouwe’.10
Met het Staten College voeren curatoren eenzelfde koers. In 1607, na de dood van
Cuchlinus, hadden zij na enige aarzeling Bertius tot regent benoemd. Hij kreeg een
zekere Justus Jacobi Bulaeus (1580-1611) als subregent onder zich. Toen deze
overleed, werd in 1612 Barlaeus in zijn plaats benoemd. Johannes Luntius was er
schaftmeester, maar werd in 1613 vervangen door mr. Christiaen Sir Jacobs, de
schrijfmeester van de Latijnse school.
Casparus Barlaeus (1584-1648) was misschien wel de laatste echte humanist aan
de Leidse universiteit, en in ieder geval de laatste die zijn faam alleen aan zijn
gedichten dankte. Hij was een geleerd man, eigen kweek van het college en geschoold
in artes en theologie - later zou hij er zelfs de medicijnen aan toevoegen - maar zijn
bestemming lag elders. ‘Ex poëta aliquando factus theologus, iterum ex theologo
poëta factus,’ schreef hij in 1629 aan zijn vriend Episcopius. Van dichter ooit tot
theoloog gemaakt, was hij van theoloog weer dichter geworden.11
Hij verheugde zich met hen die blij waren, en weende met de treurenden en
verhuurde zijn elegante pen aan wie de macht had. Dat was zijn trots. ‘Ik weet niet,
waardoor ik word aangespoord om den lof van koningen en vorsten te bezingen,’
schreef hij. ‘Vreemd is het, zulk een troost als mij bezielt, wanneer ik mij bezighoud
met die beroemde namen en grote geesten, en het komt mij voor dat ik, die toch
laagvan staat ben, met de grootste vorsten van aangezicht tot aangezicht vertrouwelijk
spreek, en mij boven mijn lot verhef.’12
Barlaeus was een uitgesproken lid van de remonstrantse partij, vriend van De
Groot, vijand van Lubbertus en Hommius, pamflettist tegen de ‘voorgangers van
factien ende trompetters van scheuringhe’. Maar hij was geen held. In 1623, tijdens
het hoogtepunt van de antiremonstrantse hetze, rukte de schout van de stad, op zoek
naar de zoveelste samenzwering, hem op straat een papier uit de zak. Het bleek een
gedicht te zijn, maar de gedachte aan hechtenis en pijnbank bracht Barleaus èrtoe
daarna drie keer bij de contraremonstranten naar de kerk te gaan.
Toch was zijn periode als subregent de ongelukkigste niet. Hij kon het goed met
Bertius vinden, en beter nog met diens opvolger, Gerardus Joannes Vossius
(1577-1649). Ook Vossius was alumnus van het Staten College, ook hij was
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humanist, ook hij sympathiseerde met de remonstranten. Maar wat hij van die
sympathie op papier stelde, hield hij in portefeuille, en zijn verhouding tot het
kerkelijk gezag was verstandig op het serviele af. In 1615 benoemden curatoren hem
tot regent van het college.
Vossius was vooral een geleerde, afkomstig uit een geslacht van geleerden
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dat boeken boven broodbeleg stelde. Plichtsgetrouw was hij, een ernstig mens.
‘Vossius is 't niet te verghen,’ schreef Huygens, die zijn Daghwerck niet aan hem
durfde opsturen, ‘soo verre om te sien naar 't poppegoed.’ ‘Eene wandeling naar het
graf tusschen twee rijen vreedzame folianten’, zo omschreef Huet zijn leven. ‘Een'
inborst, blanker noch van deughdt / Dan 't hooft van lokken, die 't besneeuwen,’
dichtte Hooft van zijn karakter. En Vondel voegde eraan toe: ‘Al kleet ghy hem
sneeuwwit in 't koor van Kantelbergh / Noch witter is zijn hart, oprecht en zonder
ergh.’ Barlaeus en Vossius aan het hoofd van het Staten College, dat had niet lang
genoeg kunnen duren. Het duurde tot 1619.13

Overige benoemingen
Van de overige benoemingen hadden alleen die in de letteren enige blijvende
betekenis. Johannes Meursius (1579-1639) werd in 1610 tot buitengewoon hoogleraar
in het Grieks benoemd. In 1611 werd hij samen met Baudius tot het eervolle ambtvan
's lands historieschrijver geroepen. En het jaar erop werd hij gewoon professor. Aan
protectie ontbrak het hem niet. Wellicht had het feit dat hij de zonen van
Oldenbarnevelt op hun academiereis vergezelde, er iets mee te maken.
Meursius was een verdienstelijk zij het schools dichter, een belezen zij het gehaast
filoloog, een vruchtbaar zij het partijdig historicus. Aan remonstranten dankte hij
zijn opgang, aan hun val zijn neergang. Scaliger noemde hem een ‘ignorant’, de zoon
van een weggelopen monnik, die zo naast zijn schoenen liep dat zijn dienstmeiden
er de draak mee staken. Er moet bij gezegd worden dat Meursius zo onverstandig
geweest was Scaliger een keer tegen te spreken.14
In vrijwel alles stond Meursius in de schaduw van de man die tegelijk met hem
benoemd werd, maar dan voor het Latijn, Pieter van de Cun. Petrus Cunaeus
(1586-1638) was een Vlissinger koopmanszoon en studeerde zo'n beetje alles, letteren,
theologie en rechten. ‘Flos et decus Academiae’ noemde Heinsius hem, de bloem
en eer van de Leidse universiteit. ‘Bene doctus’ noemde Scaliger hem, zeer geleerd,
maar melancholiek. Iemand die liever naar anderen luisterde dan dat hij zelf sprak,
een man van het midden, zowel bevriend met arminianen als met gomaristen, zowel
met Grotius als met Lubbertus.
Even, in 1612, toen hij nog maar net tot buitengewoon hoogleraar in het Latijn
was benoemd, leek hij dat midden verlaten te hebben. In dat jaar publiceerde hij zijn
satire Sardi venales (Gekken te koop), waarmee hij de draak stak met het even
plebejisch als cholerisch domineesgebroed, dat de theologische discussie in de
kapperszaak bracht en onrust en schisma veroorzaakte. Maar als er iets onrust
veroorzaakte, was het deze satire. Cunaeus' colleges waren tot dan toe een groot
succes geweest, maar nu veranderde zijn gehoorzaal in een kermistent. De hele
universiteit lag een week lang plat, tot een aan-
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tal studenten uit het Staten College, dat zich waarschijnlijk herkend had in de
beschrijving, geschorst werd.
Zijn carrière heeft het niet geschaad. In 1613 werd hij gewoon hoogleraar. Een
jaar later kreeg hij de politica van Heinsius erbij en in 1615 werd hij bevorderd tot
ordinarius in de juridische faculteit. Aan het eind van zijn loopbaan, na drie keer
rector geweest te zijn, zag hij zich zelfs voorzien van de titel van consiliarius
universitatis (raad der universiteit), een erebaantje dat hem 300 gulden per jaar
opleverde en dat bedoeld was om hem aan Leiden te binden.15
Ook voor het Arabisch vond men, in 1613, een groot geleerde, Thomas van Erpen
(1584-1624), een leerling van Scaliger. Erpenius was iemand die zich ver hield van
scherpslijperijen. Zijn orthodoxie werd meerdere malen in twijfel getrokken en er
werden zelfs pogingen in het werk gesteld om hem terug te halen naar de moederkerk.
Hoewel hij waarschijnlijk arminiaanse sympathieën had en zeker arminiaanse
vrienden, ondertekende hij zonder enig bezwaar de akte van onderwerping aan de
synode van Dordrecht.
Erpenius was niet alleen een groot geleerde, maar hij zette ook een degelijk
taalonderwijs op, met eigen onderwijsmateriaal en een eigen huisdrukkerij. Hij vatte
zelfs het plan op om een Marokkaan naar Nederland te halen om de studenten in
staat te stellen het Arabisch viva voce in de omgang met een ‘native speaker’ te leren.
Het was dan ook een ramp dat hij al op veertigjarige leeftijd door de pest uit het leven
weggerukt werd.16
Door deze benoemingen bleven de letteren te Leiden, de dood van Scaliger in
1609 en van Baudius in 1613 ten spijt, hun roem behouden. Het was vooral de tijd
van het floruit van Heinsius, een even groot geleerde als moeilijk mens, iemand die
soberheid en deemoed preekte maar geld en aanzien najoeg, iemand wiens minachting
voor de dood hem er niet van weerhield tijdens de pestepidemie de stad te verlaten,
een minnaar wiens bed een tweede studeerkamer was, een vriend die gemakkelijk
een vijand kon worden, even openhartig als afgunstig, even rondborstig als
kwaadaardig. Maar nogmaals, een groot geleerde en met Cunaeus een trekpleister
voor studenten.
En in 1613 volgde Willebrord Snel (1580-1626) zijn vader op als hoogleraar
wiskunde. ‘Wat snelgewiekte bood’ brengt ons den gulden Tak? dichtte Vondel over
hem. 't Is Snellius, die snel van geest, van sinnen wakker / Dien snellijk plukken liet
op Ramus vetten akker / En snel dees Spruyte gaf een kracht die haer ontbrak. Snellius
was inderdaad een volgeling van Ramus en ‘Euclides' weerdste makker’, maar ook
leerling van Tycho Brahe en bevriend met Kepler. Hij was niet alleen een wonder
van vernuft en gisheid, maar stond ook aan de steigers van een nieuw wereldbeeld,
dat de kwaliteiten van Aristoteles verving door de rekeneenheden van Descartes. En
wat het meer praktische rekenen betreft, in 1615 werd de nijvere bakkerszoon Frans
van Schooten (1581-1645) benoemd tot opvolger van Van Ceulen, wiens lessen in
de Nederduytsche Mathematique hij al sinds 1611 waarnam.
En de rest van de universiteit? De rest draaide op routine en karakter. De filosofie
was hoofdzakelijk in handen van Jacchaeus, die logica en ethiek gaf,
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terwijl Bontius junior naast de medicijnen ook de fysica voor zijn rekening nam. En
na het overlijden van Pauw in 1617 kreeg Bontius diens medische colleges opgedragen
- en kreeg Jacchaeus diens fysica erbij - en werd de leeropdracht van Otto Heurnius
uitgebreid met de anatomie.17
Dat was weinig avontuurlijk en ook aan de juridische faculteit ontbrak avontuur
ten enenmale. Een ‘nietsnut’ (Bronchorst dixit) als Jacob Letting (1577-1625), die
als student de universiteit zo veel ellende had bezorgd, bleef maar drie jaar (van 1609
tot 1613). In 1610 stierven De Groot en Tuning kort na elkaar, en Johannes
Lindershausen (1571-1645) was wel een geleerd man, maar hij leerde niet aan velen,
om wederom met Bronchorst te spreken. Cunaeus vond het maar een treurig gezicht,
zo schreef hij aan Van der Mijle, om al die lege collegebanken bij de juristen te zien.
Dat was reclame voor zichzelf, maar het was wel waar. En het gold ook voor de
medici. Cunaeus beweerde zelfs dat professoren studenten inhuurden om maar niet
in hun eentje tussen de pilaren te staan. Alleen hij, en Baudius en Heinsius natuurlijk,
trok studenten.18
De theologische herrie was niet bevorderlijk voor de toestroom van studenten. In
1604 schreven er zich nog tweehonderddrie studenten in, en in 1605 zelfs 226. Maar
in 1606 waren dat er nog maar 164 en in de jaren 1609 en 1610 liepen de
inschrijvingen zelfs dramatisch terug tot 144 en 131. En de helft daarvan kwam voor
rekening van de artes. De theologische en medische faculteit liepen vrijwel leeg (in
1610 slechts negen nieuwe studenten theologie en acht medicijnen) en de juridische
stagneerde.
Die juridische faculteit intussen bestond, toen Pynacker in 1614 zijn ontslag kreeg
omdat men vernomen had dat hij met de universiteit van Groningen over een
betrekking onderhandelde, uit een ziekelijke Bronchorst, een vermoeiende
Swanenburch en een saaie Lindershausen. En de gedeelde benoeming van Bosch en
De Bont in 1615 bracht geen soelaas. Cornelius Sylvius (1586-1644) was een
remonstrantse kletsmeier, en Guilielmus Bontius (1588-1646) was een
contraremonstrantse houwdegen. Het enige wat kon helpen, was Cunaeus naar de
juridische faculteit promoveren. En dat deden curatoren in november 1615.19
Het jaar erop, op 11 november 1616, vloog het Academiegebouw in brand, ‘daer
van neyts en was overgebleven’, zo luidde het verslag van curatoren, ‘dan 't staende
muyrwerck, ende het auditorium philosophicum’. De herstelwerkzaamheden duurden
anderhalf jaar, zodat pas op 1 juni 1618 het Academiegebouw heropend werd.20

Uitslaande brand
Die brand en die verkoolde muren waren inmiddels zinnebeeldig voor de universiteit,
voor de stad, ja voor heel Holland. Want het religieuze geschil had een dimensie
gekregen die het hart van Hollands politieke koers raakte. Het ging niet meer over
precisie of rekkelijkheid, maar over oorlog of vrede, ex-
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pansie of contractie, mercantiel inzicht of dynastieke eer. Het ging niet meer tussen
dominees of professoren, maar tussen Oldenbarnevelt en Maurits, tussen Holland en
de rest. Met theologie had dat niets van doen. Maurits bracht dat aardig onder woorden
toen hij zei dat hij niet wist of de predestinatie groen of blauw was.
Zijn kerkgang op 23 juli 1617 naar de Haagse kloosterkerk, waarheen de
contraremonstranten uitgeweken waren, was een politiek gebaar, dat door
Oldenbarnevelt beantwoord werd met de zogenaamde Scherpe Resolutie, de
machtiging aan stedelijke magistraten om waardgelders, huurlingen, in dienst te
nemen om de onlusten te beteugelen. Het Leidse stadsbestuur ging daar vrijwel
meteen toe over. In deze stad vol calvinistische vluchtelingen uit het zuiden stond
hun vaandel, uitgevoerd in de stadskleuren rood en wit, al snel bekend als het
‘Spaensche livrey’.
In Leiden werd het conflict op het scherp van de snede uitgevochten. De oprichting
van een schutting waarachter stadsbestuur en waardgelders zich terugtrokken, door
het contraremonstrantse volk de ‘Arminiaanse schans’ gedoopt, was de houten
metafoor voor het onvermogen tot overleg. En de stalen punten die er weldra op
aangebracht werden - ‘Barnevelts tanden’ - waren die van de escalatie van het conflict.
Uiteindelijk beslechtte Maurits ‘stale kling’ het pleit. ‘Doen aenbad elck Gommers
pop. En Armijn die kreegh de schop.’
Die schop impliceerde de moord op Oldenbarnevelt, de gevangenschap van
remonstrantse kopstukken en het vervangen van stadsbesturen. ‘Messieurs, ick heb
u gheseyt, dat ghy vertrecken soudt,’ deelde Maurits de Leidse vroedschap mee. De
Leidse universiteit kreeg haar schop op de nationale synode die op 13 november
1618 te Dordrecht geopend werd. Daar werd niet alleen de kerk gezuiverd, daar werd
ook, op de honderddrieënzestigste sessie, de grondslag gelegd voor een blijvende
kerkelijke controle op bestuur en onderwijs aan de Leidse universiteit.
Bepaald werd dat curatoren voortaan op hun aanhankelijkheid aan de Dordtse
leerregels geselecteerd werden. Het college moest naast politieke ook kerkelijke
bestuurders omvatten, en de benoeming van professoren in de theologie en van
bestuurders van het Staten College werd in handen van de synode gelegd. Bij de
benoeming van andere professoren, met name die uit de artes, moest de godsdienstige
overtuiging zorgvuldig nagegaan worden. Bij zijn aantreden moest elke professor
de geloofsbelijdenis onderschrijven. De professoren van de artes dienden zich verre
te houden van hetgeen tot de theologie behoorde.
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16 Onzin en eer
Het studentenleven
Een universiteit is er voor haar studenten, en studenten had de Leidse universiteit in
tal en last. In totaal werden er in die eerste eeuw bijna dertigduizend namen in het
inschrijfregister opgetekend. Dat waren overigens niet allemaal studenten. Maar na
aftrek van de mensen die op de een of andere manier recht konden doen gelden op
de universitaire privileges maar niet studeerden - doctoren, personeel van studenten
en van de universiteit, scholieren van de Latijnse school - blijven er ruim
vijfentwintigduizend over.

Aankomst te Leiden
Artikel 14 van de statuten van 1575 bepaalde dat alle studenten die naar Leiden
kwamen, gehouden waren ‘terstont hen te vinden by den Rector ende hen te laten
immatriculeren’. Die inschrijving kostte vijftien stuivers. Dat was niet veel, ongeveer
het dagloon van een metselaar. De student kwam daarmee in het bezit van een bewijs
van inschrijving, waarmee hij via de pedel bij de belastinggaarder zijn recht op
bepaalde vrijdommen kon opeisen.1
In 1594 werd een wekelijkse inschrijving ingevoerd, elke woensdag van één tot
twee uur in de toenmalige senaatskamer, in het bijzijn van Vulcanius, de secretaris
van de senaat. Vanaf dat jaar ook werd een ‘album studiosorum’, een inschrijfregister,
bijgehouden. Lang heeft die wekelijkse inschrijving niet standgehouden. Al na een
jaar of zes kwam vrijwel elke dag in de week ervoor in aanmerking en gebeurde het
waarschijnlijk gewoon door de rector.2
Van toelatingseisen was in het begin geen sprake. Hooguit werd gecontroleerd of
de jongeman Latijn verstond. In 1596, toen zes Leidse jongens beneden de veertien
jaar zich wilden inschrijven, werd door curatoren bepaald dat
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voortaan bij een dergelijke leeftijd gecontroleerd moest worden of de jongen
voldoende onderwijs genoten had om de colleges te kunnen volgen.3
Er waren wel een paar andere vereisten. Een student werd verondersteld geen
handwerk of koopmanschap uit te oefenen of een stadsambt te bekleden. Drukkers
en boekverkopers mochten wel ingeschreven worden, maar bleven, zoals Paedts en
Basson, onder jurisdictie en burgerlijke diensten van de stad. Na 1627 golden de
vrijdommen alleen voor drukkers en zetters van oosterse talen. In 1662 werden
duidelijker afspraken gemaakt. Voortaan mochten geen doctoren meer ingeschreven
worden, geen bedienden van studenten tenzij deze ‘famuli’ zelf studeerden, geen
taalmeesters en dergelijken, en geen universiteitspersoneel.4
Uiteindelijk werd er ook een leeftijdsgrens ingevoerd. Vanaf 1631 kon men beneden
de twaalf jaar alleen met toestemming van curatoren ingeschreven worden. Na dat
jaar nam het aantal tien- of elfjarigen sterk af. Werden er daarvan tussen 1595 en
1631 bij elkaar nog honderdachttien ingeschreven, tussen 1631 en 1812 waren dat
er slechts vijfenzeventig. Die leeftijdsgrens werd ook gehanteerd voor leerlingen van
de Latijnse school, ook al zat men ‘in soodanighe classen, den welcken vrydom van
impost wert toegestaen’. Een maximumleeftijd gold al eerder. In 1581 stelde de
senaat voor dat wie ouder dan dertig was, doorgestuurd moest worden naar het
stadsbestuur voor toestemming, om getoetst te worden op motivatie.5
Artikel 14 bepaalde eveneens dat er omstreeks de dies van de universiteit een
algehele revisie van het studentenbestand plaatsvond, een ‘recensie’, die de studenten
een stuiver kostte. Bij die recensie werden hun rechten op bepaalde vrijdommen via
‘behoorlicke biljetten’ vernieuwd. De eerste recensie werd in 1580 gehouden. De
uitvoering ervan was vooral een zaak van de pedellen. Bij de statuten van 1631 werd
de recensie definitief vastgelegd. Ze kostte de student zes stuivers.6
Bij hun inschrijving legden de studenten ook een eed af. Zij zwoeren rector en
senaat te zullen gehoorzamen en de statuten in acht te nemen. Aanvankelijk was
daarin, zoals gezegd, een religieuze bepaling opgenomen, maar die werd na
gezamenlijke inspanning van stad en universiteit geschrapt. De statuten van 1631
kenden alleen een religieuze bepaling voor bursalen van het Staten College.7

Kamers en kost
Eenmaal ingeschreven moest de student een onderkomen zien te vinden, zo dat niet
al voor hem geregeld was. Juist in dit opzicht zijn de lijsten van de pedellen voor de
vrijstelling van belasting informatief. De oudst bewaarde lijst bijvoorbeeld, van 22
november 1577, vermeldt de namen van achtendertig studenten. Vijf van hen komen
niet in het album studiosorum voor. Het was blijkbaar mogelijk ook zonder officiële
inschrijving aan de belastingont-
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heffing te komen. Daar staat tegenover dat het album elf namen noemt die niet op
deze lijst voorkomen. We moeten dus aannemen dat deze personen intussen vertrokken
waren.
Een zestal studenten op die lijst heet ‘zelfs cost duende’, of ‘zelfs huyshoudende’
- ze huurden of hadden zelf een huis. Een kleiner aantal woonde bij een familielid,
en een enkeling huurde bij een herberg. Ook woonde er een bij de rector van de
stadsschool, Stochius (die ook de professor Dammius huisvestte). En Jan van Hout
zelf had er twee over de vloer. Maar de meeste studenten van deze lijst woonden bij
professoren. Gerardus Bontius had er één, Reinecherus had er vijf en bij Feugeraeus
woonden zelfs negen studenten, onderwie Justinus van Nassau en Jacob Marnix van
Sint-Aldegonde.8
Professoren bleven tot halverwege de zeventiende eeuw kamers verhuren.
Bronchorst noteerde in zijn dagboek hoe hij in 1601 een zekere Voght uit Arnhem
in de kost kreeg, ‘onder voorwaarde dat hij ieder vierendeljaars het tafelgeld voldoe
en het eerste vierendeljaars vooruit betale’. In totaal was dat tweehonderd gulden
per jaar. Dat betaalden de andere studenten ook. Behalve studenten, steeds drie of
meer, had Bronchorst ook nog bloedverwanten over de vloer en in 1602 voegde de
moeder van de Amsterdamse student Nicolas Cisius zich bij haar zoon.9
Het was niet alleen voor kost en inwoning dat die studenten bij een professor
logeerden. Bronchorst kreeg in 1591 ook de zonen van Van Hout en Bertius telogeren,
‘voor honderd daalders 's jaars’. Die jongens woonden dus al in Leiden, maar werden
voor het juridisch onderwijs - voor het uitleggen en repeteren van de lessen - in de
kost gedaan. Dat kan niet letterlijk genoeg genomen worden, want dat repeteren vond
met name tijdens het eten plaats. De Vlaming Jacobus Boudewijn bijvoorbeeld
woonde niet bij Bronchorst, maar gebruikte er wel de maaltijd. Naast de kost betaalde
hij ook een honorarium voor het onderwijs, in dit geval vier hammen.
Toch waren de professoren niet de belangrijkste kamerverhuurders. De stad zelf
bijvoorbeeld stelde de meer dan veertig huizen aan het Grote Begijnhofrond de
Faliebagijnkerk ‘ten dienst en tot vordernisse van de universiteyt’. Daar woonden
zowel professoren als studenten. De buitenlandse studenten streken meestal eerst
neer in herbergen. John Evelyn nam in 1641 zijn intrek bij Pieter Paulus, beter gezegd
zijn landgenoot Peter Powell, die in de jaren twintig aan de Papengracht de herberg
Het Wapen van Yarmouth begonnen was. Daar huurde acht jaar later ook John Berry
een kamer. In februari 1650 bleken er wel veertien Engelse studenten te wonen.10
Uit een volkstelling die de stad in 1581 liet uitvoeren en waarin de studenten aparte
vermelding kregen, valt af te leiden dat er een aantal grote studentenhuizen was.
Zylardus Augustijn van Langeweer in het bon Wolhuis hield dertien studenten, rector
Stochius in het bon Over 't Hof had behalve eenendertig scholieren ook twintig
studenten in de kost, en ook Rudolph Snellius herbergde eenentwintig studenten.
Volcker Westerwolt, in het bon Rapenburg, huisde er op het moment van de telling
zestien. Met een aantal kleinere
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hospitiën samen gaven studentenhuizen onderdak aan tweeënnegentig studenten,
zesendertig procent van het totaal. Drieënveertig procent van de studenten
(honderdacht in totaal) huurde bij particulieren, elf procent woonde bij de ouders en
tien procent voerde een eigen huishouden.11
In dat jaar vormden de studenten twee procent van de totale stadsbevolking, 254
op 12.000. Ze woonden hoofdzakelijk in de drie buurten rond het Academiegebouw,
Rapenburg, Over 't Hof en Zevenhuizen. De enige uitzondering werd gevormd door
de tweeëndertig studenten die in het Kerkvierendeel waren neergestreken, de
buurtrond de Hooglandse Kerk, maar dat had te maken met de tweeëntwintig studenten
die Willem van Assendelft daar in de kost had.
In 1622 werd er ten behoeve van een belastingherziening een volkstelling in heel
Holland gehouden. Voor Leiden werden 44.745 inwoners geteld. De 1070
gerecenseerde studenten en de 334 nieuwingeschrevenen, bij elkaar dus 1404, maakten
drie prócent van de bevolking uit. In 1670, met een sterk gestegen stadsbevolking
van naar schatting 60.000 tot 70.000 personen en een sterk gedaald studentental van
836 (552 plus 284), bedraagt het percentage nog slechts ruim één procent. Maar dat
getal is als gevolg van de epidemie van 1669, die veel studenten de stad deed
ontvluchten, minder representatief.
Beter is om uit te gaan van een studentenpopulatie van twee tot drie procent, die
min of meer met de stadsbevolking meegroeide, maar die in een steeds kleiner
stadsdeel haar onderkomen zocht. Met name aan het Rapenburg gingen de studenten
een groter deel uitmaken van de bewoning per huis. Het stadsdeel rond de Pieterskerk,
waar ook het merendeel van de professoren hun woning vond, werd het quartier latin
van Leiden.12
Om een paar voorbeelden te geven, Rapenburg 56 (in het zuidelijk deel, ‘In 't
Musyckboeck’) was van 1591 tot 1613 in het bezit van de Engelse boekbinder,
drukker en uitgever Thomas Basson. Hij zou er in de loop van de tijd dertig studenten
in onderbrengen, vooral Fransen en Engelsen. Zijn zoon Govert zou drie studenten,
en Joost Lievens, eveneens boekverkoper, zou negen studenten bergen. In het ernaast
gelegen nummer 54 verhuurde de chirurgijn Isaack Claesz. van Houcke kamers aan
zestien studenten, onder wie vooral Denen en Duitsers. Rapenburg 35, dat ertegenover
lag, was sinds ongeveer 1606 in het bezit van de remonstrantse familie Knotter, die
er in de loop van de tijd vijftien studenten huisde, onder wie een aantal uit Silezië.
In Rapenburg 39, dat ook van de Knotters was, woonden vooral Duitse studenten,
meer dan dertigwel.13
Het beste voorbeeld is Rapenburg 21. Dat huis werd, toen Jean Gillot het pand in
1627 huurde, en vooral na 1629, toen hij het in eigendom verwierf, een echt
studentenpension. Tussen 1627 en 1650 woonden bij Gillot zo'n zeventig studenten
in huis, onder wie velen die later tot grote bekendheid kwamen: de dramaturg sir
Frances Fane, de godgeleerde Thomas Ball, de latere parlementariër Nathanael
Fiennes, de filosoof Thobias Andreae, de theoloog Jacobus Fucherius. Maar daarnaast
ook een veelheid aan Zweedse edellieden, Carolus Liliecroon bijvoorbeeld, en Georg
Ludovicus Forstenheuser, met zijn huis-
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Een student in zijn kamer, derde kwart zeventiende eeuw.

meester, zijn gouverneur Nicolaus Rout, zijn dienaar Olaus Johannis en knecht Johan
van der Beecq. En natuurlijk een groot aantal Fransen, onder wie, in 1640, niemand
minder dan René Descartes.14
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Deze gastvrije panden illustreren een strategie tegen de ontheemding. Een student
die zijn ouderlijk huis verliet, verliet daarmee niet alleen de voorzieningen voor zijn
dagelijks bestaan, maar hij liet ook de beschermende werking - mentaal, materieel,
juridisch - van zijn familie en zijn stad achter zich. Om dit te compenseren bood de
universiteit een aantal alternatieven. Via de colleges verschafte ze althans voor een
klein deel van de studenten totale opvang en zorg. Via de privileges bood ze aan alle
anderen een bepaalde materiële zekerheid, lichamelijke veiligheid en juridische
geborgenheid. En via het toezicht van de professoren, soms via de verhuur van
kamers, maar meestal via de band die het onderwijs schiep, werd voorzien in een
zekere mate van begeleiding, van raad als daar behoefte aan was, van daad als de
nood het eiste.
De studenten of hun ouders hielden er ook een eigen tactiek op na om de vele
gevaren te neutraliseren waaraan iemand blootgesteld werd bij een studie in een verre
stad en in een vreemd land. Met een zekere regelmaat verhuisde het hele gezin of
een substantieel deel ervan naar de stad waar één of meer zonen gingen studeren. Ze
werden dan soms zelfs in het album studiosorum ingeschreven, zoals bijvoorbeeld
Petrus Doorninck, van wie vermeld wordt dat hij ‘vir literatus’ is, een geletterd man,
‘alens hicliberos suos’, die hier zijn kinderen opvoedt. Anthoine l'Empereur, de vader
van Constantijn, de latere Leidse professor, had in Utrecht steeds in huurhuizen
gewoond, omdat hij met zijn zoon naar Leiden wilde als deze daar ging studeren.15
Een tweede mogelijkheid was dat men introk bij familie ter plaatse. Uit de eerste
belastinglijst van 1577 bleek al dat ooms en neven een vanzelfsprekend adres waren
voor aankomende studenten, en dat bleef zo de hele eeuw door. Ook was het heel
gebruikelijk dat broers en neven elkaar begeleidden. Jan Merens bijvoorbeeld kwam
in 1633 van Londen naar Hoorn om vandaar met zijn neef Adriaan van Foreest naar
Leiden te vertrekken, waar ze zich op 21 september lieten inschrijven. Twee dagen
later voegden hun neven Adriaen van Bredehoff en Cornelis Sonck zich bij hen.16
Vanuit Londen schreef de vader van Jan Merens aan zijn zwager Foreest dat de
Soncks in Leiden gebruikmaakten van een ‘paedagoog’. Zijn voorstel was voor hun
beider zonen dezelfde man in te huren. Zo'n pedagoog of gouverneur was een derde
mogelijkheid om de jonge student begeleiding te geven. De taken van zo iemand
vernemen we in een contract dat in 1609 in het bijzijn van professor Arminius gesloten
werd tussen de oudste zoon van jonkheer Willem Bardesius, Willem junior, en de
Leidse alumnus Nicolaus Hasius. Hasius zou de jonge Bardesius les en raad geven,
hem afhouden van onberaden of verkeerde dingen, het goede voorbeeld geven, zijn
geld goed bewaren, uitgaven bijhouden en verslag uitbrengen van het gedrag van de
jongen. Hij verdiende daarmee zijn kost en kleding en zestig gulden per jaar. De
functie van de pedagoog werd door Lipsius kernachtig omschreven als ‘custos vel
exemplum’, beschermer en voorbeeld tegelijk, meester en model.17
Wie geen familie had, zocht zijn bescherming bij zijn landgenoten. Het album
studiosorum, dat trouw de geografische herkomst signaleert, biedt uit-
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gebreide illustratie van het opmerkelijke verschijnsel dat groepjes land- of
stadsgenoten zich op dezelfde dag lieten registreren. En wie alleen reisde zocht
meteen de landgenoten op. Toen de Sileziër Friedrich Lucä op zijn academische reis
in 1665 naar Leiden kwam, trof hij daar, zo schrijft hij, ‘sehrviele Landsleute, welche
mich herzlich bewillkommten’. Hij trok vervolgens in bij een landgenoot, ‘und
renovirte so die alte schlesische Bekanntschaft’. Maar vaak reisde men samen naar
de studiestad, schreef zich samen in, koos samen een herberg uit of huurde een aantal
kamers en gebruikte veelal ook samen de maaltijd. De Engelsen, de Duitsers, de
Fransen, ze hadden hun eigen herbergen en hun eigen tafels, waar ze gezamenlijk
de maaltijd gebruikten.18
Met frequent briefverkeer werd het contact met thuis onderhouden, werden
studieadvies en goede raad verkregen en werden studievorderingen en geld- en
gezondheidsproblemen meegedeeld. Zijn brieven naar huis moest de student naar de
boden brengen, die een dag voor hun vertrek zitting hadden in een van de huisjes bij
het stadsbordes. De aan hem geadresseerde post werd aan huis bezorgd als hij geluk
had en als hij bereid was de porto te betalen. Voor buitenlandse studenten werd de
post vaak bij een bepaalde herberg afgeleverd.
Voor goederen - studenten stuurden zelf wel boeken of Leids laken op en kregen
van hun familie vaak victualiën opgestuurd - was men aangewezen op schippers.
Het werd ook wel meegegeven aan medestudenten of familie. Geld werd verstuurd
via wisselbrieven. Aangezien ook die sterk vertraagd konden zijn, moest de student
terugvallen op de hulp van landgenoten, het krediet van de stedelijke neringdoenden
of de leningen van een ‘tafelhouder’, lombard, geldschieter en depositohouder, zoals
Sion Luz.19
Contact met thuis werd vooral tijdens de vakanties geïntensiveerd. Het was bekend,
zo schreef de rector in 1666, in antwoord op klachten dat er te weinig college gegeven
werd, ‘dat de Hollandtsche studenten op alle feestdagen naer huys gaen; de andere
Nederlanders, Gelderschen, Seelanders et cetera alle te paschen, ende sijn naer het
begin van de Hontsdagen niet te houden’.20
Die terugkeer naar huis had ook financiële redenen. Leiden was duur. De la Court
schreef in Leidens Welvaeren: ‘Voorwaer alle uijtheemsche Studenten klagen met
recht over Leiden, dat alles voor haer daer al te dier is, want groote imposten moeten
sij geven om te leven, groote kamer huer om te woonen, en groote imposten om te
leeren.’21
De grootste kosten waren verbonden aan het onderkomen. Vaak werd de huur van
een kamer door de ouders van de student of door een familielid geregeld. Die sloten
de huurovereenkomst en bepaalden de duur ervan. De huurperiode van een kamer
varieerde. Soms werd een kamer voor een heel of half jaar gehuurd, maar ook
afspraken voor een kwartjaar of zes weken kwamen regelmatig voor. De meeste
huren liepen af op 1 mei en 1 november. De prijs van de kamer varieerde sterk. De
belangrijkste variabele was het oppervlak van de kamer. Ruwweg (en hoofdzakelijk
gebaseerd op latere gegevens) kan men stellen dat een kleine kamer dertig gulden
of meer, en een grote kamer zestig gul-
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den of meer per jaar kostte. Voor wie bij de hospes at of er zijn was liet doen, gold
een opgeld.
De omgang met kamerverhuurders was grotendeels een zakelijke, en al kwamen
hartelijkheden voor, de sleutel kregen ze meestal niet. En achterstallige huur kon
met grote regelmaat de sfeer beïnvloeden. Op 30 september 1609, bij de verkoop
van de goederen van Johannes Hackesteyns, kreeg Philips Fournir voorrang boven
alle crediteuren ‘mitten somme van tachtich gulden over ende in betalinge van de
mondcosten ende camerhuyer’.22
Die bedragen konden oplopen. In 1615 klaagde Richard Jean de Neve, die een
aantal studenten in de kost had, Richard Froreick aan. Froreick had een grote
huurachterstand bij Neve. Neve had inmiddels contact gezocht met de Pommerse
familie van Froreick, maar was steeds gepaaid met de boodschap dat de wissel elk
moment kon binnenkomen. De som beliep inmiddels 3039 gulden, acht stuivers en
zes penningen. Het betreft hier dan wel de student ‘met sijn jonge ende gevolch’ en
een periode van twee jaar. Meestal reageerden de kamerverhuurders sneller, zoals
Anneke de Meyers versus Johan de Parival om honderdtien gulden en elf stuivers
over mondkost en kamerhuur, of zoals professor Daniël Heinsius, die via de rechter
Jeronimus Ursel dwong zesenveertig ponden Vlaams (ongeveer 275 gulden) huishuur
te betalen.23
De kosten voor de rest van het levensonderhoud varieerden. De havermout 's
morgens en de koude maaltijd 's avonds waren goedkoop, maar het warme
middagmaal, dat meestal uit weinig anders bestond dan gezouten vlees, erwten of
koolrapen, brood, boter en bier, kostte tussen de vijf en tien stuivers. Drieënhalve
gulden per week voor kost en inwoning in een herberg was normaal, en dan waren
bier, wijn, tabak en verwarming niet meegerekend. Bij elkaar kwam men zonder veel
luxe uit op een bedrag van tussen tweehonderd en vierhonderd gulden per jaar.24
Wie zijn maaltijden op de kamer gebruikte, betaalde niet minder. Ter indicatie,
een rector van de Latijnse school rekende in 1658 vijfenzeventig gulden voor een
kwart jaar mondkost, maar professor Beeckerts van Thienen eiste van een onwillige
huurder via de vierschaar honderdvijfentwintig gulden voor eenzelfde periode. De
broertjes Kerr betaalden in 1651 voor zichzelf en hun twee man personeel bij Van
Delden zevenhonderd gulden voor een jaar.25
Het kon voor minder. De ondergrens van die kosten zal ongeveer tweehonderd
gulden per jaar geweest zijn. Dat bedrag werd in 1682 berekend, toen de sluiting van
het Staten College overwogen werd. Zoveel werd een bursaal verondersteld minimaal
te kosten. Voor mondkost werd daar honderdvijftig gulden opgevoerd, voor wasgeld
elf gulden en veertien gulden voor vuur en licht. Met vijftig tot zeventig gulden voor
logies dachten curatoren dat een bursaal voor tweehonderdvijftig à
tweehonderdzeventig gulden zich kon redden.26
Er waren overigens mogelijkheden genoeg om betalingsuitstel te krijgen of geld
te lenen. Vooral in herbergen gebeurde dat, en op zo grote schaal dat de senaat zich
er in 1605 zorgen over maakte. Curatoren namen zich vervolgens voor een statuut
uit te vaardigen, ‘dat de waerden off geen andere den studen-
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ten zullen mogen borgen off dat daer op geen recht sal gedaen worden off yetwes
diergelycx’. Twee jaar later dachten ze nog eens na over zo'n regeling, nu in verband
met de vele kwesties over kamerhuur of mondkost. Ook nu kwam het er niet van.27

Studiekosten
De publieke colleges waren gratis. Maar omdat de student in veel gevallen een college
bijwoonde waar van hij het begin gemist had, moest hij een deel van het dictaat laten
kopiëren. Het overschrijven van dictaten was een van de vele vormen van werk die
de universiteit verschafte. Niet veel van die ‘uytschrijvers van academielessen’
hebben hun sporen in de bronnen achtergelaten. De vierschaar meldt er een paar. In
1660 eiste Siafin Kandij van Johannes Georgius Nisselius vijfendertigenhalve gulden
voor schrijfloon en kamerhuur. Het schrijven van een heel dictaat, van een college
dat wel twee of drie jaar duurde, kon tussen de tien en twintig gulden kosten.28
Verder waren er, zoals De la Court schreef, ‘geene privé-institutien, als om geld,
geene disputatien, als om geld, geene examina, als om geld, geene promotien als om
groot geld’. Al eerder, in 1610, constateerden curatoren dat de studenten veel geld
uitgaven voor hun disputaties, examens en promoties, ‘ende de selve nyet alle van
eenderley macht en waren, ende d'een nochtans om d'anders voergang sulcx nyet en
derffden off wilden naelaten’. De professoren moesten verhinderen dat de studie te
duur en de student op schulden gejaagd werd.29
Het systeem van publieke colleges was hiërarchisch van opbouw en ging uit van
een vaste, lange studieduur. De statuten van 1631 bepaalden dat ‘elcke faculteyt
haren behoorlycken cours met doceren moeten absolveren binnen den tijt van drye
ofte uyterlyck vier jaren’. Wie het voorgeschreven parcours doorliep, eerst de artes
en daarna een hoofdstudie, was dus al snel vijf of zes jaar, zo niet langer aan het
studeren. Maar dat deden de meesten niet.30
De gemiddelde studieduur varieerde naar herkomst en afkomst, verschilde ook
naar het oogmerk waarmee de student naar de universiteit kwam. Studenten uit de
regio, uit Leiden en omstreken, plachten het langst te blijven, gemiddeld bijna zes
jaar. Studenten van verder weg - en Dordrecht en Den Haag waren dat al - bleven
gemiddeld niet langer dan vier jaar. En de meeste buitenlandse studenten bleven niet
langer dan één of twee jaar te Leiden. Zo'n kort verblijfleidde noodzakelijkerwijs
tot, zoals dat heette, ‘collegium instituere’, tot het volgen van privaatcolleges, door
John Ray uiterst adequaat omschreven als ‘running thro’ a whole faculty. ‘The
students usually lift themselves under some professor, who reads to them in private.’31
Zo'n privaatcollege kostte gemiddeld ongeveer dertig gulden. Dat valt onder meer
af te leiden uit de eis, op 4 juli 1658, van de student N. Marcellus aan de
executeurs-testamentair van professor Maestertius. Marcellus verlangde
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restitutie van twaalf gulden, want hij had vijftien gulden aan Maestertius betaald
voor een ‘collegium institutionum’, dat al snel na aanvang door de dood van de
professor afgebroken was. Dat was een college van één semester. Meestal duurde
een privaatcollege een jaar en het kostte dan het dubbele. Meestal, want negen andere
studenten eisten van de erven Maestertius zestien gulden terugvan de twintig die zij
betaald hadden (eentje eiste eenentwintig, want hij had vijfentwintig betaald) voor
een college over de digesten dat nietverder dan het tiende boek was gekomen.32
Ook boeken dienden gekocht te worden en dat studenten dat deden, valt af te leiden
uit de winkeltjes die Plantijn, Bailly en de Elzeviers achtereenvolgens uitbaatten op
het academiepleintje en uit de afstemming van auctietijden op het lesrooster. Veilingen
waren overigens niet per se goedkoper dan boekhandels. Boekenverzamelaar
Marquard Gude klaagde in 1664 dat de kinderlijke koopwoede van de aanwezige
studenten de prijzen opgejaagd had.33
Veel is er niet bekend over het boekenbezit van studenten. Kleine aanwijzingen
worden aangetroffen in de verslagen van de vierschaar en in boedels. De schulden
van Hackesteyns die in 1609 via de vierschaar afgehandeld werden, beliepen een
totaal van ruim tweehonderdzeventig gulden. De grootste daaronder was tweehonderd
gulden voor boeken, verdeeld over vijf crediteuren.34
Heel soms is er een veilingcatalogus overgeleverd. De rechtenstudent Nicolaas
Spiljeurs, die in 1660 op twintigjarige leeftijd stierf, was een rijke jongen - hij betaalde
professor Marchant, bij wie hij inwoonde, zeshonderd gulden per jaar - en zijn
bibliotheek was waarschijnlijk ook bovenmodaal. Ze omvatte tweehonderddertig
boeken - eenentwintig folio, veertig quarto, vierenzestig octavo en honderdvijf
duodecimo - en bracht vierhonderddertien gulden op. De duurste boeken waren een
Statenbijbel (negentien gulden) en een aantal juridische werken, de Consilia van
Menochius (negenentwintig gulden), een Corpus Juris uit 1628 (zestien gulden) en
de aantekeningen van Bachovius op Treutler (vijftien gulden).
Dat deze jurist in spe een groot aantal juridische werken in bezit had, waaronder
van befaamde juristen als Grotius, Vinnius, Corvinus, Bachovius, Giphanus, Cujacius,
Bronchorst, Damhoudere, Matthaeus, spreekt voor zich. Toch lag de klemtoon op
de klassieken - Lactantius, Caesar, Nepos, Horatius, Juvenalis, Martialis, Sallustius,
Vergilius, Seneca, Cicero, Plinius - klassieke auteurs ook in vertaling zoals ‘Plinius
van de dieren’, ‘Metamorphosis Ovidi in Nederduytsch’, ‘Virgilius door Vondel
vertaelt’. Verder ook veel Erasmus en Machiavelli, Vives en Lipsius, Baudius en
Barlaeus, Vossius ook en andere geleerde werken, zoals Gellius' befaamde Noctae
Atticae.
Daarnaast bezat de jongeman boeken over vaderlandse of eigentijdse geschiedenis
(Bor, De Laet), land- en reisbeschrijvingen, grammatica- en uitspraakboekjes en
andere literatuur die voor de academische reis van belang was, zoals het veelgebruikte
Le secretaire de secretaris. Er was een aantal medische werken (Fabritius, Cardanus,
Tulp) en behoorlijk wat literatuur en poëzie, Vondel vooral. En ten slotte was er de
gebruikelijke grote hoeveelheid
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theologische literatuur, verschillende bijbels, dogmatische werken en
kerkgeschiedenis. De bibliotheek van de student Spiljeurs was dus niet een vak-,
maar veeleer een geleerdenbibliotheek. Hetzelfde gold voor die van de student
Leonardus van Sorge, die in 1644 na drie jaar studie in de rechtsgeleerdheid overleed.35
Studenten hoefden niet al hun boeken te bezitten. Opvallend bij de boeken van
Hackesteyn was dat Jean Maire acht gulden kreeg ‘daer vooren zeeckere bouck
genaemt Arretius in novum testamentum onder dandere boucken van Haeckesteyn
verkocht is’. Dat boek had Hackesteyn namelijk met een aantal andere boeken van
Jean Maire geleend. Boekhandelaren verkochten blijkbaar niet alleen boeken, maar
ze leenden ze ook uit. Gezien de geringe openstelling van de bibliotheek, zeker in
de tijd van Hackesteyn, moet dat een welkome aanvulling geweest zijn. Studenten
leenden ook vaak boeken van elkaar. Restitutie van boeken uit boedels is een
veelvoorkomende kwestie in de vierschaarverslagen. Daarnaast gebeurde het wel
dat de professor zelf, uit didactische overwegingen, een aantal exemplaren van
hetzelfde boek voor zijn studenten in bezit had. Maar gekocht werd er ook en een
student had algauw voor honderd gulden of meer boeken nodig.36
Ook het disputeren kostte geld. Er waren drie soorten kosten aan verbonden. Ten
eerste kreeg de voorzittende professor een rozennobel voor zijn inspanning, zo'n acht
gulden dus. In 1610 hadden curatoren, reagerend op klachten van jonge studenten
in de filosofie dat ze ‘te seer wierden geexactioneerd over de presidentien der
disputaties’, bepaald dat de disputaties gratis behoorden te zijn, aangezien zij de
professor er een gulden per keer voor betaalden. Maar daar trokken professoren zich
blijkbaar weinig van aan.37
De pedel kreeg een daalder voor het aanplakken van de stellingen en de logistiek
van de bijeenkomst. Daarnaast werd er een maaltijd aangericht, voor de professor
en vooral voor vrienden en natiegenoten. Herhaaldelijk werd door senaat en curatoren
tegen die maaltijden geageerd, maar naar het zich laat aanzien steeds zonder succes.
De kosten die verbonden waren aan de promotie, waren sinds 1575 zevenendertig
gulden voor de doctor (na 1592 nog zes gulden per professor voor het vooronderzoek)
en tweeëntwintig gulden voor de magister, sinds 1631 zeventig gulden voor de doctor
en veertig gulden voor de magister.38
Daar kwamen de kosten van het drukken van de disputatie nog bij. De regel was
dus dat stellingen bij private disputaties altijd voor rekening van de defendens
kwamen, en die bij publieke bij uitzondering voor de universiteit. Vooral theologen
kregen nogal eens vrijstelling, met name die van het Staten College. Drukte Paedts
zijn exemplaren nog voor twee gulden en veertien stuivers, voor de zeventiende eeuw
is een gemiddelde van tien tot twaalf gulden per disputatie gebruikelijk.39
Gaan we uit van de minimale kosten, dat wil zeggen van geleende boeken en
publieke colleges, dan eiste een universitaire studie dus tweehonderdvijftig gulden
jaarlijks voor het levensonderhoud gedurende ongeveer vier jaar, en

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

267
tussen de honderd en honderddertig gulden voor een doctoraat. Bij elkaar dus ongeveer
ruim elfhonderd gulden. Erg realistisch is die schatting niet, want kosten voor in
ieder geval een aantal privaatcolleges en de ceremoniële kosten ook bij begin en
einde van de studie (eten en drank) zullen het bedrag dichter bij de vijftienhonderd
gulden gebracht hebben. Maar ook als we uitgaan van een ondergrens en weten dat
een predikant rond 1670 tussen de vijfhonderd en achthonderd gulden per jaar
verdiende, en een rector van een Latijnse school vaak beduidend minder, dan moet
men wel aannemen dat de Leidse studenten afkomstig waren uit de hogere lagen van
de maatschappij, uit de geleerde beroepen of de gegoede burgerij.40

Herkomst en afkomst
Een groot deel van de Leidse studentenpopulatie kwam van het begin af aan uit het
buitenland. Van de ruim 25.000 ‘echte’ studenten waren er ruim 11.000 uit de
noordelijke Nederlanden afkomstig, drieënveertig procent dus. Van de buitenlanders
waren de studenten uit de Duitse landen het talrijkst, samen meer dan 5600, ongeveer
tweeëntwintig procent van het totaal. In het tweede kwart van de zeventiende eeuw
ontving Leiden niet minder dan bijna 2500 Duitse studenten, meer dan een kwart
van de hele studentenpopulatie.41
Studenten uit andere landen - er kwamen er 911 uit Engeland, 802 uit Frankrijk,
699 uit de zuidelijke Nederlanden, 502 uit Denemarken, 474 uit Zweden, 342 uit
Hongarije, 335 uit Polen, 237 uit Zwitserland en 241 uit Schotland - maakten nooit
meer dan tussen de één en vier procent van het totaal uit. De vijf procent Fransen
(264 studenten) tussen 1600 en 1624 en de vijf procent Engelsen (462 studenten)
tussen 1625 en 1649 zijn de hoogste scores daaruit.
Onder hen bevonden zich veel studenten van adellijke afkomst. Het is echter niet
goed vast te stellen hoeveel dat er waren, omdat lang niet iedereen zijn titel in het
album studiosorum liet optekenen. De ongeveer honderdzestig edellieden die er wel
in staan, geven dus slechts een indruk.
Wellicht is het beter om het aantal ‘famuli’, in deze eeuw ruim vijfhonderd, als
indicatie te nemen. Een edelman kwam namelijk zelden alleen, maar reisde vaak
onder begeleiding van hofmeesters, pages, pedagogen, predikanten zelfs en natuurlijk
andere edellieden. Op 14 april 1631 schreef de Poolse prins Janus Radzivil zich in
met een opperhofmeester, een hofmeester en een predikant-pedagoog, en een gevolg
van twaalf edellieden. Dat was wel een uitzonderlijk geval - en eentje waarvan de
universiteit de schaduwzijde zou zien. Maar zo heel erg uitzonderlijk was het nu ook
weer niet. En voor de beeldvorming van de universiteit is die adellijke
studentenpopulatie zeker van belang geweest.
Zo schreef in 1623 Frederik Hendrik, kroonprins van Bohemen, zoon van de
Winterkoning, zich in, samen met Hendrik, graaf van Nassau. In 1628 voegden zijn
jongere broers, Karel Lodewijk, Rupert en Maurits, zich bij hem met
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hun gevolg. Tegelijk met de zonen van de koning van Bohemen studeerden ook hun
neven te Leiden, de paltsgraaf Frederik Lodewijk en de kroonprins, later de grote
keurvorst van Brandenburg, Frederik Wilhelm. Veel van de regerende Duitse vorsten
zouden zonen naar Leiden sturen, die van Württemberg, Bentheim, Liegnitz, Lippe,
Anhalt, en vele anderen.
Ook de Oranjes gaven de universiteit vanaf het begin cachet. Justinus van Nassau,
de oudste zoon van Willem van Oranje, was de vierde student die zich te Leiden
inschreef. En in 1583 kwam Maurits uit Heidelberg naar Leiden, waar hij zich op 19
april, samen met Filips van Nassau, zijn neef, en de baronnen Filips de Merode van
Petersem en Willem de Melville liet inschrijven. Op 1 januari 1594 werd Frederik
Hendrik ingeschreven. Willem II bezocht de universiteit niet, maar zijn voornaamste
leermeester was de professor theologie André Rivet, die hem van 1632 tot 1646 les
gaf. De latere Willem III kwam wel naar Leiden, in november 1659. Hij was speciaal
door het stadsbestuur uitgenodigd.
Ook telgen van het Friese stamhuis kwamen naar de Hollandse universiteit, zoals
in 1626 Hendrik Casimir en Willem Frederik, zonen van graaf Ernst Casimir. En
Duitse Nassaus, twee Hendriken, in 1617 en 1623, Karel en Maurits in 1626,
Christiaan in 1632, Maurits Frederik in 1633. En in 1647 Maurits en Willem van
Nassau, vijftien en dertien jaar oud. De namen van de Hollandse en Zeeuwse adel,
zoals Floris II van Pallandt, graaf van Culemborg, van de Gelderse, Utrechtse en
Friese adel, ze klinken allemaal op uit het album studiosorum.
De meerderheid van de Leidse studenten was echter niet afkomstig uit de adel,
maar uit de hogere burgerij. Uit een onderzoek naar de sociale en religieuze
achtergrond van honderd Haagse studenten te Leiden uit de periode 1650-1660 bleek
dat vijfenzeventig procent afkomstig was uit de hogere milieus. Tweederde deel
daarvan kwam voort uit de geleerde beroepen, hogere ambtenaren, bestuurders, en
een derde uit handel en nijverheid. Een algemener onderzoek naar de sociale
achtergrond van de Leidse (zesenzeventig in getal), Haagse (negenendertig) en
Dordtse (veertien) studenten, met de peildata 1600, 1625, 1650 en 1675, in totaal
honderdnegenentwintig studenten, leverde voor de steden Den Haag en Dordrecht
een vergelijkbaar beeld op. Alleen voor Leiden - hoewel een hoog percentage
onbekend bleef, bijna de helft - was een veel groter percentage van de studenten
afkomstig uit de middenklasse of zelfs de lagere milieus.
Hoe duur de studie over het algemeen ook mocht zijn, arme studenten waren geen
zeldzaamheid. Het aantal studenten bijvoorbeeld dat ‘gratis’ of ‘humanitatis ergo’
ingeschreven werd, was gemiddeld bijna vijf per jaar (416 studenten tussen 1583 en
1672). En op de verschotrekening van de rector figureren vanaf het moment dat we
die rekening kennen, vanaf 1587 dus, met grote regelmaat arme studenten. De eerste
rekening vermeldt wel achtmaal een gift van tussen de één en twee gulden voor een
arme student of een behoeftige intellectueel. In die van een jaar later zijn opgenomen:
twee gulden ‘aen een
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arm persoon, genaemt Jan Cuppers, gerecommandeert van Mr. Lucas’, twintig stuivers
‘aen een schamel student’, en dertig stuivers ‘voor een arme van Loeven’. Van Beyma
gaf in 1590 onder andere twee gulden en tien stuivers ‘aen eenen die in verscheyde
spraecken geoeffent was ende alhier een conditie zocht om kinderen te leeren’. De
verschotrekening van Heurnius van 1593 bestaat bijna alleen uit stuivers voor arme
studenten. Daaronder bevond zich overigens ook reisgeld om naar huis terug te keren,
of geld voor een arts of verpleging.42
Ook uit andere bron vernemen we de aanwezigheid van een niet onaanzienlijk
aantal eenvoudige, zo niet arme studenten. Van de honderd Haagse studenten uit de
periode 1650-1660 was een kwart afkomstig uit een eenvoudig milieu - timmerlieden
en bakkers, tinnegieters en timmerlieden, schilders en goudslagers, herbergiers en
schermmeesters. Van de honderdnegenentwintig studenten uit Leiden, Den Haag en
Dordrecht was twintig procent daaruit afkomstig. En hoewel dat percentage vooral
op rekening van de studerende Leidenaren geschreven moet worden, wekt ook hier
het optreden van een schipper en een loodgieter, een schoenmaker en een
warmoezenier, van chirurgijns en wijnkopers, van een aantal eenvoudige
lakenarbeiders als ververs en vachtenbloters verbazing.43
Er moeten daarom, naast de vele vormen van bijverdiensten die er voor studenten
bestonden - het geven van les, het afschrijven van dictaten, het begeleiden van een
rijke student -, ook andere mogelijkheden bestaan hebben om aan steun te komen.
Omdat die zich vooral in de private sfeer afspeelden - steun van familie, van vrienden
- of lokaal bepaald waren - de steun van een kerkgemeenschap of stad - onttrekken
ze zich grotendeels aan ons oog. Toch zijn er een aantal voorbeelden van bekend.
Zo was er het Seminarium Indicum, dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie
opgedrongen kreeg. Tussen 1622 en 1632 werd bij Walaeus een aantal studenten in
de theologie ondergebracht om opgeleid te worden voor de dienst in Oost-Indië. Zo'n
student kostte de Compagnie zeventig gulden voor kleding en boeken, en tweehonderd
voor eten en drinken. Walaeus ontving vierhonderd gulden per jaar voor zijn toezicht
en onderwijs. Om hoeveel studenten het in totaal ging, is niet bekend. De uitlating
van een van die studenten - ‘Alle de quartieren van Indiën, uytgenomen Amboyna
ende de Moluque, sijn versien’ - zal wel met een korrel zout genomen moeten
worden.44
De meeste beurzen zullen meer een privé-karakter gehad hebben en hetzij ingesteld
zijn voor bloedverwanten hetzij voor jongens uit de eigen stad of streek. Zo'n beurs
was die van Everardt van Reidt (1550-1602), hoge Gelderse ambtenaar en
geschiedschrijver. De ongehuwde Van Reidt stelde bij testament een studiebeurs in
van 2000 gulden om een van zijn neven of nakomelingen te laten studeren ‘op enige
goede scool of Universiteit, daer die reine leer Godes gepredigt wort ende die
Pausselike afgoderie gebant is’. De toelage bestond aanvankelijk uit honderdtwintig
gulden per jaar, maar sinds 1660 werd het bedrag verhoogd tot tweehonderdvijftien
gulden en gold het voor
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hooguit vijf jaar. Tussen 1606 en 1672 studeerden hiervan twaalf jongens, van wie
negen te Leiden. Ze waren vaak uit predikantengezinnen afkomstig.45
Een ander soort beurs is die van Bertrand Théophile de Banos, een predikant die
naar de geldhandel overgestapt was en die bij testament bepaalde dat het geld dat
een aantal Hollandse collega's hem schuldig was, aangewend diende te worden ‘ad
pias causas’, en wel in de vorm van een legaat om onbemiddelde gelovige
jongemannen in staat te stellen theologie, rechten of geneeskunde te studeren. De
Banos wees vier executeurs aan die het stipendium moesten beheren, en die de
studenten selecteerden en toezicht hielden op hun vorderingen en levenswandel.
Daartoe werden ze bij geleerde en vrome mannen ondergebracht, de eerste twee
studenten bijvoorbeeld bij Gomarus, die het stevige bedrag van achtentwintig gulden
per persoon voor de kost in rekening bracht. Dat was veel, gezien ook het feit dat de
toelage uit het Beneficium Banosi niet meer dan honderd tot honderdtwintig gulden
bedroeg. Waar mogelijk deden de curatoren van het fonds hun best voor de verdere
loopbaan van de bursaal.46

Vorming en vermaak
De studie omvatte niet alleen intellectuele aspecten. Tijdens het verblijf in de stad
maakte een aanzienlijk deel van de studenten gebruik van de diensten van
schermmeesters en pikeurs, zang- en dansleraren, teken- en rekenmeesters. Een
‘virtuous and noble education’, om met Milton te spreken, was een geheel van
vaardigheden dat voor de adel ‘arma et litterae’ verbond, het oorlogvoeren en de
werken des vredes, en dat de hogere burgerij initieerde in een semi-adellijke
levensstijl. Het waren vaardigheden die zowel in dienst stonden van het curriculum,
als in dienst van de disciplinering van lichaam en geest.47
‘Ghij dient uwe andre oeffeningen van zingen, schermen, dansen zoo veel
t'onderhouden dat ghij daerinne niet achterwaarts gaet,’ schreef Hooft in 1646 aan
zijn zoon Arnoud. Ook de broertjes Kerr hadden tekenles (ter voorbereiding op de
wiskunde) en dansles (ter verbetering van hun houding). Hoewel de jongetjes even
moesten wachten met schermen, omdat hun gouverneur dat ‘too violent’ voor hen
vond, werd er later wel een schermmeester in de arm genomen.48
Bij een deel van die activiteiten was de universiteit direct betrokken. Al in de jaren
tachtig van de zestiende eeuw was er in het voormalige Barbaraklooster een
schermschool gevestigd. En in 1594 kreeg Ludolf van Ceulen de ruimte onder de
bibliotheek in de Faliebagijnkerk ter beschikking om er zo een in te richten. Daar
werden studenten niet alleen met de hele wapenhandel, schermen en schieten
vertrouwd gemaakt, maar ook met het paardrijden.
Verreweg de beroemdste schermmeester die Leiden kende, was Gerard Thibault.
Deze grand seigneur en mystificator, zoon van een Antwerpse koopman en geprezen
om zijn kwaliteiten als medicus, schilder en architect, vier-
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de met zijn nieuwe schermmethode triomfen in de Nederlanden. In 1622 liet hij zich
als wiskundige aan de universiteit inschrijven. Over zijn leeftijd loog hij - hij was
veel ouder dan de veertig jaar die hij opgaf - en of hij echt schermmeester van de
universiteit was, zoals hij zichzelf noemde, weten we niet. Maar zijn naam leeft voort
als de auteur van de Academie de l'espée, een van de mooiste uitgaven van de
Elzeviers, de uitvoerigste handleiding in de kunst van schermen die ooit vervaardigd
is.49
Naast het schermen bevorderde de universiteit ook het kolf- en kaatsspel onder
studenten. In 1581 kreeg de rentmeester van curatoren de opdracht ‘te doen effenen
de twee ledige plaetsen, achter de universiteyt ende aen der stad vesten’, die moesten
dienen ‘tot exercitie van dè studenten’. Of ze ooit in gebruik genomen zijn, is niet
bekend. In augustus 1598 huurden curatoren echter op verzoek van negenentwintig
Duitse studenten een speelveld buiten de Rijnsburgerpoort. Het terrein was ongeveer
achtenhalve hectare groot en werd voor twaalf jaar gehuurd.50
In 1633 besloten curatoren een ‘paille-maille’-baan te laten maken. Drie jaar later
viel de keus op een terrein aan gene zijde van de Haagse of Witte Poort. De baan
werd in huur gegeven aan een zekere Claude la Math, voor drie jaar, tegen driehonderd
gulden jaarlijks. De kosten werden gedeeld met de stad, die een bijdrage van
achthonderd gulden deed. Zo'n maliebaan vereiste overigens meer zorg dan curatoren
zich gerealiseerd hadden, en in 1645 wilden ze hem om die reden afstoten.51
Maar de maliebaan bleef, en in 1660 werd er zelfs een nieuwe ordonnantie
ontworpen. Drie stuivers voor de stok, drie stuivers voor de balen drie stuivers voor
de huur van de baan en men was het heertje. Netjes ‘guarde’ roepen ‘off eenich ander
diergelijck woort tot waerschouwinge’ als je ging slaan. En aan de baanmeester werd
verboden te gedogen ‘datter int huysken van de baen, ofte daer voor, soude werden
getuyscht, gedobbelt, gespeelt, ofte gedroncken anders dan vierguldens bier ter
redelicker wijse’.52
Kolven en paille-maille verschilden niet veel en waren de eenvoud zelve. Een
kolfbaan mat honderd vierkante meter (twintig bij vijf), verdeeld in zes vakken van
tweeënhalve meter breed. Er was een voor- en een achterpaal en iedere speler deed
per beurt drie slagen. De bal diende via de palen heen en weer geslagen te worden
en moest terechtkomen in het hoogst genummerde achtervak. Bij paille-maille was
de baan veel langer, wel een kilometer lang, en daar was het de kunst de weg heen
en terug in zo weinig mogelijk slagen af te leggen.
‘Kaetsen met den raquette’ was een ander studentenvermaak. Het was een soort
tennis met vrijwel dezelfde telling als de huidige variant, maar met een opslag via
een schuin aflopend dak. Een van de eerste overdekte kaatsbanen lag rond 1603 op
het Noordeinde, maar in de loop van de zeventiende eeuw kende de stad ook
kaatsbanen aan de Achterste Doelensteeg en Doelenachtergracht. Meestal werd een
baan uitgebaat in combinatie met een kroeg en gingen het krijgen van dorst en het
lessen ervan hand in hand. Men kon er zelfs,
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als we Bodecher Benning en zijn Satyricon mogen geloven, dobbelen om
goudstukken.53
Het was op dat moment dat de terughoudendheid of de tegenwerking van de
universiteit begon. Vermaak en discipline dienden samen te gaan. Zang en dans en
het spelen van een muziekinstrument waren vooral bedoeld ter verbetering van de
houding, de oefening van het lichaam, het letterlijk houden van maat. Dat kon men
niet vaak genoeg doen. In het dagprogramma dat Constantijn Huygens in 1645 voor
zijn beide te Leiden studerende zonen opstelde, komt zelfs op twee momenten van
de dag de muziek voor. 's Middags van elf tot twaalf werden de jongens verondersteld
te tekenen en te musiceren, en 's winters moest er ook 's avonds na het avondeten
gemusiceerd worden.54
Het Staten College kende een ambivalente houding ten aanzien van het musiceren
door zijn alumni en controleerde de muziekboeken. Even dubbelhartig stond de
universiteit tegenover het spelen van toneel. Net als de leerlingen van de Latijnse
school voerden studenten aanvankelijk toneelvoorstellingen op. In 1590 speelden ze
onder toezicht van Lipsius de Medea van Seneca, het jaar erop diens Agamemnon.
Stukken van Sophocles, Euripides en Aristophanes volgden, komedies van Plautus
ook. Maar toen de studenten in 1596 een Bacchusfeest voorbereidden, merkte de
senaat op dat het niet met de waardigheid van een universiteit spoorde om tragedies
of komedies op te voeren. En toen de studenten in 1602 Plautus' Amphitryo wilden
opvoeren, werd dat door de senaat geweigerd. In hun reactie schreven de studenten
dat ze niet inzagen waarom overspelige goden in een komedie meer aanstoot zouden
geven dan David in de bijbel. Dat was waarschijnlijk precies wat de senaat vreesde.55
Het bezoeken van toneelvoorstellingen door studenten kon de senaat echter niet
voorkomen. Leiden zag de regelmatige terugkeer van ‘strolling players’ uit Engeland
- ze traden zelfs op in het hof van de Faliebagijnkerk en hinderen met hun fluiten en
trommels de docerende professoren en lezende studenten - en van komedianten uit
Italië en Frankrijk, die vooral door studenten op waarde geschat werden. Er moet
zelfs, in ieder geval in 1638, een Engelse komedie op de Doelenachtergracht bestaan
hebben. En voor het Franse toneel kon men in Den Haag terecht.56
Er waren meer vormen van vertier die buiten de competentie van de universiteit
vielen, de markten en kermissen bijvoorbeeld. De kermis in Den Haag, de
paardenmarkt te Valkenburg, maar ook de vele Leidse markten boden de studenten
een variëteit aan vertier - poppenkast en loterijen, toneelvoorstellingen en beestenspul,
drank en dames - dat door de universiteit met argwaan werd gadegeslagen.
Met name die dames zullen haar zorgen gebaard hebben. De zeventiendeeeuwse
student bezat een onmiskenbare erotische reputatie. Vertrouwd als hij was met de
lectuur van Catullus of Petronius, wier minnedichten en priapeeën niets aan de
verbeelding overlieten, was preutsheid niet zijn sterkste kant. Een bundeltje zeer
geliefde studentenliederen, Nugae venales geheten,
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veile onzin dus, geeft een redelijk accurate indruk van hun opvattingen inzake
vriendschap en drank, ontbering en seks. Versgebraden hoenen en stopen wijn,
kaartspelen en triktrak, boeken versjacheren en straatkabaal maken - als we de liedjes
mog en geloven, zijn het zo geen elementen dan wel idealen van een studentenbestaan.
Het verleiden van meisjes hoorde daarbij zoals ervaring bij wetenschap.57
Over het algemeen bestond er bij de burgerij dan ook weinig geneigdheid haar
dochters bloot te stellen aan avances van studenten. Die zochten dan hun toevlucht
tot de serenade, zoals Geleyn van der Burch en Jan van Brouchoven deden. De beide
studenten hadden muzikanten ingehuurd ‘die met hen luyden zijn gaan speelen voor
eenige jonge dochters huysen’. Tegen middernacht werd aldus Truitje van
Berckenrode toegezongen en het was bij haar huis, bij de visbrug, dat de studenten,
‘hooch bij dranck’, met elkaar slaags raakten, de opmaat voor de doodslag.58
Toch werd burgerdochters soms wel toegestaan naar studentenfeestjes te gaan,
maar slechts bij uitzondering en onder toezicht, zoals Bronchorst in zijn dagboek
noteerde. Op 7 maart 1593 hadden zijn inwonende studenten de dochters van Van
Hout, Gryphius en anderen uitgenodigd. ‘Zij dansten den ganschen nacht. Sommige
vermomden zich en voerden beurtzangen uit.’ Maar hij was er zelf bij en ook zijn
collega, de medicus Pauw.59
Van de eenvoudiger of directer geneugten vernemen we ook. Pedel Pieter Bailly
raakte zijn baan kwijt omdat hij ‘de studenten verleyden ende brogte in oneerlyke
huysen, daer sy niet alleen haer geld, twelck hen de ouders tot onderhoud van hunne
studien toesonden, maer ook haere gesondheid verlooren’. Hoewel we niet veel weten
van de omgang van studenten met de prostitutie, mogen we aannemen dat ze tot de
grotere verbruikers behoorden.60
Even duidelijk is dat van de kant van de universiteit dit gedrag zoveel mogelijk
tegengegaan werd. Toen Bailly nog pedel was, kreeg hij al aangezegd dat hij best
een boekwinkeltje op het academieplein mocht beginnen, mits hij ‘alle
lichtvaerdicheyt, scandalen ende ergernissen’ meed, en ‘zonder dat hy aldaer eenige
vrouwspersonen, jongedochteren of andere’ in de winkel liet zitten. Ook op het Staten
College werd zoveel als doenlijk was, jong vrouwspersoneel gemeden.61
Het ouderlijk toezicht was veelal streng. Uit het vierschaarverslag van de dood
van Johan van Brouchoven blijkt hoeveel moeite het student Geleyn van der Burch
kostte om een avondje met zijn vriend te kunnen stappen. Hij maakte eerst van de
afwezigheid van de ouders gebruik om zijn vriendje mee te krijgen. Halverwege de
avond werd de thuisgekomen ouders op de mouw gespeld dat Johan bij Geleyn zou
overnachten. En toen papa Van Brouchoven vervolgens zijn personeel op pad stuurde
om Johan op te halen, werd voorgewend ‘dat de voors. Jan van Brouchoven in de
kamer ende ontcleet was om te bedde te gaen’. Pas toen trokken de studenten weer
de nacht in, op weg naar het tragisch ongeval.62
Zo waren de ouders noch de universiteit vaak in staat de studenten te weer-
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houden van hun nachtelijke opdracht. Evenmin zagen ze altijd kans de dienstmeisjes
van hen verwijderd te houden. En zij waren juist de terugkerende figuren in de verhitte
verbeelding van de student. Het dienstmeisje van de student Cats - Louise heette ze
- was een begaafd meisje dat een zekere vertrouwdheid met Franse en Nederlandse
minneliedjes paarde aan een aantrekkelijk uiterlijk. In plaats van bedden opmaken
kwam het vaak tot het tegenovergestelde. Tot de hospita erachter kwam en de vrolijke
Louise verving door een meisje met een ‘bakkes van Medusa’.63
Minder vrolijk was de benadering van François en Nicolaas Brouwers. In 1664
werden de broertjes voor de vierschaar gedaagd omdat ze in beschonken staat een
meisje hadden aangerand, ‘sijnde een dienstmaecht dewelcke uijtgegaen was omme
voor haer meester een bootschap te doen’. De beklaagde had met hulp van zijn broer
het meisje ‘forcelijck tegen de stoep ofte het heck aldaer heeft aengeset ende haer
onder de kleeren gevat en seer oneerlick aengetast, sodanich dat de voors dochter
seer heftich heeft beginnen te schreeuwen’.64
Als tegenwicht tegen deze uitspattingen kon men de diverse terechtstellingen
bezoeken, die hun huiveringwekkende afleiding gaven, ook aan studenten, blijkens
het feit dat Trutius op 28 september 1595 geen les gaf ‘by gebreck van toehoorders,
die om justicie te sien doen waren wech gegaen’. De moraal die hiervan uitging sloot
goed aan bij die andere vorm van vermaak die kon rekenen op grote universitaire
instemming, namelijk het kerkbezoek.65
Door de relatief tolerante houding van de stad stond hun ook een keur aan
confessionele mogelijkheden ter beschikking. Dominant was uiteraard de Nederduits
gereformeerde gemeente, die kerkte in de Pieterskerk, de Hooglandse Kerk en de
Marekerk. Daar kwam trouw volk. Lucä knikte instemmend bij de in herfst en winter
verlichte kerken, waaruit muziek van voortreffelijke orgels opklonk. Meer dan
zesduizend toehoorders telde hij op zondag. Onder hen zullen ook vele studenten en
zeker die van het Staten College zich bevonden hebben.
Hij bezocht ook de Vrouwenkerk, ‘ziemlich weitläufich, aber von geringem
Zierath’, waar Scaliger begraven lag en waar 's zondags afwisselend in het Frans en
Nederlands gepreekt werd. De Waalse gemeente was sinds de toestemming van de
stad snel gegroeid en had in 1638 ook de Gasthuiskerk aan de Breestraat erbij
gekregen. Geloofsijver en armoe kenmerkten het kerkvolk, en de meestal adellijke
of hoogburgerlijke Franse studenten zullen er onder het gehoor van de strenge Rivet,
‘un des maîtres d'éloquence de l'Eglise Walonne’, een opvallende aanwezigheid
gevormd hebben.
Ook de Engelsen hadden sinds 1609 te Leiden hun eigen gereformeerde gemeente.
Samen met de Schotten kerkten ze sinds 1644 in een deel van de Faliebagijnkerk,
onder de spirituele leiding van Hugh Goodyear, die daar van 1617 tot zijn dood in
1661 predikant was. Diens puriteinse opvattingen vielen zeer in de smaak bij Willam
Brereton, die zich in 1634 onder het gehoor van deze ‘worthy, honest man’ bevond.66
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Lucä zelf bezocht uiteraard de ‘hochdeutsche Nation’. Aanvankelijk kwam die bijeen
in de kapel van het Jerusalemshof, maar in 1618 bouwde de gemeente zich een eigen
kerkgebouw aan de Hooglandse Kerkgracht, waar Lucä ook ter communie ging. ‘Die
Gemeinde der Lutheraner,’ tekende hij op, ‘war zu Leyden ziemlich weitläufig. Auch
die Menonisten haben dort ihren öffentlichen Gottesdienst.’ Er waren zelfs twee
doopsgezinde gemeenten, de Waterlandse en de Vlaamse.
Van de schuilkerkjes van het ‘Papstthum’, waarvan Lucä zei dat het te Leiden
‘nicht mucken’ dorst, was hij blijkbaar niet op de hoogte. Toch waren er ondanks
het verbod van Filips II en de ban van de paus vrij veel rooms-katholieke studenten
te Leiden. Bekende jezuïeten als Marcus van den Tempel, Nicolaas Borluyt en Gerard
van Vlierden verzorgden er hun ziel en verschaften hun, wat Rome ook mocht
beweren, de absolutie.67

Disciplinerende maatregelen
Niet alleen de studie, maar ook het door de universiteit bevorderde vermaak stond
dus in het teken van orde en discipline, van het beheersen van geest en lichaam.
Daarnaast ging de universiteit ook over tot directere disciplinerende maatregelen.
Ze werd daartoe trouwens aangespoord door de stad, die al vanaf 1582 klaagde over
misbruik van de privileges en allerlei ‘dertelheyden, overtredingen ofte
misbruycken’.68
In 1592 kwam de rector met zijn eerste plakkaat om wanordelijkheden tegen te
gaan. De studentennationes werden verboden en er werd een straatverbod
uitgevaardigd voor de maanden januari en februari, ingaand vanaf acht uur 's avonds,
na het opsteken van de lantaarns. Wie betrapt werd, kreeg een boete van tien stuivers.
Wie daarbij wapens droeg dertig stuivers. Twee jaar later werd het gevolgd door een
algeheel verbod van het dragen van wapens op straat, of dat nu overdag of 's nachts
was.69
Het op gezette tijden herhalen van deze verbodsbepalingen geeft de beperkte
effectiviteit ervan aan. In 1600, 1606, 1627 en 1641 werden vergelijkbare plakkaten
uitgevaardigd. Het zwaarste was dat van 1641, na de dood van een student bij een
duel op de maliebaan. Elke vorm van duel, uitdaging daartoe en medewerking eraan
werd verboden op straffe van het verlies van de privileges, opsluiting en verbanning.
Meer nog, duelleerders werden ‘infaem ofte inhabyl’ verklaard ‘om eenige digniteyten,
offitien off ampten in dese landen te mogen bedienen’. En bij een dodelijk ongeval
zou verboden worden ‘het doode lichaem van den overleden te begraven by dage’.
Alleen 's avonds en zonder begeleiding zou het lichaam ter aarde besteld mogen
worden en wie de baar volgde, kreeg een boete van honderd gulden. Ook ‘blasoenen
off wapenen der familien’ waren daarbij uitdrukkelijk verboden. Zware
ongeregeldheden in 1643, 1646 en 1653 zouden vervolgens bewijzen dat zulke zware
plakkaten al snel dode letter werden en regelmatige inscherping behoefden.70
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De belangrijkste oorzaak van die ongeregeldheden was ongetwijfeld het bijeenzijn
van studenten van zeer verschillende geografische en culturele herkomst. Het feit
dat studenten om redenen van veiligheid en gezelligheid hun sociale omgang vooral
zochten onder streek- of landgenoten en zich ook als zodanig organiseerden, gaf
ruimschoots gelegenheid tot de vorming van misverstand en groepsantagonismen.
En in een maatschappij waarin de eer hoog stond en hij met de degen hooggehouden
werd, konden onbegrip en strijd dramatische vormen aannemen.
Al in 1578 was er sprake van ‘collegia singularum nationum’ (clubs van
onderscheiden naties) die de senaat verzochten hun organisatie goed te keuren. In
1581 bereikte de senaat wederom een dergelijk verzoek. Het betrof vooral studenten
van de Hollandse en Friese nationes. Onder het aanroepen van Suetonius en Livius
en onder verwijzing naar de titel over de onwettige verenigingen in de digesten,
probeerden ze aan te tonen dat zo'n vereniging de universiteit niet tot schade, maar
juist tot voordeel zou zijn. Niet de ondergraving van de autoriteit van de senaat maar
juist de versterking daarvan was hun oogmerk. De disciplinerende werking van een
natio - men wist blijkbaar welk discours verlangd werd - werd als vanzelfsprekend
beschouwd.
Ze gaven vier redenen op, die de senaat ertoe zouden moeten bewegen de
toestemming te verlenen. Ten eerste die van de wederzijdse steun bij armoe en ziekte.
‘Mutua familiaritas, quae mutuum causetur subsidium.’ Zelfs de apostel Paulus werd
geciteerd om dit argument te onderstrepen. Ten tweede de ‘popularium emendatio’.
Slecht gedrag zou de hele natie in diskrediet brengen en dus door die natie
tegengegaan worden. Verder bevorderde zo'n vereniging het contact tussen de senaat
en de studenten en behoorde ze tot de oude universitaire instituten, vaak door het
rectorale zegel bevestigd.71
De senaat bleef van mening dat de nationes eerder onrust dan discipline brachten,
en bleef ook consequent het bestrijden van onrust onder de studenten combineren
met het verbod op de nationale verenigingen. In 1592 bijvoorbeeld werden de
studenten meteen gesommeerd van onwettige bijeenkomsten (‘congregationes
illicites’) af te zien en de colleges te hervatten. Het vervolg van de geschiedenis lijkt
de senaat in het gelijk te stellen. Het grote krakeel van 1594 begon met een stel Franse
studenten, dat van 1600 met Duitse, dat van 1606-1607 wederom met Duitsers en
Polen. In 1620 was er sprake van een treffen tussen de Hollandse en Duitse natie,
‘tam Belgae, qui sunt laesi, quam Germani, qui laeserunt’ (zowel de geschonden
Nederlanders als de schennende Duitsers). Vier jaar later leidde een vergelijkbare
botsing ertoe dat de rector naar Den Haag werd gestuurd om met de Staten over de
nationes in overleg te treden.72
Gezien de dominante aanwezigheid van Duitse studenten in de stad wekt het geen
verwondering dat het natioprobleem in hoofdzaak een Duits probleem was. Niets
gaf zo veel herrie als het carnaval van de Duitsers. Vandaar de straatverboden in
januari en februari, vandaar ook het verbod op het dragen van mombakkesen en
maskers. Niettemin terroriseerden in februari 1626
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Caspar Nostis en Jacobus en Juriaan Sevelt met vele andere studenten van de Duitse
natio in de vastenavondsweek enkele dagen aaneen ‘gedeguiseerd ende vermomt “in
masquerade”’ de straat.73
Op vrijdag de zevenentwintigste braken ze zelfs in bij de conrector van de Latijnse
school, Isaack Doresla, en ze vernielden en roofden erop los. In de daaropvolgende
nacht lieten ze opnieuw een spoor van vernieling achter in de stad, waarbij wederom
het huis van de conrector doelwit was en zijn dienstbode ‘oneerlick ende schandaleus’
te pakken werd genomen. Het was aan deze folklore - en aan het gebruikelijke beeld
van de Duitser - dat de Duitse studenten hun slechte naam ontleenden. ‘Manchmal,’
noteerde Lucä, ‘verirten die bösen Buben auf der Strasse uns Teutsche mit dem Rufe:
“muf, muf, Hasenkopf!” Will man aber diesen Schimpf rächen, so läuft der
Strassenpöbel den Buben zu Hülfe.’74
In een plakkaat van 27 september 1629 somde de senaat zijn bezwaren tegen de
nationes op. Het lidmaatschap zou afgedwongen worden. Studenten die geen lid
werden, kregen te horen dat hun disputaties verstoord zouden worden. Bij aankomst
en vertrek van de universiteit en bij publieke disputaties en promoties moest ‘een
merckelycke somme gelts’ betaald worden, ‘welck gelt zy daer nae ofte meermaels
sjaers in onbehoorlycke maeltijden verteeren, alwaer groote wulpsheyt en de
onmaticheyt gepleecht’ werden. Dat leidde weer tot ruzie en geweld en als de daders
dan voor de vierschaar gesleept werden, richtte de hele natie zich tegen rector en
rechters. Ook in de nieuwe statuten van 1631, in het twintigste artikel, werd een
verbodsbepaling opgenomen: geen clubs van stad, provincie of natio, geen plechtige
bijeenkomsten, geen gedwongen maaltijden of drinkgelagen bij aankomst of vertrek.75
In 1659 legden drie nationes de gebruikelijke onderlinge animositeiten ter zijde
om de inhechtenisneming van een aantal studenten ongedaan te maken. Dat was
wellicht hun zwanenzang. Het noopte de senaat tot wat beschouwd werd als ‘het
crachtichste middel’, namelijk de opname van het verbod tegen de nationes in de
studenteneed, een eed die bij iedere recensie opnieuw afgelegd diende te worden.
Op 18 december 1659 namen de Staten het besluit hiertoe. Op 9 februari van het jaar
erop liet de senaat dit besluit in een ‘monitio’ aan de studenten aanslaan aan de deur
van het Academiegebouw.76
Het effect ervan was het jaar erop al merkbaar in de opheffing van de
Gelders-Overijsselse natio. Deze vereniging, die van 1617 tot 1660 bestond en in
totaal zeshonderdzeventig leden kende - gemiddeld werd zestig procent van de
studenten lid, van achttien procent in 1635 tot vierentachtig procent in 1643 -, noteerde
haar leden in een eigen wapenboek. Op grond van dit boek is een glimp te vangen
van de organisatie van een natio.
Aan het hoofd ervan stond een pretor - het wapenboek kent er honderddrieënzestig
- die de steun kreeg van twee assessoren. Wetten ontbreken, maar die van dezelfde
natio te Franeker bleven wel bewaard en geven een goed inzicht in doelstelling en
organisatie, ook van de Leidse tak. Ze openen met een loflied op de militaire eer en
de hogere karaktervorming van de studie.
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Het dragen van wapens én de beheersing in het gebruik ervan dienden een student
te kenmerken.
De wetten schrijven naast zwijgplicht en een aantal bestuurlijke regels - pretor en
assessoren werden gekozen uit de oudere studenten; de pretor moest twee jaar, de
assessoren een jaar gestudeerd hebben - vooral gedragsregels voor. Het achtste luidt
dat het onrecht dat aan een van hen gedaan werd, de hele natio gold. Onderling was
wapengebruik en duelleren verboden. Een reeks van boetes moest het verbod kracht
bijzetten. Uitdaging kostte vier gulden, aannemen van de uitdaging twee gulden, een
wond verdubbelde de boete. Vuist- en stokslagen kostten een halve gulden, duwen
vijf stuivers.
Als de kas vol was, mocht er een bescheiden maaltijd aangericht worden. Bij ziekte
werd een nachtwake toegezegd. Wanneer er publiek gedisputeerd werd, diende elk
van de leden de stellingen te krijgen en een uitnodiging om te opponeren. Elke student
uit de betreffende provincies diende zich, na van het bestaan van de natie op de
hoogte gebracht te zijn, in te schrijven - dat kostte hem tien stuivers - en naargelang
zijn vooropleiding betaalde hij een contributie. Kwam hij van de Latijnse school,
dan was dat twaalf gulden, van een illustere school acht en van een andere universiteit
zes gulden. Ieder naar draagkracht, dat wel. De jongst ingeschrevene werd pedel en
moest stellingen rondbrengen. Wie doctor werd, betaalde nog eens zes gulden.77
Wetten als deze waren ongetwijfeld bedoeld om een deel van de kritiek van de
senaat weg te nemen. Maar ze geven ook aan dat de studenten de disciplinerende
doelstellingen van het onderwijs over het geheel genomen onderschreven. Toch bleef
de collectieve eer een bedreiging van de rust van de stad en bleven de collectieve
aanspraken een bedreiging van de autoriteit van de senaat. Het tegengaan van de
nationes was niet alleen onderdeel van een traditionele universitaire machtsstrijd
tussen professoren en studenten, maar het was tegelijk de vorm waarin de senaat de
discipline van de studie beklemtoonde. Individuele, niet collectieve autonomie was
daarvan het oogmerk.

Oogmerken van de studie
Het eind van de studie was in theorie de academische graad. In de praktijk rondde
evenwel slechts een klein deel van de studenten de studie af met een promotie. De
eerste vijfentwintig jaar promoveerde slechts zes procent van het aantal
ingeschrevenen, honderdeenenvijftig in totaal, en in de volgende kwarteeuw daalde
dat zelfs naar vier procent (241 op 5607), om vervolgens van acht procent (748 op
9393) naar zestien procent (1270 op 7738) te stijgen. Het was de studenten blijkbaar
niet om de titel maar om de training te doen, eerder om de algemene vorming dan
om een bewijs van gespecialiseerde kennis.
Daar gingen ook de ouders of voogden van uit. ‘Ons en dunct niet goet dat wij se
eenighe grade van doctor oft diergelijcke laten nemen,’ vond een van de curatoren
van het studiefonds van Théophile de Banos. ‘Wij behoeven hen
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oock niet langer te houden alst ons goet en dunckt maer naer dat wij haren geest dat
weerdich achten.’78
Daarbij moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de universiteit
opereerde in een republiek in wording, waarin een grote economische expansie en
maatschappelijke ontwikkeling gepaard gingen met een toenemende vraag naar
scholing. De enorme groei van de Latijnse school, vele malen groter dan die van de
universiteit, en het feit dat er slechts geringe belangstelling bestond voor een
academische graad, wijst erop dat het onderwijs wel een maatschappelijke functie
had, maar niet die van voorbereiding op welomschreven beroepen. De Latijnse school
en de universiteit waren veeleer een soort initiatie in een culturele elite, een vorm
van socialisatie die de klemtoon eerder op formele disciplinering dan op inhoudelijke
training legde.79
Daarnaast werd de Leidse universiteit in toenemende mate een internationale
universiteit. Door het succes van de Republiek werd de iter hollandicum, een reis
langs de Nederlandse universiteiten, een gerespecteerd onderdeel van of variant op
de academische reis. Dat resulteerde in verschillende studiestrategieën, in verschillen
ook in de voorkeur die men hechtte aan de promotie. De meeste promoties kwamen
voor rekening van de Nederlandse studenten, zeventig procent of meer. En de
studierichting die het meest aan de promotie hechtte was die van de rechten. In de
eerste kwarteeuw was zeventig procent van de promoties rechtenpromoties, maar
ook voor de overige vijfenzeventig jaar namen de rechten vijftig procent of meer
van het aantal voor hun rekening. Voor de medicijnen was dat rond de veertig procent.
De rest was filosofie (rond de drie procent) en theologie (rond de twee procent).
Zo traden er ook naar tijd en regio verschillen in de studiekeuze op. Het percentage
theologen bleef vrijwel gelijk en dat van juristen steeg iets. Vooral het toenemend
aantal medici, ten koste van dat van de filosofen, is opvallend. Samen met de toename
van het aantal promoties lijkt er over de hele eeuw genomen een verschuiving in de
voorkeur op te treden van de algemene naar de meer speciale vorming. Dezelfde
trend zorgde uiteindelijk ook voor een daling van het aantal scholieren aan de Latijnse
school.
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Bezien we de herkomst van de Nederlandse studenten, dan valt op hoe ‘provinciaal’
de Leidse studentenbevolking eigenlijk was. Ruim zestig procent van de Nederlandse
studenten was afkomstig uit Holland en als we daar Zeeland bij rekenen was dat ruim
zeventig procent. En onder de buitenlandse studenten waren het de Duitsers die met
tweeëntwintig procent van het totaal aan inschrijvingen de Leidse studentenpopulatie
minder ‘internationaal’ maken dan het leek.
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De komst van zo veel Duitsers naar Leiden lag in het verlengde van bestaande
commerciële en culturele contacten en werd gevoed door de verwoestende werking
van de Dertigjarige Oorlog, die het universitaire leven in Duitsland ook lange tijd
na de vrede van 1648 beïnvloedde. Het leidde ertoe dat er soms meer studenten te
Leiden ingeschreven werden dan aan de universiteit in het eigen land of de eigen
regio. Toch waren het hoofdzakelijk lutheranen die naar Leiden kwamen. Hun
studiekeuze lag niet zo voor de hand.
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Terwijl de Leidse studenten over het algemeen de voorkeur gaven aan de artesstudie
en algemene vorming, kozen de Duitse studenten voor die van de rechten en een
beroepsmatiger vorming tot jurist of arts. Maar ook zij rondden die studie meestal
niet af met een promotie, althans niet te Leiden.
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17 De nieuwe orde, 1619-1631
‘Dimittimini exite’, gij wordt weggezonden, gaat heen, had Bogerman de
remonstranten op de zevenenvijftigste zitting van de Dordtse synode toegeroepen.
Die roep zou ook aan de Leidse universiteit klinken. Maar niet zo luid en niet zo lang
als de triomferende partij gehoopt, verwacht, gebeden had.

Ontslagen
Vrijwel meteen na de opening van de synode en vooruitlopend op de conclusies
ervan hadden de Staten van Holland het curatorium van de universiteit gesaneerd.
Van Mathenesse en Van der Mijle werden per 8 februari 1619 ontslagen en vervangen
door drie nieuwe curatoren: Van Wassenaer, Van den Honaert en Pauw. Johan van
Wassenaer (1577-1645), lid van de Hollandse ridderschap, was de eerste in een reeks
van curatoren die dat geslacht aan de Leidse universiteit leverde. Hij was geen
indrukwekkend bestuurder, maar ook geen contraremonstrantse draufgänger.1 Rochus
van den Honaert (1572-1638), lid van de vroedschap van Dordrecht, was dat al
helemaal niet en bovendien was hij een geleerd man, een nijver dichter en schrijver
van Latijnse drama's.2
Pauw was verreweg de belangrijkste. Hij was pensionaris van Amsterdam, en
uiteindelijk tweemaal raadpensionaris van Holland, de vredemaker van Munster. Net
nadat zijn vader als rechter Oldenbarnevelt ter dood veroordeeld had, werd hij curator.
Toch was ook Pauw geen contraremonstrant. Daar was hij te prachtlievend, te
republikeins en te cynisch voor. Hij werd wel een beginselloze intrigant genoemd.
Zijn politieke credo kende geen onderscheid tussen vijanden en vrienden: ‘Men moet
d'een alsoo wel mistrouwen als den anderen; als de Boer Koeijen heeft, dat's actie
genoegh.’ Maar hij was een ge-
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leerd man en liet na zijn dood een welverzorgde bibliotheek van zestienduizend
banden na, waarvan hij er, zo blijkt uit zijn pamfletten, vele gelezen had.3
Dit trio, de vier burgemeesters, nog een handvol andere hoogwaardigheidsbekleders
en vijf ‘vertrouwde’ leden van de senaat kwamen op 9 juli 1619 voor het eerst bijeen
om te bekijken wie ontslagen en wie benoemd moest worden. Episcopius hoefde niet
ontslagen te worden, hij werd met andere remonstrantse voormannen eenvoudig
verbannen. Het Staten College vormde wel een probleem. Op 20 juli werden Barlaeus
en Vossius na elkaar bij de commissie ontboden en kregen hun ontslag aangezegd.
Zelfs de schaftmeester, Sir Jacobs, werd afgedankt. In hun plaats werden Festus
Hommius als regent, Daniël Sinapius als subregent en Cornelis Boissens als
schaftmeester aangesteld.
De volgende dag werden de bursalen aangepakt. Besloten werd hen allemaal naar
huis te sturen om ze daar door een betrouwbare predikant te laten ondervragen. Alleen
goed contraremonstrantse studenten mochten terugkomen. De nieuwe bursalen zouden
zich aan de te Dordrecht vastgestelde ‘leerregels’ van de Kerk moeten onderwerpen.
Zo moest de remonstrantse zoon van de contraremonstrantse professor Polyander
het college verlaten en werd de remonstrantse Waleijn van Rijswijk zelfs door zijn
eigen ouders verstoten. Een andere remonstrantse bursaal, Jacob Westerbaan, stapte
over op de medicijnen, huwde een rijke dame en ging herenboeren en gedichten
schrijven.4
Inmiddels was op 23 juli te Leiden de particuliere synode van Zuid-Holland
begonnen. Onder leiding van Hommius werd de bezem door de provinciale kerk
gehaald en werden zo'n zestig predikanten de laan uit gestuurd. Ook richtte men zich
tot curatoren om de zuivering van de universiteit met harde hand aan te pakken.
Bertius, Barlaeus en Vossius werden alvast ontboden om de kerk ‘satisfactie te doen’.
Dat was curatoren wat te veel ijver. Ze wezen Hommius erop dat Bertius en Vossius
nooit predikant waren geweest en dat Barlaeus wel opgeroepen mocht worden, maar
dan alleen als voormalig predikant en niet als professor. Het verhoor ging toch door
en leidde uiteindelijk tot het ontslag van Bertius en Barlaeus. Bertius vertrok naar
Frankrijk en deed zijn vijanden het genoegen rooms-katholiek te worden. Barlaeus
bleef, dichtte en deed zijn melancholie op. Vossius was te behendig en te onvatbaar
voor de synode en werd door de commissie als rustend lid van de universiteit met
behoud van salaris gehandhaafd.
Ook verder wisten curatoren de zuivering tot het absolute minimum te beperken.
De jurist Sylvius diende zelf ontslag in en niemand was daar rouwig om. De hebraïcus
Coddaeus en de filosoof Jacchaeus werden berispt en tijdelijk geschorst, en de graecus
Meursius kreeg te horen dat hij niet zo veel boeken moest schrijven. Cunaeus beloofde
zijn satire tegen de dominees te herroepen, maar heeft dat waarschijnlijk nooit gedaan.
En dat was, tot grote frustratie van de predikanten, alles.

4

Rademaker, Gerardus Joannes Vossius, 116.
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Benoemingen
Uiteraard werd de theologische faculteit overeenkomstig Dordtse principes aangevuld.
Polyander kreeg in 1619 Walaeus en Thysius naast zich en in 1620 werd Rivet
binnengehaald. Met hen kende de Leidse universiteit voorlopig een onberispelijk
theologisch viertal, dat zuiver in de leer was. Maar het was weinig genegen tot
kerkelijke inmenging in facultaire zaken. Ondertekening van een formulier, waarbij
zij zich inzake leertucht aan de provinciale synode onderwierpen, werd met succes
getraineerd.5
Evenmin als Polyander was Antonius Thysius (1565-1640) een groot geleerde.
Hij was wel een stuk opvliegender en juist met Polyander moet hij nogal eens
overhoopgelegen hebben. Antonius Walaeus (1573-1639) trad dan op als vredestichter.
Walaeus had de pijnlijke taak gehad Oldenbarnevelt als zielzorger in zijn laatste
momenten bij te staan. Het siert hem dat hij daar zijn tranen niet bij kon inhouden,
maar de zwaargewicht van de faculteit was ongetwijfeld Rivet.
Andreas Rivetus (1572-1651) kwam pas naar Leiden nadat hij met goed geld en
onderdanige verzoeken tevredengesteld was. Twee keer moest Erpenius ervoor naar
Thouars reizen en hij had voor de kerkenraad en voor mevrouw Rivet al zijn
overredingskracht nodig. Maar de keuze was goed. Rivetus was een aristocraat, die
niet van scherpslijperijen hield. Hij was ook een gedreven professor, een bevlogen
kanselredenaar en een gerespecteerd lid van de republiek der letteren. In 1632 raakte
de universiteit hem kwijt aan Den Haag, waar hij de opvoeding van de kleine Willem
II ter hand moest nemen. Op humor heeft men deze leerling van Danaeus nooit kunnen
betrappen, lezen en schrijven deed hij staand, van het dragen van pruiken en het
spelen van toneel had hij een afkeer.6
Het viertal spreidde een nadrukkelijke eenheid op theologisch gebied tentoon. De
vrucht van die eenheid was een gezamenlijk werkstuk van grote invloed, de Synopsis
purioris theologiae uit 1625, een reeks van tweeënvijftig disputaties onder leiding
van de Leidse professoren verdedigd, samen een calvinistische geloofsleer. Alles
werd behandeld en vastgelegd, het schriftgezag, Gods wezen, Zijn wet, de zonde,
vrije wil en predestinatie, de dag des Heeren en Christus' vleeswording, geloof en
goede werken, sacramenten en kerkelijke tucht, laatste Oordeel, eeuwig leven en
nog veel meer. Wie het wilde weten, kon het opzoeken. De Synopsis was een
gereformeerd leerboek, dat een halve eeuw lang de dogmatiek beheerste.7
Ook de rest van de benoemingen vertoonde weinig contraremonstrantse trekken.
Tegen het voortdurend drijven van de synode in werd Vossius in 1622 benoemd tot
gewoon hoogleraar in de welsprekendheid en algemene geschiedenis. Daarmee
behield de universiteit een van de weinige universele geesten van zijn tijd, geen
origineel geleerde, maar een aristoteliaan die het nieuwe naar waarde schatte zonder
het oude te verwaarlozen, een eclecticus, aan het eind van een reeks grote theoretici
over de welsprekendheid, aan het begin

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

284

André Rivet, theoloog en aristocraat.

van een even grote reeks theoretici over de geschiedenis. In 1631 vertrok hij echter
naar het net opgerichte Amsterdamse Athenaeum Illustre. Men moet hem zeer gemist
hebben, want hij werd opgevolgd door Jeremias Hölzlinus (1583-1641), een brave
geleerde die het tumultueuze Duitsland ontvluchtte en zich te Leiden liet zien, naar
de inschatting van David Ruhnkenius, als ‘hominum qui sunt, fuerunt et erunt
futilissimus’ (van alle mensen die er zijn, waren en zullen zijn, de onbeduidendste).8
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In de oosterse talen hadden curatoren een gelukkiger hand van benoemen. Coddaeus,
die evenals Jacchaeus geschorst was, werd in de gelegenheid gesteld ‘sich naerder
te verclaeren’. Omdat hij daar geen gebruik van wenste te maken zat er weinig anders
op dan hem te ontslaan. Hij werd uiteindelijk opgevolgd door Constantijn l'Empereur
(1591-1648), een orthodox theoloog, maar niet iemand die last had van veel
persoonlijke vroomheid. Hij was een goed hebraïcus, die zijn onderwijs in dienst
van de theologie stelde. Zijn studie van de rabbijnse literatuur was nuttig bij de
bijbeluitleg, maar kwam ook te pas in de polemiek met de joden. Voor die laatste
activiteit werd L'Empereur vanaf 1633 apart gehonoreerd.9
Zo er bij de benoeming van de hebraïcus al geen sprake was van
contraremonstrantse voorkeur, nog minder speelde die bij de opvolging in 1625 van
de arabist, waarbij Erpenius door Golius, de ene libertijn door de andere, vervangen
werd. Jacob Golius (1596-1667) was de leerling van Erpenius - hij verpleegde zijn
leermeester op diens doodsbed - en het enige echte verschil tussen beiden was dat
Golius, in tegenstelling tot Erpenius, tweemaal uitgebreid in een Arabisch land
verbleef. Golius bezocht eerst Marokko, als ingenieur toegevoegd aan een gezantschap
van de Staten-Generaal, en later, als pasbenoemd hoogleraar, Aleppo en
Constantinopel. Hij keerde terug met een geestelijke rijkdom die, zoals Huygens zei,
opwoog tegen de schatten van de zilvervloot.
Hoewel Golius in 1629 ook de wis- en sterrenkunde kreeg te doceren en hij in
1632 zelfs gedaan kreeg dat op het Academiegebouw van de universiteit een
observatorium ingericht werd, ‘een solderken van vuyren hout’, ligt zijn grootste
verdienste in de bestudering van het Arabisch. Zozeer zelfs dat Fück in zijn
geschiedenis van de Arabische studie in Europa schreef dat Leiden door Golius ‘in
dem Wettstreit der Europäischen Nationen für nahezu zwei Jahrhunderte die Führung
gewann’.10
Ook voor de filosofie, die met het ontslag van Barlaeus en Bertius en de schorsing
van Jacchaeus misschien wel het meest van de zuivering te lijden had gehad, deden
curatoren een gouden greep. In 1620 benoemden ze Franco Petri Burgersdijk
(1590-1635), ‘un des philosophes les plus représentatifs de l'aristotelisme néerlandais’,
zoals Dibon hem noemde. Burgersdijk was een groot eclecticus die de metafysica
buiten de theologie en de fysica binnen de filosofie wist te houden. Hij was een
didactisch genie, wiens leerboeken, met name dat van de logica, een enorme invloed
in binnen- en buitenland zouden hebben. Maar vooral op ethisch terrein, in zijn
ontwerp van een niet-theologische moraalfilosofie, heeft hij een grote bijdrage
geleverd aan de vrijheid van het denken onder Dordtse dominantie.11
Na de dood van Jacchaeus in 1628 verruilde Burgersdijk de ethica voor de fysica
en werd de jonge Johan Bodecher Benning (1606-1642) benoemd, wiens naam, een
heel klein beetje, voortleeft als de auteur van Satyricon in corruptae iuventutis mores
corruptos, een hekeldicht gelijk dat van Cunaeus, maar nu op de verdorven zeden
van de studenten. In een onverhulde ‘satire à clefs’
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verweet hij de studenten drank- en wellust. Hijkreegzijn beschuldigingen met rente
terug, en allerhande ongeregeldheden waren het gevolg. In 1638 al ging hij voor de
West-Indische Compagnie naar Brazilië en hij werd er krankzinnig.12
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Zowel in de medische als in de juridische faculteit probeerden curatoren vooral de
status-quo te handhaven. In de juridische faculteit gingen Bontius en Sylvius in 1619
weg - Bontius werd schout - maar curatoren vonden dat de faculteit, met Bronchorst,
Swanenburch, Lindershausen en Cunaeus, geen uitbreiding nodig had. Het duurde
tot 1624 voor de Haagse advocaat Nicolaas Dedel (1597-1646), die wel heel jong
was, maar goed verzwagerd aan de Leidse vroedschap, tot buitengewoon professor
benoemd werd. Hij aanvaardde zijn functie met het uitspreken van een lofprijzing
van de theorie en kreeg van curatoren de opdracht als ‘practisyn’ de relatie van het
Romeinse recht met de geldende praktijk te behandelen.13
In de medische faculteit bood de dood van Reinier Bontius (1623) en A.E. Vorstius
(1624) de mogelijkheid voor vernieuwing, maar ook daar hadden curatoren er geen
behoefte aan. Adolphus Vorstius (1597-1663), een classicus eerder dan een medicus,
een muzisch mens eerder dan een bezeten kruidkundige, volgde zijn vader op. De
andere opvolger van Vorstius père, in de praktische geneeskunde, was Ewaldus
Schrevelius (1575-1647). Hij was bovenal een inschikkelijk man, inschikkelijk jegens
de jonge Vorstius, die de botanie wilde hebben, inschikkelijk jegens Otto Heurnius,
die op zijn voorrang stond. Gelukkig was hij ook een goed praktizijn. Walaeus noemde
hem om die reden ‘medicus maximus’. En verder benoemden curatoren Adrianus
Falcoburgius (1581-1650) tot buitengewoon professor in de heelkunde. Dat was
weliswaar de eerste keer dat die opdracht verstrekt werd, maar Van Valkenburg was
allesbehalve een vernieuwer. Een stille snijder was hij eerder, daarin geholpen door
een toenemende hardhorigheid.14

Nieuwe statuten
Niet zozeer de gebeurtenissen van 1618 als wel de ontwikkelingen die van een kleine
school in een onzeker bestel een bloeiende universiteit in een zelfverzekerde staat
hadden gemaakt, zorgden ervoor dat al snel na de wetsverzetting stemmen opgingen
tot wijziging van de statuten. In maart 1620 kwam de senaat met een aantal suggesties.
De belangrijkste waren volledige belastingvrijdom voor de professoren en de
bepaling dat niemand tot professor benoemd zou worden of het ordinariaat zou
verkrijgen zonder instemming van de senaat. In een uitgebreidere versie wilde men
ook dat het maximumaantal gewone hoogleraren vastgesteld werd. Verder wenste
men de invloed van de rector bij de aanstelling van een hoofd van de studentenpolitie
hersteld te zien. En nog zo wat kleinere zaken, die ten doel hadden de invloed van
de senaat te vergroten.15
Wie deze wensen legt naast de concrete voorstellen tot statuutswijziging van
(waarschijnlijk) 9 mei 1620, vindt er weinig van terug. Het belangrijkst is de reductie
van de senaat, onder uitsluiting van doctoren en extraordinarii, tot de gewone
hoogleraren. De bedoeling was duidelijk dat de senaat belang-
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rijke besluiten niet meer wilde delegeren aan het dagelijks bestuur van rector en
assessoren. Maar van de wens tot grotere invloed bij benoemingen, bijvoorbeeld
door een wijziging van artikel 9 of 22, is hier geen sprake.16
De uiteindelijke statutenwijziging kwam pas in 1631 tot stand en was een duidelijk
compromis, dat rekening hield met de belangen van alle betrokken partijen, kerk en
stad, professoren en studenten. Wat de kerk betreft: curatoren werden voortaan niet
meer voor het leven benoemd, maar voor drie jaar, en bursalen moesten naast de
gewone studenteneed zweren dat ze de zuivere, aan de universiteit voorgestane leer
zouden aanhangen. Wat de stad betreft: studenten die betrokken waren bij een delict
buiten de stad Leiden, zouden terechtstaan voor het stedelijk gerecht. Bepaalde
privileges die voorheen alleen voor buitenlandse studenten golden, met name vrijheid
van wachtlopen, golden voortaan voor alle studenten.
De meeste voordelen waren voor de professoren. De kleine senaat van maximaal
vijftien professoren en de wisseling van het rectoraat bij facultaire toerbeurt kwamen
tegemoet aan hun wensen. De recensie- en promotiegelden gingen omhoog, en ook
de regels voor de promotie ondergingen belangrijke wijzigingen. Het heimelijk
vooronderzoek werd in de statuten vastgelegd. In overeenstemming daarmee werden
ook inhoudelijk de eisen gestipuleerd. Wat nog meer in het oog springt, is de
nauwkeurige omschrijving van de ceremonie van de openbare promotie. Deze
ceremoniële klemtoon was ook aanwezig in het artikel dat de professoren verplichtte
niet alleen bij een dergelijke promotie of inaugurale rede, maar ook bij het houden
van hun lessen een toga te dragen.
Tezelfdertijd kreeg ook het Staten College nieuwe statuten. Meer nadruk op de
‘goede en godsalige wandel’ van regent, subregent en studenten was er het kenmerk
van, meer nadruk ook op de inhoudelijke kant van de propedeutische oefeningen
‘sonder nochtans daerentusschen te versuymen den catechismum ende andere
oeffeningen van godsalicheyt’. Ook de taakstelling van de schaftmeester werd
gedetailleerder. Een zachter regime was het gevolg, meer licht en warmte, een
uitgebreider en gevarieerder menu.
Des te strenger werden de intellectuele en mentale eisen. Een onaangekondigd
curatorenbezoek werd ingevoerd, tweemaal per jaar. Bursalen moesten voortaan
minstens zeventien zijn en een veel uitgebreider toelatingsexamen afleggen, nu niet
meer alleen in het Latijn, maar ook voor Grieks, retorica, logica en bijbelkennis. De
controle van bursalen werd intensiever en omvatte nauwkeurige kennis van wat ze
aan boeken meebrachten en toezicht op wat ze kochten. Ook nadrukkelijke
verbodsbepalingen over herbergbezoek en het gebruik van wijn, bier of tabak waren
opgenomen. Bursalen mochten zich wel oefenen ‘in der musycke’ maar voor
muziekboeken moesten ze vergunning van de regent vragen ‘opdat sulcx alle ontucht
ende lichtveerdicheyt voor soo veel mogelyck es mach werden gemijt ende verhoet’.17
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Salmasius
De definitieve statuutswijziging was een zaak van een nieuw curatorium, dat bestond
uit de president van de provinciale rechtbank Nicolaes Cromhout, die in 1626 Van
den Honaert opgevolgd was, de pensionaris van Haarlem Gilles de Glarges, in 1627
benoemd en een van de ‘hoogwaardigheidsbekleders’ die in 1619 bij de zuivering
hielpen, en de baas van het gezelschap, de in 1624 benoemde Van Aerssen.
François van Aerssen (1572-1641) kende, aanvankelijk in het verlengde van de
staatkunde van Oldenbarnevelt, later daar dwars tegenin, een schitterende diplomatieke
carrière, die hem van 1619 tot zijn dood de onbetwiste leider van de buitenlandse
politiek maakte. ‘Hij leefde in dienstbaarheid, aan zichzelf en het huis van Oranje,’
schreef De Groot. Vondel vond hem een zedelijk monster. Het was allemaal een
beetje remonstrantse vooringenomenheid. Van Aerssen was een groot intrigant en
hij vergat noch vergaf. Maar Richelieu genoot van zijn intelligentie, en Busken Huet
deed dat twee eeuwen later nog.18
Hoe belangrijk zijn aanstelling was, bleek vier jaar later. Op 17 oktober 1628
schreef de secretaris van de hertog van Bouillon, Christophe Justel, aan André Rivet
dat het ‘fâcheuse saison’, de verloren zaak der hugenoten - twee weken later zou La
Rochelle door de troepen van de koning worden ingenomen -, de publicatie van het
werk van Salmasius in gevaar bracht. Salmasius had al zeer aanlokkelijke
aanbiedingen uit Engeland en Venetië gekregen. De hertog zelf zou aan Van Aerssen,
die op dat moment gezant van de Staten te Parijs was, een beroep naar Leiden
gesuggereerd hebben. Van Aerssen reageerde alert en zo begon de derde Leidse
vrijage met een wereldgeleerde.
Aan niemand hoefde uitgelegd te worden wie die Salmasius was. Dat wist iedereen
die een beetje ingevoerd was in de geleerde wereld. Claude de Saumaise (1588-1653)
was een telg uit een Bourgondisch geslacht. Zijn vader was een geleerd jurist, die in
1572 eieren voor zijn geld koos en weer katholiek werd. De moeder echter bleef
protestant. Zo ook de zoon, die door grote, protestantse geleerden als Casaubon te
Parijs en Godefroy en Gruterus te Heidelberg gevormd werd. Zijn leermeesters zagen
meteen het genie van hun pupil, ‘ad miraculum doctus’, zijn enthousiasme en
werkwoede (twee van de drie nachten las hij door), zijn scherp verstand en wonderlijk
geheugen.
De jongeman ging zo volledig op in zijn studie dat hij zich overwerkte, iets waarvan
hij zich, zoals een biograaf het uitdrukte, ‘door vrijen’ probeerde te genezen. Gelouterd
zette hij zich aan zijn eerste grote editie, de Romeinse geschiedenis van Lucius
Annaeus Florus (1609). Vervolgens keerde hij terug naar Bourgondië voor een
geleerdenleven, dat de studie van allerhande oude talen en velerlei wetenschappen
omvatte, in de overtuiging dat de wetenschappen alle zusters waren, die gezamenlijk
het ballet dansten dat de Grieken ‘encyclopaedie’ noemden, de cirkel der kennis.
Een veelheid van professoraten kon hij afslaan, maar aan Anne Mercier, een echte
geleerdenvrouw, humeurig en tiranniek, bleef hij, sinds 1623, hangen.
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Totdat het Leidse verzoek hem bereikte. Op 20 juni 1630 ‘proponeerde’ daar Van
Aerssen ‘nochmaels de saecke D. Claudii Salmasii’, ‘dat is om den selven Salmasium
wat Frankrijk in de Univ. alhier te beroepen, om de selve met schrijven van boecken
ende met sijne residentie te illustreren, sonder nochtans eenige publyckque lessen te
doen’. Op 15 augustus ging een eervolle uitnodiging de deur uit. Men bood hem
tweeduizend gulden per jaar en zeshonderd gulden als tegemoetkoming in de
verhuiskosten. Saumaise vroeg nog driehonderd gulden voor vrije woning en de
koop was gesloten. Curatoren huurden voor hem het huis van Jan Jansz. van der
Vecht, de Commanderie geheten, aan de Kloksteeg. Ze lieten tevens ‘een bequaem
gestoelte’ voor hem maken in het groot auditorium, ‘recht voor de plaetse daer de
H. Curateurs sitten’. Hij werd ontvangen als een vorst, deze ‘levende bibliotheek’,
de ‘schatbewaarder der Oudheid’, ‘Phoenix en licht van zijn tijd’. ‘Wat een applaus,
wat een vreugde, wat een jubel, wat een eer,’ aldus een biograaf.19

Een Poolse prins
Met de komst van Salmasius en de onverminderde aanwezigheid van Heinsius, met
geleerden als Cunaeus, Golius en Rivet, was Leiden nog steeds het laathumanistische
bolwerk van Europa. En met de godsdienstige onrust eenmaal achter de rug begon
de universiteit een succes te worden, de weerschijn van het wonder van Holland. Ze
kon niet alleen bogen op een aantal grote geleerden en een aantal uitzonderlijke
instellingen, maar ze trok inmiddels ook gemiddeld bijna vierhonderd nieuwe
studenten per jaar, afkomstig uit allerlei landen.
Onder hen waren armoedzaaiers en gelukzoekers, maar meestal waren het jongens
van gegoede of zelfs aanzienlijke afkomst, onder begeleiding van hun gouverneur,
‘ephorus’, ‘paedagogus’ of ‘gubernator’ geheten, of vergezeld van een ‘famulus’ of
‘servus’, van één of meer knechten dus. Er waren jongens van adel onder, ‘nobilis’,
‘eques’, ‘comes’ of zelfs ‘baronus’. En heel soms waren het prinsen, zoals die van
Polen. Dat was mooi, maar het was tegelijk een bron van moeilijkheden. Het verhaal
van de dies van 1632 bewijst dat.
Een jaar eerder, om precies te zijn op 14 april 1631, werd in het Leidse album
studiosorum Janusius Radzivill ingeschreven, samen met zijn gevolg van vijftien
personen. Hij noemde zich ‘Dux Birzarum et Dubincorum’ en was een Poolse prins
van vermaard bloed, dat gemakkelijk aan de kook kwam. ‘Zot als een Radzivill’ was
een staande uitdrukking in die landen.
Op 8 februari meldde deze prins zich bij de kleine ingang van het Academiegebouw,
te midden van hoogwaardigheidsbekleders en studenten. Hij was vergezeld van zijn
gehele gevolg en had een verzoek. Na afloop van de plechtigheid wilde hij in het
groot auditorium een toespraak houden. Curatoren noch professoren hadden daar
grote behoefte aan, want men verwachtte vooral ‘injurie ende vilipendie’ te vernemen,
gericht aan curatoren en senaat,
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maar vooral aan de rechters van de vierschaar.
Een maand eerder, op 9 januari tussen één en twee uur 's nachts, had de bottelier
van de prins, een zekere Laurens Hasenphurter, de lintwerker en nachtwaker Malliaert
Jansz. Puppingh met zijn sabel overhoopgestoken. Doordat hij daarbij zelf ook
gewond raakte, kon men hem gevangennemen. De zaak werd aan de vierschaar
toevertrouwd en deze sprak de doodstraf uit. Hasenphurter werd op 15 januari
onthoofd.
Daarmee had een unicum in de geschiedenis van de vierschaar plaatsgevonden.
Daarmee was ook een smet op het blazoen van een cholerisch Pools edelman
geworpen. En dus zagen curatoren en professoren de donderbui hangen en zeiden
ze dat het de plaats noch de tijd was voor een dergelijke toespraak. De dies was heilig
en elke profane handeling diende uitgesteld te worden. ‘Intussen kolkte de academie,’
schreef ooggetuige Franciscus Martinus aan een vriend. Het gebouw liep vol, een
tweede unicum diende zich aan.
Even leek alles volgens protocol te verlopen. Rector Schrevelius hield zijn rede,
secretaris Heinsius las de brief voor van Frederik Hendrik waarin deze Cunaeus als
nieuwe rector aanwees. Hij las ook zoals te doen gebruikelijk de studentenprivileges
voor. Dat leek de Poolse prins het aangewezen moment. Hij stond op, riep rector,
professoren en studenten aan en begon zijn toespraak.
Het was hem best bevallen aan de beroemde universiteit. Polyander en Rivet,
Heinsius en Cunaeus - zonder ze gezien te hebben was hij al van ze onder de indruk
geweest, en nu hij ze aanschouwd had helemaal. Maar onlangs was er een lelijk ding
gebeurd, dat hij bij God en de mensen niet over zijn kant kon laten gaan. Het
onschuldige bloed van zijn dienaar kleefde aan schennende handen, de
studentenpriviliges waren geschoffeerd. Hij wendde zich tot de studenten: waar
waren die oude privileges, tenzij opnieuw opgeëist door het snijdend zwaard of
gevindiceerd via de schandpaal? Als de heffe van het volk er de gek mee stak, als
het falderappes juichte bij de dood van een edelman, als er geen onderscheid gemaakt
werd tussen adel en grauw? ‘Die en andere dingen sprak hij, dreigend, en snoevend
verliet hij het gebouw, met gedekt hoofd,’ aldus Martinus.20
Dat kon de universiteit op haar beurt niet over haar kant laten gaan. Eerst besloten
curatoren de pedellen naar het logement van de prins te sturen om op schrift te krijgen
wat deze gesproken had. Maar daar begon de prins niet aan. Vervolgens probeerde
men hem in de mond te leggen dat hij zich had laten opstoken, maar ook dat mislukte.
Zo dreigde de kwestie te escaleren. Uiteindelijk kwam François van Aerssen met het
voorstel de zaak door te verwijzen naar de Staten, ‘om d'Universiteyt niet t'engageren
in saecken, die de selve niet wel ende met reputatie en soude kunnen wtvoeren’.
Een hoge delegatie - Van Aerssen en Cromhout van curatoren, pensionaris Van
Wevelinchoven namens de stad en Cunaeus en Thysius namens de senaatvertrok
naar Den Haag. Daar verkregen ze de volledige steun van de Staten, die het optreden
van Radzivill ‘intolerabel’ verklaarden. Maar ook die achtten
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het raadzaam het advies van Frederik Hendrik in te winnen.
Een tweede delegatie volgde. De prins adviseerde een professor die niet in de
rechtbank zat naar de jongen te sturen om hem ervan te overtuigen dat hij wellicht
uit onwetendheid zo kwalijk gesproken had. Zo hij bereid was te erkennen ‘door
erreur off abuys’ gehandeld te hebben, was de zaak afgehandeld. Zo niet, dan zou
zijn optreden publiek als ‘calumnieus, injurieus ende seditieus’ veroordeeld worden.
Om zijn eer zoveel mogelijk te redden zou de schuld gelegd worden op zijn
begeleiders.
Hierop werd Rivet naar de jongeman gestuurd. Radzivill was nog steeds niet bereid
tot een dergelijke erkenning, maar had wel een brief aan Van Aerssen gestuurd. Die
meldde er ‘geen contentement’ in te vinden. Vervolgens werd Polyander naar Radzivill
gestuurd. Goed, Radzivill wilde wel een mondelinge verklaring afleggen, maar niets
op schrift stellen. Een deputatie van de universiteit was in zijn logement welkom
‘voor eenige mondelinge satisfactie of reparatie’.
Toen pas was het geduld op en ging men over tot het opstellen van die openbare
afkondiging. De tekst werd eerst voorgelegd aan Frederik Hendrik. Die vond hem
‘seer sacht ende civyl in 't regardt van den Prince Radzivyl’, maar als stad en
universiteit zich erin konden vinden, was het hem best. Nog een keer probeerden
Rivet en Huygens de jongeman op andere gedachten te brengen, maar tevergeefs.
Toen werd op 19 februari in het groot auditorium het decreet voorgelezen. Twee
leden van de gecommitteerde Raad en de raadspensionaris Pauw zelf waren daarbij
aanwezig. De actie van Radzivill werd daarin ‘als schadelyck, onbehoorlyck ende
geensints soodanigen personagie [...] betamelyck’ bestempeld. Elke navolging werd
nadrukkelijk ontraden en om te beklemtonen dat het hier om een decreet van de
Staten ging, was ‘de guarde van Sijne Ex. tie ten selven tijde in volle waepenen met
vliegende vaendel ende slaende trommelen omtrent d'academie gebracht, 't welck
opten 20en dito voor noene alsoo volkomentlick is geschiet’. De retorische
vaardigheden van Cunaeus werden vervolgens aangewend om de studenten te
apaiseren.21
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18 Otium en exempel
Onder professoren
Professoren in de zestiende en zeventiende eeuw waren geen teruggetrokken levende
geleerden van papier en inkt, maar sociale wezens van vlees en bloed. In hun afkomst
en herkomst, opleiding en loopbaan, theorieën en praktijken manifesteerden ze zich
als een onderscheiden groep in de samenleving. Ze verwierven zich mettertijd ook
een groot aanzien, en het recht daarop ontleenden ze aan hun maatschappelijke rol.
De professoren meenden een exemplarische functie te hebben, voorbeeld als ze
wilden zijn van toewijding en maat, van harmonie en godsvrucht, niet alleen voor
de jeugd, maar voor het hele land.
Een van de weinige keren dat de Leidse professoren van de zeventiende eeuw hun
maatschappelijke taak omschreven, was in 1666, nadat curatoren weer eens hun
nalatigheid in het houden van publieke lessen aan de orde hadden gesteld. De reactie
van een aantal professoren - Coccejus, Gronovius, een anonymus en rector Schuyl
- was hoofdzakelijk een pleidooi voor vrije tijd en rust, voor ‘otium’, zoals dat in het
Latijn heette.1
‘Wil men roepers en quacsalvers, dy geheele daege spreeken connen,’ dan waren
die, zo wist Gronovius, ‘overal genoeg te crijgen en voor cleynen loon; maer wil
men geleerde en gerenommeerde mannen hebben, dy moet men liberaliter tracteeren,
niet alleen met gage, maer oock otio, ut sufficiat animus ingenuis, non servilibus
laboribus (opdat de geest zich inlate met vrije, eervolle arbeid en niet met slaafse).’
Ten eerste had de professor tijd nodig voor de voorbereiding van zijn colleges.
‘Want men moet niet inbeelden dat de lessen uyt de mauwen geschuddet worden,’
schreef Gronovius, ‘en heeft meestendeels veel uyren gecost, 't geen in eene niet
gansche uyre gesprooken wort.’ Coccejus was het, in het Latijn, roerend met hem
eens: geleerdheid eiste zorg en overpeinzing. ‘Publique les-
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sen werden van de Professoren meest bestudeert, en die vereysschen tijt en meditatien,
die door de veelheyt en continuatie der selver soo niet en konnen werden bearbeyt,
en daer in elck wat nieus voorkomt,’ zei de anonymus.
Ook dat nieuwe was van belang. De professor was geen schoolmeester. ‘De luyster
van de Academie bestaet ten deele oock daer in, dat de Professoren anders gehandelt
werden als triviale meesters, die altijt met de selfde materie besigh sijn,’ zei de
anonymus. ‘Daerenboven moet een Professor oock tijt hebben, omme op andere
materien te dencken, als op sijne lessen, oude ende nieuwe boecken te lesen, ende
soo selff in sijne studien te proficieren, 't welck hy daer naer in sijn lessen de
toehoorders kan mededeelen,’ vond de rector.
Hierop sloot het argument van de wetenschap aan. Ook met zijn geschriften, zo
zei Coccejus, doceerde de professor, ‘ad auditorum utilitatem, illustrationem
scientiarum et artium, claritatem Academiae’. ‘En sijn sommige geoccupeert met
wat te schrijven en in 't licht te geven. [...] Soo geoccupeert sijnde met lesen ist
onmogelick wat fraeys te drucken,’ wist de anonymus, een passage die vrijwel
letterlijk door de rector werd overgenomen.
En daarnaast, wat voor taken had de professor niet al? ‘Behalve alle de andere
occupatien, als Rector, Assessor, ende leden van den Senaet, soo vele private
collegien, twee, dry ofte vier daeghs, het maecken van theses, het nasien ende
corrigeren van de theses by de studenten gemaeckt, examina candidatorum, vacatien
als promotores in 't examineren van haer theses, ende omme de selve te bereyden,
dat sy met eeren mogen in haer dispuyten bestaen, de promotie met den gevolge ende
aencleve van dien, oratien, presideren ende 't gunt moet voorgaen omme de
defendenten behoorlik te praepareren, interpellatien van studenten over difficulteyten
ende questien, die sy niet kunnen verstaen,’ dat alles en nog veel meer was de zware
taak van de professor. Zo zwaar zelfs dat de anonymus beweerde: ‘'t Heeft velen
haer gesontheyt, jae 't heeft eenigen 't leven verkort.’ Ook Gronovius gewaagde van
‘afsloven ende ruineren’.
Ten slotte waren er de sociale en persoonlijke verplichtingen: ‘aenspraecken van
geleerde luyden, schrijven ende beantwoorden van brieven, ende wat diergelijcke
meer is, advysen van de faculteyten in 't particulier, visiten et cetera. Waer by comen
yder sijn particuliere ende domestycque affairen, vooghdien, avocatien van vrienden,
bruydloften, begraeffenissen ende diergelijcke beletselen, die men niet voor by en
kan.’ De anonymus was het roerend met deze opsomming van de rector eens en repte
nog van al die bezoeken van studenten en vreemden, ‘dickwils soo overvallende, en
dickwils op de uyren van studien’. En Gronovius, die inderdaad vaak voor
redevoeringen en adviezen gevraagd werd en een spin in het web van de republiek
der letteren was, riep uit: ‘Worden daer geen consilia facultatum begeert en
beschreven? Wort daer geen correspondentie buytens lants onderhouden, en somtijts
geleerde bryven geschreven?’
Het mocht duidelijk zijn, de professor was niet alleen een geleerd heer, hij was
ook een bezet en dienstbaar heer, iemand die zich inzette niet alleen voor
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de studenten en de wetenschap, maar ook voor het algemeen welzijn, en die op grond
daarvan recht meende te hebben op een hoog maatschappelijk prestige. De professor
was iemand van stand.

De academische stand
De eenheid van de academische stand en het maatschappelijke prestige dat ermee
geassocieerd werd, was een product van de late Middeleeuwen. Op het moment dat
de universiteit als instelling zich een plaats verwierf als trait-d'union tussen de
wereldlijke en geestelijke macht, verkreeg de geleerde een eigen maatschappelijke
betekenis als ‘litteratus’, als iemand die toegang had tot de bronnen van christelijke
levenswandel en wijsheid, waarin de geestelijkheid en wereldlijke macht zich te
spiegelen hadden.
Het gezegde ‘literalis scientia nobilitat’ (de kennis van de letteren adelt) lag al als
bijtring in de wieg van de universiteit. Het spel van sociale regels en uitzonderingen
daarop, dat in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd met grote inzet gespeeld
werd, had de maatschappij verdeeld in streng van elkaar gescheiden standen met hun
verschillende ‘vrijheden’. Binnen deze hiërarchie kreeg ‘negotium scholare’ op den
duur het aanzien van een echte stand, met zijn eigen rechten, zijn eigen vrijheden en
eerbewijzen, zijn eigen ‘adeldom’.2
De privileges die aan het lidmaatschap van de geleerde stand verbonden waren,
werden vooral omschreven in het kader van de rechten van de doctor. Dat maakt ze,
de relatieve zeldzaamheid van de graad in aanmerking genomen, tot een vooral
theoretische constructie. Maar toch weer niet zo denkbeeldig dat Bronchorst, die in
de jaren negentig van de zestiende eeuw college gaf over de privileges van studenten,
bij zijn publicatie vijftien ‘Privilegia doctorum et professorum’ zou hebben
weggelaten. Het vierde daarvan luidde dat in het bijzonder juridische doctoren
gelijkgesteld moesten worden met de adel: ‘Doctores maxime legum, sicut &
Advocati, pro nobilibus sunt habendi.’
De privileges in de versie van Bronchorst zijn ook in een ander opzicht informatief.
De meeste van zijn voorrechten zijn van juridische aard. Zo mogen doctors vanwege
hun hoge waardigheid niet in de kerker gestopt worden, hoeven zij zelfs niet in
persoon voor het gerecht te verschijnen. Dit heette zelfs op te gaan bij verdenking
van een halsmisdrijf. En tortuur was al helemaal uitgesloten. Veeleer waren mildere
straffen op hun plaats.
Niet minder opvallend is dat Bronchorst een bepaling over studerende zonen van
doctoren en professoren opnam. Die verdienden voorrang boven van buiten komende
toehoorders en hoefden niet te betalen bij het behalen van een graad. Kennis werd
als adellijke eigenschap ongeveer als overerfelijk beschouwd als betrof het blauw
bloed. Ook was doctoren het dragen van wapens toegestaan en zij en hun vrouwen
hadden het recht kostbare kledij, gouden kettingen en ringen te dragen ten teken van
hun waardigheid en privileges.
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Behoeftige geleerden en studenten hadden het recht op ondersteuning. Dat was ook
de grond voor het eisen van collegegeld, al had Bronchorst eerder als adellijk kenmerk
van de geleerde genoemd dat zijn inspanning niet in geld uit te drukken was.
Bronchorst behandelde nog een ander thema. Ouders noch leraren, zo citeerde hij
Seneca, kon men ooit terugbetalen. De professor in de voorstelling van Bronchorst
trad op ‘in loco parentis’: de grote Alexander zou zijn leermeester Aristoteles hoger
geschat hebben dan zijn vader Filippus, want van de een was hij beter geworden,
terwijl hij van de ander alleen maar slechter geworden was (‘quia ab hoc nascendi,
ab illo bene nascendi initium sumpserat’). Mooier nog had Bronchorst dit bij Lipsius
verwoord gevonden: ‘Nasci vulgare est bene institui, altera vita est’ (goed onderwijs
is als het ware geboren worden, het is een tweede leven).
De rest van de privileges betrof de vrijdom van belastingen, van wachtdiensten,
vrijdom van lawaai ook, die hun de studie onmogelijk zou maken. En na twintig jaar
trouwe dienst dienden doctoren en professoren echt in de adelstand verheven te
worden, net zoals professoren dan ook maar vrijgesteld moesten worden van het
geven van college. Welke van deze geleerde aanspraken wensen bleven en wat
realiteit werd, zal afhankelijk geweest zijn van individuele prestatie eerder dan van
collectief besef. Toch heeft het ook aan dat laatste niet ontbroken, en de eerste plek
waar het beleefd werd, was de senaat.3

Senaat
Heel even - maar het werd wel vastgelegd in de eerste statuten van 2 juni 1575 beschouwde de Leidse academie zich organisatorisch een ‘universitas magistrorum’
naar middeleeuwse snit. Het ‘lichaem’ van de universiteit werd immers
gerepresenteerd door rector en professoren, ‘mitzgaders de Doctores ende Magistri
die inder selver Universiteyt gegradueert zullen zijn en de aldaer hare residentie
zullen houden’. De doctoren bleven dus deel uitmaken van de universiteit, van de
senaat. Van enige aanwezigheid van doctoren in de senaatsvergadering is echter geen
spoor bewaard. Lipsius drong er in 1587 nog op aan - ‘imo et ii qui non professores’
- maar tevergeefs. Waarschijnlijk had de universiteit zich inmiddels te ver van haar
middeleeuwse oorsprong verwijderd.4
De keuze van de rector behield Oranje aan zich. Op 1 februari zou de senaat bij
meerderheid van stemmen een drietal ‘van duytsche spraicken’ opstellen, dit ter
goedkeuring aan de burgemeesters van Leiden voorleggen, waarna Oranje, of bij
zijn absentie de Staten, een rector koos, wiens dienst per 8 februari inging. In tijden
van probleemloos stadhouderlijk bewind was er nooit onenigheid over die
rectorsbenoeming. In januari 1586 vroeg de senaat zich echter af of de benoeming
aan Leicester of aan Maurits gezonden moest worden. Het werd uiteindelijk Leicester,
maar de onzekerheid was groot. Zo ook
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net na de dood van Willem II. Colonius en Vorstius werden naar Den Haag gestuurd
om te vragen wie er nu benoemde. Het Secreet Besogne besloot meteen dat de brief
voortaan aan de Edel Grootmogenden Heren Staten gericht diende te worden. Maar
na 1672 trok Willem III de benoeming weer aan zich.
In de eerste jaren lijkt de keuze van de rector vooral bepaald te zijn door het gezag
dat een hoogleraar in de senaat bezat. Lipsius en A.E. Vorstius werden vier keer tot
rector gekozen, Cornelis de Groot en Johannes Heurnius zes keer (De Groot zelfs
drie jaar achtereen, van 1594 tot 1597), Polyander zelfs acht keer. Aan de eis het
Nederlands machtig te zijn werd alleen de hand gehouden als men dat opportuun
achtte. Bij de hoog in aanzien staande Donellus, die geen woord Nederlands verstond,
was het geen bezwaar, bij de hooghartige Drelincourt, die beweerde de taal wel te
beheersen, weer wel. De nieuwe statuten van 1631 bepaalden dat de ‘affgaende
Rector’ vier jaar lang zou ‘moeten stille staen sonder op de nominatie gebracht te
mogen worden’. Ook de faculteit waaruit de rector afkomstig was, moest vervolgens
vier jaar wachten voor ze weer iemand voor het rectoraat mocht voordragen, zodat
een roulatiesysteem totstandkwam. Binnen de faculteiten werd de keus vervolgens
meestal via anciënniteit bepaald.
De rector ontving voor zijn inspanning een wedde van vijftig gulden. Al in 1580
werd in de senaat geopperd een bepaald bedrag aan de Staten voor de rector te vragen,
maar pas in 1589 namen curatoren zoiets in overweging. En op 9 februari 1591
besloten ze Van Beyma voor zijn rectoraat met tweeënzeventig gulden te vereren
‘ende dat van nu voortsaen de rector in der tijt jaarlycx sal werden vereert met een
wedde van ƒ 50’.5
De taak van de rector omvatte het bijeenroepen en presideren van de senaat, het
inschrijven en recenseren van de studenten. Dat laatste was overigens grotendeels
een zaak van de pedel. In 1631 werd nog vastgelegd wat al lang gebruik was: de
rector zou het grootzegel van de universiteit bewaren en ‘ontfangen 't geld van alle
des Universiteyts gerechticheden, baten ende profytten’. Daarvan zou hij aan het
eind van zijn rectoraat verantwoording afleggen.6
De rector was ook degene die de universiteit vertegenwoordigde bij stad en Staten.
Als voorzitter van de vierschaar, als iemand die verantwoordelijk was voor de
discipline in het algemeen, had de stad alle baat bij een kundig en redelijk rector.
Vandaar dat bij zijn benoeming ook de burgemeesters geraadpleegd werden. Vandaar
ook dat de stadhouder en als die er niet was de Staten, de benoeming aan zich hielden.
De rector werd namelijk met grote regelmaat naar de Staten ontboden of zocht daar
zelf ten behoeve van de universiteit zijn invloed aan te wenden.
Daarnaast handhaafde de rector zoals dat heette de eer van de universiteit. Daartoe
stond hem sinds het voorstel van Lipsius van 1587 een kleine kas ter beschikking
‘in alle voorvallende cleyne zaken’. De eerste ‘verschotrekening’, tweeëntwintig
gulden en twee stuivers groot, die Lipsius op 3 maart 1588 indiende, geeft een goed
beeld van de bestedingen: wijn voor een ambassadeur,
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ondersteuning voor een aantal ‘schamele’ studenten, huur van tapijten en klederen
voor een plechtigheid, reis- of teergeld voor doorgaande intellectuelen, onkosten van
de pedel voor het bezorgen van brieven.7
Ondersteuning van arme studenten en hulp aan in moeilijkheden geraakte
intellectuelen vormde het hoofdbestanddeel van de rekening. Daarnaast traden ook
wel vereringen van nieuw aangekomen professoren of van belangrijke kerkelijke en
wereldlijke personen op, of van studenten die zich verdienstelijk gemaakt hadden,
bijvoorbeeld met het spelen van treur- of blijspel. Een verering in de vorm van ‘2
silveren schaelkens’ ter gelegenheid van het huwelijk van Pauw in 1594 hakte erin
(ruim drieënzeventig gulden) maar was tenminste iets vrolijks tussen al die straatarme
of zieke, verdoolde of misvormde studenten, onderwijzers, pastoors en wat al niet
bij de deur van de rector om een aalmoes kwam.
De rector werd in zijn taak bijgestaan door vier assessors, uit elke faculteit één.
Elk jaar werden op 8 februari twee van hen vervangen. Dit college bepaalde in overleg
met curatoren de leeropdracht van een nieuwe professor. Dat kon van zeer precieze
aard zijn, een bepaald boek of een bepaalde school van interpretatie, maar ook heel
algemeen. Ook kon erover onderhandeld worden. Baudius had geen zin in een
redevoering van Cicero en wist te bewerkstelligen dat hij mocht lezen over een
onderwerp waarmee hij bezig was, een lofdicht van Plinius.8
Terwijl de rector en assessors het senaatsbestuur vormden, werd ook wel de
uitdrukking ‘rector en senaat’ gebruikt. Veel betekenis had die combinatie
aanvankelijk niet. De senaat was vooral een stemcollege dat de voorstellen van het
bestuur al dan niet accordeerde. Maar allengs werd de senaat - die doorzijn kleine
omvang gemakkelijk bijeen kon komen en dat ook vaak, bijvoorbeeld bij promoties
en oraties, deed - een echte vergadering, waarin vrijwel alle belangrijke zaken aan
de orde kwamen.
De omvang van de senaat - de statuten van 1575 kenden elf professoren, die van
1631 maximaal vijftien - werd door de professoren zelf nauwlettend in de gaten
gehouden. Naar aanleiding van de benoeming van Bornius in 1654 deelden ze
curatoren mee dat er al zestien gewone professoren waren. En dat de faculteit
waarvoor Bornius bestemd was, er al zes had. Met Bornius erbij zouden er ‘in de
laeghste faculteyt meer professoren sijn als in beyde de hooftfaculteyten van de
Theologie ende de Rechten’. Bovendien was, gezien de ambities van de dienstdoende
extraordinarii, het einde niet in zicht. De professoren verzochten daarom geen ordinarii
meer te benoemen.9
Ook de hiërarchie binnen de senaat was een punt van aanhoudende zorg. Het
verschil in rangorde tussen de faculteiten lag vast en kon aan de series lectionum
afgelezen worden. Als meerdere docenten op hetzelfde uur lesgaven, werd eerst de
theoloog vermeld, vervolgens de jurist, daarna de medicus en ten slotte de docent in
de artes-faculteit. De series van 1604 is zelfs in onderscheid met de voorgaande
roosters niet gerangschikt naar het uur waarop de colleges gegeven werden, maar
naar de faculteit waartoe ze behoorden. De
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theologie kreeg dan ook de eerste plaats, gevolgd door de rechten, vervolgens de
medicijnen en ten slotte de artes. Ook werden de ordinarii vrijwel altijd uitzonderingen waren er in de artes - voor de extraordinarii genoemd. Die volgorde
werd ook in acht genomen wanneer de senaat zich in cortège ergens heen begaf.10
Sinds de benoeming van Schotanus in 1641 kregen nieuwe ordinarii ook een aparte
verwelkoming in de senaat. Dat was een idee van curatoren, die bepaalden ‘dat de
voorn. Schotanus op mergen uyt zijne woonplaetse zal werden gehaelt ende
vergeselschapt by twee van den anderen Professoren van de faculteyt der Rechten
tot in de Academie, om aldaer zijne inaugurele oratie te doen, ende dat hy na die
actie vergeselschapt als vooren wederom uytte academie t'huys gebracht zal worden’.11
Behalve het handhaven van de hiërarchische verhoudingen, hadden de professoren
nog andere motieven om de omvang van de senaat in de gaten te houden. De
vermeerdering van ordinarii ging gepaard met de vermindering van emolumenten,
inkomsten met name uit inschrijvingen en promoties die hoofdelijke verdeeld werden.
Bovendien, zo zeiden ze in 1654, beperkte het grote getal de mogelijkheid om
‘voortaen eenige persoonen van uytmuntende ende vermaerde geleertheyt’ tot
professor te benoemen. En verder werd met het getal van professoren ook de
‘verscheydenheyt van opinien’ vermeerderd, ‘ende vervolgens disputen, onlusten
ende onrusten onder de leden van 't lichaem van de Senaat’.12
Zeker bij ideologische verschillen kon het er anders dan academisch toegaan. In
1665 bijvoorbeeld, tijdens een senaatsvergadering waar weer eens stevig over
Descartes van gedachten gewisseld werd, hield De Raei staande dat men mocht
twijfelen ook daar waar geen reden tot twijfelen bestond, bijvoorbeeld aan het bestaan
van onze geest of aan het bestaan van God. En toen Coccejus zich daar niet in kon
vinden en volhield dat de cartesianen heel wat minder twijfelachtig waren dan ze
voorwendden, moet De Raei hem toegeroepen hebben: ‘Jij snapt ook helemaal niets
van filosofie’ (Tu ignarus es omnis philosophiae).13
Over het algemeen waren de omgangsvormen eerder formeel van aard. Van tijd
tot tijd werd dat gedrag bevorderd door disciplinaire maatregelen. Zo werden er in
1645 boetes ingesteld voor het te laat of helemaal niet op de senaatsvergadering
verschijnen. In 1656 werd daar een boeteregeling voor het te laat of niet-verschijnen
bij promoties en afwezigheid bij inaugurele oraties en begrafenissen aan toegevoegd.14
En als er toch niet volgens de gebruiken van gedachten werd gewisseld, verzocht de
rector allen ordelijk en als christenen, geleerden en collega's, ‘ordine et ut Christianos,
eruditos et collegas’, met elkaar om te gaan.15
De beste maatregel om dat te bevorderen zal ongetwijfeld de gezamenlijke maaltijd
geweest zijn. Het eerste voorstel daartoe werd gedaan op 12 februari 1580, ‘ad
convivia publica aliosque honestos sumptus’. Het was waarschijnlijk bedacht naar
analogie van de maaltijd waartoe de senaat op 9 februari 1579 be-
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Het Academiegebouw, 1672.

sloten had om de goede verstandhouding met de magistraat te onderhouden en waarbij
ook curatoren uitgenodigd waren. Ook in 1581 vond iets dergelijks plaats en zo werd
de maaltijd een jaarlijks terugkerend ritueel, met dien verstande dat de doelstelling
ervan veranderde. Lipsius legde in 1587 niet meer de klemtoon op de relatie tot de
magistraat maar op de onderlinge verstandhouding: ‘te beter onderlinge minne ende
vrientschap te voeden ende onderhouden’.16
De kosten voor de maaltijd werden aanvankelijk vooral bestreden uit de
promotie-‘inkomsten’. Maar op 17 april 1663 bepaalde de senaat dat voortaan de
boetes die de professoren betaalden als ze niet of te laat op een senaatsvergadering
kwamen daartoe aangewend zouden worden. Dat de rector voor de wijn opdraaide
en de assessors voor de marsepein en dat iedereen zijn vrouw mocht meebrengen.
Wie daar niet over beschikte, mocht ook een weduwe of een meisje dan wel dochter
(puella) meenemen. Uit die tijd dateerde ook de gewoonte om niet meer op of
omstreeks 8 februari bijeen te komen, maar vaak net voor of na de vakantie. Soms
vonden de maaltijden plaats bij de rector, vaker in een uitspanning te Leiden,
Zoeterwoude of Leiderdorp.17
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Herkomst en afkomst
Niet alleen de traditie, maar ook de politieke omstandigheden gaven de zestiendeen zeventiende-eeuwse geleerde een internationaal imago. In de eerste twintig jaar
van haar bestaan had de Leidse universiteit zelfs een meerderheid van uit het
buitenland afkomstige professoren. Onder hen bevonden zich grote geleerden en het
was op basis van hun reputatie dat de Leidse universiteit de faam kreeg een
internationaal asiel der muzen te zijn. Dat was minder waar dan het leek, maar de
mare heeft goede diensten gedaan.
De reputatie was niet helemaal terecht, omdat een geboorteplaats buiten de
Republiek iemand nog geen buitenlander maakte. Oorlogsgeweld, geloofsvervolging
en het ambulante karakter van bepaalde beroepen zorgden ervoor dat de mobiliteit
groot was. De plaats of het land waar men geboren werd, was dus lang niet altijd de
plek waar men zijn opvoeding kreeg of andere loyaliteiten legde. Verder markeerden
de landsgrenzen veel minder dan nu cultuurverschillen. De zuidelijke Nederlanden,
Noord-Frankrijk en West-Duitsland waren in cultureel opzicht een veel grotere
eenheid dan tegenwoordig.
Daar kwam bij dat verschillen in taal geen beletsel hoefden te vormen. De
bereidheid tot het aanleren van het Nederlands verschilde per buitenlander en per
nationaliteit. Duitsers waren over het algemeen gemoedelijker in het leren van
Nederlands dan Fransen. Ruhnkenius leerde snel Nederlands, en beroemde zich er
zelfs op dat hij zijn Duits vergeten was; Drelincourt weigerde het, maar moest diep
voor de senaat buigen om via het statutair verplichte mondje Nederlands het rectoraat
te mogen bekleden. Maar de academische omgangstaal was nu eenmaal Latijn en
dat zou zo blijven, tot lang nadat zulks vanzelfsprekend was.
Ook religieuze verschillen verstoorden de eenheid niet. Aanvankelijk waren de
verschillen in opvatting groot: naast erkende libertijnen als Lipsius en Vulcanius,
Raphelengius en Erpenius en zelfs katholieken als Sosius en Tuning kende de
universteit een waaier van protestantse voorkeuren, van het radicale calvinisme van
Danaeus via het anglicanisme van Saravia tot de irenische opvattingen van Junius.
Maar na de zuiveringen van 1618 zou het tot 1831 duren voordat met Schrant weer
een katholiek tot professor benoemd werd. En al werden protestantse ‘dissenters’
soms geduld, de tolerantie kon naar moment verschillen. De benoeming van een
lutheraan was beslist niet vanzelfsprekend, terwijl een calvinist uit Frankrijk nooit
een probleem opleverde. Zo kreeg de Leidse universiteit na 1618 een vrijwel exclusief
calvinistisch karakter, al sloot dat dogmatische geschillen niet uit.
Hoe het zij, ruim een derde - afhankelijk van het geboortecriterium tussen de
vierenveertig en zevenendertig procent - van de voor 1672 benoemde professoren te
Leiden kwam uit het ‘buitenland’. En ze waren vooral werkzaam in de faculteiten
voor theologie en artes.18
In het begin waren dat vooral Zuid-Nederlanders. Ruim een vijfde van alle voor
1672 benoemde professoren en lectoren kwam uit de zuidelijke Nederlan-
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den, tweeëndertig in getal, van wie zevenentwintig aangesteld voor 1620. Ruim de
helft van hen (veertien) was benoemd voor 1595, was echt geboren en getogen in de
zuidelijke Nederlanden en was uitgeweken voor geweld en gewetensdwang. Lipsius,
Dodonaeus en Vulcanius hoorden daarbij. Een tweede generatie Zuid-Nederlanders
- de overige dertien -, tussen 1595 en 1620 benoemd, was nog maar ten dele (zeven)
in het zuiden geboren, en ze waren allemaal daarbuiten opgegroeid: elf in de Republiek
en twee in Emden (Bastingius en Polyander), een belangrijk toevluchtsoord voor
calvinisten. Van de overige vijf, tussen 1620 en 1672 benoemd, waren er drie Thysius, l'Empereur en Hoornbeek - emigrantenzonen, die in de Republiek geboren
en opgegroeid waren.
Ook Fransen waren in trek, al waren het er duidelijk minder, tien in totaal. De
eersten, Louis Capel en Guillaume de Feugeray, kwamen evident om het calvinisme
in de Nederlanden te ondersteunen en ze bleven maar kort. Dat gold ook voor Lambert
Daneau. Maar de meesten waren hugenoten, die tussen de Bartholomeusnacht (1572)
en het edict van Nantes (1636) de Nederlanden gebruikten als refugium: Hugue
Doneau, François du Jon, Pierre Dumoulin, François du Ban. Scaliger, Rivet en
Saumaise kwamen uit vrije wil, maar om hen moest dan ook hard onderhandeld
worden. Evenals de Zuid-Nederlanders vonden de Fransen hun onderkomen in de
faculteiten voor theologie en artes.
De Leidse universiteit wist geen Engelsen naar Leiden te lokken, tenzij men
Trelcatius junior als een Engelsman beschouwt. Maar hoewel hij wel in Engeland
geboren werd, was hij de zoon van een Zuid-Nederlandse vluchteling. Wel kwamen
er Schotten naar Leiden, allen filosofen: Ramsay, Murdison en Jack en de beide
Stuarts.
Veel buitenlanders kwamen uit Duitsland, al geldt ook hier dat de geboorteplaats
niet zoveel zegt. Gerard Vossius en Abraham Heidanus waren bijvoorbeeld in
Duitsland geboren maar uit Nederlandse ouders, en bovendien kwamen ze al op
jeugdige leeftijd terug naar de Republiek. L'Empereur was in Bremen geboren, maar
al bleef zijn uit Brabant afkomstige vader daar wonen, hijzelf studeerde in Leiden
en Franeker.
Vóór 1650 waren er eigenlijk maar een paar Duitsers aan de universiteit werkzaam.
En als ze er waren, was dat maar voor heel kort: Pithopeus (een paar maanden),
Renecherus (nog geen drie jaar), Holmannus Secundus (vier jaar) en Conrad Vorstius
(alleen maar benoemd). Tussen 1600 en 1650 kwamen er drie Duitsers naar Leiden,
Colonius, Spanheim senior en Hölzlinus. Maar tussen 1650 en 1672 kwamen er
negen bij, Kyperus, Coccejus, Hornius, Gronovius, Sylvius, Valckenier, Spinaeus,
Craanen en Wittichius.
Hier was het de Dertigjarige Oorlog die de geleerden verdreef of hen ervan
weerhield naar hun vaderland terug te keren. Bij zijn inschrijving in het album
studiosorum liet Spinaeus, die daarvoor tien jaar te Steinfurt filosofie gedoceerd had,
aantekenen: ‘philophiae professor, belli iniuria huius academiae membrum’. Maar
voor Spinaeus en voor de meeste anderen gold dat ze hetzij
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in de Nederlanden gestudeerd hadden, hetzij op een andere manier vele jaren in de
Republiek verbleven hadden.
Bij de herkomst van de hoogleraren die in de Republiek geboren zijn, is het zinvol
onderscheid te maken tussen Holland en de overige gewesten. Voor nog geen twintig
procent werd de Leidse senaat samengesteld uit professoren die afkomstig waren uit
de zes overige gewesten. Een derde van het Leidse professoraat was dus Hollands
van geboorte en opleiding. De Leidse universiteit was internationaal en provinciaal
tegelijk.
Het bepalen van de sociale afkomst van het Leidse professoraat is veel
ingewikkelder dan die van de geografische herkomst. Van bijna de helft (ruim
vijfenveertig procent) van de Leidse professoren hebben we geen informatie over
hun afkomst. Bovendien bestaat er geen consensus over de maatschappelijke indeling
waarbinnen het professoraat een plaats zou moeten krijgen. Maar als we uitgaan van
een indeling in een kleine elite, die adel en regenten omvatte, een gezeten burgerij
van kooplieden, hoge ambtenaren en vrije beroepen - dicht tegen de elite aan maar
zonder politieke macht - en een middenstand van kleine zelfstandigen en lagere
overheidsdienaren, is dat niet erg controversieel en duidelijk genoeg.
Er is bovendien veel voor te zeggen om alle beoefenaars van beroepen die een
afgeronde studie en een goede kennis van het Latijn vereisten tot de gezeten burgerij
te rekenen. Dit ‘Bildungsbürgertum’ van artsen en advocaten, predikanten en rectoren
had over het algemeen een redelijk inkomen, maar beschikte ook over een zogeheten
cultureel kapitaal, dat groot maatschappelijk aanzien verschafte. Op grond van
aanstelling, traktement, bijverdiensten en invloed nam de professor binnen die gezeten
burgerij een vooraanstaande plaats in.
De overgrote meerderheid van het professoraat (eenentachtig procent) blijkt ook
uit die gezeten burgerij afkomstig. Slechts dertien procent kwam uit het patriciaat
en nog minder, zes procent, uit de middenstand. Het enige wat wellicht opvalt is dat
van die eenentachtig procent bijna de helft, negenendertig procent, uit de commerciële
sector en de bureaucratie afkomstig was en de andere helft, tweeënveertig, uit de
academische beroepen.
Onderscheid naar faculteit geeft kenmerkende verschillen te zien:

theologie

patriciaat
20%

gezeten burgerij
80%

rechten

13%

73%

medicijnen

25%

75%

artes

3%

86%

Naast het beroep van vader of grootvader geeft ook de afkomst van de echtgenote
van de professor een indicatie voor zijn sociale positie. De professorenvrouwen
kwamen vooral uit de betere kringen, uit die van regenten, kooplieden of hogere
ambtenaren. In het algemeen - en ook hier is veel onbe-
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kend - geldt dat professoren een vrouw trouwden uit een sociale laag die gelijk was
aan of iets hoger was dan die waaruit ze zelf afkomstig waren.
Een uitzondering op deze regel vormde Heidanus. Ooit kwam een rijke koopman
- het verhaal is van Lucä, en de koopman was de Amsterdammer Carel Loten - zo
onder de indruk van een preek van de jonge man, dat hij deze zijn enige dochter,
Sara, als vrouw aanbood. Dat maakte de predikant tot erfgenaam van ‘enige tonnen
gouds’. ‘Zo rijk als Heidanus’ moet enige tijd een gezegde geweest zijn. Er waren
andere rijke professoren - Sylvius, Maestertius -, maar die hadden het met hun eigen
arbeid verdiend, en niet als professor maar als medicus respectievelijk jurist.19
De zonen van de professoren ging het meestal een klein beetje beter dan de vader.
Veel zonen kregen die professoren overigens niet - en een feit is dat wie op jongere
leeftijd professor werd, minder kinderen kreeg - en van hen weten we voor een derde
de beroepen niet. Maar van wie we het wel weten werd bijna een kwart ambtenaar,
achttien procent professor, elf procent predikant, negen procent regent en zeven
procent arts. Opvallend daarbij is vooral dat één op de vijf zonen ook professor werd.
Tot 1672 waren dat er in totaal veertien. Elf van hen werden professor in Leiden en
slechts drie - W. Bontius, J. Walaeus en Thysius junior - niet op dezelfde leerstoel
als pappie.
Negen zonen van zeven professoren wisten door te dringen tot de vroedschap van
een stad. Meestal ging het hierbij om zonen van juristen en om vaders die zelf uit
het patriciaat afkomstig waren of ermee verzwagerd waren. De jurist Neostadius,
die in 1580 trouwde met Odilia Buys, een dochter van de landsadvocaat, zag zijn
loopbaan daarna ver boven zijn Leidse professoraat uitgetild. Hij zou het tot raadsheer
in de Hoge Raad brengen en werd in 1602 zelfs curator van de universiteit. Hij zag
zijn drie zonen opgenomen worden in de regering van drie Hollandse steden. Leiden
zelf was relatief zuinig met het opnemen van professorenzonen in de gelederen van
het patriciaat. Drie zonen lukte dat, onder anderen Johannes Cunaeus, wiens
nakomelingen op hun beurt niet meer uit de Leidse vroedschap weg te denken waren.

Opleiding en ervaring
De geringe sociale mobiliteit steekt af tegen de grote geografische mobiliteit, zoals
die ook tot uitdrukking komt in het studiepatroon van de Leidse professoren.
Gemiddeld bezocht een Leids professor gedurende zijn opleiding bijna drie
universiteiten (2,7 om precies te zijn) en twee derde daarvan lag buiten de Republiek.
Veel van dat reizen kwam voor rekening van de theologen, van wie driekwart een
buitenlandse universiteit bezocht. Daar staat tegenover dat velen van hen ook buiten
de Republiek geboren waren. Van de binnen de Republiek geboren professoren
studeerde een derde, met name literatoren en medici, aan buitenlandse universiteiten.
Van alle uit het buitenland afkomstige professoren bezocht ruim veertig procent een
universiteit in de Republiek, meestal Leiden.
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Boven aan de lijst van de bezochte universiteiten staan de Duitse, met name
Heidelberg. De meeste Duitse universiteiten lagen echter niet ver van de Republiek
en waren protestants, op die van Keulen na. Op de tweede plaats kwam Frankrijk,
waar Parijs het populairst was, op afstand gevolgd door Orléans. Van de overige
landen was Zwitserland het meest in trek. Daarop volgde Italië, het Mekka vooral
van de medici. De Leidse medische faculteit was, naar herkomst van de docenten
gemeten, de meest nationale, maar de internationale oriëntatie van haar in de
Republiek geboren leden was groter dan in de drie overige faculteiten.
Gerardus Bontius studeerde aanvankelijk te Leuven, maar haalde zijn doctoraat
te Padua, Johannes Heurnius ging via Leuven eerst naar Parijs en vervolgens naar
Italië (Padua, Pavia), Pieter Pauw ging via Parijs, Kopenhagen en Rostock naar
Padua. Aelius Everardus Vorstius ging via Heidelberg en Keulen naar Italië (Padua,
Bologna, Ferrara). Zijn academische reis duurde, inclusief een betrekking als lijfarts
van een kerkelijk hoogwaardigheidsbekleder te Napels, veertien jaar. Zijn zoon
bezocht niet alleen de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk, maar ook Engeland, voor
hij in Padua aankwam. Daar was hij evenals zijn vader ‘consiliarius’ van de Duitse
natie.
Universiteiten in de Republiek maakten minder deel uit van het circuit: een derde
van de Leidse professoren bezocht zo'n universiteit en voor ruim tachtig procent was
dat Leiden zelf (Franeker en Utrecht elk ruim zes procent). Van de uit het buitenland
afkomstige professoren deed een kwart een Nederlandse instelling aan, en ook al
betrof het soms meerdere universiteiten, Leiden was er altijd bij.
Over de gemiddelde studieduur van de Leidse professor valt weinig met zekerheid
te zeggen. Het verschil in opzet en de onvolledigheid van de verschillende alba
studiosorum maken het vaststellen van een beginpunt vrijwel onmogelijk. Maar ook
het verloop van de studie en het einde ervan geven problemen. De propedeutische
functie van de artes-faculteit was soms meer theorie dan praktijk. Promoveren in de
theologie was onnodig, omdat de classis haar predikanten zelf examineerde. Een
predikant die aan de universiteit beroepen werd, moest vaak eerst gepromoveerd
worden, zoals gebeurde met Arminius, die door Gomarus tot doctor werd bevorderd.
Verenigingen van stadsdokters en gerechtshoven gingen in de loop van de zeventiende
eeuw wel een doctoraatsbul eisen.
Daarbij komt dat de afbakening van de faculteiten aanvankelijk niet zo duidelijk
was. Aan de ene kant gaf de scheiding van de artes-faculteit in een filosofisch en een
letterendeel, en de rekrutering van medici uit de ene, en theologen en juristen uit de
andere een zekere systematisering van de studie. Maar dat neemt niet weg dat er
vrijwel de hele zeventiende eeuw nog een geleerdheid bestond die het overstappen
van de ene faculteit naar de andere of het combineren van verschillende faculteiten
tot de gewoonste zaak van de wereld maakte. Veel professoren in de artes-faculteit
waren dan ook gepromoveerd in een van de hogere faculteiten.20
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Niettemin lag het beroep dat de toekomstige Leidse professor na een studie van
ongeveer zes jaar koos vrijwel steeds in het verlengde van zijn studie. Ook al waren
sommige theologen, Trigland senior en Saravia bijvoorbeeld, rector van een Latijnse
school geweest en had een medicus als Schuyl zelfs in het stadsbestuurvan
's-Hertogenbosch gezeten, ook al hadden juristen belangrijke functies bekleed in
gezantschappen en gerechtshoven, het bleef gebruikelijk dat de theoloog predikant
werd, de medicus arts en de jurist advocaat. De gemiddelde ‘arbeidservaring’ die
een professor zo na zijn studie en voor hij naar Leiden kwam had opgedaan, was tien
jaar. Voor bijna dertig procent van de Leidse professoren gold dat ze aan een andere
universiteit professor geweest waren.
Dat betekent dat er een sterke voorkeur bestond voor professoren uit de praktijk.
De uitzondering daarop werd gevormd door het vrij grote aantal professorenzonen
dat vrijwel direct na afronding van de studie eveneens professor werd. Hoewel
familieconnecties en goede studieresultaten zeker van belang waren, bleven deze
twee karakteristieken - praktijkervaring en ‘erfelijke kennis’ - het profiel van de
professor bepalen.

Verdiensten en vereringen
Het salaris van professoren bestond uit een wedde, een vast salaris, dat werd uitbetaald
in vier gelijke delen aan het begin van de maanden februari, mei, augustus en
november. Daarnaast werden er verhogingen toegekend voor bijzondere inspanningen
van uiteenlopende aard. Die verhogingen waren vaak ook verbonden aan een
voorwaarde. In 1587 kreeg Bontius er vijftig gulden bij, ‘mits continuerende zoo by
wintertijden int expliceren ende administreren der anathomie, als des zomers int
onderwijs van de cruyden den studenten inde medecynen’. Zijn collega Johannes
Heurnius ging er in 1585 honderd gulden op vooruit, mits hij eens per week publieke
disputaties zou ‘oeffenen ende doen oeffenen’. Van Beyma kreeg in 1589 vijftig
gulden erbij, ‘mits dat hij ten believen van de Curatt. hem sal laten gebruycken tot
het lezen van Novellas, ooc een gedeelte van de Pandecten’.21
Aanvankelijk waren dat ‘vereringen’, een oud middel om de eerzucht aan te
wakkeren. Curatoren waren er goed van doordrongen ‘dat genereuse gemoederen
geen grooter aanprikkeling, tot voortsettinge van haar devoir konde worden
toegevoegd als publike donativen van honneur’. Daarom hadden ze, ‘conform het
spreekwoord, quod honos alat artes’, geen beter middel tot verbetering van de studie
kunnen bedenken ‘als diegeene, dewelke omtrent eenige publica exercitia sig boven
andere hadden gesignaleerd, met honorabele remuneratien te bedencken’.22
Zo ontstond een systeem waarbij het houden van disputaties of het publiceren van
een boek apart beloond werden. Deze vereringen bestonden gewoonlijk uit een
zilveren schaal of kop, hoewel ook hier steeds de prijs van het ge-
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schenk bekend was. Soms werden ze ook in geld uitgekeerd, en de geldelijke
verhogingen kregen rond 1610 het karakter van een structurele toekenning. In 1620
werden die betalingen in de rekening van de rentmeester voor het eerst aangeduid
als ‘extraordinaris’ wedden.23
Naast individuele verschillen in wedde, het gevolg van loven en bieden bij aanvang
en van vereringen in het verloop, bestonden er ook structurele verschillen, als gevolg
van de uiteenlopende waardering van de vakken. In 1600 verdiende een Leidse
ordinarius gemiddeld 768 gulden, een theoloog daarentegen negenhonderd gulden,
een jurist 667, een medicus 747 en een filosoofletterkundige zelfs 767. Ook die
verschillen veranderden in de loop van de eeuw. In 1670 was de gemiddelde verdienste
van een ordinarius 1281 gulden, die van een theoloog zeventienhonderd, van een
jurist vijftienhonderd, van een medicus 1080 en van een filosoof-letterkundige 990.
De wedden ondergingen ook een structurele toename. Tussen 1575 en 1640 was
er sprake van meer dan een verdrievoudiging. De professorensalarissen wijken hierin
niet af van de algemene ontwikkeling van de lonen in de zestiende en zeventiende
eeuw. Ook elders volgden de lonen de stijgende kosten van levensonderhoud, het
meest gehoorde argument van de Leidse professoren als ze om verhoging van wedde
vroegen. Daarbij ging het ‘extraordinaris’ deel van de wedde een steeds belangrijker
element worden. In 1670 was dat in totaal een kwart van de uitbetaalde salarissen,
gemiddeld 384 gulden per ordinarius. Met name voor juristen en medici, vijfhonderd
respectievelijk 534 gulden, bestond de wedde voor een derde uit buitengewone
uitbetalingen. Datwil zeggen, uit een vaak geoormerkt en bij gelegenheid niet uit te
betalen deel.
Naast de ‘ordinaris’ en ‘extraordinaris’ wedden hadden de professoren nog andere
inkomsten, die meestal één keer per jaar werden uitbetaald, zoals de inschrijfgelden.
Die werden elk jaar rond de rectorsverkiezing uitgerekend en verdeeld. In het begin,
als ze steeds in de notulen vermeld worden, is dat tussen de tien en vijftien gulden
per ordinarius. Daarnaast was er het presideren van disputaties, een bedrag dat per
professor varieerde en ongeveer tussen de tien en de twintig gulden lag, maar ook
wel kon oplopen tot vijfendertig of zelfs vijfenzestig gulden.
Verder was er het konijnengeld en het tabbaardgeld. In 1591 had de senaat
vernomen dat de Staten de raadsheren van het Hof van Holland vereerd hadden ‘met
zekere jaerlicke tax van conijnen voor haerl. taeffel’. Daar wilden ze ook wel voor
in aanmerking komen. In 1597 herhaalde men het verzoek. Nu reageerden de Staten
wel en zegden toe dat de ordinarii voortaan elk jaar ‘van Alderheyligen aff tot
Lichtmisse toe, elcx ter weecke twee paer conijnen’ zouden ontvangen.24
In 1594 stelde de senaat voor om in plaats van de jaarlijkse maaltijd, die al een
paar jaar niet gehouden was, de ordinarii elke vier of vijf jaar te vereren met een
‘tabbaertlaecken’. Tegelijk zou wederom bepaald moeten worden ‘dat geen
professoren en souden mogen lesen dan mit lange tabbaerden gecleet, twelc wel
eerbiedentlicken staen, ooc groot eer van de univ. zoude zijn’.
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Curatoren gaven hun daarop elke twee jaar dertig gulden.25
Toen het geld eenmaal binnen was, werd de contraprestatie weldra vergeten. In
1621 moest de rector magnificus op verzoek van curatoren de professoren vermanen
‘dat zyl. in alle solemnele off publycque actien, ende vorders daert behoort, sullen
verschijnen met hunne tabbarden’. Bij de benoeming van Vinnius in 1633 werd, bij
de verlening van het tabbaardgeld (zestig gulden), nadrukkelijk vastgesteld dat hij
met die toga ‘volgens de wetten van der Universiteyt gehouden sal wesen in de selve
te verschijnen niet alleenlick opte publycke promotien ende inaugurale disputatien,
maer oock in het doen van sijne lessen’.26
Sommige professoren kregen ook nog geld voor hun visitaties van het Staten
College (tien gulden per jaar) en voor het bijwonen van de eedaflegging en de examens
van dat college (tien respectievelijk negen gulden). Het Staten College leverde ook
bijverdiensten aan een van de medische hoogleraren. Johannes Heurnius toucheerde
vanaf 1593 tien gulden per jaar als geneesheer van het college. Sinds de instelling
van het Collegium medico-practicum in 1636 kregen de betrokken medische
professoren ook daarvoor een vergoeding van tweehonderd gulden. Ook juristen
konden met het Collegium oratorium publicum (1621-1648) en het Collegium
practicum-juridicum (1641-1653) bijverdienen. Cunaeus kreeg voor het eerste
driehonderd gulden, Boxhorn tweehonderd. Schotanus kreeg voor het tweede
driehonderd gulden.27
En de theologen hadden hun ‘predicatie in latijnsche tale’, een zondagse preek
voor de academische gemeenschap. Holmannus kreeg daar honderd gulden voor,
‘mit bespreck, dat hy hem selfs noch de kerkelycke noch de burgerlycke saken deser
stede noch 't gemeyn landt, sulcx dat daer uyt eenigen twist oft oneensheyt ontstaen
soude mogen, niet en sal onderwinden’. Ook bij de aanstelling van Saravia was een
Latijnse preek verdisconteerd.28
Daarnaast was een aantal Leidse theologen tegelijk als predikant werkzaam. In
1648 werd de Leidse predikant Heidanus na eenentwintig jaar op de kansel gestaan
te hebben benoemd tot professor. Hij bleef die beide functies combineren, evenals
zijn voorganger Trigland senior dat tussen 1637 en 1645 had gedaan. Toen in 1654
de Utrechtse professor Hoornbeek, die te Utrecht ook de dubbelfunctie van
professor-predikant gehad had, in Leiden werd benoemd, kreeg Heidanus op zijn
verzoek toestemming van de kerkenraad zijn halve predikantschap af te staan aan
zijn nieuwe collega. Zo waren er voor het eerst twee professoren in de Leidse
kerkenraad vertegenwoordigd, die samen de taak van één predikant vervulden.
Zoals een theologieprofessor predikant kon zijn, zo was een jurist ook praktizijn
en een medicus arts. Die functies, die in bepaalde gevallen minstens zo lucratief
waren als het professoraat zelf, onttrekken zich aan het blikveld van de historicus.
Soms vangt men echter een glimp op. Van de jurist Swanenburg is bijvoorbeeld
bekend dat hij dag en nacht werkte, maar liever dan tot publicaties te komen zijn tijd
besteedde aan het verstrekken van advies aan de burgers van de stad. De medicus
Walaeus had een drukke medische praktijk en hij
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wilde in 1648 best ordinarius worden, maar dan moest daar wel, in lespakket en
remuneratie, rekening mee gehouden worden.29
Ook een ander deel van de inkomsten van professoren, namelijk uit de
privaatcolleges, blijft in nevelen gehuld. Over het algemeen wordt aangenomen dat
die inkomsten substantieel waren. Toch is het de vraag of het van het begin af aan
gebruikelijk was dat er voor die colleges betaald werd. In een brief aan curatoren uit
1593 schreef Bronchorst dat hij buiten zijn gewone lessen en disputaties ‘noch ses
verscheidne collegien van disputatien ingestelt ende noch is onder houdende’. Hij
zei wel dat de studenten hem ‘des hochlick bedancken’, maar vroeg aan curatoren,
‘in betrachtinge van desse getrowe diensten ende mede opsicht nemende op de
vermerderinge van sijn familie, ende vorder op den swaren duren tijt’, om zijn wedde
‘mit ein matelike ende billike vermerderinge te verbeteren’. Dat lijkt erop dat
Bronchorst niet voor die extra inspanning door zijn studenten betaald werd.30
Bronchorst verdiende wel bij met privaatcolleges, maar dat betrof dan meestal
onderwijs aan studenten die bij hem woonden of van zijn tafel gebruikmaakten.
Daarbij voegden zich dan wel wat ‘extranei’. De hoge bijverdiensten via de privata
en dan met name door juristen lijken - maar het wordt met alle voorbehoud gezegd
- een zaak van de tweede helft van de zeventiende eeuw. Veranderende
omgangsvormen tussen professor en student, een grotere distantie ten opzichte van
elkaar - geen deelname van professoren aan studentikoze feesten, minder of geen
studenten meer bij professoren op kamers - zijn onderdeel van deze verzakelijking.

Huiselijke zaken
Een van de opvallende constanten in het professorenleven is dat ruim een vijfde van
hen, voor zover bekend, ongehuwd bleef. Ook onder geleerden speelden bij het
huwelijk maatschappelijke factoren een zware rol, misschien wel zwaarder dan de
affectieve. Van de eerste vrouw van Vossius, Elisabeth van den Corput, vermeldt de
geleerde in zijn autobiografie weinig meer dan de achtenswaardige reeks voorvaderen
en hun belangrijke functies. De verhouding overigens met zijn tweede vrouw,
Elisabeth du Jon, de dochter van Franciscus Junius, duurde niet alleen langer (Vossius'
eerste vrouw was jong gestorven), maar was ook vol genegenheid.31
Heel anders was het huwelijk van Heinsius met Ermgard Rutgers. Heinsius was
op vrij late leeftijd getrouwd - hij was zevenendertig - en de meerwaarde van Ermgard
boven de ‘Rossa’ van zijn jeugdgedichten was toch vooral dat hij via haar in
verwantschap kwam met de belangrijkste families van Dordrecht. Van tederheid is
in zijn brieven geen sprake, wel van grappen over zijn eigen kleine gestalte en
Ermgards flinke postuur.
Heinsius had zich in zijn jeugd louter negatief over het huwelijk uitgelaten. Een
vrouw zou een geleerde tot last zijn, en bovendien was zijn bed maar al te
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vaak zijn tweede studeervertrek. Een rit op een niet al te vurig paard verkwikte hem
meer dan de aanblik van een eventuele echtgenote. Maar een goede bruidsschat een ‘dotem luculentam’, zoals hij schreef - was niet te versmaden. Ook Baudius dacht
er zo over. Op een bepaald moment had hij vues op een vrouw, zo deelde hij een
vriend mee, ‘die nog niet versleten is en een ongekend gewicht aan zilver en goud
bezit. Ik ben er druk mee bezig.’32
Vrijwel elke geleerde lijkt benauwd geweest voor het spookbeeld van een xantippe.
De ‘domestica crux’ van Baudius, met wie hij waarschijnlijk nooit getrouwd was en
die in 1610 onbeweend stierf, was er zo een. Een ‘allerbeste man met een allerslechtste
vrouw’, noemde Grotius hem. ‘Ik heb hier Baudius ontmoet,’ schrijft hij op 12 april
1608 aan Heinsius, ‘met zijn vrouw, die naar mij dunkt, zo in het ruziemaken is
vooruitgegaan, dat zij, ook wanneer zij wil spreken, niet spreekt, maar schreeuwt.’
Een halfjaar later meldt deze irenische geleerde dat er over zijn gezellig samenzijn
met Heinsius en Baudius slechts twee schaduwen lagen, namelijk dat Scaliger te veel
ziek was en de vrouw van Baudius te weinig.33
Vaak werd de vrouw achter het aanrecht vandaan gehaald om als excuus te dienen
voor het feit dat het aanbod van een bepaalde betrekking niet geaccepteerd werd, of
om te bewerkstelligen dat het bod verhoogd werd. Zo ervoer Erpenius het toen hij
namens de universiteit ten tweeden male aan de deur van Rivet klopte om hem over
te halen naar Leiden te komen. Rivet zei ‘dat zijne huysvrouwe noch even onwilligh
was’. Hoe onwillig, zou blijken toen Erpenius, ‘het naturel van de vrouwen eenigsins
kennende’, dacht haar met een paar honderd gulden meer om te krijgen. ‘Sy en wil
niet gaen, noch en sall niet gaen; will haeren man gaen, dat hy alleen gae, sy sal hier
blijven; can sy den cost andersins niet krijghen, soo sal se gaen dienen,’ heette het
op hoge toon.
Mevrouw Rivet zou liever uit bedelen dan met haar man meegaan en verklaarde
‘alle degene die haer daer van aenspreken, haere vijanden te wesen en daer zy meester
over is, als haere kinderen en lieden die haer dienen, die dreycht zy te smijten’.
Temperament kan mevrouw Rivet niet ontzegd worden en Rivet zelf was ervan
overtuigd dat zij hem ‘sonderlinghe affectie en liefde’ toedroeg, al had zij zo ‘haere
quinten’. Maar Rivet ging wel en zijn vrouw bleef in Thouars. Enkele maanden na
het vertrek van Rivet stierf ze.34
Is de omgang met de echtgenote in het beeld van de professor vaak onderbelicht,
zijn omgang met drank is vaak te zeer beklemtoond. Het is waar, Bronchorst kende
katers die drie dagen duurden. Op de rectorsmaaltijd van 1604 - hij was zelf rector
- werd hij zo bezopen dat hij met Vulcanius op de vuist ging en een boekje opendeed
over de meid van Scaliger. Ook Vulcanius was toen niet voor het eerst boven zijn
theewater. Bredius moet drankgelagen aangericht hebben op het Staten College, en
als we Bronchorst mogen geloven werd het zuipen Tuning zelfs fataal. Na een gelag
in het verre Brabant, op weg naar huis, zou hij in zijn wagen een beroerte hebben
gekregen. Bij hem was zijn ‘famulus’, de latere Leidse hoogleraar Vinnius, aan wie
de te hulp geroepen priesters vroegen of Tuning katholiek was. Vinnius beaamde
dat en de priesters zeiden: ‘Laten wij zingen.’35
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Ook de jurist Sylvius kostte het drinken bijna het leven. Hij was met Heinsius en
Scriverius in Den Haag aan de boemel geweest en raakte met de laatste in de wagen
terug naar Leiden in een vuistgevecht. Als de wagen niet overhuifd geweest was,
zou Sylvius de kar uit geslagen zijn. Ten slotte moest Heinsius wakker worden om
met zijn autoriteit de rust te herstellen. Sylvius moest wel enige tijd, ‘als een manke
schoenmaker’ schrijft Willem de Groot, het huis houden.36
Heinsius zelf kon zuipen als een Maleier. De bekendste professorenanekdote, in
feite een aan de deur van het Academiegebouw aangeslagen briefje, luidt: ‘Heinsius
hodie non leget propter crapulam hesternam’ (Heinsius geeft vandaag geen college,
in verband met zijn drinkgelag van gisteren). En ook Baudius was een groot drinker.
Een vrolijk dronkemansliedje - ‘Sta pes, sta mi pes, ni labare mi pes! Ni tu stes, mi
pes, lectus erunt lapides’ (Voetje voor voetje, mijn voet, staan en niet struikelen is
goed! Want de straat is je bed als je 't doet) -, gemaakt onder het wankelen, wordt
zowel aan hem als aan Heinsius toegeschreven. Heereboord raakte door zijn
drankzucht zelfs volledig aan lager wal.
Ook in andere vrolijkheden vertoonden de professoren aanvankelijk een
studentikoos gebrek aan discipline. Bronchorsts groot godsvertrouwen en beminde
Adelheid - hij noemde haar zijn ‘cordata’ - konden hem niet voor overspel behoeden.
En Baudius had zijn leven lang problemen met vrouwen. Als ze niet te hoog of te
laag op de sociale ladder stonden, waren het wel weduwen die hem het drinken wilden
afleren. En op het laatst had hij zelfs een verhouding met een lichtekooi aan wie hij
een trouwbelofte deed en die hem daarvoor bedankte met een kind van een ander.37
In verband met deze en andere lichtzinnigheden ging de universiteit er in
toenemende mate toe over de eigen eer te bewaken en de professoren tot de orde te
roepen. In 1621 maakte de senaat bijvoorbeeld bezwaar tegen de toelating van
Burgersdijk vanwege een proces dat een Leids meisje tegen hem had aangespannen
inzake een huwelijksbelofte. En in 1675 kreeg Rijckius een collegeverbod opgelegd
omdat hij ‘seeckere jonge doghter, genaamt Sijntge Jans, soude hebben
geimpregneert’. Rijckius hield bij hoog en bij laag vol dat hij de vader van het kind
niet was en dat het curatoren niet aanging zich met zulke zaken te bemoeien. Maar
hij had wel met het meisje gevreeën en voor curatoren kwam het schandaal voor de
universiteit ‘niet soseer te spruyten uit de beswangeringe als uyt de vleeselycke
conversatie’.38
Deze inmenging van senaat en curatoren in het gedrag van professoren is
vergelijkbaar met de manier waarop de vierschaar met studenten omging. Wat ze
privaat deden was onderwerp van roddel, maar moesten ze uiteindelijk zelf weten.
Het publieke domein werd echter bewaakt, de eer van de stand in toenemende mate
door corrigerende maatregelen gehandhaafd. Toen Bronchorst in 1604 de reputatie
van de meid van Scaliger en daarmee van Scaliger zelf bekladde, overwoog curator
Van Nieuwstadt de zaak voor te leggen aan de Staten. Baudius kon hem er toen van
overtuigen dat drank en roddel de pro-
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fessoren weleens vaker in verlegenheid brachten en dat de doofpot daartegen de beste
remedie was. Het was per slot ook een erezaak: ‘Anders zou het overal bekend worden
tot spot en schande van onze klasse en zou er aan geestige mensen een weldadige
materie verschaft worden zoetjes te grinniken over de fouten en de onbezonnenheid
van de meer vooraanstaanden.’ Maar in 1611 werd hij zelf door de senaat geschorst,
‘ob vitam parum honeste actam et incomposites mores’ (vanwege zijn onvoldoende
eervolle levenswijze en zijn wanordelijke zeden).39
Tegenover die wederzijdse disciplinering stond de wederzijdse zorg. In het
incidentele geval dat een professor in berooide staat stierf, zoals bij Philippus
Ferdinandus of Vinnius het geval was, ontfermde de senaat zich over de insolvente
boedel en zorgde voor een goede begrafenis. De kosten van de begrafenis van Vinnius
werden hoofdelijk omgeslagen en bedroegen ruim eenenzeventig gulden per persoon.
Naar aanleiding van Vinnius' dood ontstond een conflict tussen de senaat en de stad.
De laatste had op verzoek van de crediteuren een curator over de boedel gesteld,
maar volgens de senaat was dit een kwestie van het Hof van Holland. De senaat werd
in het gelijk gesteld en het negenendertigste artikel van de statuten - dat bepaalde
dat professoren justiciabel waren voor het Hof van Holland - werd uitgebreid met
een bepaling over hun weduwen en hun boedels.40
Ook voor Georgius Hornius, die krankzinnig werd, werd gezorgd. Twee jaar voor
zijn dood werd hij door de senaat netjes ondergebracht in een pension. Met de uitbater
daar van werd overeengekomen dat Hornius een goede kamer met bewassing, licht
en verwarming zou krijgen, een behoorlijke warme maaltijd met wijn en tussen de
maaltijden vrij bier. Zonder toestemming van de hospes zou Hornius niet mogen
uitgaan. De hospes kreeg er zevenhonderd gulden per jaar voor.41
De zorg voor de weduwen had eveneens de aandacht van de senaat. In 1581
bepaalden curatoren dat bij overlijden van een professor - de kwestie was het
overlijden van Dalius - de erfgenamen minimaal een achtste, maximaal een vierde
van het jaarsalaris uitbetaald zou worden. Op 12 april 1601 verzocht de senaat aan
de Staten, in verband met de ‘sobere gaigie’ der professoren en de ‘benaude en duyre
tijden’, waardoor niet veel ‘opgheleyt’ kon worden, voor de weduwe van een
overleden professor ‘zoodanich honorarium ende jaerlicx pensioen ghedurende haer
leven tot der zelver eerlick onderhoudt’.42
Regelmatig keren de weduwen vervolgens terug in de notulen van de senaat. De
kwestie werd urgent in 1607 bij de dood van Merula en Trelcatius, ‘nalatende de
voors. D. Merula een weduwe met zes kynderen ende de voors. Trelcatius sijn huys
nyet al te wel voorsyen’. De senaat verzocht nu in zulke gevallen om ‘een jaer van
gratien’, dat wil zeggen dat het salaris van de professor nog een jaar na zijn dood
doorbetaald werd. Curatoren namen nog geen besluit, maar zegden hun welwillendheid
toe. En in 1627 kregen de weduwen van Snellius en Bronchorst inderdaad een annus
gratiae, zonder dat curatoren zich meer algemeen committeerden.43
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En ook in de eer van de professor ging zijn echtgenote delen. Bij de dood van een
professorsvrouw diende de senaat zijn leedwezen te betuigen en in 1664, bij de dood
van de vrouw van Colonius, werd besloten dat dat voortaan ook moest gebeuren bij
de dood van een weduwe wier hooggeleerde man al overleden was.44

Omgang
Het zal geen verbazing wekken dat de intiemere omgang van professoren onderling
in eerste instantie een kwestie van ‘cercles’ was rond één of meer dominante
persoonlijkheden. Curator Dousa was zo'n persoonlijkheid en rond hem en Lipsius
groepeerde zich een kring van vrienden - Raphelengius, Vulcanius, Johannes
Heurnius, Jan van Hout - die elkaar met grote regelmaat zagen, elkaar met gedichten
bewierookten, elkaars vriendenboeken volschreven.
Ze hadden ook hun eigen clubs. Zo richtte Lipsius een collegium oratorium op,
dat ten huize van Raphelengius bij elkaar kwam en waarvan we overigens alleen
maar weten dat de zoon van Dousa er sprak over het verschijnsel onweer. Meer weten
we van ‘het gezelschap ende vergaderinge der gener die hem in de nieuwe universiteyt
der stad Leyden oeffenende zijn in de Latynsche of Nederduytsche poëziën’, doordat
Jan van Hout het in een bewaard gebleven rede aldus toesprak.
De spil van dat gezelschap werd wederom gevormd door het triumviraat Dousa-Van
Hout-Lipsius. Met het vertrek van de laatste uit Leiden hield het ook op te bestaan.
Het kwam waarschijnlijk maandelijks bijeen ten huize van Jan van Hout. Men at en
sprak en dichtte, maar steeds, schreef Lipsius, ‘binnen de grenzen van de gematigdheid
en bescheidenheid’. ‘Want we zochten daarin genoegens voor onze geest, niet voor
ons lichaam, en we aten en dronken liever elkaars woorden dan voedsel of drank.
Vaak kwam er bij ons een zwaarwichtiger relaas tussen de gangen, soms een
lichtvoetiger verhaal.’ De poëzie die men voor die gelegenheden vervaardigde, was
veelal vrolijk van aard. Niet ongebruikelijk was dat men op een vriendelijke manier
de draak met elkaar stak en op een iets minder vriendelijke manier als het lieden
betrof die niet tot de kring behoorden.45
Zo zullen er kringen bestaan hebben rond Scaliger en Heinsius, rond Cunaeus en
Vossius, Golius en Boxhorn, Salmasius en Rivet, Sylvius en Gronovius. En een
gedeelde herkomst maakte de kring op een natuurlijke manier groter. We zagen al
dat een groot aantal van de eerste Leidse professoren - Drusius, Lipsius, Vulcanius,
Trutius, Dodonaeus, Raphelengius, Trelcatius, Clusius, Gomarus - uit de Zuidelijke
Nederlanden afkomstig was. Een belangrijk deel van hun werken zou dan ook
verschijnen bij de drukkerij van de eveneens uit Zuid-Nederland afkomstige Plantijn.
De uitgaven van Drusius, Vulcanius en Lipsius maken een belangrijk deel uit van
het fonds van de
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Officina Plantinana. Alleen al vijfendertig Lipsius-edities verschenen er tussen 1584
en 1597.46
De totale boekproductie van het huis laat een nog groter Zuid-Nederlands aandeel
zien. En van daaruit, via briefverkeer, het lenen van boeken en het elkaar toezenden
van manuscripten en aantekeningen, laat zich een humanistisch milieu reconstrueren,
dat een intense filologische activiteit paarde aan een libertijnse mentaliteit en dat
zich een prominente plaats wist te veroveren in de republiek der letteren.
Hetzelfde kan gezegd worden van de activiteit van de Elzeviers, aan wie Heinsius
en Rivet, Spanheim en L'Empereur hun netwerken ter beschikking stelden en die zo
geleerden over heel Europa in staat stelden een uitgever te vinden. Zo werden
natuurlijk ook wegen afgesloten. Onder invloed van Heinsius zou Grotius en
Salmasius publicatie bij Elzevier ontzegd blijven.47
Naast de persoonlijke omgang was er het briefverkeer. De brief was in deze eeuw
het middel bij uitstek voor gedachtewisseling en groepsvorming. In een gewogen
mengsel van publieke en private elementen was de brief zowel ‘scriptum animi’ als
circulaire, zowel persoonlijk getuigenis als bestemd voor de ogen van een reeks van
meelezers. Hij was uitdrukking van wederzijdse verplichting en van vriendschap,
van de liefde voor de letteren en van goede wil, van openheid en van respect van de
schrijver. De brief was ‘een bericht van de ziel die de vriend aanwezig maakte’.48
Deze definitie komt uit het tweede hoofdstuk van Lipsius' Epistolica institutio,
een traktaat over het schrijven van brieven, dat gepubliceerd werd in 1590, maar
terugging op een college dat hij erover gaf aan Leidse studenten in 1587. Brieven
schrijven was voor Lipsius zoiets als ademhalen. Het bracht hem niet alleen in contact
met de grootste humanisten en geleerden van zijn tijd - Muretus, Montaigne, Montano,
Casaubon, Camden, Covarrubias, Busbequius, Baronius, Barclay, Ortelius, Orsini,
Aldrovandi, Grotius, Scaliger en Clusius - maar ook met wereldlijke en kerkelijke
leiders.49
Zo kende Rivet meer dan vierhonderd correspondenten, Gronovius bijna zeshonderd
en Lipsius wel zevenhonderd. Die brieven gingen over heel Europa - van ultima
Thule tot Kaap Finisterre is wel gezegd in verband met Lipsius - en ze werden door
een veelvoud van lezers gelezen. Men stelde elkaar op de hoogte van leven en werken,
verzocht om boeken en manuscripten, bevalleerlingen in de aandacht aan. In 1639
recommandeerde Rivet de jonge Gronovius bij ieder die zijn brief wilde lezen, ‘alsof
het hemzelf in een andere persoon’ betrof. Vijfentwintig jaar later beval Gronovius
twee jonge talenten aan vanwege hun totale toewijding aan de letteren. Brieven als
deze waren een paspoort tot de republiek der letteren, openden voor Erpenius, via
Scaliger, de weg naar Casaubon en het Arabisch, openden voor L'Empereur, via
Lubbertus, de weg naar de Engelse hebraïsten.
Briefverkeer en reizen waren nauw met elkaar verbonden. Niet alleen werden de
vele academische reizigers gebruikt als bode voor het afleveren van brieven en pakjes,
maar tijdens de academische reis werden ook de contacten
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gelegd voor de correspondentie van later. Van de vierentachtig namen die Gronovius
op reis in zijn album amicorum verzamelde - de reis duurde van mei 1639 tot
december 1641 en bracht hem naar England en Frankrijk, Italië en Zwitserland - zijn
er zevenenveertig in de index van zijn correspondenten terug te vinden. Briefverkeer
en reisbezoek kenden ook hetzelfde mengsel van direct, persoonlijk contact en
geïnstitutionaliseerde, vormelijke omgang.
Toegankelijkheid en vriendelijkheid voor bezoekers behoorden tot de cultus van
de geleerde. ‘Qua erat morum facilitate ac comitate,’ schreef de biograaf van Lipsius.
Hij was zo gemakkelijk te benaderen en zo vriendelijk dat hij elke middag na het
maal nagenoeg twee uur beschikbaar had voor jonge studenten. Voor vreemdelingen
die van heinde en ver naar hem toe kwamen, gaf hij altijd thuis - ‘patebat semper’ zodat zijn huis het orakel scheen ‘niet alleen van de Nederlanden maar van heel
Europa’. Lipsius omschreef zich ook zelf als ‘benignus, comis, & quem vereri posses,
non timere’, vriendelijk, gemakkelijk te benaderen, iemand voor wie je respect, maar
geen vrees hoefde te hebben.50
Wat voor Lipsius gold, gold voor een groot aantal professoren uit die eerste halve
eeuw van de universiteit, zelfs voor de ongenaakbare Scaliger. Heinsius verhaalt in
zijn lijkrede op zijn geliefde leermeester hoe vrijwel dagelijks Fransen en Duitsers,
Italianen en Engelsen zich met hun vragen tot hem wendden in de zekerheid dat de
geleerde hen niet teleur zou stellen, en hoe die het zich tot een plicht rekende hen
van antwoord te voorzien. Scaligers huis noemde hij een ‘museum orbis universi’.51
Ook hierin zou mettertijd een zekere verzakelijking optreden, waarbij de professor
de plichten nakwam die de republiek der letteren hem oplegde, maar meer als
bestuurslid, als het ware in functie. ‘Er praesentirte,’ schrijft Lucä, na een bezoek
aan Coccejus, ‘eine gravitätische Person.’ Coccejus was groot, had een wit gezicht
en droeg een pruik met krullen. Die scheen zeer goed te staan bij de zwarte
professorentoga. Tegen studenten was hij hoffelijk, vreemdelingen bewees hij de
nodige eer, maar hij liet zich door visites niet lang ophouden, ‘indem seine Grandezza
den gewönlichen Discours zeitig abrumpirte’.52
In de omgang met studenten deed zich een vergelijkbare verzakelijking voor. In
de opvatting van Lipsius vielen het geven van onderwijs en gastvrijheid vrijwel
samen in het Romeins begrip ‘contubernium’, letterlijk het delen van dezelfde tent
in een militaire campagne. Kennisoverdracht en moreel voorbeeld kwamen samen
in een intensieve omgang, die het samen eten - vandaar zijn ijveren voor een
gezamenlijke tafel voor studenten - en het samen wonen en een blijvende
belangstelling voor de rest van hun leven en loopbaan veronderstelde.
Voor de studenten die Lipsius bij zich op kamers had, ontwierp hij een gedetailleerd
dagrooster van studie en lectuur. Zijn begeleiding had veeleer een morele dan een
cognitieve strekking. ‘Ik vraag van jullie beiden,’ zo schreef hij zijn Pollio en Wiltius
in 1586 - de studenten Everard van den Poll en Hendrik
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van Wilt, die van 1580 tot 1582 bij hem woonden -, ‘dat jullie in eendracht en
vriendschap samenwonen, omdat jullie Belgen zijn, omdat jullie van mijn huis zijn
en omdat jullie deelden in dezelfde studie en rite. Mijn ouderdom, zo ik die bereik,
weet zich in jullie geborgen.’53
Op precies dezelfde manier stelde Scaliger, die geen verplichting had om les te
geven, zijn huis open voor een reeks van zeer begaafde studenten - ‘a discerning
talent-spotter’ noemt Grafton hem - onder wie zich naast een aantal beroemde Franse
edellieden zoals Henri-Louis Chastaigner de la Rochepozay, Marc Antoine de
Gourgues en Philippe Mornay de Plessis, de fine fleur van de Nederlandse natie
bevond, Cornelis van der Mijle, Hugo de Groot, Daniël Heinsius, Petrus Scriverius,
Janus Rutgersius, Willebrord Snellius, twee zonen van Dousa, Franciscus en Janus
junior, Johannes Meursius, Petrus Cunaeus, Thomas Erpenius, Antonius Thysius
senior, Janus Wowerius, Philippus Cluverius, Johannes Boreel en vele anderen.54
Behalve in de brief komt deze wereld van geleerde vriendschap tot zijn recht in
het album amicorum, een verschijnsel dat aan de Duitse protestantse universiteiten
lijkt te ontstaan, en in de Nederlanden van het eind van de zestiende en het begin
van de zeventiende eeuw een grote bloei doormaakte. Uit die studentenalba komen
Lipsius en Scaliger, Clusius en Heinsius als veelgevraagde inscribenten naar voren
en uit de gehanteerde motto's en citaten, opdrachten en dedicaties laat zich een
specifieke cultuur van geleerde vriendschap en klassieke moraal afleiden, zo
kenmerkend voor het laathumanisme.55
Vooral een morele klemtoon komt daaruit naar voren. Heinsius bijvoorbeeld
maakte vaak gebruik van variaties op zijn lijfspreuk over de omvang van de menselijke
onkunde: ‘Quantum est quod nescimus.’ Daarmee spoorde hij zijn jonge bezoeker
aan het onderscheid tussen het actieve en contemplatieve leven aan een nader
onderzoek te onderwerpen. Aan de ene kant drong hij er met Theocritus en Erasmus
op aan dat men moest handelen zolang men jong was: ‘omnis virtus in actione
constitit’. Aan de andere kant wist hij met Horatius - ‘Strenua nos exercet inertia.
Navibus atque / Quadrigis petimus bene vivere’ - dat de mens vooral ijverig was in
het nietsdoen en het goede leven altijd elders zocht, ‘te land en ter zee’. Aansporingen
als deze tot een deugdzaam leven met een afkeer voor aardse goederen en een nadruk
op wijsheid en stabiliteit, waren de pendant van de vriendschapsbetuigingen die
ermee gepaard gingen.56

Maatschappelijk advies en debat
Hoewel de Leidse professoren niet, zoals hun Duitse collega's, intensief bij rechtspraak
en bestuur betrokken werden en in de Aktenversendung een belangrijk deel van hun
tijd verbruikt zagen, waren ze wel degelijk betrokken bij dienstverlening en debat.
Via hun adviezen over bepaalde vraagstukken lever-
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den ze, meestal in het verband van hun faculteit, hun maatschappelijke inspanning.
En via het debat probeerden ze vaak individueel hun bijdrage te leveren aan het
algemeen welzijn.
Die twee, advies en debat, waren zeker aan de theologische faculteit moeilijk van
elkaar te scheiden. En debat betekende dan vooral polemiek, in eerste instantie gericht
tegen de rooms-katholieke Kerk. Van de aanvankelijk verzoenende houding die door
een aantal Leidse theologen jegens de moederkerk werd ingenomen, van Arminius
tot en met Junius, was na de Dordtse synode en de zuivering van de theologische
faculteit geen spoor meer over. Er is bijna geen Leidsche theoloog te noemen of hij
heeft zich in geschrift of disputatie tegen Rome teweergesteld, met als een van de
hoogtepunten Rivets Catholicus orthodoxus van 1629 en de reeks van geschriften
die hij daarop liet volgen.57
Deze interconfessionele polemiek behoorde tot de belangrijkere taken van de
universiteit, gezien ook het feit dat Salmasius met zo veel woorden de opdracht kreeg
‘te weerleggen Annales ecclesiasticos Baronii’, het twaalfdelige monument van de
Contrareformatie, van de hand van de voormalige bibliothecaris van het Vaticaan,
Caesare Baronius. Die opdracht was ook al aan Vossius gegeven. Iets dergelijks
gebeurde wel vaker. Zo kregen L'Empereur en Coccejus de opdracht ‘tegen de joden’
te schrijven, en L'Empereur voerde op het titelblad van zijn Halikot Olam zelfs de
titel ‘Professor Controversiarum Judaicarum’.58
Toch is er een duidelijk verschil in toon tussen de vooral geleerde polemiek met
het jodendom en de niet noodzakelijk minder geleerde, maar wel veel emotionelere
polemiek met het rooms-katholicisme. Ook tegen de socinianen, die de Drievuldigheid
loochenden, evenals de twee naturen van Christus en de opstanding des vleses, heeft
de faculteit zich meermalen vehement gekeerd, tegelijk met haar polemiek tegen de
contraremonstranten, die ‘een brugge’ waren om de verderfelijke leer van de
socinianen ‘op de baen te brengen’. In 1598, 1631 en 1653 werkte de faculteit zich
op tot een oudtestamentische woede tegen deze liederlijke ketterij, waarvan het beter
geweest ware ‘dat Italien se in haer uytbroeysel had gesmoort ende Polen in haer
opqueecksel het voortsetten had benomen’.
Tegelijk ging er van de faculteit een reeks van adviezen uit. Wanneer binnen- of
buitenlandse geleerden hun boeken aan de Staten wensten op te dragen, werd de
faculteit om een judicium gevraagd. Zo dienden de professoren zich te buigen over
geleerde werken over tijdrekenkunde, ‘Christelycke Huyshoudinge’, bijbelvertalingen
en apocalyptische voorzeggingen. Toen een zekere Wilhelmus Stephani te Kampen
het einde der tijden dacht te voorspellen aan de hand van wat de Winterkoning
overkomen was, gaf de faculteit in overweging dat met de uitgave van het boekje
gewacht moest worden tot zijn voorspelling uitgekomen was. Voor dit ‘visiteren
ende examineren’ van boeken diende de faculteit overigens declaraties in, al is niet
bekend hoe hoog die waren.
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Ook gaf de faculteit advies in een menigte aan controverses over vermeende ketterijen,
kerkelijke problemen en beroepingskwesties. Het meest tot de verbeelding spreken
ongetwijfeld haar adviezen inzake huwelijksaangelegenheden, met name die naar
graden van bloedverwantschap: kon een weduwnaar trouwen met zijn schoonzuster,
een man met de vrouw van zijn oom van moederszijde, met de weduwe van zijn
stiefvader, met de weduwe van de halfbroer van zijn vader? Pleegde iemand
bloedschande als hij overspel bedreef met de dochter van de echtgenoot van zijn
zuster of met de dochter van de broer van zijn eigen vrouw? Of was het alleen maar
overspel? En kon er scheiding uitgesproken worden waar een man in overspel leefde
met de meid en de vrouw het hield met de knecht? De faculteit kweet zich zo getrouw
mogelijk van haarzware taak, haalde de hele geleerdheid uit de kast, raadpleegde
andere faculteiten en probeerde zowel Leviticus als de maatschappelijke orde en de
publieke eer te redden.59
Vergelijkbare adviezen kwamen van de andere faculteiten. Een mooi voorbeeld
van samenwerking tussen de filosofische en medische faculteit is het antwoord op
de vraag van het Hof van Holland uit 1594 of een vrouw die geboeid in het water
geworpen werd en bleef drijven, dat deed krachtens tovenarij of door natuurlijke
vermogens. Het antwoord, dat ondertekend werd door beide faculteiten, maar dat
blijkens opname in diens Opera Omnia van Heurnius afkomstig was, gaf zowel
filosofische als medische gronden aan om aan de waterproef te twijfelen.60
Noch wanneer de vrouw verdronk, noch wanneer ze bleef drijven, was dat reden
om aan te nemen dat er iets uitzonderlijks aan de hand was. Als het water haar, door
haar te verdrinken, schuldig oordeelde, diende men zich af te vragen waarom de
aarde haar dan bleef dragen, de lucht haar adem gaf en de zon licht. Als ze bleef
drijven, kon dat heel goed verklaard worden door de manier waarop ze te water
gelaten was of door de lucht die zich in longen of andere ingewanden had opgehoopt.
De conclusie was ‘dat het voor den regter gantsch bezwaarlijk zoude zijn, iemant uit
de driftigheid op het water van tooverij te beschuldigen ende ter dood te verwijzen,
dies te meer, gemerkt noch de goddelijke, noch de wereldlijke Regter ons gebieden,
eenighe proef of kenteijken in het water te zoeken’.61
De juridische faculteit werkte niet alleen met de theologische samen in bijvoorbeeld
adviezen over huwelijken tussen familieleden, maar gaf ook over een reeks van zaken
zelf advies. Daarbij kon alles aan de orde komen, zoals woeker, burenrecht, erfpacht,
testament, bezitsacties, zeeroof of kaapvaart. En dankzij het dagboek van
Bronchorstweten we in sommige gevallen ook wat zo'n advies opleverde. Doorgaans
was dat vier gulden of iets meer, zelfs toen de faculteit een advies moest uitbrengen
in een geval van majesteitsschennis: de koning van Engeland was voor ‘malle
Jacobsen’ uitgemaakt, en de faculteit hield dat niet voor strafbaar.
In complexe gevallen waarbij grote belangen op het spel stonden, kon een advies
lucratief zijn. In 1621 gaf de faculteit een advies in een geschil tussen de
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Nederlandse Oost-Indische Compagnie en de Engelse East India Company over de
vraag of de Engelsen een door hen gekaapt schip met koopwaar moesten vergoeden.
De Engelsen vonden van niet, omdat het schip inmiddels door brand verwoest was.
De Leidse juristen vonden van wel en elke professor ontving hiervoor zestien gulden.
Bij arbitrage werd wel veertig gulden getoucheerd.62
Veel breder was de invloed van professoren door hun inmenging in het publieke
debat over maatschappelijke problemen die in brede lagen van de bevolking leefden.
Ook al leverden ze hun bijdrage in het Latijn, prompte vertaling of adequate
vulgarisering zorgden ervoor dat hun woorden zich moeiteloos verspreidden en hun
uitwerking vonden. Eén voorbeeld, een keus uit vele mogelijkheden, moet volstaan:
hun bijdrage aan ‘de hairige oorlog’.
De toenemende rijkdom in de Republiek, de statige grachtenpanden en landhuizen,
de weelderige inrichting ervan en de ostentatieve kledij van de bewoners - het baarde
de kerk met de dag meer zorgen. De liefde tot de wereld, zo was de conclusie van
menig predikant, verdrong de liefde tot God uit de harten. Allengs begon men terug
te verlangen naar de Spaanse inquisitie. Die was ongevaarlijker dan de Franse mode,
want de een doodde slechts het lijf, de ander de ziel. Op de synode van 1640 te Gouda
vroeg de classis van Den Haag zich af hoe men met lidmaten moest handelen die
zich overgaven aan dansen en schransen, oneerbare dracht en schandelijke mode,
optochten en toneel. Eén ding vooral beklijfde in die litanie, het ‘wilt hayr van mans
ende vrouwen’.
Het beklijfde althans bij Godefridus Udemans, predikant te Zierikzee, die er onder
het pseudoniem Irenaeus Poimenander 416 bladzijden en vijf ‘tsamen-sprekinge
tusschen Absalom, Timotheus, Drusilla ende Priscilla’ aan wijdde. Het boek,
Absaloms-hayr, kreeg de goedkeuring van de hele theologische faculteit te Utrecht.
Maar echt menens werd het toen zijn uiterst succesvolle Dordtse collega Jacobus
Borstius - tegen drie uur wandelen om een van diens preken bij te wonen zag men
niet op - een preek hield over 1 Corinthiërs 11:14: ‘Of leert u ook de natuur zelve
niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is?’ Zo kwam het lange haar
van de synode via de preekstoel op straat. Consistories dreunden, predikanten dreigden
elkaar met afzetting en het volk verwachtte oorlog, pestilentie en dure tijden. Buiten
werd gespot en gespuugd, binnen betoogd en beleden. De harige oorlog dreigde de
openbare orde te verstoren en het gezinsleven te ontwrichten. Het was tijd voor een
wijs woord uit Leiden.
Bijna tegelijkertijd zonden Boxhorn en Salmasius dat de wereld in. Boxhorn
reageerde met zijn Spiegeltien Vertoonende 't lanck hayr ende hayrlocken, by de
oude Hollanders ende Zeelanders gedragen (1644). Hij placht zijn zomervakantie
bij verwanten in Middelburg door te brengen en hoorde er hoe kam en scheermes op
de kansel genade en verdoemenis verdrongen hadden. Het was tijd, vond hij, voor
wat historische relativering. De Batavieren hadden bijvoorbeeld lang haar en sindsdien
was dat zo gewoon geweest dat men van 's lands eer kon spreken. In een ander
spiegeltje uit hetzelfde jaar
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liet hij zien dat het korte haar juist ‘van vreemde ontleent’ was.
Veel meer indruk moet echter de brief van 747 bladzijden gemaakt hebben die
Salmasius aan Bornius' Dordtse collega en tegenstander, Andreas Colvius, schrijft,
de Epistola ad Andream Colvium super Cap. XI Primae ad Corinth. Epist. de Caesarie
Virorum et Mulierum Coma. ‘Dit moet wel een geluckige Kercke nochtans zijn,’
spotte hij in de Nederlandse vertaling, die een jaar later uitkwam, ‘soose alle hare
Christenen soo vroom, ende wel gemaniert heeft, datter niet op valt te seggen, dan
alleen van het langh hair.’
Zijn brief was een echt Salmasius-boek, een vrucht van enorme geleerdheid,
gebaard in enorme verwarring. Geen haarmode (knopen, vlechten, binden, krullen,
scheiden, scheren, kammen, kronen), geen drager (Goten en Vandalen, Turken en
Arabieren, Scythen en Thraciërs, Meden en Perzen, Grieken en Romeinen), geen
omgeving of sociale klasse (catacomben en strijdspelen, schouwburgen en hoven,
vrijen en slaven, soldaten en schandknapen), geen auteur (klassieken, kerkvaders,
rabbijnen, filosofen) of Salmasius roerde het aan, maar niet anders dan terloops. Met
veel goede wil kon men eruit lospeuteren dat er twee soorten apostolische geboden
waren: alom geldige geboden en geboden die alleen geldig waren voor een bepaalde
plaats en tijd. Wat Paulus over het haar gezegd had, behoorde tot de tweede categorie.
Al wat gematigd was sprak van een rijke akker, een gulden brief, een gouden boek,
maar de rechtzinnige predikanten lieten het voor wat het was en gingen door met
hun oorlog. En daarom trok de zachtmoedige, oude Polyander de wapenrok aan en
schreef zijn Judicium et consilium de comae et vestium usu en abusu. Hij viel
Salmasius bij en stelde dat men in zaken van minder belang elkaar beter vrijheid kon
gunnen. Het oordeel kreeg de goedkeuring van de theologische faculteit en lofdichten
van Heinsius en Thysius.
De vrijheid van Polyander was ook het thema van de zes disputaties die Revius
over het onderwerp in het Staten College liet verdedigen. Zijn Libertas Christiana
circa usum capillitii defensa, een fijnmazige discussie over wat wel met de woorden
‘natuur’ en ‘haar’ bij Paulus bedoeld kon zijn, concludeerde dat de christen weliswaar
enige vorm van kleding of haardracht was voorgeschreven, maar dat vooral de ‘lex
humilitatis, modestiae, prudentiae’ en het voorbeeld voor de naaste de leidraad diende
te zijn. En toen ook de oud-Leidenaar Vossius uit Amsterdam en de bijna-Leidenaar
Schuyl uit 's-Hertogenbosch hun licht over de zaak hadden laten schijnen, had de
Leidse gematigdheid het pleit gewonnen.63

Dood en lijkrede
Openbare redevoeringen waren een traditioneel verschijnsel aan de universiteit. Ze
hadden meestal een actueel onderwerp en betroffen vrijwel altijd kerk, kroon of
civitas. Van de eerste, de zogenaamde ‘concio academica’ ofwel academische
predikatie, werd in 1669 bepaald dat ze door een doctor in de theolo-
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gie vanaf het lage spreekgestoelte in het groot auditorium en met ontbloot hoofd
(omdat dat de gewoonte was in de kerk) gehouden zou worden. Maar ook een
veelbelovende student of bursaal werd wel in de gelegenheid gesteld een preek af te
steken.64
Daarnaast waren er de redevoeringen bij de dood van een oude of de inhuldiging
van een nieuwe stadhouder, maar ook buitenlandse studenten mochten een overleden
vorst publiek bewenen. Baron Oxenstierna herdacht in 1634 de Zweedse koning
Gustaaf de Grote, de Poolse ridder Hieronymus Gratus Moskorzou Moskorzouski
in 1648 zijn vorst Wladyslaw IV. De laatste mocht zelfs op eigen kosten het groot
auditorium met zwarte kleden behangen.
Bij de dood van een curator werd slechts bij uitzondering tot een lijkrede besloten.
Bertius herdacht Van der Does in 1604, Boxhorn in 1642 Van der Mijle en Thysius
in 1660 Cats, maar daar bleef het bij. Opleggen wilde men niets.65 Als het even kon
werden die redes overigens georganiseerd op vrije dagen, dit in tegenstelling tot de
inaugurele redes van professoren, die vrijwel altijd op lesdagen gehouden werden.
Toen Johannes Antonides van der Linden daar in 1651 van afweek, werd dat ‘praeter
morem in Academia usitatum’ genoemd.66
De meeste lijkredes betroffen overleden professoren. De eerste die de eer te beurt
viel, was Raphelengius in 1597. De dood van Dodonaeus en Holmannus Secundus,
die al eerder gestorven waren, werd in de senaatsnotulen niet eens genoemd, en ook
die van Heurnius, Bredius, Tuning, Swanenburch en vele anderen bleef onvermeld.
Aanvankelijk was een plechtigheid voorbehouden aan een uitzonderlijk man, zoals
Raphelengius of Junius. Bij de dood van de laatste bijvoorbeeld, op 24 oktober 1602,
werd daar van per brief aan curatoren kond gedaan. Junius was de drieëntwintigste
gestorven en zou de vijfentwintigste begraven worden. Bepaald werd dat de hele
magistraat uitgenodigd zou worden, dat Gomarus de lijkrede zou uitspreken en dat
de studenten en de leden van de academie opgeroepen zouden worden om de baar
te volgen.67
Deze gang van zaken werd min of meer de gebruikelijke. Bij de dood van een
collega kwam de senaat bijeen en wees iemand aan die de lijkrede zou houden. Bij
de dood van Heinsius kreeg Thysius de opdracht, bij die van Golius moest Gronovius
opdraven. Men hield dus rekening met de affiniteit van de spreker met de dode, zodat
Lindershausen de gestorven Cunaeus mocht herdenken, en de ‘parentatio’ van
Trigland in handen van Coccejus werd gelegd. Het waren vaak proximi of in ieder
geval faculteitsgenoten die het verzoek kregen, en er mocht geweigerd worden.
Vaak ook wees de overledene bij testament een spreker aan. Zo kreeg Cunaeus
de lijkrede van Burgersdijk te houden, ‘cum id petisset defunctus’, aangezien dat de
wens van de overledene was. Als de senaat iemand aanwees, gebeurde dat nogal
eens onder het voorbehoud dat de overledene anders beschikt had. Langzamerhand
kwam ook de gewoonte in zwang om de beste vriend van de overledene aan te wijzen.
Zo besloot de senaat in 1664 dat Coccejus de rede op Van der Linden zou houden,
‘amico veteri’ (zijn oude vriend). Het werd ook steeds meer gebruik dat de overledene
ten behoeve van
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zijn redenaar de nodige aantekeningen achterliet met betrekking tot zijn afkomst,
leven en werk.
Het bleef niet altijd tot één rede beperkt. Raphelengius kreeg er twee, één van
Delmanhorst en één van Festus Hommius. Bij de dood van Scaliger haalden Baudius
en Heinsius hun beste retorica uit de kast, en dat niet alleen, de senaat kondigde een
week van rouw en staking van colleges af. Soms werd er geen rede gehouden, omdat,
zoals bij Merula of Stuart, de dode zo onverstandig was buiten Leiden te sterven, of,
zoals Heereboord, tijdens de vakantie.
De rede werd meestal op de dag van de begrafenis, na afloop van de
teraardebestelling gehouden, in het groot auditorium. Curatoren, professoren en
studenten waren daarbij aanwezig, het spreekgestoelte en de banken waren behangen
met zwart laken, de staven der pedellen met rouwfloers omhuld. De lijkrede kende
een vast stramien. Men sprak de bloedverwanten toe, vooral de mannelijke, vooral
de zonen. De afkomst van de overledene werd uitgebreid behandeld, de waardigheid
en deugdzaamheid van het geslacht waaruit hij stamde. Ook de scholing kreeg grote
aandacht, de academische reis die gemaakt was, de buitenlandse academies die
bezocht, de contacten die gelegd, de vriendschappen die gesloten waren. Uiteraard
werd de wetenschappelijke verdienste van de dode geschetst, zijn werken werden
opgesomd en zo hij die niet had werd zijn onderwijs geprezen. En ten slotte werd,
vaak heel uitgebreid, de geschiedenis van het ziekbed geschetst en zijn dood
geschilderd in al zijn huiveringwekkende en voorbeeldige betekenis.68
Dat laatste was een van de belangrijkste onderdelen van de lijkrede. Gomarus
verwees in zijn lijkrede op Junius even naar de autobiografie van Junius, die Merula
had uitgegeven. Daar kon men alle relevante gegevens over het leven vinden. Zijn
eigen rede ging over de dood van Junius, voor de achtergeblevenen een zeer droevig
feit, voor de ontslapene een groot geluk. Dat was ook het thema van de rede, het
geluk van de dood, de leniging van alle smarten, de weg naar de onsterfelijkheid. De
pest werd beschreven, en hoe Junius besmet werd en vooral hoe kalm en gelaten hij
alles onderging. ‘Het is nuttig,’ zo vernam Gomarus van de gestorvene op zijn
doodsbed, ‘dat wij ons met dankbaar hart onder de tuchtigende hand des Heeren
voegen.’69
Nu behelsde het doodsbed van Junius slechts drie dagen. Het voorbeeldig lijden
dat de zin van de beschrijving ervan was en die aan ieder die het wilde horen, of hij
nu stadsbestuurder of curator, professor of student was, de spiegel voorhield van de
broosheid van het leven en de kracht die God schonk, was voor Junius nog wel te
dragen. Zoveel huiveringwekkender was het doodsbed van Rivet, dat twaalf lange
dagen duurde.
Volgens de beschrijfster ervan - niet een doodsredenaar overigens, maar zijn nicht
en verpleegster - was Rivet ervan doordrongen dat het leven zeer tijdelijk was. Een
week voor zijn ziekte had hij met een vriend door zijn tuin gewandeld en gezegd:
‘Als ik de volgende lente haal, zou me dat plezier doen. En zo niet, dan ben ik in een
nog aangenamer tuin.’ Zonder te weten hoe nabij zijn einde was, gaf hij blijk van de
overtuiging elke dag bereid te zijn zijn God te ont-
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moeten. Wat was de mens anders dan vlees bestemd om te rotten, dan een bloem
van een dag, dan een ademtocht? En hij wees op de damp die door de vrieskou uit
zijn mond kwam.
Nog geen week later, op dinsdag 27 december 1650, klaagde hij over pijn net
onder zijn navel, wilde niet eten en vroeg om een lavement. Tevergeefs probeerde
men het klysmavocht naar binnen te brengen. De nacht werd doorgebracht in pijn
en goede gesprekken. De andere morgen waren de klachten verdubbeld. Wederom
een klysma, wederom zonder resultaat. Twee artsen concludeerden dat de
samenstelling van het vocht niet sterk genoeg was en wederom werden er twee
toegediend. De opstopping bleef ondoordringbaar.
De volgende dag werden aloëpillen toegediend en kreeg hij een treksel van rabarber.
Veel onrust en beweging binnenin, maar geen doorgang. De buik begon op te zwellen
en de patiënt durfde eten noch drinken. Warme omslagen, baden, hernieuwde
lavementen, niets hielp.
Woensdag al voorzag Rivet zijn einde. Die dag richtte hij het woord tot God
persoonlijk. Zijn wil geschiedde en als Rivet moest komen, kwam hij. Slechts om
één ding vroeg hij nog: ‘Faits-le, Seignieur, pour l'amour de toy-mesme puis que tu
m'as employé à ton oeuvre, que je meure, que je meure, je te prie, d'une façon
exemplaire.’ Dat zou het worden, een voorbeeldig doodsbed, van een
huiveringwekkende intensiteit en openbaarheid.
Zolang hem de kracht gegeven was, probeerde Rivet met een stortvloed van
woorden, vol geduld, boete, ongeveinsd geloof en brandende mensenliefde, zijn pijn
te overstemmen. En hoe heftiger de pijn werd, hoe meer Rivet hem verdiend meende
te hebben. Het lichaam moest gekraakt, het hart boetvaardig gemaakt, de geest
gebroken. Het eeuwige leven zou het loon zijn, niet uit verdienste natuurlijk, want
zelfs of juist op een doodsbed was ruimte voor een populaire versie van de
predestinatie.
Intussen paradeerde een menigte mensen langs het ziekbed. Predikanten en
professoren, diplomaten en burgemeesters, ja zelfs allerhande officieren van het
Franse garnizoen, enkelen daarvan uit Poitou, de landstreek waar Rivet vandaan
kwam. Aan ieder die het wilde horen, deelde Rivet mee dat de weg naar beneden
afgesloten was, en dat die naar boven openstond. Rivet wilde dat iedereen toegelaten
werd. ‘Een mens als hij,’ zo zei hij in alle bescheidenheid, ‘moet voor anderen een
exempel zijn om te leren sterven.’
Hij overlaadde die bezoekers met de bewijzen van Gods goedertierenheid, met
een opsomming van de geestelijke en tijdelijke goederen die hem deelachtig geworden
waren, met zijn gezondheid en zijn tijdig einde. En dat daar pijn bij kwam kijken?
Dat moest. ‘Il faut que cette chair patisse & se fonde.’ Dat was niets als God maar
kracht naar lijden schonk. ‘C'est la fin qui est la meilleure. C'est le bout, mais c'est
le but où doit tendre l'homme Chrestien.’ En was er een predikant onder hen, dan
moest die natuurlijk even bidden: ‘Priez, c'estla saison opportune.’
Nachten vol pijn, dagen vol bezoekers, ze werden doorgebracht met gebeden voor
de kerk van God, voor de vorsten die er de beschermers van waren,
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voor het volk dat gehoorzaamde en de predikanten die dienden. Zijn gebeden golden
ook de Verenigde Provincies in hun verwarring en gebrek aan vroomheid, en het
jonge prinsje, dat het beschermd mocht worden voor profane, laffe en vleiende lieden.
Hij moedigde zijn nicht aan om alles wat ze hoorde op te tekenen. Iedereen moest
weten wat het ware geloof was, en speciaal de dienaren van de kerk in Frankrijk
dienden getroost te worden.
En zo, na twaalf bikkelharde etmalen, op den duur met een pijn die zelfs in het
grootste geloof niet te harden was en die de vele bezoekers door merg en been gegaan
moet zijn, na de vele geloofsbelijdenissen en aansporingen, na dat constante defilé
van mensen om ze aan te horen, raakte Rivet eindelijk in een soort verdoving en
begonnen zijn stervensuren. Of hij nog hoorde, vroeg zijn nicht. ‘Helaas wel,’ was
het antwoord. U bent toch nog wel goedsmoeds (‘ioyeux’), vroeg ze. ‘Ja,’ zei hij,
‘ik ben heel zeker van mijn zaak.’ En als om dat te bewijzen, liet hij zich door zoon
en nicht overeind hijsen en gaf God hun een reeks van toepasselijke psalmen in, die
niet alleen door een instemmend ja of amen van de stervende begeleid werden, maar
waarvan soms een regel meegemurmeld werd. En ten slotte, in wat bijna een
vraag-en-antwoordspelletje van de catechismus was, gleed Rivet weg, uit de armen
van zijn zoon, in die van zijn Vader.
Een arts constateerde bij de autopsie inderdaad een totale obstructie van de
ingewanden, veroorzaakt door een grote hoeveelheid verharde excrementen. Hij
sprak er zijn verbazing over uit dat Rivet, zoals gebruikelijk was bij een dergelijke
ziekte, geen ontlasting gebraakt had. Maar het had ook geen pas gegeven als de mond
waaruit honing gevloeid had met vuil bezoedeld was.70
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19 De zorgen van het succes, 1632-1646
In de jaren dertig en veertig van de zeventiende eeuw beleefde de Leidse universiteit
misschien wel de succesvolste periode uit haar geschiedenis. Nog nooit waren haar
studentenaantallen zo hoog, nog nooit was haar naam in binnen- en buitenland zo
solide. Maar de concurrentie nam toe. Het kwam eropaan die te beteugelen, de eigen
positie te consolideren, het revier af te grendelen.

Concurrentie
Leiden was wel eerder met concurrentie geconfronteerd. De oprichting van de
universiteit van Franeker in 1585 was met argusogen gadegeslagen. Saravia had de
vermindering van het aantal studenten te Leiden in 1586 onder andere aan de Friese
universiteit toegeschreven. Het voornemen om de Leidse universiteit naar Utrecht
te verplaatsen, eveneens uit 1586, had zelfs tot een regelrechte crisis geleid.
De Franeker Bursa was een voorbeeld geweest bij de instelling van het Staten
College. En toen in 1594, bij de onrust in dat college, de Leidse pensionaris zijn
ongerustheid uitsprak en zei dat Utrecht garen zou spinnen bij het Leids krakeel,
doelde hij wellicht op plannen om te Amersfoort een illustere school op te richten.
In 1602 kregen die plannen nieuw leven ingeblazen, en het Leidse tegenbod was
toen om een college op te richten geheel voor Utrechtse studenten. Geen van beide,
illustere school noch college, is er gekomen.
Ook de oprichting van de Groninger universiteit in 1614 werd niet met vreugde
begroet. Toen curatoren vernamen dat Pijnacker in contact getreden was met die
universiteit, werd hij op staande voet ontslagen. Pijnlijker nog
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was Gomarus' benoeming te Middelburg, niet alleen tot predikant maar ook tot
theologieprofessor. Het had er alle schijn van - de studenten kregen ook vrijdom van
stadsaccijnzen op bier en wijn - dat men meer op het oog had dan een besloten
seminarie van rechtzinniger uitgangspunt. Dat bleek ook toen Middelburg bij de
Zeeuwse Staten om subsidie vroeg voor een ‘Collegium Theologicum en Hoge
School’. De Staten antwoordden wijselijk ‘dat nadien men niet en pretendeerde een
gehele Universiteit te erigeren, maar een Collegium, dat het Land geene kosten
behoorde te dragen’.1
Toch bestond er in Zeeland al zoiets als een traditie van publieke lessen die gegeven
werden door predikanten of (con)rectoren van de Latijnse school. In 1595 werd
conrector Murdison, vier jaar voor hij naar Leiden vertrok, officieel aangesteld om
openbare lessen in de ethica te geven. In datzelfde jaar werden ook rector Jacobus
Gruterus en dominee Johannes Isenbach aangesteld om colleges Grieks en theologie
te geven. En Gruterus werd in 1607 opgevolgd door Walaeus.
Dergelijke ‘stadsprofessoren’ waren eigenlijk heel normaal. Ter meerdere eer en
glorie van zichzelf of om een kundig geleerde binnen de stadspoorten te houden,
ging menig stad ertoe over een leerstoel te vestigen. In 1579 had Dordrecht zijn
stadsdokter Franciscus Marcellus tot professor in de anatomie benoemd en in 1592
Franciscus Nansius tot professor Grieks. En sinds 1598 doceerde daar de predikant
en schoolcurator Polyander in de logica en de ethica, voordat hij in 1611 naar Leiden
gehaald werd.2
Steeds probeerde Leiden door de suggestie van aparte colleges de noodzaak van
een grotere school weg te nemen. In 1620 drong men bij de Staten van Zeeland en
van Utrecht aan op de ‘fundatie van twee respective collegien’. Twee jaar later werd
dat verzoek herhaald, nu speciaal voor Utrechtse studenten en ongetwijfeld in verband
met een nieuwe poging om te Amersfoort een illustere school op te richten.3

Amsterdam
Op oudejaarsdag 1629 namen de burgemeesters van Amsterdam met de vroedschap
een aantal klachten door van schoolbestuurders. De kern van de zaak was dat de
kinderen die de Latijnse school bezochten, ‘meestendeel te vroege, voordat sij de
beginselen der philosophie, nodigh tot het vervolgen van hare studiën, ghevat hebben,
op de academie raecken, dat oock eenighe van deselve, gheen ontsagh aldaer
onderworpen sijn, tot de desbauches raken’. Burgemeesters gaven de vroedschap in
overweging iemand les te laten geven in filosofie en historie, zodat die kinderen
langer in de stad gehouden werden en beter voorbereid op de universiteit kwamen.
Een jaar later besloot de vroedschap tot de oprichting van een ‘doorluchtigh
gymnasium’, dat gehuisvest zou worden in het kloosterkerkje op de Oudezijds
Achterburgwal. En er zouden meteen twee professoren benoemd worden,
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want het was niet de bedoeling dat bij ziekte het hele onder wijs stillag. Wie die
professoren zouden zijn, stond ook al snel vast: Vossius en Barlaeus. Amsterdam
richtte dus een ‘hoge’ school op, met twee professoren uit Leiden.
Het werd ervaren als een dolkstoot in de rug. Curatoren wilden dan nog wel toestaan
dat er te Amsterdam een school opgericht werd waar twee heren lesgaven, maar die
school mocht geen universiteit, academie of ‘hoge’ school heten. De Amsterdamse
lessen moesten ook privaat zijn volgens curatoren. De senaat zag liever de twee
leerstoelen verenigd. Op 5 april werd er in Den Haag nog een poging gedaan om tot
een vergelijk te komen, maar die had geen resultaat. Er zou een juridische uitspraak
nodig zijn, en op voorstel van de Staten werden de twee hoven van justitie voor dit
doel samengevoegd. Leiden kreeg voor elkaar dat zolang er geen uitspraak was, de
lessen te Amsterdam gestaakt zouden worden.
Op 13 juni dienden stad en universiteit, in dit opzicht eensgezind, hun eis in. Het
argument was dat Leiden de universiteit verdiend had. Het octrooi was een exclusief
privilege, ‘houdende expres verbodt ende interdictie dat gene andere schole tot eeniger
tijt in Hollandt ofte Zeelandt gefondeert ofte opgerecht soude mogen werden’. De
Amsterdamse plannen hielden een krenking van het Leidse privilege in. Bovendien
waren ze strijdig met de ‘schoolordre’ van 1625.
Eind juni kwam Amsterdam met zijn antwoord. Een stadsbestuur had voor zijn
burgers te zorgen en onderwijs was daaronder niet de geringste taak. De welstand,
luister en eer van de stad waren ermee gemoeid. De stad herhaalde de argumenten
van de burgemeesters uit 1629: de jonge studenten kwamen slecht voorbereid en
onrijp op de universiteit. Onvoldoende profijt van de lessen en slecht gedrag waren
er het gevolg van. Een gymnasium bood de gelegenheid de jongens langer onder
ouderlijk toezicht te houden en spaarde zo geld en zorgen. Men moest dat gymnasium
zien als een uitbreiding van de Latijnse school en daarom niet strijdig met het
privilege, noch met de ‘schoolordre’. Bovendien waren er in het verleden voorbeelden
genoeg - buitenlandse instellingen werden genoemd, maar ook Middelburg en
Dordrecht - van een dergelijk initiatief.
Vervolgens raakte de uitwisseling van stukken, repliek en dupliek, in een
scholastisch debat over de vraag of een gymnasium tot een gewone of een hoge
school gerekend moest worden, en in een fijnmazige waardering van de historische
voorbeelden. Het Zeeuwse initiatief was volgens Leiden ‘in fumen verdwenen’ en
het Dordts ‘maer een triviael werck geweest’, waar ze bovendien geen weet van had.
Rook of niet, het ging om het recht, riposteerde Amsterdam.
Op 22 december kwam de uitspraak. De eisers werd hun eis ontzegd: Leiden werd
in het ongelijk gesteld. Een Leids appèl werd niet-ontvankelijk verklaard en
Amsterdam kreeg zijn illustere school. Leiden behield het alleenrecht graden te
verlenen en zou dat in de toekomst verbeten verdedigen.4
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Utrecht
Inmiddels had in 1630 ook de Utrechtse vroedschap besloten tot ‘de erectie van een
Illustere Schoole’, en twee jaar later was die school een feit. Wederom twee jaar
later, in 1634, werd ze omgevormd tot een echte universiteit. Tot overmaat van ramp
werd Leiden een jaar later getroffen door een zware pestepidemie. Op 15 september
1635 werd rector Polyander samen met Schrevelius naar curatoren afgevaardigd om
hun mee te delen dat college geven geen zin meer had ‘ob pestem saevientem et
defectum auditorum’ (vanwege het woeden der pest en het ontbreken van studenten).
Een niet gering aantal hoogleraren had eveneens de benen genomen.5
Al vele malen eerder was Leiden getroffen door de pest, of welke besmettelijke
ziekte achter die generieke naam schuilging. De tumultueus gegroeide stad met haar
niet al te grote hygiëne gaf daar alle medewerking aan. In 1601 en 1602 waren
Trelcatius en Junius waarschijnlijk het slachtoffer van de ziekte. Heurnius kreeg toen
het verzoek de nodige maatregelen te suggereren en Pauw hield voorlezingen over
de pest.
Ook in 1624 brak de ziekte in Leiden uit en ook toen namen veel studenten en
professoren, onder anderen Heinsius en Meursius, de wijk. De ziekte kostte de stad
wellicht een vijfde deel van haar bevolking, en de universiteit had Erpenius te
betreuren. Maar in 1635, toen de ziekte omstreeks een derde deel van de bevolking
ten grave droeg - ‘la misérable Leiden, où il ne restera tantost que des morts pour
enterrer les morts,’ schreef Constantijn Huygens -, waren er vrijwel geen
academieburgers te betreuren, waarschijnlijk omdat bijna de hele universiteit
vertrokken was. Het kostte curatoren veel moeite en stevige oekazes om de lessen
in oktober weer op gang te krijgen.
Maar studenten lieten zich niet dwingen, die moesten worden gelokt. Veel studenten
hadden de wijk genomen naar Utrecht en aangezien die stad een universiteit had,
dreigden ze daar te blijven. Alleen nieuw onderwijs zou hen terug kunnen brengen,
dacht Otto Heurnius, en daarom stelde hij curatoren voor te Leiden een experiment
te beginnen met onderwijs aan het ziekbed. Het concurrentiemotief daarbij was
zonneklaar. Willem van Straten, stadsdokter van Utrecht en daar tot professor
benoemd, had daags na de inwijding van die universiteit dergelijk onderwijs
aangekondigd, en hij zou het ook daadwerkelijk geven.
Het voorstel van Heurnius behelsde een team, bestaande uit een professor, de beide
stadsdoktoren en een chirurgijn. Zij zouden met de studenten in de publieke gasthuizen
de zieken visiteren. Daarbij zou ‘de nature der inwendige cranckheden, alsmede aller
uytwendige accidenten’ getoond en bestudeerd kunnen worden, terwijl de wijze van
medicatie of het besluit tot een chirurgische ingreep ad oculos gedemonstreerd werd.
De pest leverde een weelde aan dode lichamen om door sectie ‘de oorsaecken des
doots’ te laten zien.6
Curatoren besloten meteen, na raadpleging van de faculteit, Heurnius en Schrevelius
de opdracht te geven een dergelijk practicum in te richten, elk
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voor een periode van drie maanden, op woensdag en zaterdag. Als er bijzondere
gevallen of uitzonderlijke operaties plaatsvonden, zouden de studenten er ook op
andere dagen bij gehaald worden. Vervolgens werd er een contract met het
Caeciliagasthuis gesloten voor het gebruik van twaalf bedden, zes in de mannen-,
zes in de vrouwenzaal. Ook werd er een snijkamer ingericht. Buiten de twee
demonstratiedagen zou de verantwoordelijkheid toevallen aan twee stadsdoktoren,
die de patiënten behandelden en de studenten hielpen. Voor het verrichten van de
secties werd een chirurgijn aangesteld, en voor de nodige farmaceutische kennis was
de stadsapotheek voor de studenten vrij toegankelijk. Het klinisch onderwijs kon
beginnen.
De pest en Utrecht brachten ook een nadrukkelijke cesuur in het bestaan van het
Waalse College. Colonius was aan de pest gestorven en ook veel Waalse studenten
hadden een goed heenkomen te Utrecht gezocht. Bovendien hadden curatoren klachten
bereikt over de colleges van professor L'Empereur, omdat hij Hebreeuws gaf uit
rabbijnse geschriften en niet uit de bijbel. De angst bestond ‘dat de studenten der
voors. Theologiae wel souden moghen uyt de voors. Universiteyt elders worden
gediverteerd’. Die angst bracht curatoren ertoe, onder voorbijgaan van de synode
van de Waalse kerk, de gebouwen van het college te huren en de Waalse predikant
Louis de Dieu als regent aan te stellen. Uiteindelijk zou een compromis met de synode
gevonden worden, maar vanaf dat moment was het college, dat tot dan weinig of
geen betrekkingen met de universiteit onderhield, een universitaire instelling
geworden.7
Theologische studenten hadden nog een andere reden om naar Utrecht te verhuizen.
Dat bleek in 1645, toen de drie Leidse theologen Polyander, Trigland en Spanheim
bij curatoren het verzoek indienden om een leerstoel voor de metafysica in te stellen.
Het feit dat dat vak in Utrecht wel gedoceerd werd, kostte Leiden veel studenten.
Dat, en de polemische noodzaak een eigen positie te hebben in een debat dat nu
beheerst werd door lutheranen en rooms-katholieken, overtuigde curatoren vrijwel
meteen. Overeenkomstig de verwachting van de opstellers gaven ze de opdracht aan
de conservatieve aristotelicus Stuart.8

Concurrentie en praktijk
Er kan uit deze reacties met de nodige voorzichtigheid een politiek van curatoren
gedestilleerd worden, een beleid dat de concurrentie van andere universiteiten niet
alleen probeerde te weerstaan door verbod en bestrijding, maar ook door de toch al
gebruikelijke klemtoon op de praktijk te verzwaren.
In deze jaren kende de universiteit eigenlijk maar twee curatoren. In 1634 volgde
Johannes van Mathenesse (1596-1653) Van Aerssen op, en dat was geen verbetering.
Johannes was de zoon van Adrianus en evenals hij lid van de ridderschap van Holland.
Het enige verschil tussen de vader en de zoon lijkt dat
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de vader twee vrouwen voor één zoon nodig had, terwijl de zoon bij één echtgenote
veertien kinderen verwekte. In 1635 kreeg Mathenesse gelukkig gezelschap van Cats,
die Cromhout verving. Een jaar later werd Cats raadpensionaris van Holland.
Het oordeel over Jacob Cats (1577-1660) is er sinds Huet - ‘Al hetgeen er
onhebbelijks wezen mag in onzen landaard is weleer vleesch geworden in den persoon
van Jacob Cats’ - alleen maar beter op geworden. En al lijkt zijn poëzie blijvend
bijgezet in het graf van de tijd, zijn bestuurlijke tact, zijn omzichtigheid en
deskundigheid, zijn onpartijdigheid en ‘staag volherden’ hebben bijna tien jaar lang
- hij was curator tot 1644 - hun vruchten afgeworpen voor de Leidse universiteit.9
Bij hun benoemingen in de theologie hielden curatoren zich zorgvuldig aan de
nieuwe orde die faculteit en kerk, opleiding en beroep in elkaar verankerd had. In
1632, toen Rivet uit Leiden weggeplukt werd om gouverneur van Willem II te worden,
vonden ze in Trigland een vervanger die Rivet in nauwgezetheid vele malen overtrof.
En in 1641 benoemden ze - Walaeus was in 1639, Thysius in 1640 gestorven - met
Spanheim nog zo'n heethoofd. Het was maar goed dat ze bij de opvolging van
Polyander in 1646 niet om de vaak gepasseerde L'Empereur heen konden, zodat er
in de faculteit ten minste één het hoofd koel hield, al was het maar voor twee jaar.
Jacob Trigland (1583-1654) was iemand die de hervorming in zijn eentje overdeed.
Hij was al hervormd toen hij nog een vrome roomse jongen was. Hij was ook het
bête noire van Vondel, die niet genoeg kon krijgen van gedichten op zijn neus: ‘Hy
lijckt een sant en dubbel geus / En voert een soo kalkoense neus / Al speelt de droes
de paep in 't swart / Sijn snuyt verraet hem, of sijn start.’ Trigland was het ‘kalkoense
haantje’ dat zijn studenten drilde in contraremonstrantse polemiek en doorleefde
predikkunde.10
Minstens zo polemisch was de in 1641 benoemde Frederik Spanheim (1600-1649).
In de overtuiging ‘dat nieuwsgierigheid voor een theoloog een fatale ziekte was’ en
elke nieuwigheid ‘als een beest [une bête sauvage] met klauwen en tanden’ bestreden
diende te worden, vond ‘al wat kettersch was of dreigde te worden’, in de woorden
van Sepp, ‘in hem een bestrijder’. Socinianen en remonstranten, maar vooral de
wederdopers hadden onder zijn banvloeken een goed heenkomen te zoeken. Zijn
ijver, om nogmaals Sepp te citeren, ‘heeft hem in letterlijken zin verteerd’. Hij stierf
op negenenveertigjarige leeftijd.11
Aan het eind van de jaren dertig grepen curatoren ook bij het Staten College in.
Hommius was inmiddels zo oud en zwak geworden dat zelfs hij de teugels liet glippen.
In 1641 werd, met zijn instemming, Jacobus Revius (1586-1658) tot regent benoemd.
Bij zijn benoeming was Revius dominee en dichter te Deventer. Hij had een belangrijk
aandeel in de Statenvertaling en zijn ‘betering’ van de psalmberijming van Datheen
heeft een niet te onderschatten invloed gehad op het Nederlands. Zijn omvangrijke
dichtoeuvre werd door de tijd echter - ‘k'en ben geen nachtegael,’ zong hij met
zelfkennis - teruggebracht tot dat ene gedicht: ‘Hij droech onse smerten’. Smarten
heeft Revius
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Jacobus Trigland, de neus van Vondel.

ook gedragen. Tijdens zijn regentschap trok de cartesiaanse storm over Leiden, en
het Staten College liep de meeste averij op.
Stond de opleiding tot predikant, tot weerbaar leidsman en bezield prediker, voor
curatoren centraal bij de benoemingen in de theologie, ook in de juridische faculteit
werd de klemtoon meer en meer op de praktijk gelegd. In 1630, na de dood van
Swanenburg, bestond de juridische faculteit uit Linders-
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Frederik Spanheim, theoloog verteerd door ijver.

hausen (tot 1639), Cunaeus (tot 1638) en Dedel (tot 1646). In 1633 werd Vinnius
uiteindelijk tot professor benoemd. Met Tuning en later met Dedel had de faculteit
geleerde ‘practisyns’ in huis gehad, die in samenhang met het Romeinse ook het
geldend recht behandelden. Arnoldus Vinnius (1588-1657) zou
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daar de karakteristiek van een Leidse school van maken. Zijn onderwijs onderscheidde
zich van dat van de anderen doordat het systematischer en toegankelijker was en
doordat het nog frequenter verwees naar de rechtspraktijk.
Dat curatoren die klemtoon bevorderden, bleek ook in 1636, toen Dedel om
verhoging van salaris verzocht. Ze stonden dat toe ‘mits dat de voorn. Professor,
wesende oock een practisyn, zal gehouden wesen voortaen sijne lessen daer henen
te dirigeren, dat de studenten sijne toehoorders by hem telckens moghen werden
onderricht wat aengaende de casus van den text, off nopende de questien by occasie
van dien te moveren, soo by de Hoven van Justitie als by de lagher gerechten hier te
lande wert geobserveert ende gepractiseert’.12
Ze bewezen dat ook door een jaar later de als Sebastiaan Mesterton gedoopte
Jacobus Maestertius (1610-1658) te benoemen. Van hem ging het verhaal dat hij
zich in Leiden meldde met in de ene hand een corpus iuris en in de andere een degen.
Het een of het ander zou zijn broodwinning worden. Of het waar is weten we niet,
wel dat ook hij ervan uitging dat de student uiteindelijk opgeleid werd voor de
praktijk, ‘ad usum et causarum decisionem’. Daartoe ging hij niet van de indeling
van het corpus iuris uit, maar van geschilpunten over dat recht, zoals die in later tijd
gerezen waren.13
In Schotanus, de opvolger van Cunaeus, die in 1641 benoemd werd, kreeg deze
benoemingspolitiek haar bekroning. Bernard Schotanus (1598-1652), een telg uit
een beroemd Fries geleerdengeslacht, eiste bij zijn onderhandelingen dat het collegium
oratorium, door Cunaeus in 1620 in het leven geroepen, omgezet werd in een
collegium juridico-practicum. In zijn onderwijs hanteerde hij dezelfde
didactisch-praktische uitgangspunten als Vinnius en Maestertius: hij hield tegelijk
rekening met zowel de bevattelijkheid en de vorderingen van de student als de eisen
van de rechtspraktijk.14
Ook bij de benoemingen in de medicijnen gingen curatoren voort op de weg die
ze met de instelling van het medisch practicum ingeslagen waren. In 1633 werd Jan
de Wale (1604-1649) als buitengewoon hoogleraar toegevoegd aan een faculteit die
op dat moment met Heurnius, Van Valkenburg, Vorstius en Schrevelius volledig
bezet was. Deze Walaeus, zoon van de theoloog, had er op zijn academische reis al
blijk van gegeven een weinig dogmatische geest te zijn. Vanuit Parijs schreef hij aan
Cunaeus dat hij vooral geleerde medici tegenkwam, mensen die wedijverden in het
aaneenrijgen van citaten. ‘Gij en ik,’ schreef Cunaeus terug, ‘wij allen, die aan het
gezond verstand de voorkeur geven boven onzin, wij weten heel goed, dat ziekten
niet genezen kunnen worden door een oratorisch vuurwerk.’15
Zelfs bij de benoemingen in de artes werd deze politiek doorgezet. Nadat
Burgersdijk in 1635 was gestorven, benoemden curatoren achtereenvolgens Du Ban
(1636) en Heereboord (1640). François du Ban (1592-1643), die eerder aan het
Collège de la Flèche doceerde en daar Descartes onder zijn leerlingen telde, was
waarschijnlijk een aristotelicus op de wijze van Burgersdijk. ‘L'annonciateur de la
vérité nouvelle’ noemt Cohen hem, de wegbereider van Descartes te Leiden, maar
daar is geen bewijs van te vinden.16
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Dat kan wel voor Adriaan Heereboord (1613-1661), wiens professoraat een
interessante schakel vormde tussen het gezuiverd aristotelisme van zijn leermeester
Burgersdijk en het cartesianisme van later tijd. Hij was een eclecticus in de
gebruikelijke zin, en ontleende aan beide stromingen wat hij voor waar hield: ‘Verus
uterque places; falsus uterque jaces.’ Het resultaat was een onevenwichtig geheel,
een onevenwichtigheid die in zijn persoonlijkheid nog uitvergroot werd. Hij kon
weken in de olie zijn, waarbij hij dan zijn vrouw - nota bene een De la Court - treiterde
en sloeg, een keer zelfs met een lijkrede over Barlaeus.17
Voor een goed evenwicht gaven curatoren na de dood van Du Ban zijn opdracht
niet aan Heereboord, maar gingen ze op zoek naar een ‘vermaert philosooph’. Dat
werd uiteindelijk Adam Stuart (1591-1654), die op aanbeveling van Salmasius
helemaal uit Parijs werd gehaald. Stuart zou fysica en metafysica gaan doceren,
Heereboord logica en ethica. Stuart was een echte schoolvos, een ‘tousseux’ in de
woorden van Sorbière, ‘qui contredisoit maussadement à la plupart des choses qui
y étoient avancées’.18
Binnen de letteren bleef de aandacht gericht op de ‘vir bonus dicendi peritus’, de
man die in de raadszalen en elders zijn wijsheid zou verbinden met welsprekendheid.
Naast Heinsius en Golius benoemden curatoren in 1633 de negentienjarige Boxhorn
tot buitengewoon professor in de welsprekendheid. Marcus Zuërius Boxhornius
(1612-1653) was een zondagskind dat zijn oratorisch talent en taalkundig vernuft in
dienst stelde van de politica. Voor Boxhorn was de geschiedenis een oefening in de
prudentie, een leerschool in de praktijk. Het schrijven ervan deed hij echter zo
mateloos, dat hij er ziek van werd, zijn eetlust verloor en al op eenenveertigjarige
leeftijd stierf.19
In hun nadruk op de praktijk hielden curatoren zich ook bezig met de latere
beroepsuitoefening van de alumni. In januari 1597 was Hendrik IV van Frankrijk op
verzoek van de Staten-Generaal ertoe overgegaan om aan de bullen van de Leidse
universiteit zekere voorrechten te verbinden. Leidse doctors - theologen en medici
uitgezonderd - zouden dezelfde, niet nader gespecificeerde rechten bezitten als de
studenten van andere geprivilegieerde buitenlandse universiteiten. In 1632 vernamen
curatoren via rector Cunaeus dat een Leidse jurist, Joannes de Laet, die zich met zijn
bul bij het gerechtshof te Parijs had aangemeld, geen pleitvergunning had gekregen.
Het vermoeden rees dat nagelaten was het koninklijke privilege bij de desbetreffende
instellingen, in dit geval het Parlement, te doen verifiëren.20
In 1634 werd de hulp van de voormalige curator Pauw ingeroepen, op dat moment
buitengewoon zaakgelastigde van de Staten-Generaal bij de Franse koning, om met
een kopie van het privilege van 1597 die verificatie alsnog te regelen. Het duurde
even, want Pauw had het origineel nodig, maar op 16 maart 1635 vernieuwde
Lodewijk XIII het privilege van zijn vader, inclusief de medici. Ook nu was meer
ambtenarij en strijkage nodig dan Pauw leuk gevonden zal hebben, maar hij deed
zijn ‘uyterste devoir’ en kreeg zijn verificatie.21
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Heinsius versus Salmasius
Als iets deze succesrijke periode kenmerkt, dan waren het niet de handelingen der
curatoren of de overwegingen van de senaat, dan was het niet de concurrentie met
Amsterdam of de nadruk op de praktijk. Als iets de aandacht van stad en wijde
omgeving als een vroege soap gevangen heeft gehouden, dan was het de ruzie tussen
de twee grootste lichten der academie, Heinsius en Salmasius.
Saumaise was een ‘werkbeul’, een ‘homme de cabinet et de manuscrits’, een
kamergeleerde, maar ook iemand die het gesprek zocht en die reageerde op zijn tijd.
Een belangrijk deel van zijn werk kwam uit discussie voort, zoals wat hij schreef
over het vragen van rente of over het dragen van lang haar. De redelijkheid van zijn
stelling dat het eerste niet in strijd met enig recht, goddelijk of natuurlijk, was en het
tweede net als kledij een functie van cultuur en klimaat, werd niet in heel
domineesland gedeeld.
Salmasius was even geïnspireerd als gehaast. Eenmaal gegrepen door een
onderwerp, wierp hij met behulp van bibliotheken en zijn enorme geheugen alles
wat erover gezegd was op een rol papier, die hij al schrijvend eenvoudig afrolde.
Alle slordigheden die hierbij optraden, moesten tijdens het proces van het drukken
gecorrigeerd worden. Overzichtelijk was zijn werk nooit.
Overzichtelijk was evenmin zijn persoon. Hij was tegelijk beminnelijk in de
omgang en moordzuchtig op papier, hij was een prediker van de vrijheid maar zat
onder het juk van zijn vrouw, hij schreef juichend over de vriendschap maar was te
achterdochtig voor de praktijk, hij was een oprecht minnaar van de wetenschap maar
diende vooral zijn eigen reputatie, hij wilde orthodox zijn in de leer maar wandelde
in de geur van vrijzinnigheid. Leiden had niet alleen een groot geleerde, maar ook
een vat vol tegenstrijdigheden in huis gehaald.
Salmasius zou zijn nieuwe vaderland leren haten. Over het slechte weer raakte hij
niet uitgeschreven, en over het land zou hij gezegd hebben dat ‘de demon van het
geld er, met een kroon van tabaksblad op een troon van kaas’ zat. In Leiden maakte
hij zich als ‘superhoogleraar’ meteen zo gehaat dat hij vreesde voor complotten tegen
zijn leven.22
Vanaf het begin stond de benoeming van Salmasius in het teken van de ‘opvolging
van Scaliger’. Maar de tijden waren veranderd. Was de positie van Scaliger in een
jong en kwetsbaar academisch milieu onaantastbaar geweest, het zelfbewuste
professoraat dat inmiddels aangetreden was, was niet van plan een dergelijke
uitzonderingspositie te dulden. En hun aanvoerder, Scaligers designatus, de man die
diens laatste adem opgevangen had en de zorg voor diens nalatenschap op zich
genomen had, dat andere licht van de academie, Daniël Heinsius, was dat al helemaal
niet.
Vanaf het begin waren er dan ook moeilijkheden. Als Salmasius de bibliotheek
binnen wilde, was de sleutel niet beschikbaar, of het boek dat hij vroeg stond niet
op zijn plek. Het gerucht verspreidde zich dat hij geen Latijn kon spreken. Mevrouw
werd met mejuffrouw aangesproken, hijzelf dreigde achter aan het cortège gezet te
worden.
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Over die rangorde, immer een klemmend probleem in de oude maatschappij, barstte
de bom. Op 8 juni 1635 meldde de secretaris van curatoren Van Wevelinchoven dat
Salmasius zijn beklag gedaan had betreffende rang en zitting bij academische
plechtigheden. Bij een banket, aangeboden ter ere van de Zweedse kanselier
Oxenstierna, had hij Heinsius publiekelijk gedwongen van plaats te wisselen. Op 7
juli namen curatoren een stevig besluit. Aan tafel kreeg Salmasius een ereplaats
tegenover de eerste assessor, in cortège zou hij vlak achter de magistraat lopen. En
als er geen magistraat meeliep, was dat zelfs vooraan, voor de rector magnificus.
Vervolgens nodigde de senaat Salmasius niet meer uit bij dergelijke plechtigheden.23
En wat doen gefrustreerde academici? Die slaan aan het moddersmijten. Heinsius
moet eens van de Leidse filologie gezegd hebben dat die van evenveel gewicht was
als die van de rest van Europa. Salmasius zou vervolgens opgemerkt hebben dat
zulks nog steeds het geval was als het werk van Heinsius bij dat van Europa in de
schaal gelegd werd. De Heinsius-clan reageerde met de opmerking dat Salmasius de
klappen die hij gaf, eerst van zijn vrouw ontvangen had.
De beide heren reageerden hun onvrede ook af op elkaars werk. Heinsius had in
zijn Exercitationes sacrae de taal van het Nieuwe Testament een hellenistisch dialect
genoemd. Volgens Salmasius was ze geen dialect en was ze niet hellenistisch, ze
was niet de taal van een bepaalde groep mensen, maar een verschijnsel dat bij vertalen
optreedt. Ze hadden beiden een beetje gelijk, en op grond van de verkeerde
uitgangspunten. Ook over de vraag hoe heidense elementen zich laten mengen in
een christelijke tragedie - die tragedie was Heinsius' Herodes Infanticida - liepen de
meningen verder uiteen dan de materie suggereerde. Een beschuldiging van plagiaat
- Heinsius zou uit manuscripten van Scaliger overgeschreven hebben - paste geheel
in dit discours.24
In 1640 benoemden curatoren hun eerste commissie van vredemakers, met
Polyander en Rivet. Haar voorstel was dat de heren samen aan het Avondmaal zouden
gaan en elkaar de hand geven. Het mislukte en de strijd ging door. In 1644 deden
Spanheim en Golius een poging. Die leidde tot een officieel contract, waarbij de
kemphanen, ‘beyde uytsteeckende personagien ende groote cieraten’ van de
universiteit, verklaarden dat ze het ‘misverstandt’ uit de wereld zouden helpen en
elkaar niet meer in geschrift of anderszins zouden aanvallen. Het mocht niet baten.
In 1647 moest het contract vernieuwd worden en zeiden de beide hoogleraren ‘tot
het goedt succes van dien weynich hope te hebben’. Ze hadden gelijk. De strijd werd
nimmer beëindigd, maar verzandde in de seniliteit van Heinsius en het graf van
Salmasius.
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20 Geleerdheid en geluk
Wetenschap
De wetenschap waaraan de Leidse universiteit in de eerste eeuw van haar bestaan
een bijdrage leverde, was grotendeels aristotelisch van aard. Dat betekende dat een
aantal oude problemen onverminderd van kracht was. Een daarvan betrof de
verhouding tussen filosofie en theologie. Filosofische vraagstukken als de natuurlijke
wetmatigheid en de menselijke vrijheid hadden een onmiskenbaar theologische
dimensie en het religieuze debat gaf daaraan een nieuwe diepte.
Daarnaast waren er de wetenschappelijke ontwikkelingen die de aristotelische
canon confronteerden met een overweldigende hoeveelheid nieuwe gegevens.
Daarmee werd een andere verhouding, die tussen waarneming en redenering, op
scherp gesteld. Hier zorgde een aantal concurrerende methoden voor radicalisering.
Dit alles speelde een rol in alle facultaire disciplines, maar de voorbereidende
faculteit was er het uitverkoren toneel van. De artes werden in de Renaissance de
school van de methode. Het was de voorlinie waar de grote vragen over kennis en
kennisleer, rede en gezond verstand, natuur en bovennatuur, vrijheid en gebondenheid
het eerst aan de orde kwamen.
Het was ook het terrein bij uitstek waarop de humanisten werkzaam waren. De
artes, of beter gezegd de studia humanitatis, fourneerden niet alleen het materiaal
waarop de humanisten hun visioen van de klassieke opvoeding fundeerden, maar die
disciplines waren ook het breekijzer waarmee ze de deur van de scholastieke
universiteit openbraken. Filosofie en letteren, zoals die naar humanistische zin werden
hervormd, de kunst van het spreken, de interpretatie van de klassieken, waren zowel
doel als middel, zowel ideaal als arsenaal.
Dat ideaal van de klassieke opvoeding was een geheel van kundes en kennis
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dat, uitgaande van de klassieke schrijvers van Griekenland en Rome, discipline en
taalvaardigheid combineerde met praktische kennis en levensles. Het product van
deze opvoeding was in de omschrijving van Cato Maior, de ‘vir bonus dicendi peritus’,
de rechtschapen en welbespraakte man, niet een stille geleerde, maar een man van
de wereld die in welke capaciteit van staatsburger ook zijn vorming aanwendde ten
behoeve van het gemenebest.1

Filosofie
De logica, de moeder van alle ware kennis, had in de Middeleeuwen een grote
ontwikkeling doorgemaakt. Naast de ‘oude logica’, die van Aristoteles, hadden de
middeleeuwse logici een eigen scholastische logica ontworpen met vooral semantische
theorieën over de eigenschappen van termen en van logische constanten. Haartjes
als ‘niet’, ‘sommige’ en ‘enige’ werden door de middeleeuwse logici, tot bewondering
van sommige twintigste-eeuwse collega's, vele malen gekloofd. Noties als implicatie
of logisch gevolg, waarin de aristotelische logica niet voorzag, werden met gretigheid
aangesneden en de student voorgezet in hersenkrakende probleemzinnen, ‘sophismata’
genoemd: ‘Alleen enige niet-ezel C, toebehorend aan dezelfde man, begint bij toeval
zwart te zijn.’2
Het was het soort van logica dat de humanisten razend maakte. Erasmus had in
zijn Lof der zotheid al de draak gestoken met de lelijke termen - watheid, ditheid waarmee de scholasticus zich wapende en waarmee hij in het donkerste duister dingen
dacht te zien die niet bestonden. Lorenzo Valla had de staf gebroken over dat
‘peripatetische huishouden, gek op nonsens’: ‘Niet-iemand leest niet, niet-mens
wandelt niet, enige niet-mens springt.’ ‘Wat voor een mens is een niet-mens?’ had
hij zich afgevraagd. ‘Ben je het zelf soms, met je niet-mensenwoorden, een kraai of
een spreeuw?’
De humanisten verwierpen niet alleen de scholastische logica om haar terminologie,
maar ook om haar didactische onvermogen en de totale onbruikbaarheid ervan in het
dagelijks leven. Onder invloed van het humanisme werd de logica niet alleen ontdaan
van de terministische fijnmazigheid, ze werd ook vereenvoudigd. De tien categorieën
en de zes modaliteiten van Aristoteles werden er drie in de weergave van Valla. En
zijn bewijzen haalde hij uit de klassieke literatuur.
De grootste humanistische hervormer van de logica was ongetwijfeld de Groninger
Rudolf Agricola. Met zijn boek De inventione dialectica, dat in 1515, dertig jaar na
zijn dood, verscheen, richtte hij zich nadrukkelijk op de bevattelijkheid van de leerling
en op de toepasbaarheid in klaslokaal en raadzaal. Voor Agricola was de logica de
kunst van het plausibel en overtuigend spreken. Bij hem werd de inhoud belangrijker
dan de redenering en kwam de redenering in gemeenplaatsen te liggen, in loci
communes. Loci waren voor Agricola ‘vergaarbakken of pakhuizen’, waarin alle
retorische instrumenten opgetast lagen.
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Hiermee verviel het onderscheid tussen logica en dialectica. De man die dit tot zijn
grote roem in een veelheid van schoolboekjes toepaste, was Petrus Ramus
(1488-1567). De logica in de voorstelling van Ramus was een natuurlijk vermogen.
Ze was dus inherent aan het menselijk bestaan. Zijn methode was de opdeling van
het materiaal in een overzichtelijk schema van dichotome onderscheidingen. Op die
manier verbond hij een arrangement van gemeenplaatsen tot een schatkamer, waarin
alles wat gelezen was, opgeborgen en alles wat gezien was, uitgestald kon worden.
Nog meer dan bij Aristoteles het geval was, legden de humanisten de klemtoon
op de systematisering van de kennis, op de overdracht ervan en op de praktische
toepassing. Ze produceerden een reeks van uiterst succesvolle leerboeken, die allemaal
gemeenschappelijk hadden dat ze het taalgebruik als uitgangspunt namen, en de
gedachtewisseling als doel. De logica werd vooral gebaseerd op werken van Cicero
en Quintilianus (wiens Institutio oratoria een herontdekking van het humanisme
was) en kreeg een sterk oratorische klemtoon, met een soort ‘informele validiteit’
als concurrent van de oude gestrengheid.
Die oude gestrengheid was daarmee niet verdwenen. Met name in Spanje, Portugal
en Italië werd de aristotelische logica met grote inventiviteit bestudeerd en beoefend,
aangepast en samengevat. De compendia van Fonseca en Toletus werden de basis
van het onderwijsprogramma van de jezuïeten. In Spanje en Portugal richtte die
logica zich hoofdzakelijk op de theologie, terwijl Italiaanse aristotelici als Jacopo
Zabarella en Francesco Piccolomini meer het verband zochten met de
natuurwetenschappen en de medicijnen. Ze hadden daarbij ook in protestantse landen
grote invloed. In navolging van Melanchthon werd een nauwgezette training in de
logica en fysica van Aristoteles voor onontbeerlijk gehouden in de strijd tegen de
Contrareformatie.
In dit veld van mogelijkheden hielden de Leidse logici, wier werk hoofdzakelijk
uit boeken en boekjes voor het onderwijs bestond, vooral het didactische midden.
De Elementa logices (1598) van Molinaeus was een systematisch werkje, dat prudente
afstand hield tot zowel de oude als de nieuwe logica, tot degenen die Aristoteles op
de voet volgden, en tot denkers als Ramus die hem simplificeerden. Van veel groter
invloed ongetwijfeld was Burgersdijks Institutionum logicarum libri duo uit 1626.
In het voorwoord van dit boek noemde Burgersdijk de drie stromingen in de logica
waarvan hij de voordelen wilde combineren: Aristoteles en de oudere compendiarii
als Molinaeus, de humanistische logici als Ramus, en de eclectici als Keckermann.3
In al zijn eclecticisme realiseerde Burgersdijk niettemin een zekere
oorspronkelijkheid, met name in zijn opvattingen over de methode, waarbij hij vooral
Zabarella als zijn sparringpartner nam. Zabarella had in zijn bijdrage over de
wetenschappelijke methode een streng onderscheid gemaakt tussen kennis onderwijzen
en kennis vergaren, tussen ‘ordo’ en ‘methodus’. Wie lesgaf, behandelde de
samenhang, het geheel van de betreffende discipline en bewoog zich van wat beter
bekend was, naar het minder bekende.
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Maar wie kennis wilde verwerven, kon niet uitgaan van samenhang, maar moest
methodisch zijn weg vinden. Methode ging niet van het beter bekende naar het minder
bekende, maar van kennis naar het ongekende en was alleen van toepassing op
concrete problemen. Het parcours dat de didacticus of onderzoeker vervolgens aflegde,
was hetzelfde. Was de discipline speculatief of contemplatief, dan ging men van het
algemene naar het specifieke, was het een praktische wetenschap als de medicijnen,
dan was de beweging omgekeerd.
Het onderscheid dat Zabarella maakte, is met de verdere overwegingen die hij
eraan vastknoopte, wel het begin van de moderne wetenschappelijke methode
genoemd. Maar volgens Burgersdijk was dat onderscheid tussen orde en methode
niet bij Aristoteles te vinden en was het ook onnodig. Voor de pedagoog die
Burgersdijk was, vielen onderwijs en onderzoek eenvoudig samen.
Burgersdijk maakte liever onderscheid tussen natuurlijke en arbitraire methode.
In de natuurlijke methode vielen de manier waarop de natuur in elkaar zat, en het
onderzoek ernaar of het onderwijs erin samen. Die methode ging altijd van algemeen
naar specifiek. De arbitraire methode richtte zich op verwarde kennis en eenvoudigen
van geest, en was vooral retorisch van aard.4
Die klemtoon op het onderwijs zou bij Burgersdijk tot een fysica leiden waaruit
veel wat nieuw was geweerd werd. De traditionele natuurfilosofie werd genoopt tot
de verklaring van een groot aantal verschijnselen waarvoor binnen het aristotelische
systeem geen plaats was. De technische kennis die in manufacturen was verkregen
of door boeren of vissers was vergaard, ontdekkingen op het gebied van mechanica
en optica, astronomie en anatomie, kruidkunde en metallurgie vereisten van dat
systeem steeds grotere spankracht.
Toch bleven systematici als Toletus, Javelli, Pereira en Magirus met hun
peripatetische handboeken het geleerde publiek boeien. Door de combinatie van
reikwijdte en ‘rekkelijkheid’, maar ook door de verwevenheid van het educatieve en
professionele systeem en door de steun van kerkelijke autoriteiten, zowel protestants
als katholiek, bleven hun boeken een grote invloed uitoefenen.
Wederom is Burgersdijk, die nu eenmaal de grootste systematicus van de
universiteit was, de beste illustratie. Zijn Idea philosophiae naturalis van 1622 en
het na zijn dood in 1637 verschenen Collegium physicum volgden de aristotelische
natuurfilosofie op de voet en hielden zich trouw aan al de canonieke elementen ervan,
het gezond verstand, het kwalitatieve redeneren, het onderscheid tussen materie en
vorm, de doeloorzaken. De wiskunde werd als een onderscheiden discipline met een
eigen object buiten de fysica gehouden en nieuwe ontdekkingen die de astronomie,
de optica en de fysiologie revolutioneerden (kometen, brekingswetten, bloedsomloop),
werden door hem hetzij genegeerd hetzij louter als probleem voor de samenhang
behandeld.5
In zijn behandeling van de astronomie bijvoorbeeld zette hij gewetensvol het
copernicaanse voorstel naast het Ptolemeïsche. Hij gaf de argumenten
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van een copernicaan als Philippus van Lansbergen weer en wees op de plausibiliteit
ervan. Maar dat die argumenten zijn hele fysica ondergroeven, weigerde hij te
accepteren. Zolang er geen systeem was dat in samenhang en omvang met dat van
Aristoteles kon concurreren, hield hij zich aan de bestaande canon.6
Dat deden Kyper en Heereboord ook. Kyperus ontmantelde in zijn Institutiones
physicae (1645), dat werd aangeprezen als ondersteuning bij het bestuderen van
Burgersdijks Collegium physicum en Magirus' Physiologia peripatetica, bijna het
hele aristotelische wereldbeeld, zonder ook maar een moment dat van Copernicus
te accepteren: voor Kyperus bleef de bijbel de autoriteit en stond de aarde stil. Het
boek lijkt een pandjeswinkel van uiteenlopende meningen, curieuze interpretaties
en wilde veronderstellingen. De eenheid van de fysica, zo wist Kyperus, was ‘niet
wezenlijk of specifiek, maar slechts de eenheid van een geordende verzameling’.7
Bij Heereboord was dit gebrek aan eenheid nog duidelijker. Zijn eerste Philosophia
naturalis, moralis, rationalis van 1654 was niet veel meer dan een samenvatting van
het boek van Burgersdijk. Zijn postuum in 1654 uitgegeven Philosophia naturalis
vulde de aristotelische tekst eenvoudig aan met commentaren op onder anderen
Descartes. Toch was Heereboord niet een echte cartesiaan, veeleer een leerling van
Burgersdijk. Maar door zijn toenemende kritiek op Aristoteles, wiens opvattingen
van materie hij verwierp zonder overigens de cartesiaanse identificatie van materie
en uitgebreidheid te accepteren, verdween elke eenheid achter de diversiteit van de
meningen.8
De enige echte cartesiaanse natuurfilosoof die Leiden kende, Johannes de Raei,
draaide in zijn Clavis philosophiae naturalis (1654), dat een ‘introductio ad naturae
contemplationem Aristotelico-Cartesiana’ wilde zijn, de oude economie om en zette
al wat hij van Aristoteles wilde accepteren op cartesiaans stramien. De Raei maakte
wel de stap van materie naar uitgebreidheid: in zijn opvatting was alles meetbaar.
Toch werd er in zijn boek vrijwel niets gemeten, daarvoor nam hij het cartesiaanse
onderscheid tussen theorie en praktijk te serieus. Bij De Raei ging de natuurfilosofie,
een discipline die zich met zintuiglijke dingen en met de praktijk bezighield, over in
de rationele filosofie, een autonome vorm van contemplatie, die met concepten begon
en met abstracties eindigde.9
Daarmee raakte de rationele filosofie aan de metafysica, de ‘goddelijke
wetenschap’, de eerste filosofie. Deze kennis van het zijnde op zich had een
problematische status in het christendom. De openbaring leerde immers dat de wereld
geschapen en de ziel onsterfelijk was. Het verstandshuwelijk dat metafysica en
openbaring aanvankelijk waren aangegaan, kwam hoe langer hoe meer onder druk
te staan. De uiteindelijke weigering een ‘dubbele waarheid’ te aanvaarden, te
accepteren dat iets waar kon zijn in de filosofie en onwaar in de theologie, leidde tot
pogingen een eigen, christelijke metafysica te formuleren.
Dat was niet de enige reactie. Francisco Suárez, een van de invloedrijkste
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metafysici van de zestiende eeuw, bood in zijn Disputationes metaphysicae een
opmerkelijk alternatief. Op basis van ‘gradaties’ van werkelijkheid omschreef hij
een natuurlijke godskennis en bewees hij tegelijk het bestaan van de God van het
christendom. Hij identificeerde daarmee metafysica en theologie op dermate gelukkige
manier dat zijn voorstel een groot deel van de zeventiende eeuw de schoolse
metafysica in zowel katholieke als protestantse landen zou beheersen.
Ook het calvinistische Leiden ontkwam niet aan zijn bekoring. In de schoolse
samenvatting van Jacchaeus' Primae philosophiae institutiones (1616) en in de
onafhankelijker Institutiones metaphysicae (1640) van Burgersdijk is de aanwezigheid
van Suárez overal merkbaar. Pas bij Heereboord, de laatste Leidse filosoof die onder
diens invloed stond, is er een tendens zichtbaar om zich af te wenden van het
jezuïtische denken en op zoek te gaan naar een gereformeerde metafysica.10
De aristotelische ethica, die een duidelijk heidense moraalleer was met een aardse
klemtoon op deugdzaamheid en vrijheid, stond eveneens bloot aan christelijke kritiek.
Toch werd te Leiden hoofdzakelijk een natuurlijke ethiek geleerd, en geen christelijke.
Dat was het geval in Bertius' Problemata et theoremata ethica (1601), dat gold ook
voor Burgersdijks Idea philosophiae moralis (1623), dat een strikte scheiding tussen
filosofie en theologie handhaafde en moreel handelen beschouwde als een uitvloeisel
van de menselijke natuur. Moreel handelen vond plaats op het stramien van het
aristotelische midden en kende twee voorwaarden: de rede diende voor te schrijven
wat rechtvaardig was, en de hartstochten dienden zonder weerstand die voorschriften
te volgen. Tot beide achtte Burgersdijk de mens in staat.11
In het verlengde van de moraalleer werd ook een politieke filosofie ontwikkeld
met de aristotelische opvattingen van de perfecte gemeenschap en de gedeelde macht
als uitgangspunt. Burgersdijk legde in zijn Idea oeconomicae et politicae doctrinae,
dat in 1644 postuum gepubliceerd werd, de nadruk op het ideaal van de monarchie,
als de eenvoudigste, best geordende, natuurlijkste en stabielste vorm. Maar in zijn
beschrijving van de vormen waarin de politiek kon degenereren - anarchie,
veelhoofdig bestuur en tirannie - bleek hij vooral uit op de consensus. Ook in zijn
uiterst voorzichtige benadering van de verhouding tussen kerk en staat opteerde hij
voor de relatieve autonomie van de politiek, uit hoofde van het ideale product van
politiek handelen, namelijk ‘tranquilitas et concordia’, vrede en eensgezindheid.12

Letteren
Aanvankelijk was het streven van de humanisten gericht op het herstel van de
klassieke Latijnse cultuur. Het was hun te doen om de latinitas, het spreken en
schrijven van de taal en het begrijpen van de literatuur. Verbetering en interpretatie
van individuele teksten stond daarbij in dienst van het hanteren
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van de taal; filologie was de dienstbode van de welsprekendheid. Met het ter
beschikking komen van meer handschriften, met de uitvinding van de drukpers, die
zoiets als een editio princeps bracht, een tekst waarvan uitgegaan en waarop
voortgebouwd kon worden, en met een nieuwe generatie humanisten die brood zag
in het onderwijs in de literatuur, werd de filologie een zelfstandige bezigheid. Het
commentaar op een bepaalde tekst, woord voor woord, regel voor regel, bepaalde
hun onderwijs en hun reputatie.13
Daarnaast voegden de humanisten een reeks van talen aan het Latijn toe, om met
behulp van de bestudering daarvan de klassieke cultuur te herstellen. Naast het Grieks
en het Hebreeuws, die samen met het Latijn de hooggeschatte eruditio trilinguis
vormden, drong ook de bestudering van antieke oosterse talen als Arabisch en
Aramees, Syrisch en Turks, Perzisch en vele andere de geleerde wereld binnen.
Het Grieks behoorde te Leiden meteen tot het curriculum, maar de bestudering
ervan heeft geen uitgaven van blijvende waarde opgeleverd. Scaliger bewoog zich
met zijn chronologische onderzoekingen op een hoger plan, evenals Heinsius, die
zijn werk vooral concentreerde rond het oude drama en het Nieuwe Testament. Alleen
Meursius schreef met zijn Graecia feriata (1619), een monografie over de Griekse
feesten, een boek dat drie eeuwen lang het naslagwerk bij uitstek over dit onderwerp
zou blijven. Ook in het vervolg zou er weinig belang gehecht worden aan de
bestudering van het Grieks. De beste illustratie daarvan is het feit dat de laatste
geleerde die de Griekse taal en Griekse geschiedenis gaf, Gronovius, een echte latinist
was, die vrijwel al zijn tijd besteedde aan uitgave en commentaar van Latijnse
teksten.14
Dat geldt ook voor het Hebreeuws, dat meteen in het curriculum werd opgenomen
en dat met Drusius, Van Ravelingen en Coddaeus beoefenaars kende die de eruditio
trilinguis hoog wensten te houden. In feite gaven ze echter weinig anders dan
grammaticaal onderricht, en na de Dordtse synode werd de hebraïstiek louter
hulpwetenschap van de theologie. En aangezien het zeer inleidende, grammaticale
onderwijs in het geheel niet aansloot bij het zeer gedetailleerde, specifieke onderwijs
aan de theologische faculteit, was en bleef de positie van het Hebreeuws uiterst
marginaal.15
Dat bleef het ook in de tijd van L'Empereur. Toch was L'Empereur een geleerd
herbraïcus, die zich door zijn geschriften een kleine maar gerespecteerde plaats
verwierf in de republiek der letteren. Door een reeks van tekstuitgaven uit de rabbijnse
literatuur (van een traktaat over de afmeting van de tempel tot een gehele inleiding
op de talmoed), steeds met parallelle Latijnse vertaling, en bedoeld voor zijn geleerde
privaatonderricht, verzekerde hij zich van een positie in de zogeheten gewijde
filologie, die niet direct het theologisch begrip van de tekst van het Oude Testament
wilde bevorderen, maar historisch van aard was en de klemtoon legde op achtergrond
en instellingen.16
Ook het doceren en bestuderen van het Arabisch en andere oosterse talen bleef
nauwe relaties met de theologie onderhouden. Erpenius sprak bij het
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aanvaarden van zijn opdracht over de schoonheid en oudheid van de taal, maar vooral
over het nut van de bestudering ervan. Naast de verdiensten die de arabist voor de
handel had, en voor het ontsluiten van een literatuur die verschillende
wetenschappelijke disciplines verrijkt had, beklemtoonde Erpenius toch vooral het
theologische motief, namelijk het belang voor de bestudering van het Hebreeuws,
het belang voor de bekering der mohammedanen.
Het werk van Erpenius valt in drie delen uiteen: bijbelse filologie, historische
uitgaven en inleidende werkjes ten behoeve van het onderwijs. In geen daarvan was
het apologetisch motief afwezig. Van zijn historische uitgaven is de na zijn dood
gepubliceerde Historia Saracenica, een Arabische wereldkroniek uit de dertiende
eeuw die geschreven is door een in Egypte levende christen, het belangrijkst. Ze
verscheen in 1625, door Golius voltooid en uitgegeven, en was ‘de eerste Arabische
tekst van historischen inhoud, die in Europa werd gepubliceerd’, aldus Juynboll.17
Erpenius' opvolger Golius dankt zijn roem voornamelijk aan zijn lexicografische
arbeid. Het Lexicon Arabicum, dat hij in 1654 publiceerde, was hoofdzakelijk naar
oosterse bronnen bewerkt. Hij bleef er zijn leven lang aan werken en beschouwde
de editie van 1654 als een voorlopige. Voorlopig of niet, door de overzichtelijkheid
ervan en het gemak in het gebruik bleef het tot in de negentiende eeuw geraadpleegd.
Van belang ook waren zijn edities van Arabische wetenschappelijke werken, waarmee
hij een bijdrage leverde aan actuele problemen als straalbreking en kegelsnede.18
Het genie van deze arabisten ten spijt bleven de Leidse letteren hoofdzakelijk een
kwestie van Latijn en geschiedenis. In de filologie had inmiddels het commentaar,
dat een klein eilandje van klassieke tekst in een zee van aantekeningen verzwolg,
plaatsgemaakt voor de observatio, het korte essay over bepaalde moeilijke of
interessante passages. Dit was de bezigheid waarin met name de jonge Lipsius
uitblonk en waarvan hij in zijn Variarum lectionum van 1569, ver voor zijn komst
naar Leiden, het briljante bewijs gaf. Maar ook die vorm had bij zijn komst naar
Leiden zijn tijd gehad. Lipsius klaagde tenminste over ‘fijnzinnige lieden’ die dit
soort van kritiek afdeden als beuzelachtig spel, ‘quasi ludum aliquem nugarum’.19
Scaliger bijvoorbeeld stak zijn afkeer voor miscellanea, adversaria of hoe die
gemengde keutels mochten heten, niet onder stoelen of banken. Hijzelf zette zich
liever tot het interpreteren en ontsmetten van hele auteurs. Zijn leerling Heinsius, de
kleine Scaliger, zoals Casaubonus hem placht te noemen, was het roerend met de
meester eens. Volgens Heinsius was de voornaamste taak van de criticus niet ‘hier
een lettertje te schrappen of een onschuldige lettergreep te veroordelen, daar een
woord te laten wegvallen of te emenderen, maar een zuiver oordeel te vellen over
schrijvers en zaken’.20
Heinsius zelf gaf het voorbeeld met zijn editie van Aristoteles' Poetica (1610). Hij
bracht daarbij zelfs ingrijpende veranderingen aan in de volgorde van de verschillende
hoofdstukken. Een jaar later publiceerde hij de editie opnieuw, nu met zijn eigen
overwegingen over het centrale stuk ervan, de trage-
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die. Dit essay in briefvorm, dat later De tragoediae constitutione zou gaan heten,
behandelde vooral het idee van de katharsis, de reiniging. Catharsis was volgens
Heinsius een soort evenwicht waar de rede de twee centrale emoties, medelijden en
vrees, in bedwang kreeg.21
Maar het herstel van een hele tekst stond voorop, zonder veel commentaar en soms
met een verkorte samenvatting ervan. Het debat over de emendatie ope codicum dan
wel ope ingenii, dat wil zeggen met behulp van manuscripten of op basis van het
taalgevoel en de geleerdheid van de interpreet, had ook zijn Leidse uitwerking.
Lipsius maakte bij zijn beroemde Tacitus-uitgave van 1581 - een editie van de gehele
tekst en een kritisch en historisch commentaar van alleen de Annales - gebruik van
verschillende manuscripten, maar hun herkomst noch hun onderlinge samenhang
had zijn belangstelling. De meeste van zijn verbeteringen vloeiden voort uit zijn
vertrouwdheid met Tacitus en zijn identificatie met een taaleigen dat hem vlees en
bloed was geworden.22
Scaliger was daarentegen een groot voorstander van de emendatio ope codicum.
In navolging van Italiaanse filologen vergeleek hij manuscripten met elkaar om zo
voor het betrouwbaarste te kunnen kiezen. Als eerste, ope ingenii zou men kunnen
zeggen, bedacht hij de mogelijkheid dat bestaande manuscripten weleens
afstammelingen konden zijn van een verloren archetype. Hij was daarmee zijn tijd
een slordige tweeënhalve eeuw vooruit.
Ook zijn Leidse editie van de kroniek van Eusebius, die de kern van zijn Thesaurus
temporum uit 1606 vormde, was een meesterstuk van vernuft en eruditie. De uit twee
delen bestaande kroniek, waarvan het eerste deel in korte schetsen de geschiedenis
van de Chaldeeën, Assyriërs, Egyptenaren, joden, Grieken en Romeinen gaf, en het
tweede deel bestond uit tabellen van verschillende tijdrekeningen met de voornaamste
historische feiten, was verloren geraakt. Met behulp van een aantal afschrijvers van
Eusebius en wat het tweede deel betreft de controle van een Latijnse vertaling door
Hiëronymus wist Scaliger een tekst niet te editeren en niet te emenderen, maar te
restitueren.23
Gronovius zette met zijn edities van Livius, Seneca en Tacitus deze traditie voort.
Toch is er een duidelijke cesuur aan te wijzen. Gronovius beschouwde, meer dan
zijn voorgangers, de geschiedenis als één geheel. Men leerde geen geschiedenis uit
overzichten of jaartallenboekjes, de taal niet uit voorbeelden van fraaie zinnen of
stukken redevoering. En al helemaal uit den boze was het reduceren van de klassieken
tot een aantal politieke maximen of een leerrijke moraal. De Oudheid kende een veel
ingewikkelder samenhang, in haar eenheid van vorm en inhoud, in haar relatie tot
de latere tijd. Het nut van edities lag niet in het voorbeeld dat de klassieke auteurs
boden, maar in het zien van die complexiteit.24
Gronovius zette zich hiermee niet alleen af tegen een eigen tijd die geen levende
band meer met de oudheid had, hij confronteerde zich ook met de eigen Leidse
politicatraditie. Dat was niet die van Burgersdijk, die aristotelisch
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dacht, maar die van Lipsius, die zich op Tacitus en de Stoa baseerde. Lipsius'
invloedrijkste boek, Politicorum libri sex, dat hij in 1589 publiceerde, was evenals
het boek van Burgersdijk een pleidooi voor de monarchie als morele instantie. En
evenals daar werd hier een poging ondernomen een praktisch uitvoerbare politiek te
ontwerpen, die vrede en eendracht bevorderde.
Maar Lipsius' boek was bovenal een proefstation voor prudent handelen. De
geschiedenis was volgens Lipsius ‘vitae quaedam magistra’, een leermeester voor
het leven, ‘een spiegel en voorbeeld van staatkundige en morele wijsheid’. Met zijn
Tacitus-uitgave gaf hij een schouwtoneel van het eigentijdse bestaan, een ‘theatrum
hodiernae vitae’. Heinsius dacht daar in identieke termen over. ‘Laten wij de antieke
helden als Seneca imiteren. Laten wij in deze onrustige tijden de voorschriften van
Tacitus volgen, dat unieke orakel van wijsheid.’25
Boxhorn liet zich in soortgelijke termen uit. Ook voor hem was de monarchie ‘de
oudste, gemakkelijkste en veiligste staatsvorm’. Ook hij beklemtoonde dat zelfs de
absolute vorstelijke macht de vrijheid van het volk niet uitsloot. Het grote verschil
met Lipsius en Heinsius was, dat voor Boxhorn de vraag naar de beste staatsvorm
op zich niet interessant was. Er bestonden geen overal en altijd geldende principes,
de beste vorm was die welke zich aanpaste aan de aard van de onderdanen. Wat voor
Lipsius en Heinsius geldende politieke wijsheid was, was voor Boxhorn en Gronovius
geschiedenis geworden.26
Voor humanisten als Lipsius en Heinsius was de Oudheid een levende gestalte,
voor hen was geschiedenis filosofie met andere middelen. Rhetorica en historia
hingen ten nauwste samen, tijd en taal waren identiek. De geschiedenis begreep de
wereld in concrete, didactische termen en haar moraal richtte zich op het juiste
handelen en het algemeen belang. De vooronderstelling bij deze manier van denken
was de similitudo temporum, de overeenkomstigheid van tijden, die antieke
geschiedschrijvers in staat stelde vrijelijk vergelijkingen te maken tussen personen
en gebeurtenissen van verschillende tijden en verschillende culturen. Maar inmiddels
was de informatie over die tijden en culturen zo toegenomen, dat de behoefte aan de
lessen daaruit werd overtroffen door die aan een patroon daarin.
Aan dit probleem gaf Scaliger te Leiden zijn meeste aandacht. Met zijn Opus de
emendatione temporum (1593) had hij net voor zijn komst een verzameling oude
kalenderstelsels gepubliceerd, waaruit hij vaste punten afleidde voor de historische
chronologie. Zijn eigen bijdrage aan de wetenschap was de invoering van een vaste
‘notering’. Scaliger bedacht een zogeheten ‘juliaanse’ periode, een cyclus van 7980
juliaanse jaren. Die periode werd verkregen door de vermenigvuldiging van drie
bestaande cycli, de zonnecyclus van achtentwintig jaar, de maancyclus van negentien
jaar en een administratieve cyclus van vijftien jaar, die onder andere in gebruik was
in het Byzantijnse Rijk. Elk jaar van zijn juliaanse periode kon zo uniek bepaald
worden door de combinatie van de drie verschillende cycli.
Vervolgens breidde hij de drie cycli uit tot ver voor de invoering ervan. Uit-
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gaande van de geboorte van Christus en terugrekenend naar het moment waarop de
drie cycli rekenkundig samenvielen in het jaar één, kwam hij op het artificiële begin
van de juliaanse periode in het jaar 4713 voor Christus. Die kunstmatigheid had grote
voordelen. Dat begin viel bijvoorbeeld vóór de schepping van de wereld, op welke
manier men ook op grond van de Hebreeuwse bijbel rekende, en verschafte zo de
mogelijkheid alle scheppingsdata met elkaar te vergelijken. Zo gaf Scaliger niet
alleen een raamwerk waarbinnen data geïdentificeerd, maar ook hele geschiedenissen
op elkaar afgestemd konden worden.27
Bij Vossius zien we het effect dat Scaliger had. Vossius kende nog wel de ethische
doelstelling van de geschiedenis - geschiedenis was ‘de kennis van afzonderlijke
gebeurtenissen, waarvan het nuttig is die in het geheugen te bewaren met het doel
goed en gelukkig te leven’ - maar tegelijk was het tot op grote hoogte een natuurlijk
proces, waarin grote ruimte bestond voor de vrijheid van het menselijk handelen.
Vossius ging wel uit van de juliaanse periode van Scaliger, maar hij was minder
geïnteresseerd in het skelet en meer in de functionele delen, minder in de
nauwkeurigheid van de datering en meer in de periodisering. De leer van de vier
rijken, de drie tijdperken, de zes eeuwen - Vossius liet ze allemaal de revue passeren,
maar zonder zijn voorkeur uit te spreken. Het was hem er vooral om te doen zoveel
mogelijk de schokken van de geschiedenis te neutraliseren en het natuurlijk verloop
te laten zien.28
Met Hornius werd dit proces voltooid. De geschiedenis naar het voorstel van
Hornius in zijn bekende boek Arca Noae (1666) was beroofd van haar ethische doel
en werd gezien als een ontwikkelingsproces met een grote eenheid, van oud en nieuw,
van Westen en Oosten. Het enige werkelijke onderscheid dat Hornius leerde, was
dat tussen politieke, seculiere geschiedenis, en kerkelijke, gelovige geschiedenis.
Stond het hoger belang van de laatste en het nut ervan in geloofsverdediging en
bekering vast, het geheel ging uit van een beschouwing van de mensheid als een
historische eenheid. De verborgen samenhang daarvan liet zich als een mechaniek
uiteenhalen. ‘Zoals bij uurwerken de omwentelingen en de delen noodzakelijk
samenhangen, zodat als één ophoudt of niet goed werkt, het geheel uiteenvalt, zo
geldt dat de rijken en naties der mensen door de goddelijke voorzienigheid zo
verbonden zijn dat eendracht hen standvastig maakt, maar onenigheid hen kwetsbaar
maakt en te gronde doet gaan.’29

Medicijnen
De arts naar het beeld dat de humanisten van hem gemaakt hadden, was een geleerde,
die zich diepgaand vertrouwd gemaakt had met het hele bereik van de artes en met
het corpus aristotelicum. Aan de studie diende een uitgebreide propedeuse vooraf te
gaan, de medicus begon waar de natuurfilosoof ophield: ‘ubi desinit physicus, ibi
medicus incipit’.30
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De eerste professoren in de medische faculteit van de Leidse universiteit waren dan
ook geleerde mannen, die hun wijsheid van heinde en ver gehaald hadden. Bontius
studeerde te Leuven en Padua, Van Heurne en Pauw studeerden te Parijs en Padua,
Vorstius studeerde te Padua en Bologna. En aangezien hun geleerdheid er een was
die via hun dictaten en boeken van vader op zoon overging, deelden Otto Heurnius,
Reinier de Bondt en Adolphus Vorstius (die trouwens zelf een menigte buitenlandse
universiteiten bezocht) in de eruditie van hun vaders alsof ze haar zelf verzameld
hadden.
Jan van Heurne is het beste voorbeeld. Hij studeerde bij Louis Duret te Parijs (waar
hij ook met Ramus bevriend raakte) en bij Fabritius te Padua, wat inhield dat hij aan
de voeten van de grootste medici van zijn tijd zat, de één een groot praktizijn,
volgeling van Hippocrates en editeur van de Prognostica, de ander een groot anatoom,
die vijfenvijftig jaar lang de medische studie te Padua beheerste en de anatomie tot
de basis van de studie maakte. Zijn Opera omnia weerspiegelen het gehele terrein
van de medische wetenschap van zijn tijd, van de meest elementaire inleiding en
methode, tot de geleerde bestudering van Hippocrates toe. Hippocrates en Galenus
waren de schrijvers wier autoriteit hij bijna in iedere zin aanriep.
Galenus was een Griekse arts die in Rome werkzaam was in de tweede eeuw na
Christus en die de hippocratische handelwijze een plaats gaf in een alomvattend
systeem. Dat systeem verbond een vooral op Aristoteles gebaseerde filosofie en een
op eigen waarnemingen gebaseerde fysiologie met een systematische pathologie en
therapie. Uitgaande van de vier elementen bestond elk onderdeel van het lichaam
volgens Galenus uit een mengsel van materie, kwaliteit en vorm. Het doel van de
belangrijkste organen, maag, lever, hart en hersens, was het omzetten van voedsel
in bloed en het bloed in het levenwekkende principe van het lichaam. Dat omzetten
ging met behulp van hitte. In de maag werd het voedsel tot melksap ‘gekookt’, dat
vervolgens in de lever gekookt werd tot ruw bloed, dat in het hart gekookt werd tot
gezuiverd, verfijnd bloed, waarvan dan ten slotte een deel in de hersens gekookt
werd tot een soort zenuwvloeistof.
Galenus kende twee centra die verantwoordelijk waren voor de aanmaak en het
vervoer van bloed, namelijk de lever en het hart. Hij kende dan ook twee
vaatsystemen, het veneuze systeem vanuit de lever, dat via de vena cava dik, donker
bloed vervoerde, en het arteriële systeem, vanuit het hart via de aorta, dat zuiver,
licht bloed vervoerde. Vanuit de lever werden alle organen gevoed, vanuit het hart
werden ze gevitaliseerd.
Het vormprincipe dat daarbij werkzaam was, virtus of facultas, zorgde via de lever
voor voeding en groei, via het hart voor de warmte van de ledematen en via de hersens
voor willen, voelen en denken. Datgene wat materie en vorm verbond, was een uiterst
fijne substantie, spiritus geheten, in de lever spiritus naturalis, in het hart spiritus
vitalis en in de hersens spiritus animalis.
Het bloed werd dus steeds nieuw aangemaakt vanuit de lever en onderweg in de
longen en de perifere organen verbruikt. Het bereikte het hart via de
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rechterkamer en kon vervolgens twee wegen kiezen, via de longader naar de longen
of via het septum naar de linkerkamer om zo naar de hersens te gaan. In het laatste
geval kwam het bij het rete mirabile, het schitterende netwerk van bloedvaten achter
in de nek, waar de spiritus animalis ontstond.
Galenus onderscheidde in zijn pathologie drie soorten ziekten, die van de partes
simulares, die van de organen en die van de sappen. Zijn therapie bestond uit
profylaxe, dieetleer en medicamenteuze behandeling. Bij dat laatste onderscheidde
hij simplicia, die één bepaalde kwaliteit kenden, samengestelde medicijnen, die
meerdere combineerden, en specifica, zoals braakmiddelen, slijmafdrijvende middelen,
middelen die ontlasting opwekten of juist stopten.
Het genie van Galenus legde een methodisch verband tussen zijn grote anatomische
kennis, de inzichten van Dioscurides en een therapeutisch handelen dat rationele
overweging aan daadwerkelijk onderzoek (polsslag, urine) paarde. Gedurende de
hele zestiende eeuw, die bijna zeshonderd edities van zijn werk gepubliceerd zag,
was zijn woord wet. In de verchristelijkte variant van Jean Fernel, een van de
invloedrijkste Parijse professoren van de zestiende eeuw, bepaalde het systeem ook
de Leidse medische wetenschapsopvatting.
In die opvatting was de medicus een geleerde, wiens advies niet deze of gene
ziekte maar de gehele persoon betrof. Een cultuur die op de klassieken gebaseerd
was en een kennis die streefde naar handhaving of herstel van evenwicht, stelde de
medicus in staat zijn wetenschap aan te wenden voor de hele mens, niet alleen in
fysieke, maar ook in maatschappelijke en morele zin. Diaita betekende manier van
leven; het bewaren van gezondheid hield veel meer in dan curatief ingrijpen. Het
betekende evenwicht - lichamelijk, psychisch, sociaal. Omgevingsfactoren als natuur
en klimaat speelden daarbij een rol. De medische wetenschap ging eerder over zorg
dan ziekte, betrof niet zozeer een beter mens, als wel een goed mens.31
De belangrijkste bijdragen aan de medische wetenschap van de zestiende eeuw
vonden plaats in de anatomie en botanie. In de anatomie hadden de geleerden wederom
Galenus als sparringpartner. De ontdekking en vertaling van het eerste deel van De
anatomicis administrationibus (1529-1531) verschafte de discipline niet alleen een
systematiek, maar ook een dogmatiek van de eigen waarneming. Befaamde
zestiende-eeuwse Italiaanse anatomen als Berengario da Carpi en Niccolo Massa
beklemtoonden de anatomia sensibilis, de anatomie die niet gebaseerd is op canonieke
teksten, maar op eigen waarneming.
In 1543 publiceerde Vesalius in Basel zijn Fabrica, dat nadrukkelijk een anatomie
van de mens wilde zijn en op een veelheid van plaatsen systematische kritiek
formuleerde op de op dieren gebaseerde anatomie van Galenus. Op meer dan
honderdvijftig plaatsen wees hij op Galenus' tekortkomingen. Een van zijn befaamde
uitlatingen was: ‘Galenus heeft nooit een uterus gezien, zelfs niet in een droom.’
Ook al accepteerde hij Galenus' overtuiging dat de le-
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ver bloed maakte uit melksap, hij zag geen vena cava, noch een rete mirabile, en hij
zette grote vraagtekens bij de doorlaatbaarheid van het septum.
Van zijn Fabrica maakte Vesalius ook een verkorte versie, zijn Epitome, die wel
de grote anatomische platen bevatte, maar verder in veertien bladzijden tekst heette
te geven wat Galenus over vierentwintig boeken had uitgespreid. Van deze
‘onderwijs’-editie verzorgde Pieter Pauw in 1616, een jaar voor zijn dood, een
heruitgave, en een aantal ‘vesaliaanse’ thema's vinden we inderdaad bij Pauw terug.
Ook voor Pauwwas de anatomie de basis van de medische wetenschap; ook volgens
Pauw diende de professor de sectie zelfte verrichten.
Pauw beoefende evenals zijn leermeester Fabritius de vergelijkende anatomie en
de vivisectie. Vooral organen als de lever, het hart en het oog hadden zijn
belangstelling. Een veelheid van dieren - schapen, kalveren, honden - leverde hem
daarbij, dood of levend, zijn snijmateriaal. Zo had hij een bijzondere voorkeur voor
zwangere honden om de ontwikkeling van de foetus te kunnen volgen. Toch verliet
de inspanning van Pauw niet het Galeense kader waarbinnen de medische wetenschap
van zijn tijd opereerde.32
Dat gold nog sterker voor zijn opvolgers Otto Heurnius en Van Valkenburg.
Diemerbroeck vertelt in zijn Opera omnia hoe ‘nieuwe schrijvers door slim bedrog,
het septum doorborend, door er met kracht messen in te steken, proberen als het ware
de theorie der Ouden te bevestigen en aan te tonen dat op deze manier poriën en
kanalen in het septum duidelijk werden, teneinde de onervarenen te overtuigen’. En
dat bedrog had hij zijn eigen leraren Heurnius en Van Valkenburg herhaalde malen
in het anatomisch theater zien bedrijven.33
Toch wankelde de theorie van Galenus, ook te Leiden. Blijkens een briefvan de
Deense student Jacob Svabe aan zijn leermeester Olaus Wormius werd er te Leiden
al in 1631 over de nieuwe theorie van Harvey gediscussieerd. Hijzelf en zijn
medestudent Hermann Conring waren helemaal in de ban van ‘een zekere nieuwe
en tot nu toe ongehoorde theorie over de terugkerende beweging van het bloed, welke
theorie door een of andere Engelsman verbreid is’. Toen hij zich bij Heurnius en
Van Valkenburg vervoegde om hun mening over die theorie te vernemen, gaven ze
te kennen veel in de opvattingen van hem en zijn kompaan te zien, maar voegden
eraan toe ‘dat wij ons beter wat bescheiden en terughoudend konden opstellen bij
het veranderen van de oude opvattingen en het toepassen van nieuwe meningen, en
niet te vermetel en roekeloos moesten zijn’.34
De doorbraak kwam met Sylvius, die in de jaren dertig nog zonder universitaire
aanstelling demonstraties gaf - van vivisecties op dieren - in het ambulacrum van de
hortus. Wellicht was hem dat ter beschikking gesteld door Vorstius, die zich trouw
onder zijn gehoor bevond. Daaronder bevond zich ook de in 1633 benoemde professor
Johannes Walaeus. Het was daar dat de man die zich in een eerder stadium ‘in scherpe
bewoordingen’ tegen de theorie van de bloedsomloop verklaard had, overgehaald
werd zelf proeven te nemen. Nog datzelfde jaar ging Walaeus privatim college geven
over de fysiologie en verrichtte hij een menigte aan vivisecties, waarbij hij studenten
toeliet. En op 4
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februari 1640 liet hij de Engelse student Roger Drake De circulatione naturali, seu
Cordis & Sanguinis motu circulari disputeren. De eerste Leidse professor in de
medicijnen had zich tot de leer van Harvey bekend.35
Wel is het zo dat Walaeus zich erover verbaasde dat de bloedsomloop zo onbekend
was gebleven, aangezien hij verschillende aanwijzingen had dat de Ouden ervan op
de hoogte waren. In dat opzicht was hij het roerend eens met Van der Linden, die
Harvey ‘nunquam satis laudatus’ noemde, maar in zijn Exercitationes de circulatione
sanguinis schreef dat Hippocrates de ontdekking van de bloedsomloop toekwam.36
Het soort proeven dat Walaeus deed, dierproeven vooral, verschilde niettemin
hemelsbreed met die van bijvoorbeeld Pauw. Ook de proeven van Walaeus stonden
in dienst van de theorie van iemand anders, maar het waren geen illustraties maar
echte proeven en ze kwamen tot nieuwe bevindingen. Eerst met dode, later met
levende honden wist hij, door het afbinden van afwisselend slagaders en aders in de
poot, te demonstreren dat er voortdurend bloed stroomde uit de slagaderen naar de
aderen en vanuit de kleine aderen naar de grote. Bovendien berekende hij dat de
lever onmogelijk al dat bloed - hij schatte het op tien pond per uur - kon aanmaken.
De enige verklaring was een cirkelvormige beweging.
Ook de kruidkunde maakte in de Renaissance om verschillende redenen
spectaculaire vorderingen. Verbeterde uitgaven van klassieken als Theophrastus, de
grote leerling van Aristoteles, en van Dioscurides, die Galenus tot voorbeeld gestrekt
had, beïnvloedden op een aantal manieren de wetenschap. Ten eerste moesten de
planten die Dioscurides beschreef, als het ware opnieuw gevonden en met zijn
beschrijving vergeleken worden. Ten tweede resulteerde de vergelijking in nieuwe
vormen van indeling. Dodoens verwierp daarbij de traditionele alfabetische
rangschikking van planten en de louter op medicinale werking gerichte indeling. Hij
liet zich bij het groeperen van zijn planten eerder leiden door morfologische
overeenkomsten. Daarnaast beschreef hij uiterlijk en onderdelen, groei en bloeiwijze,
en de manier waarop ze voortgeteeld konden worden. Naast de Vlaamse gaf hij
Duitse, Franse, Engelse, Italiaanse, Spaanse, Arabische, Latijnse en Griekse
benamingen en de volksnamen waaronder ze gekend en bij de apothekers verkocht
werden. Hij eindigde met de omschrijving van de geneeskrachtige werking of het
gebruik ervan in keuken, kunst en nijverheid.37
Hoe snel de botanische kennis toenam bewees Caspar Bauhin, die in zijn Pinax
theatri botanici uit 1613 bijna zesduizend planten opnam. Intussen was het areaal
waarop men verzamelde, sterk vergroot door samenwerking en organisatie. Mattiolus
deed voor zijn schitterende commentaren op Dioscurides (1554) geen eigen onderzoek,
maar verzamelde wat anderen opstuurden. De medewerking van de Venetiaanse
handelshuizen, die de kruidentuinen van Kreta en Cyprus beheersten, was daarbij
essentieel. Ook de uitbaters van de Nieuwe Wereld, Portugal, Spanje, Holland, waren
dienstbaar aan het verzamelen van onbekende planten. Vooral de Dos libros uit 1536
van de Spaanse
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arts Nicolas Monardes, in 1574 door de Vlaamse arts Charles de l'Ecluse ingekort
en in het Latijn vertaald, zou een grote invloed hebben. Diezelfde Clusius was de
grondlegger van de Leidse botanische wetenschap.
Toen Clusius in 1593 naar Leiden kwam, had hij zijn creatiefste werk achter de
rug. Dat bestond uit het resultaat van zijn botaniseerwerk in Spanje en Oostenrijk,
dat was gepubliceerd in zijn Historia stirpium per Hispanias (1576) en zijn Historia
stirpium per Pannoniam (1583). De variëteit aan nieuwe planten die daarin door
Clusius beschreven werden, concurreerde met het bijna tactiele gevoel voor detail,
aangescherpt vaak door eigen kweekervaring. Zijn ontvankelijkheid voor
kleurenpracht leidde als vanzelfsprekend tot de zorg voor een even adequate als
beeldende illustratie.
Clusius legde vooral een sterk gevoel aan de dag voor systematische betrekkingen
van verwantschap. Hoewel hij nog steeds uitging van morfologische overeenkomsten,
vatte hij vaak de geslachten consequent samen (houtgewassen) om die wederom in
soorten (coniferen, eiken) onder te brengen. Ook was zijn nomenclatuur van grote
eenvoud. Deze benaderde de binominale vorm zozeer dat wel verondersteld werd
dat Linnaeus zich door Clusius hierin heeft laten beïnvloeden. Dit alles vond zijn
neerslag in de eerste lay-out van de Leidse hortus, die daarmee niet een hortus medicus
was, waar alleen geneeskrachtige kruiden ten dienste van het medisch onderwijs
gekweekt werden, maar een echte hortus botanicus, die de hele natuur wilde
illustreren.38
In 1605 publiceerde Clusius bij Plantijn zijn Exoticorum libri decem, waar in ook
de titelpagina, met zijn zinnebeeldige voorstelling van de vier elementen water
(dolfijnen), aarde (leeuwen), vuur (feniks) en lucht (pauw), samen met Natura en
Atlas de inhoud weergaf. Deze foliant van zeshonderdtwintig bladzijden bevatte niet
alleen herdrukken van zijn bewerkingen van de grote exotische plantenverzamelaars
Da Orta, Acosta en Monardes, hij bevatte ook beschrijvingen van exotica uit de
hortus, niet alleen bomen, planten en zaden, maar ook vogels, viervoeters, slangen
en hagedissen, zeeplanten en koraal, en meerdere vissen. De grootste afbeelding eruit
werd gevormd door een Coccus de Maldiva argento inclusus, een kokosnoot in zilver
gevat, een schenkkan in de vorm van een fabeldier.39
De rest van de Leidse botanische arbeid lag in het verlengde van wat Clusius
bewerkt had, meer van hetzelfde, maar minder van kwaliteit. Pauw was toch veel
meer een anatoom, de beide Vorstii waren geleerden die de tuin en de verzameling
zeldzaamheden waar mogelijk uitbreidden, maar geen kwalitatieve verandering
aanbrachten. Of het moest zijn in de zin dat ze de tuin meer en meer tot een gewone
hortus medicus inrichtten.
Naast anatomie en botanie was er een derde medisch specialisme dat in de zestiende
eeuw grote belangstelling trok, de chemie. Deze iatrochemie begon haar verwarrende
bestaan met een van de meest fantastische figuren uit de geschiedenis van de
wetenschap, Paracelsus (1482-1546). Deze Zwitserse arts en profeet bedacht een
fysiologie die het Galeens-aristotelische systeem van kwaliteiten, elementen en
sappen verving door de tria prima, zout, zwa-
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vel en kwik, die tegelijk voor de vitale krachten in de natuur stonden.
In Leiden kreeg de iatrochemie vaste voet in de persoon van Sylvius, die een eigen
mengsel brouwde van hippocratische en paracelsistische elementen. Hij bleef
vasthouden aan het belang van het evenwicht van de lichaamssappen, maar
beschouwde de chemie tegelijk als een van de belangrijkste pijlers van de
geneeskunde. In zijn eigen laboratorium deed Sylvius vooral chemisch-farmaceutische,
eerder dan chemisch-fysiologische proeven. Een daarvan was de bereiding van zijn
befaamde sal volatile oleosum Sylvii. ‘Door het koken van hertshoorn,’ zo noteerde
Giovanni-Battista Gornia in zijn dagboek, ‘krijgt hij gelatine, zoals bekend is, en
door destillatie krijgt hij olie of spiritus, die erg zwavelig en doordringend is.’ Als
arts gebruikte Sylvius vluchtig zout om zuur of zure scherpte af te zwakken, om slijm
te verwijderen en om het ontstaan van galstenen te voorkomen. Hij paste het ook
inwendig toe, bij de bestrijding van ontstekingen: door het alkalisch karakter zou het
sal volatile het zuur afzwakken dat bij ontsteking gevormd werd.40
Dat was precies waar de chemische leer van Sylvius om draaide: het evenwicht
van de zure en basische grondstoffen van de lichaamssappen. Ziekte werd veroorzaakt
door een verstoring van dat evenwicht, door de productie van bijtende zure of
alkalische stoffen. Meestal was de scherpte van sappen van zure aard, bijvoorbeeld
bij kinkhoest, apoplexie, epilepsie en de meeste koortsen. Die dienden bestreden met
alkalische middelen. Maar bij pest was er een overmaat aan alkali en dan dienden
zure middelen te worden toegepast.41
Bij de spijsvertering kwamen de chemische aspecten van zijn leer, met name de
‘fermentatie’ (losmaking) en de ‘effervescentie’ (binding), misschien wel het
pregnantst aan de orde. Om te kunnen dienen voor voeding van het bloed moest het
voedsel eerst ontbonden worden en gescheiden van onzuivere delen. Die bindingen
waren zoutbindingen of oliebindingen. De eerste werden door water, de tweede door
vuur ontbonden, de eerste langzaam en door het water in de maag, de tweede heftig
en door het vuur (pancreassap en gal, zuur en zout) in de darmen. In de maag werd
door fermentatie ‘tamelijk zuiver’ voedingssap (chylus) gemaakt, in de darmen
werden zuiver en onzuiver definitief gescheiden en werd tijdens de effervescentie
de nieuwe zuivere voedingsstof samengesteld.42
Maar was het pancreassap wel zuur? Dat nu wilde een van zijn briljantere studenten,
de later zo beroemde Reinier de Graaf, die zich in 1663 te Leiden inschreef, wel
uitzoeken. Vijf hondenlevens kostte het voordat De Graaf via een buisje in de pancreas
bij een hond het pancreassap kon aftappen in een onder de buik vastgebonden flesje.
Daarna kon er geproefd worden, waarbij bleek dat het soms wel zuur smaakte, maar
meestal geen duidelijke smaak had of hooguit een wat wrange.
Vijf jaar later onderzocht Sylvius' collega Van Horne, in de aanwezigheid van de
jonge Swammerdam, de pancreas van een steur, en dat sap smaakte ook niet zuur.
Ook bleek dat samenvoeging van pancreassap met gal in vitro
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niet tot effervescentie leidde. Aan geen van beide soorten proeven werd echter de
conclusie verbonden dat de theorie van Sylvius niet zou kloppen. De proef die een
andere collega, Schuyl, rond deze tijd deed, was zelfs nadrukkelijk bedoeld om de
theorie te redden. Schuyl bond bij een hond een stuk darm af, inclusief de pancreasen galkanalen. Geraas en geknetter, schuim en stank waren zijn deel en daarmee
dacht hij het bewijs van Sylvius' theorie geleverd te hebben. Hij deed de proef evenwel
niet exclusief die kanalen. Hij zou dan hetzelfde resultaat gekregen hebben.43
Schuyl deed zijn proef ter verdediging van Sylvius tegen een aanval van een zekere
Le Vasseur (alias Drélincourt, de latere Leidse professor). Aan de hand van een
menigte citaten toonde Schuyl vervolgens aan dat de theorieën van Sylvius geheel
in overeenstemming waren met de antieke geneeskunde. Was niet ook Vesalius uit
geweest op de restauratie van de geneeskunde in haar klassieke volkomenheid? Kon
niet eenvoudig aangetoond worden dat Sylvius' veronderstelling aangaande het
fundamentele belang van zuur en alkali al bij Hippocrates en zijn volgelingen bekend
was? Vandaar ook dat Schuyl het boekje waarin hij Sylvius verdedigde Pro veteri
medicina (1670) noemde.44

Rechten
Op 18 juni 1587 schreef Jan de Groot aan Lipsius, die dat jaar rector was, dat hij
graag zag dat zijn broer, Cornelis, die in 1583 ‘valetudinis causa’ ontslag genomen
had als professor in de rechten - hij had een oogziekte -, weer benoemd zou worden.
Er waren echter twee problemen. Cornelis had een zwakke stem, maar een kleinere
collegezaal zou dat verhelpen. En er was een methodisch probleem. De vraag was
of er college gegeven moest worden overeenkomstig de wens of overeenkomstig het
belang van de studenten. Want als Cornelis op grond van de ‘doctores’ college zou
moeten geven of ‘op de wijze van Jupiter’, en dat was blijkbaar wat de studenten
wilden, dan hoefde het voor hem niet. Hij zou het liefst ‘ex principiis et ipso jure’
doceren. Hier, in deze brief van Jan de Groot, lag als in een notendop de
wetenschappelijke discussie van het einde van de zestiende eeuw over de juridische
methodiek vervat.45
Met de methode ‘ex doctores’ kan niet anders bedoeld zijn dan de zogenaamde
‘Italiaanse manier’, de mos Italicus. Deze oorspronkelijk van Orléans, dus uit Frankrijk
stammende, vernieuwing van de methode der glossatoren bereikte haar hoogtepunt
in veertiende-eeuwse Italiaanse juristen als Bartolus en Baldus. De beoefenaars ervan
noemt men wel ‘postglossatoren’, ook wel ‘commentatoren’ of, naar hun beroemdste
vertegenwoordiger, ‘bartolisten’. Ze bouwden voort op het werk van Accursius. De
Glossa ordinaria werden eenvoudig als uitgangspunt genomen, ze waren de wetsteen
in een wetenschappelijke discussie die zich onderscheidde door een grotere klemtoon
op praktijk en methode. Een vrijere tekstinterpretatie, een streven naar systematisering
en een grotere toepassing van de dialectiek waren er de kenmerken van.
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De oriëntatie op de rechtspraktijk resulteerde in een intensieve behandeling van
bepaalde problemen, waarbij de autoriteiten, Accursius als eerste, met elkaar
vergeleken werden. De bedoeling daarvan was de teksten te ‘harmoniseren’,
tegenspraak weg te nemen en een ‘communis opinio’ vast te stellen. De dialectische
methode werd hierbij een onmisbaar hulpmiddel. Een commentaar ontleedde de tekst
zorgvuldig in divisio (indeling van de tekst), summa (samenvatting van de inhoud),
casus (uiteenzetting van het probleem), expositio litterae (grammaticale behandeling),
notabilia (de gezaghebbende gezichtspunten), oppositiones of contraria (bezwaren
tegen de aangevoerde interpretaties) en quaestiones (zakelijk samenhangende
problemen).
Deze methode kreeg later veel kritiek te verduren. Het Romeinse recht zelf leek
weggedrukt te worden achter een netwerk van wijdlopige citaten ter adstructie,
spitsvondige dialectische redeneringen ter harmonisering, eindeloos vertakte casuïstiek
ter actualisering. Toegedekt, verduisterd, uit zijn historisch verband gerukt, zo ervoer
de humanistische kritiek van het eind van de vijftiende, het begin van de zestiende
eeuw het Romeinse recht.46
Die kritiek werd geformuleerd door humanistische rechtsgeleerden die doceerden
aan de universiteit van Bourges: Alciato, Cujas, Duarenus, Donellus, Hotman. Vandaar
kreeg deze manier haar naam: de mos Gallicus. In de specifiek humanistische
overtuiging dat de (post)glossatoren de rechtsgeleerdheid in barbaarse duisternis
gehuld hadden, was hun streven erop gericht het Romeins recht in zijn oude schittering
te herstellen. De geschiedenis was hierbij zijn hulpmiddel.
Het onderzoek naar betere handschriften, de bestudering van Griekse bronnen en
literatuur, een andere manier van commentaar en een andere methode van onderwijs
waren er het gevolg van. Kenmerken waren de filologischhistorische observatio in
essayistische trant, de conjecturen, variae lectiones, zoals het humanisme ze ook in
andere disciplines had voortgebracht, het volledige commentaar ook, zij het in
eleganter Latijn, en zonder omhaal van citaten, gericht op de tekst zelf. Maar
belangrijker nog was de andere zin voor systematiek die het humanisme aan den dag
legde.
De postglossatoren hadden altijd vastgehouden aan de volgorde van leges en
constitutiones zoals die in codex of digesten waren opgenomen. Daar waren twee
bezwaren aan verbonden. Ten eerste was die volgorde een kwestie van historische
groei, ten tweede waren die boeken systematisch of thematisch niet te scheiden, want
wie testamentaire beschikkingen bestudeerde, moest bij beide boeken te rade gaan.
De oplossing van de postglossatoren, het onderbreken van de volgorde van wetten
en uitspraken op vrij willekeurig gekozen plaatsen, de zogenaamde sedes materiae,
om daaraan een systematische uiteenzetting op te hangen, was wel een verbetering,
maar een die een heel goed geheugen voor de betreffende plek vereiste, of een goed
repertorium.47
In de zestiende eeuw zette zich een ontwikkeling in gang die van de ordo legum
overging op een systematischer, encyclopedischer indeling. Uit-
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gangspunt hierbij was het enige systematische deel van het corpus iuris, de instituten
van Justinianus. Dit ‘institutionele’ systeem maakte onderscheid tussen personen,
zaken en rechtshandelingen. Daarbij waren een aantal noties van belang. Hoewel ius
oorspronkelijk alleen de wet betekende (het geheel van rechtsregels) kenden de
instituten van Justinianus daarnaast ook die van subjectief recht en daarmee van het
onderscheid tussen ius in rem en ius in personam, tussen een bevoegdheid en een
verbintenis. Het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht was hiermee in nuce
gegeven. Dergelijke onderscheiden, zoals ook die tussen recht en rechtsmiddelen,
zouden door de humanisten verder uitgewerkt worden.
Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze systematisering op basis
van de instituten was Donellus. Zijn befaamde Commentarii, de neerslag van zijn
colleges, de samenvatting van alles wat hij daarvoor geschreven had, en een unieke,
volledige exegese van het hele corpus iuris, probeerde een evenwicht te vinden tussen
exegese en systeem. Dat was intellectueel geen succes, omdat het geheel van zijn
annotaties en materiële analyses zich niet in zijn systeem liet wringen. En ook voor
de rechtspraktijk was er met zijn commentaar weinig aan te vangen. Daarvoor was
Donellus toch te veel de filoloog, die als hij een kwitantie moest schrijven voor zijn
salaris, zelfs nadat hem verzekerd was dat de vorm daarvan vrij was, de hulp inriep
van een collega.48
Niettemin markeert het werk van Donellus een belangrijke stap in de ontwikkeling
van het juridisch denken. Het burgerlijk recht bestond in zijn ogen allereerst uit de
kennis van wat ieder rechtens toekwam, en pas in de tweede plaats uit de procedurele
middelen om dat recht te krijgen. Belangrijker was dat voor hem het recht bestond
uit wat ons toebehoorde, ‘quod nobis debeatur’, en dit liet zich onderverdelen in
‘quod proprie nostrum est’ (wat in strikte zin van ons is) en ‘quod nobis debeatur’
(wat ons verschuldigd is). Daarmee veranderde hij een systeem dat in eerste instantie
gebaseerd was op zaken waaraan juridische consequenties verboden waren, in een
systeem dat gebaseerd was op rechten.49
Een parallelle ontwikkeling was die van de casuïstiek naar de beginselen: met
behulp van heldere begrippen dienden bijzondere gevallen op algemene redeneringen,
individuele besluiten op generieke principes teruggevoerd te worden. Een aanzet
hiertoe was eveneens door Justinianus gegeven. Die had commentaren verboden,
maar wel toegestaan dat de plaats en betekenis van de titels met korte beschouwingen
verhelderd werden. De methodische samenvatting van die beschouwingen noemde
Justinianus paratitla. Daarnaast stond hij de zogenaamde katapoda-interpretatie toe,
het ‘op de voet’, zo letterlijk mogelijk, maar kort en duidelijk parafraseren van de
afzonderlijke leges.50
Dit nu was wat in de brief van Jan de Groot aan de orde werd gesteld. De studenten
wensten hetzij de oude methode van de postglossatoren, hetzij de systematische van
Donellus. Om de veel praktischer gerichtheid van Cornelis de Groot te begrijpen
moet nog een derde stroming genoemd worden, die van de
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Usus modernus pandectarum, een gebruik van het Romeins recht dat veel directer
aansloot op de postglossatoren, dat niet zozeer uit Frankrijk als wel uit het Duitse
rijk stamde, en dat niet zozeer de historische zuiverheid en systematische helderheid
als wel de praktische toepasbaarheid nastreefde. Romeinsrechtelijke uitgangspunten
werden in verband gebracht met de economische en maatschappelijke verhoudingen,
een versmelting van inheems en Romeins recht werd nagestreefd. Dit is wat De Groot
bedoelde met ‘ex principiis et ipso jure’, een soort mengvorm dus, die de studenten
wellicht als vlees noch vis voorkwam. Vlees noch vis zou het lange tijd zijn aan de
faculteit, het zou het waarmerk van de Leidse juridische school worden.51
Die school laat zich opdelen in een meer filologisch-systematische klas (Donellus,
Tuning, Letting, Cunaeus, Vinnius) en een praktisch-didactische klas (Bronchorst,
Pynacker, Swanenburch, Lindershausen, Sylvius, Dedel, Maestertius, Schotanus),
maar ze bleven één Leidse school, die van een eclectische, humanistisch-praktische
rechtsgeleerdheid.
De grondlegger daarvan was Bronchorst. Bronchorst gaf niet alleen de contouren
van het hele didactische systeem van de faculteit, dat uitging van de instituten en de
regulae, maar met zijn nadruk op de praktijk gaf hij ook het raamwerk aan waarbinnen
de opeenvolgende professoren hun bijdrage aan de juridische discussie zouden
kadreren.
Zijn didactische klemtoon impliceerde een aantal dingen, zoals een initiatie via
de regulae. Deze bevatten, in de woorden van Bronchorst, ‘in een kort compendium
alle zaken die breedvoerig en uitgebreid in de oneindige oceaan van de
rechtsgeleerdheid behandeld worden en verschaffen een algemene indeling van het
gehele recht’. In dit opzicht waren ze niet alleen van belang voor de student, maar
ook voor advocaat en rechter, want wie de titels kende, bezat een uitgangspunt om
elk probleem deductief op te lossen. De regulae waren voor Bronchorst de eerste
beginselen van het recht, de ‘prima iuris principia’, equivalent aan de regels van de
dialectiek, de axioma's van de wiskunde en de aforismen van de medicijnen.52
Dat impliceerde ook een onderscheiden bestudering en gebruik van de instituten.
Korte paratitla en katapoda volstonden volgens Bronchorst voor de student,
bestudering van de commentatoren en praktische auteurs was aan de orde bij de
voorbereiding op of gebruik in de rechtspraktijk. Bronchorst leverde aan die praktijk
en aan de voorbereiding daarop zijn bijdrage door de publicatie van zijn
Enantiophanon centuriae, bundels met korte verklarende notities over controversiële
punten in het Romeinse recht, die in grote lijnen de volgorde van digesten volgden
en vooral bij disputaties hun nut bewezen. Maar zijn belangrijkste geschrift was zijn
editie van de titel De regulis van 1624, dat naast een commentaar ook meer dan
honderd voorbeelden uit de praktijk gaf.53
Van meer filologische inspiratie is het na Bronchorsts dood in 1618 door Vinnius
uitgegeven commentaar op de instituten van Tuning, In quattuor libros Institutionum
iuris civilis divi Justiniani commentarius. Het gaf de tekst per
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paragraaf weer en voegde daar een kort commentaar over een woord of passage aan
toe. Tuning maakte daarbij gebruik van zeer uiteenlopende klassieke auteurs (Plato,
Aristoteles, Cicero, Varro, Vergilius, Plinius, Seneca, Quintilianus), veel minder van
humanisten als Cujas en Hotman, en vrijwel niet van commentatoren. Ook opvallend
is dat hij naast aanhalingen uit het corpus iuris ook verwijzingen naar het ius
hodiernum opnam, niet alleen van het algemeen geldende recht, maar ook van het
in de Nederlanden vigerende. Soms gaf hij daarbij zelfs de Nederlandse formule of
citeerde hij, zoals bij de behandeling van het erfrecht, de politieke ordonnantie van
1580. Ook de Leidse keuren kwamen ter sprake.54
Met Tuning en vooral met Cunaeus zou de Leidse rechtsgeleerdheid een duidelijk
humanistisch accent krijgen. Cunaeus, de filoloog, theoloog, jurist, wiens geleerdheid
‘paene incomparabilis’ (welhaast onvergelijkbaar) geoordeeld werd, was toch vooral
uit maatschappelijke ambitie naar de rechten gedwaald. Hij zou niets publiceren,
maar zijn onderwijs kenmerkte zich door een grote aandacht voor literatuur. Na hem
zou de Leidse juridische school met de aanstelling van geleerden als Vinnius,
Maestertius en Schotanus, met Colonius en Beeckerts van Thienen, met Marchant,
Rusius en Crusius, wederom het eclectische mengsel vertonen van exegese en
systematiek, tekstkritiek en didactiek, geschiedenis en praktijk.
Vinnius was ongetwijfeld de belangrijkste geleerde in deze reeks. Hij was ook de
enige die met een aantal belangrijke geschriften de discussie zocht. Hij publiceerde
twee belangrijke commentaren op de instituten, zijn grote In quattuor libros
Institutionum imperialium commentarius academicus et forensis (1642) en het veel
handzamere Iustiniani Institutionum sive Elementorum libri quattuor (1646). Dit
laatste was bedoeld voor de beginnende jurist en was hoofdzakelijk humanistisch
van toon. Als moderne auteurs werden vooral Cujas, Hotman en Wesembeke
geciteerd. Annotatie beperkte zich tot wat wezenlijk was voor het begrip van de tekst
en was helder en kort. De praktijk van het recht bleef grotendeels achterwege.
Zijn grote commentaar van 1642, dat blijkens de titel niet alleen voor het
universitair onderwijs, maar ook voor de rechtspraktijk betekenis wilde hebben, is
een eclectisch meesterwerk. Hij citeert daarin natuurlijk de bekende klassieke auteurs,
maar verder naast humanisten als Cujas, Hotman, Wesembeke en Donellus ook
glossatoren en postglossatoren (Bartolus, Jason de Mayno) en praktiserende juristen
(Bachovius, Schneidewinus). Voor de Nederlandse praktijk viel hij terug op de
besluiten van de Grote Raad van Mechelen, zoals die in 1626 verzameld waren door
Paulus Christinaeus, en op de door Hugo de Groot in 1613 gepubliceerde Inleidinge
tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid.
Met deze oud-leerling van de universiteit is meteen de dominante factor in het
juridisch denken van de Republiek in de zeventiende eeuw genoemd. Zijn befaamde,
te Loevestein geschreven Inleidinge was een boek uit de praktijk en voor de praktijk.
Het recht was voor De Groot de wet en die wet kende een aan-
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tal vormen: ze was aangeboren (natuurlijk) of gegeven (positief), indien gegeven
goddelijk of menselijk, indien menselijk ‘volcker-wet’ of ‘burger-wet’, en indien
burgerwet geschreven of ongeschreven. Van beidevormen, geschreven (landsrecht
en plaatselijk recht) en ongeschreven (gewoonterecht), gaf De Groot een systematische
behandeling.
De besluiten van de Staten van Holland en West-Friesland, de ordonnanties en
plakkaten van de landsheren, de handvesten, statuten, keuren en costumen van een
menigte aan lagere overheden of instellingen vormden voor hem de baaierd van
landelijke en plaatselijke rechten, waaruit hij een algemeen landsrecht probeerde te
destilleren. Richtsnoer daarbij waren ‘de Roomsche wetten inzonderheid sulcx, als
die ten tijde des keizers Justiniaen vergadert zijn gheweest’. Als ‘voorbeelden van
wijsheid ende billickheid’ waren ze mettertijd ‘door gewoonte als wetten
aengenomen’.
De Groot gaf dus een mengsel van Romeins recht en ‘ons eygen recht voor soo
veel het selve den insteller was bekent door oude handvesten, vonnissen ende andere
bewijsen’. Beide rechten werden genuanceerd door de historische dimensie ervan
aan te geven en door ze te toetsen aan redelijkheid en billijkheid. Het inheemse recht
gold primair, het Romeinse subsidiair en alleen waar het gerecipieerd was, niet in
onbruik geraakt en ‘voor soo veel de zelve op onze tijden konnen werden gepast’.
De Inleidinge richtte zich tot ‘alle de ghene die haer met de rechtspleginge deser
landen willen bemoeyen’. Dat was ook de reden dat het in het Nederlands was
geschreven. ‘Onze Duitsche moedertaal heb ik ook hier,’ zo schreef hij aan zijn
kinderen, ‘gezogt te vereeren ende te toonen dat ook deeze wetenschap in dezelve
taale zeer wel kan verhandelt worden; waartoe ik my beholpen heb met veele nu wat
ongebruikelyke, dog goede oude Duitsche woorden, die in de oude handvesten en
keuren gevonden worden.’
De Groot wilde er ook ‘eene bekwaame ordre’ aan geven, er een leerboek van
maken. In zijn Latijnse briefwisseling sprak hij regelmatig van zijn ‘Institutiones
Juris Batavici’ en de orde daarin vergeleek hij met die in de instituten. Die instituten
vormden ook de ruggengraat van de Inleidinge. De indeling in vier boeken beginselen en rechtsbetrekkingen, bezit/eigendom (‘beheering’), verbintenissen
(‘inschuld’) en rechtspleging (een deel dat De Groot niet meer schreef en waarvoor
hij verwees naar Merula's procesrecht) - weerspiegelde die van de instituten. De
opeenvolging werd echter regelmatig doorbroken, met name waar De Groot zijn
talrijke inheemse rechtsexcursen invoegde.
Een opvallend kenmerk van de Inleidinge is de logische opbouw ervan. In de bij
het boek gevoegde tabellen of ‘tafels’ werd de dichotome manier gehanteerd die
Ramus zo veel bekendheid bezorgd had. Rechtsgeleerdheid werd opgedeeld in
rechtvaardigheid en wetten, wetten naar hun oorzaak (aangeboren of gegeven
enzovoort) of stof, stof naar ‘land-stand’ (‘tot beter gelegentheid uytgestelt’) en
bijzonder burgerrecht, dit weer naar ‘wat iders recht is tot eenige saken’ en ‘middelen
om 'trecht voor te staen ende te vervolgen’, dit weer in
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‘voorbereiding’ en ‘uitlegging’ en uitlegging in ‘beheering’ en ‘inschuld’.
De Groot hanteerde tevens natuurrechtelijke overwegingen. De wet zou ‘een werck
des redens’ zijn, ‘yet, dat eerlick is, schickende ten gemeenen beste’. Het aangeboren
deel ervan was ‘het oordeel des verstands, te kennen ghevende wat zaken uit haer
eighen aerd zijn eerlick ofte oneerlick, met verbintenisse van Gods wegen om 't zelve
te volgen’. Ook de persoonlijke rechtsbetrekkingen waren in de natuurwet verankerd,
evenzo de rechtmatigheid van eigendom en de redelijkheid van de verplichtingen.
Natuurrechtelijke overwegingen werden door De Groot ook in de praktijk ingevoerd.
Zijn Inleidinge is dan ook het eerste echt natuurrechtelijke werk in de Nederlandse
juridische literatuur.55
De Inleidinge is gemakkelijk het invloedrijkste boek uit de Nederlandse
rechtsgeschiedenis. Ver voor de verschijning ervan in 1631 kende het in afschriften
al een grote faam. In het jaar van verschijning moest het al meteen vier keer herdrukt
worden. In korte tijd kreeg het werk de autoriteit van een codificatie van geldend
recht. En via het werk van Vinnius, dat precies dezelfde indeling kende en dat de
door De Groot gemunte termen als ‘beheering’ en ‘inschuld’ zelfs in het Nederlands
citeerde, ging het boek ook het academische discours bepalen.56

Theologie
De interessantste ontwikkelingen deden zich echter voor binnen de theologie. Daar
kwamen alle debatten samen en vermenigvuldigden zich in het grote getal van mensen
dat het woord wenste en in de hartstocht waarmee het genomen werd. Zowel binnen
de dogmatiek als in de bijbelstudie, de twee pijlers van de theologie, waren reflectie
en reactie, geleerdheid en polemiek zo dicht op elkaar betrokken dat de argumenten
van de katheder de banvloeken van de kansel werden, en de vonken van de academie
de vlammen van de maatschappij.
De grote hervormers - Luther, Calvijn - hadden in hun nadruk op geloof en Schrift
een beperkt aantal gebruiken of misvattingen aan de kaak gesteld, maar het geheel
van de middeleeuwse theologie of de christelijke traditie hadden ze onaangeraakt
gelaten. De zuivering van de Kerk was hun oogmerk, niet een radicale breuk ermee.
Ze dachten anders over de rechtvaardiging en over de sacramenten, maar hun
opvattingen over God en de schepping, over de voorzienigheid en Christus weken
niet af van die van de oude Kerk, en met betrekking tot de predestinatie, de menselijke
natuur en de zonde bleven ze binnen de augustiniaanse traditie.57
Toen de scheuring eenmaal een feit was, voelde de tweede en derde generatie een
sterke behoefte aan een eigen leerstellig systeem, dat geleerd kon worden aan de
eigen universiteiten en gehanteerd kon worden in de polemiek met rooms-katholieke
auteurs. De eerste die aan die behoefte tegemoetkwam, was
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Melanchthon, de praeceptor Germaniae, de man die de humanistische
onderwijsvernieuwing voor de reformatie vertaalde, niet alleen de auteur van een
reeks van leerboeken over dialectiek en retorica, maar ook van de befaamde Loci
communes, het eerste protestantse dogmatische handboek.
Die loci communes van Melanchthon legden een opmerkelijk verband tussen
retorica en theologie. Voor de gereformeerd geworden humanist hadden retorica en
dialectica hun oude betovering verloren. Een andere opvatting van de genade had
ertoe geleid dat de rede niet automatisch tot begrip en de welsprekendheid niet tot
betere mensen hoefde te leiden. Melanchthon ‘redde’ in zekere zin de retorica door
zijn overtuiging dat loci communes alleen in de theologie te vinden waren, dat het
dus eigenlijk geen retorische maar theologische begrippen waren.
Melanchthon bracht ook samenhang in die gemeenplaatsen aan door ze op het
stramien van de heilsgeschiedenis te zetten. Het evangelie bleef het grondthema van
zijn boek, het Oude en Nieuwe Testament vielen samen in een centrale visie, de
geschiedenis en Gods handelen in de tijd kregen een logisch karakter. Dat was het
begin van een fascinerend debat binnen protestantse gelederen over de erfenis van
humanisme en aristotelisme, over de verhouding van rede en natuur, en over de
verhouding van deze twee en de genade.
De middeleeuwse theologie was ervan uitgegaan dat de genade de natuur
veronderstelde en dat God kenbaar was voor de menselijke rede. Hervormers als
Luther en Calvijn hadden juist de gecorrumpeerdheid van de natuur geleerd, en de
ontoereikendheid van de rede. Genade alleen, geloof alleen waren de hamerslagen
waarmee ze de middeleeuwse samenhang aan stukken sloegen. Via de deur die
Melanchthon voor de oude scholastiek openzette, zouden natuur en rede de
protestantse dogmatiek weer binnensluipen.
De bestudering van de bijbel speelde in dit debat een centrale rol. De bijbel was
de norm voor geloofsleer en ethiek. Hoewel het inmiddels de vraag was wie die norm
hanteerde - de Kerk of de individuele gelovige - bleef de bestudering van de bijbel
in hoofdzaak een afgeleide van de dogmatiek. De vooronderstelling daarbij was dat
de bijbel voor alle tijden en plaatsen en voor alle mensen dezelfde boodschap bevatte.
De bijbel had in de theologie dezelfde functie als het corpus iuris in de
rechtsgeleerdheid. En door het werk van de humanisten kwamen dezelfde vragen
die de rechtsgeleerdheid te beantwoorden had, de theologie binnen. Ze waren alleen
een beetje brandender.
Vanaf het moment dat Valla, op grond van een vergelijking van de Vulgaattekst
van het Nieuwe Testament met Griekse handschriften, concludeerde dat de Latijnse
vertaling voor verbetering vatbaar was, werd de vraag gesteld of men de bijbel als
een profane tekst kon behandelen en in hoeverre tekstkritische aantekeningen
dogmatische gevolgen impliceerden. De uitgave van het Nieuwe Testament in het
Grieks door Erasmus in 1516 was niet minder dan een revolutie, die de verhouding
van het Nieuwe en het Oude Testament en de rol van de taal bij de interpretatie van
de bijbel centraal stelde.
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Relativering van de bijbelboodschap was daarbij niet aan de orde. Erasmus werd
veeleer gemotiveerd door de wens kerk en samenleving in de geest van een
praktisch-ethisch christendom te vernieuwen. In dit opzicht was Hugo de Groot, die
met zijn annotationescommentaren (tussen 1640 en 1650) de bijbel terugplaatste in
de wereld waaruit hij afkomstig was, een erfgenaam van de grote humanist. Ook De
Groot probeerde met zijn historisering van de bijbel de verdeeldheid van de kerken
ongedaan te maken en de grondslag te leveren van een ‘consensus omnium gentium’,
de pendant dus van zijn juridische werkzaamheid.58
De eerste grote dogmaticus die Leiden kende, was Danaeus. Zijn invloed daar was
vele malen groter dan de duur van zijn verblijf (1581-1582). Bij zijn komst nam hij
een boek mee - zijn Methodus tractandae sacrae scripturae (1579), een traktaat over
de bijbelverklaring -, bij zijn vertrek liet hij een methode achter. Die methode was
de dialectische, die Danaeus teruggebracht had tot de analyse van drie niveaus, het
retorische, het dialectische en het theologische. Op het retorische niveau werd het
verband van een passage met de context aangegeven. Danaeus maakte daarbij gebruik
van veertien nogal willekeurig uit de antieke retorica bijeengelezen figuren, waarmee
hij duidelijk maakte hoe de bijbel een betoog opbouwde. Het dialectische niveau
concentreerde zich louter op de argumenten van de tekst. En nadat de tekst zijn plek
gekregen had en de argumenten erin blootgelegd waren, lag het terrein braak om zijn
theologische uitleg te ontvangen, om prijs te geven wat de Schrift zei over het heil
van de mensen. En opdat interpreet noch toehoorder dwaalde, gaf Danaeus ook hier
in tien stappen aan hoe het - van dogma tot en met de strekking ervan voor kerk en
geestelijk leven - gevonden kon worden.
Theologie was voor Danaeus een praktische wetenschap, zowel verbonden aan de
eredienst als bedoeld ter ordening van alle kennis van God. Het was synthetische
wetenschap, die van God uitging en uit Zijn werken Zijn hele systeem afleidde.
Kennis van God verkreeg men dan ook niet uit de natuur - de natuurlijke godskennis
van alle volken diende alleen tot hun inexcusabiliteitmaar alleen uit de Schrift. Die
stelling zou aan de theologische faculteit een opmerkelijke nuancering krijgen.59
In zijn De vera theologia bijvoorbeeld maakte Junius onderscheid tussen een
archetypische theologie en een ectypische, tussen de goddelijke waarheid op zich en
een waarheid die de mens door de natuur en de openbaring leerde kennen. De eerste
kunnen we slechts aanbidden, niet begrijpen. En bij de tweede fourneerde alleen de
openbaring echte waarheid. Rede en natuur werden bij Junius consequent verworpen
als middelen tot volmaaktheid. Alles bleef bij Junius afhankelijk van de genade.
Niettemin beschouwde hij de verhouding van mens en God niet alleen theologisch
(in het licht van zonde en genade), maar ook filosofisch (in het licht van eindigheid
en oneindigheid). En dat had toekomst.60
Niet bij de Trelcatii overigens, en ook niet bij Gomarus, die wel de ‘natuurlijke’
middelen schetste, zowel aangeboren als verworven, zowel door God van
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nature aan de mens geschonken als via de orde van de natuur aan hem voorgehouden,
maar ze toch hoofdzakelijk bleef zien in de functie die de vroege hervormers eraan
gaven: de gelovige werd erdoor aangespoord tot de vreze Gods, de ongelovige beroofd
van een mogelijk beroep op onwetendheid. Het filosofische argument was bij Gomarus
dan ook nauwelijks van belang. Hij kende een verschil tussen goed en slecht gebruik
van de filosofie - het scholastische was hoofdzakelijk slecht - maar meer dan een
tochtig voorportaal was de filosofie niet.61
Pas met Arminius kwam de omslag. Arminius leidde uit het onderscheid dat Junius
maakte tussen archetypische en ectypische theologie af dat alleen de laatste soort
theologie geleerd kon worden en dat die theologie daarmee praktisch was, gericht,
zoals hij in een private disputatie liet verdedigen, ‘niet op God zelf, maar op de plicht
en de handeling die de mens jegens God moet vervullen’.62 Die concentratie
impliceerde voor Arminius een herwaardering van de menselijke rede en van de
natuur, een herwaardering ook van het belang van de filosofie. En die filosofie
omvatte niet alleen die van middeleeuwse scholastici, maar ook contemporaine
jezuïeten als Suárez en Molina. Het verschafte zijn denken een nadrukkelijk
rationalistische signatuur, verleende het ook een nuance en diepgang die de Leidse
dogmatiek korte tijd internationale allure gaf.
Tegen de achtergrond van een diepdoordachte scholastische opvatting van het
wezen en de handelingen van God, nam Arminius een standpunt in ergens tussen de
almacht van God en de orde van de schepping. Het probleem waarop Arminius een
antwoord formuleerde en dat hem uiteindelijk zo in moeilijkheden zou brengen, was
de predestinatie. In een briefwisseling met Junius was dit probleem uitgebreid aan
de orde gekomen. Voor Junius was de predestinatie wat ze voor Danaeus was: een
causaal verband, het fundament van een wetenschap. Met ijzeren consequentie werden
uit de voorbeschikking de handelingen van God met de mensen gededuceerd en werd
orde gegeven aan de heilsgeschiedenis.
Maar dat fundament was ondergraven op het moment dat het gelegd was. Want
die consequentie was in zichzelf strijdig. Een alwetende God was niet denkbaar. Als
God immers alles kent, is er geen toeval; als God geen toeval kent, is Hij niet
alwetend. En een almachtige God was niet goed. Want als de mensen het kwaad
doen is Hij niet almachtig; als Hij almachtig is, is Hij ook de schepper van het kwaad.
Dit probleem was inmiddels, in een verschroeiend debat tussen jezuïeten en
dominicanen - voorafschaduwing van het Nederlandse debat zou niet het goede
woord zijn; eerder de aanrommelende donder ervan -, uitvoerig besproken. Maar
toen Arminius zijn oplossing - het bestaan van zoiets als ‘middenkennis’ - aan de
‘scholastici’ toeschreef, wist hij heel goed dat het een jezuïtisch product was, uit de
school van Fonseca, uit de pen van Molina.
‘Scientia media’ was, in de omschrijving van Arminius, ‘dat waardoor Hij weet
“dat als dit zich voordoet, dat zal gebeuren”’. Voorwaardelijke kennis
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dus, kennis van iets wat zich ook buiten Zijn wil kan voltrekken. In zijn poging de
protestantse dogmatiek de rationaliteit van haar katholieke tegenhanger te geven,
ging Arminius uit van een verbond tussen God en Zijn rationele schepselen. Hij
maakte daarbij onderscheid tussen het despotisch beheer van een God, ‘zonder de
minste goede bedoeling voor het nut of het heil van zijn schepsel’, en het ‘koninklijk
of vaderlijk’ beheer, het gevolg van ‘de overdaad van Zijn goedheid en
zelfgenoegzaamheid’. Het was een elegante oplossing. Daarmee was Zijn goedheid
gered en Zijn almacht maar een beetje beperkt. Maar zelfs dat beetje weigerde
Gomarus te accepteren.
Het vreemde is dat de dogmatiek van de Leidse faculteit na de Dordtse synode
niet de ommezwaai maakte die ervan verwacht werd. De opvattingen van Polyander
over natuur en rede als middelen ter verkrijging van kennis van God weken niet of
nauwelijks af van die van Arminius. De Synopsis van de faculteit was in alle opzichten
een gematigd werk. De stelling van Thysius daarin over God getuigde van dezelfde
relatieve waardering voor de ‘natuurlijke’ middelen om kennis te verkrijgen. Walaeus,
de echte dogmaticus van het viertal, maakte weliswaar onderscheid tussen wat hij
in zijn leerboek Enchiridion beweerde of in zijn disputaties liet verdedigen, wat hij
de beginnelingen voorhield en de initiati liet proeven, maar in dat laatste geval was
hij zelfs bereid te drinken uit de bron die Arminius gelaafd had, de Disputationes
metaphysicae van Suárez, en die hem verdacht dicht in de buurt van opvattingen als
de remonstrant Episcopius brachten.63
Na het quattuorviraat van de Synopsis liep de Leidse dogmatiek uiteen in wat wel
genoemd is de ‘theologia traditiva’ aan de ene kant, een diep in de traditie van het
zestiende-eeuwse calvinisme gewortelde stroming, die Jacobus Trigland, vader en
zoon Spanheim en Hoornbeek omvatte, en de ‘novatores’, Coccejus en zijn
volgelingen. Beide stromingen waren goed ‘Dordts’, en toch was er een wereld van
verschil.
Van de theologia traditiva rest weinig dan polemiek. Trigland was de enige van
de vier die zijn hartstocht historische dimensie wist te geven, in een polemisch
geschiedwerk - zijn Kerckelijcke geschiedenissen uit 1650, een antwoord op De
kerckelicke historie uit 1646 van Uytenbogaert - dat tot in de negentiende eeuw de
emoties deed oplaaien. In dit lijvige boek - 1161 bladzijden folio - dat de strijdvraag
van de vrije wil door de gehele geschiedenis van de Reformatie en van de
ontwikkeling van de Nederlandse Kerk aan de orde stelt en met de Dordtse synode
eindigt, werd ‘volkomen eerlijk, maar ook volkomen partijdig’, zoals Ter Haar het
omschrijft, en met een hardvochtigheid die bij wijle doet huiveren, een rekening
opgemaakt.64
De ‘novatores’, de verbondstheologen, redeneerden op grond van totaal andere
vooronderstellingen en tegen een totaal andere achtergrond, namelijk die van de
opkomst van het cartesianisme. Tussen de theologie van Coccejus en de filosofie
van Descartes bestond nauwelijks verband; ook Coccejus was vooral eclecticus. ‘Ik
meen dat wij eclectisch met de filosofie moeten omgaan,’ schreef hij aan een collega.
‘Studenten mogen niet onwetend zijn van hetgeen
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Plato, Aristoteles, Ramus en Cartesius geleerd hebben, maar moeten wel beseffen
dat zij leerlingen zijn van een sobere, bescheiden waarheid; zij mogen de filosofie
als slavin en leerling niet boven Gods Woord stellen.’ Maar Coccejus maakte wel,
evenals zijn collega Heidanus, streng onderscheid tussen de competenties van filosofie
en theologie. De natuur was het domein van de filosofen; Gods heilseconomie - de
geschiedenis van de genade - was het domein van de theologie.65
Van die twee was Heidanus de dogmaticus. Pas na zijn dood werd zijn belangrijkste
bijdrage op dit gebied, het Corpus theologiae christianae (1686), gepubliceerd, een
pandjeshuis van belezenheid, een catalogus van menselijk onvermogen. Het lijkt
daarmee een beetje op het boek waarmee Francis Bacon de verschillende ‘idolen’
van de mensheid analyseerde, de spookbeelden van de menselijke psyche, een poging
om in de religieuze polemiek een psychologische en historische verklaring te vinden
voor de misvattingen van de tegenstander.
In het bijna hegeliaanse ondermaanse van Heidanus gaat dwaling altoos met
waarheid gepaard. Wanneer de Zoon des menschen goed zaad zaait in de akker van
de wereld, zaait de duivel daar meteen zijn onkruid tussen. In Kaïn en Abel wordt
de voortdurende strijd tussen de kinderen des vleses voor de leugen en de kinderen
Gods voor de waarheid voorgesteld. Atheïsme en afgoderij zijn hiervan de
materialisatie: door te weinig te geloven wordt men atheïst, door te veel te geloven
afgodendienaar. De mens, die tussen God en de natuur in staat, is een middenwezen,
dat een middenweg moet bewandelen voor zijn heil.66
Al lijkt dit bijna verlicht en een voorafschaduwing van een latere eeuw, de strenge
dogmaticus die Heidanus was liet de voornaamste dogmata van de gereformeerde
Kerk met grote consequentie uit het verbond met God voortvloeien. Al accepteerde
hij de filosofie van Descartes als een prachtig midden tussen extremen die de Oudheid
had voortgebracht en als een dienstbare ancilla van de theologie, al kreeg de
natuurlijke theologie ook bij hem in godsbewijs en zondeverklaring een grote rol
toebedeeld, de artikelen van het geloof waren voor hem niet een zaak van filosofie
maar van geloof alleen.67
De Opera omnia van zijn collega Coccejus, tien dikke folianten, bevatten
commentaren op elk bijbelboek, een duizelingwekkende rijkdom aan disputaties,
een monografie over het verbond, een commentaar op de Heidelbergse catechismus,
oraties, adviezen aan gemeenten, polemieken tegen socinianen en jezuïeten, traktaten
over de mohammedaanse godsdienst en de zending onder de joden, een Hebreeuwse
grammatica en een Hebreeuws lexicon op het Oude Testament, en allemaal in een
breedsprakig Latijn, maar na de uitgave van 1673-1675 gewoon tweemaal herdrukt.
Ze bevatten vooral zijn grote summae, de Summa doctrinae de Foedere et
Testamento Dei van 1648 en de Summa Theologiae ex Scriptis repetita van 1662,
de een opgebouwd volgens het verloop van de verschillende verbonden van God met
de mensen, de ander geordend volgens zesendertig loci, onder-
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verdeeld in zevenennegentig hoofdstukken. Beide een complete systematische
theologie in een omvang en een samenhang zoals Nederland nog niet eerder gezien
had.
Coccejus was de grote theoloog van de verbondsleer. Vele collega's voor hem
hadden zich gebogen over het verbond dat God na de zondeval met de mensen sloot.
Generaties godvruchtigen hadden zich de hersens gepijnigd over dat toespraakje van
God tot de slang, nadat Eva geklaagd had dat dat beest haar bedrogen had. ‘En Ik
zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen
haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen’
(Genesis 3:15).
In de polemiek rond de kinderdoop - de doop als teken van het verbond Gods was die aandacht bij Zwingli en Calvijn tot een echte theorie uitgegroeid, die door
Junius verder was ontwikkeld. Na de val van Adam deed God de belofte dat de
Messias zou komen, die de mensheid met God zou verzoenen. In Abraham werd dit
verbond herhaald en met Mozes kreeg het de gedaante van een testament, waarbij
Christus de erflater was, Israël de eerste erfgenaam en de Kerk de tweede. Het Oude
Testament, zo was de theorie van Junius in navolging van Augustinus, was de
voorzegging van het Nieuwe. De belofte die door Christus in het Nieuwe Testament
werd vervuld, zat, in symbolische handelingen en typen - besnijdenis en Pascha
waren voorafschaduwingen van doop en Avondmaal -, in het oude verborgen.68
Ook Gomarus leverde, in zijn Leidse inaugurele rede, een bijdrage aan deze theorie.
Hij maakte onderscheid tussen een natuurlijk (het Oude) en een bovennatuurlijk (het
Nieuwe) Testament. Bovennatuurlijk was het tweede omdat het louter genade was
en ons verstand te boven ging.69 Bij Arminius daarentegen nam het verbond het
karakter aan van een wederzijdse verplichting, en legde daarmee een verband tussen
de thema's van goddelijke soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid. In alle
gevallen dirigeerde de dogmatische positie de lectuur en exegese van de bijbel.70
Het was Coccejus die er de grote synthese aan gaf. Hij laveerde daarbij als een
groot zeiler tussen orde en beweging, systematiek en geschiedenis, dogmatiek en
exegese, genade en natuur, geloof en rede, voorbeschikking en vrijheid. Er kon alleen
bij slechte lezers en kwaadwillige collega's twijfel bestaan over zijn orthodoxie. Bij
elk van de termen van zijn antinomieëntafel legde hij de klemtoon op het eerste lid.
Maar steeds kon hij het tweede recht doen binnen de grootse synthese van zijn
verbondstheologie.
Ook bij Coccejus ging Gods eeuwig raadsbesluit vooraf aan de verdragen die Hij
met de mensheid aanging. Maar Coccejus nam zijn uitgangspunt bij de
heilsgeschiedenis om van daaruit het raadsbesluit, het consilium Dei, ter sprake te
brengen. Evenals Arminius doorbrak hij daarmee de starre decretenleer van de
gereformeerde orthodoxie, die vanaf Beza de predestinatieleer als uitgangspunt van
de theologie nam. Bij Coccejus was Gods raadsbesluit in wezen ook ontoegankelijk
voor de menselijke rede. Alleen de illustratie of ontvouwing ervan in de geschiedenis
konden we begrijpen.
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Coccejus maakte onderscheid tussen een werkverbond en een genadeverbond. Het
eerste dateerde van voor de val en concentreerde zich op de wet en de gehoorzaamheid
(de werken), het tweede was van erna en concentreerde zich op de genade. Volgens
Coccejus was de Heilige Schrift een harmonisch systeem en kenden Oude en Nieuwe
Testament slechts één thema, waarbij alles in het Oude voorafschaduwing van het
Nieuwe was. Melchisedek, de priesterkoning van Salem, was een ‘type’ van Christus,
zoals Abel (in zijn vernedering), Henoch (in zijn verhoging), Noach (als redder, met
de duif als type van de Heilige Geest) en Abraham dat waren. De mozaïsche
ceremoniën waren een schaduw van toekomende dingen, met de voorhof als de kerk,
het offeraltaar als het offer van Christus, het wasvat als de reiniging door de Heilige
Geest.
Coccejus tekende ook de geleidelijke ontwikkeling van het Rijk Gods, de staat
van de Kerk in het Nieuwe Testament, in zeven stadia (naar de vele zevens in de
bijbel, de zeven brieven, de zeven zegels en zeven bazuinen van de Apocalyps),
waarbij de zeven gemeenten van Klein-Azië als typen van de hele kerk fungeerden:
Efeze als de Kerk in de eerste eeuw, van de hemelvaart tot aan de dood van de
apostelen, Smyrna de Kerk der martelaren in de keizertijd, Pergamum de staatskerk,
Thyatira de pauselijke Kerk, Sardes de Kerk der Reformatie, Philadelphia de zuivere
gereformeerde Kerk en Laodicea de Kerk in de spoedig te verwachten eindtijd.
Deze ontwikkeling, door Karl Barth ‘theologische Historik’ genoemd, waarbij de
heilsgeschiedenis omgezet werd in een ‘stufenmässigen “Erziehung des
menschengeschlechts”’, lijkt te verklaren waarom zovelen van Coccejus' volgelingen
het ontwikkelingsdenken van de Verlichting omarmden en waarom de
verbondstheologie vrijwel parallel ging lopen met de opvoedingsgedachte van de
remonstranten.71
De hartstocht en het niveau van dit debat maken begrijpelijk waarom er binnen
de theologische faculteit slechts ruimte was voor één soort bijbelexegese, het
theologisch commentaar, dat zich in dienst stelde van het dogmatisch leersysteem.
Het bezag de bijbel vooral in zijn actuele betekenis en als een arsenaal van
bewijsplaatsen. De uitleg had vooral een normatief doel: de exegeet zei niet ‘in het
oude Israël was de Kerk in beginsel onafhankelijk van de Koning’, maar ‘deze
geschiedenis bewijst dat de kerkorde van Dordt de juiste is’.72
Ook het tweede genre, dat van het annotationescommentaar, van de filologische
aantekeningen bij de bijbeltekst, werd te Leiden op hoog niveau beoefend, zij het
niet binnen de theologische faculteit, maar in die van de letteren. Deze vorm van
commentaar was hoofdzakelijk vergelijkend van aard en hanteerde als belangrijkste
bronnen de oude Hebreeuwse en joodse literatuur, de oude vertalingen en de exegese
van de kerkvaders. Zo'n commentaar kon wel degelijk dogmatische implicaties
hebben. Dogmatisch gevoelige plaatsen werden dan ook nogal eens overgeslagen of
de annotatie erop werd meteen dogmatisch geneutraliseerd.

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

369
Het belangrijkste resultaat was eerder het tegenovergestelde. Ook al was het niet de
opzet ervan, het annotationescommentaar maakte van de bijbel een historisch
document, bezag het juist niet in zijn actuele betekenis, maar in zijn relatieve. Wellicht
daarom ook was het dat vrijwel geen theoloog zich eraan bezondigde. Alleen
onafhankelijke geesten als Drusius en De Dieu voor het Oude, en Episcopius en
Coccejus voor het Nieuwe Testament deden belangrijk werk op het terrein van de
gewijde filologie. Verder waren het vooral letterkundigen, zoals Erpenius, Scaliger,
Heinsius, of geleerden van buiten de universiteit, zoals De Groot, die de bijbel met
behulp van de filologie wilden verhelderen.73
De meeste aandacht ging daarbij uit naar het Nieuwe Testament. Erpenius
bijvoorbeeld wilde met zijn ‘Tabernaculum D.N. Jesu Christi’ een kritische uitgave
van het Nieuwe Testament geven: de Griekse tekst met alle varianten, een kritiek op
de Vulgaat en de tekstvarianten die aan oosterse vertalingen ontleend konden worden.
De Dordtse synode weigerde echter medewerking aan dit mammoetproject,
waarschijnlijk omdat ze voorrang gaf aan het eigen project van de Statenvertaling.74
In 1627 publiceerde Louis de Dieu, op dat moment nog predikant te Leiden, sinds
1637 regent van het Waalse College, een Syrische vertaling van de Openbaring van
Johannes, op basis van een manuscript uit de collectie van Scaliger, dat hem door
Heinsius ter hand gesteld was. De uitgave werd in later jaren gevolgd door een aantal
Animadversiones, in 1631 over de vier evangelies, in 1634 over de Handelingen der
Apostelen en in 1646 over de brief van Paulus aan de Romeinen. Hij vergeleek daarin
vooral een groot aantal vertalingen met elkaar en met de Griekse en Latijnse versies,
om op grond daarvan te bepalen wat waarschijnlijk de oorspronkelijke tekst was en
wat correspondeerde met de stijl en bedoeling van de auteur. En met ‘auteur’ bedoelde
De Dieu dan de Heilige Geest.75
Scaliger daarentegen, wiens aantekeningen op de bijbel hem door menig vriend
en leerling afgebeden werden, weigerde zijn werk op dit terrein te publiceren, om
dat hij bang was voor kritiek van theologische zijde. Terwijl de communis opinio
uitging van een vrijwel foutloze tekst - Rivet sprak zelfs van ‘vlekkeloos bewaard
gebleven’ - moest zijn overtuiging dat het Nieuwe Testament wel ‘meer dan 50
toevoegingen en mutaties’ kende, wel op verzet stuiten. ‘C'est chose estrange, je
n'ose la dire,’ moest Scaliger toegeven. ‘Si c'estoit un auteur profane,’ voegde hij
eraan toe, ‘j'en parlerois autrement.’
Zijn in manuscript gebleven aantekeningen op het Nieuwe Testament bevatten
niettemin dezelfde brille en durf die zijn profane filologie kenmerkte. Misschien het
gedurfdst, zelfs in het geheim van zijn studeerkamer, was zijn radicale twijfel aan
de authenticiteit van een aantal boeken van het Nieuwe Testament, alhoewel hij de
canoniciteit ervan niet aanvocht; ze waren dan misschien ‘non divinae’, maar bevatten
niets wat de protestanten niet zou stichten.76
De grootste gepubliceerde manifestatie van Leidse gewijde filologie is onge-
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twijfeld de Exercitationes Sacrae van Heinsius uit 1639. Vooral na de synode van
Dordrecht, waar hijzelf als secretaris was opgetreden, zette Heinsius zich meer tot
de studie van het Nieuwe Testament. Naast zijn Aristarchus sacer, de editie van een
‘berijmde’ navertelling van het vierde evangelie, waarin Heinsius de onheilspellende
hypothese van de ‘lingua hellenistica’ te water liet, die hem slaande ruzie met
Salmasius zou bezorgen, gaf hij anoniem, maar wel met een enorme internationale
uitstraling, drie keer het Nieuwe Testament uit in duodecimo, in 1624, 1633 en 1641.
De meeste edities, niet alleen in de zeventiende en achttiende eeuw, maar tot in de
negentiende eeuw toe, gebruikten een van deze Elzevier-uitgaven als uitgangspunt.
Naar Heinsius' eigen woorden werd de uitgave van 1633 wel ‘textus nunc ab
omnibus receptus’ genoemd. Zijn filologische vingeroefeningen getuigen van een
grote terughoudendheid. Voor lichtvaardige veranderingen van de tekst moest gewaakt
worden, opdat Gods woord niet veranderde in dat van de uitgever. Het signaleren en
beoordelen van varianten op basis van het vergelijken van handschriften was
toegestaan, maar verder dan de marge mochten varianten niet komen. En ze deden
niet af aan wat men moest geloven, noch leerden ze wat men niet moest geloven.77
Wat Heinsius met zijn Exercitationes voor ogen stond zette hij uiteen in zijn
voorwoord: het verhelderen van moeilijke passages, het beproeven van de exegese
van de kerkvaders, het aandragen van parallellen (uit de heidense, joodse en
vroegchristelijke literatuur en uit het Oude Testament) en het verschaffen van
taalkundige informatie, het tegengaan van allegorische interpretatie, het zoeken van
de letterlijke of historische betekenis en ten slotte het vermijden van controverses.
Wat Heinsius boven alles wilde vermijden, was terechtkomen in het dogmatisch
krakeel waarvan hij net de boekhouder was geweest.78

De Leidse wetenschap
In het geleerde debat van de zestiende en zeventiende eeuw zocht de Leidse
universiteit met grote vasthoudendheid het midden en de moraal, het midden van de
meningen, de moraal van de wijsheid. Heinsius geeft het beste voorbeeld van beide
in zijn rede over het nut van het lezen van tragedies, De utilitate quae e lectione
tragoediarum percipitur. Hij noemde daarin, Pindarus citerend, de tragedie een spel
waarin bedrog een hogere vorm van eerlijkheid was en waarin de bedrogene wijzer
was dan wie zich niet liet bedriegen. ‘Wat is een mens?’ was de centrale vraag. ‘Stel
de vraag en Pindarus antwoordt: de droom van een schim.’ En Heinsius somde ze
op, de antwoorden van Socrates (een schaduwbeeld), van Herodotus (een ramp op
zich), van Philemon (de aanleiding van rampen), Homerus (een licht vallend blad),
‘het inbegrip van zwakheid, een prooi van de tijd, het beeld van de veranderlijkheid,
het midden tussen afgunst en ellende, en verder niets, behalve wat slijm en gal’.79
Dit bijeenlezen van meningen en het verzamelen van gemeenplaatsen met
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de rangschikking ervan als betoog werd te Leiden met verve beoefend. ‘Alles is van
mij en niets is van mij,’ schreef Lipsius in zijn Politica. ‘De stenen en de binten nam
ik van anderen, maar de constructie en de vorm van het gebouw zijn helemaal van
mij.’ Gemeenplaatsen waren het en de lezer diende zijn lectuur op dezelfde manier
te verwerken. ‘Vide, et imitare’ (zie en volg na). Het web van de spin was heus niet
beter omdat hij het uit zijn eigen ingewand trok, en het onze niet slechter omdat we
het van elders peurden, gelijk de bijen. ‘De dichter is als een bij,’ citeerde Vossius
in zijn De imitatione Seneca, ‘die uit vele bloemen puurt en toch een eigen honing
oplevert.’80
Dat die bezigheid meer was dan een gezelschapsspel voor geleerde heren, bewijst
Heinsius in zijn verhandeling over Horatius. Horatius was, filosofisch gesproken,
dakloos geweest. Hij was epicurist noch peripateticus, pythagoreeër noch stoïcijn,
hij was eclecticus, hij behoorde, schreef Heinsius, tot hen die de waarheid liefhebben,
die zich bedienen van hun vrije oordeel, over alle boeken, van alle schrijvers. Deze
vorm van onafhankelijkheid, vaak beleden onder het aanhalen van de spreuk ‘Amicus
Plato, amicus Aristoteles, sed magis amica veritas’, probeerde een geleerdheid zonder
leerstelligheid, een onderwijs zonder schoolfilosofieën te realiseren.
Volgens die geleerdheid was de wereld een verzameling van natuurlijke dingen,
en de wetenschap een verzameling van bestaande meningen. Die dingen volgden
hun eigen wezen, zoals de geleerde dat deed, in vrijheid. Die vrijheid, hoe beperkt
ook, was het inbegrip van de geleerdheid. Baudius kon maar niet begrijpen waarom
het in de woonsteden der vrijheid, zoals hij Holland aanduidde, niet toegestaan was
te menen en te zeggen wat men wilde. ‘Slavernij heb ik altijd verafschuwd,’ schreef
Kyperus.81
‘Het kan niet ontkend worden,’ schreef Heereboord, ‘dat ik, zoals ik zelf over
grotere vrijheid beschik omdat ik geboren ben onder vrije Hollandse luchten, mijn
studenten de vrijheid gunde om naar eigen vernuft en mening te disputeren.’ Het
verschil van mening was voor Heereboord en voor veel van zijn collega's de zeef en
wetsteen van de waarheid. Zoals ijzer ijzer scherp maakte, zo werd de waarheid
geboren uit meningsverschil. In de filosofie, zo wist Heereboord, waren sekten uit
den boze, ‘behalve wellicht de “eclectische” filosofie’.82
De gedachte dat er een natuurlijke manier van redeneren zou bestaan, sloot hierop
aan. In het verlengde van de aristotelische canon werd de logica een natuurlijk
vermogen van de mens, werd er onderscheid gemaakt tussen een natuurlijke en een
arbitraire methode, werd een natuurlijke ethica onderwezen en een natuurlijke politica.
De geschiedenis had een natuurlijk verloop, de medicijnen maakten gebruik van een
natuurlijk evenwicht, zoals de juristen van natuurrechtelijke overwegingen. De hardste
noot was de natuurlijke godskennis, maar ook die werd met verve te Leiden gekraakt,
hoewel het met het nodige kabaal gepaard ging.
Deze natuur werd niet door ijzeren wetten gekenmerkt, maar hooguit door
regelmatigheid, door plausibiliteit. En hoe verdorven de mens ook was, hoe
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geneigd tot alle kwaad, in het beetje vrijheid dat hem in dit onvolkomen heelal gelaten
was, zat een glimp van hoop, zat een mogelijkheid niet alleen om kennis te verwerven,
maar ook om die aan te wenden tot zijn heil.
God had alle dingen geschapen, schreef Lipsius, en Hij gebruikte de dingen zonder
ze aan te tasten. ‘Hij wilde dat bomen en vruchten groeien? Zij groeien zonder enige
dwang, van nature. Dat mensen overleggen en kiezen? Zij overleggen zonder enige
dwang en kiezen uit vrije wil. Toch heeft Hij datgene wat zijvan plan waren te kiezen,
sinds alle eeuwigheid gezien. Hij heeft het gezien, niet afgedwongen, geweten, niet
voorspeld, voorspeld, niet voorgeschreven. Waarom weifelen hier onze nieuwsgierige
wijsneuzen?’83
Daar wisten zijn tegenstanders wel een antwoord op. ‘Dit moet ik houden voor
openbare contraria,’ schreef Coornhert. De mens was vrij of hij was onvrij, maar
beide kwam hem stuitend voor. Volgens Coornhert was de mens vrij, volgens Calvijn
was de mens onvrij. En Lipsius eiste de vrijheid op om beide posities te verenigen.
Hoe vaak dat ook tot mislukken gedoemd was, het eclecticisme was een
weloverwogen poging uitersten te verenigen. Symphonia, harmonia, consensio,
consensus, concordia, conciliatio - dat zijn de begrippen waarmee de eclectische
filosofie zich graag sierde.
Niet alleen bij Lipsius, ook bij Vossius laat dat zich goed constateren. ‘Als
jongeman zwoer ik bij de woorden van Aristoteles,’ schreef die in 1631, ‘maar nu
ik ouder ben geworden begin ik eclecticus te worden.’ Eclectische filosofie was
volgens Vossius niet alleen de beste, het was ook de moeilijkste. Niet de begeerte
naar lust, rijkdom en eer dreef de eclecticus, maar de liefde voor de waarheid en de
deugd. Niet het scheiden van de geesten, maar het bijeenbrengen van de partijen
motiveerde hem, ‘conciliatio’, zelfs van Plato en Aristoteles.84
Dit samenstel van overtuigingen, dit geheel van wetenschap en wijsheid begon in
de loop van de zeventiende eeuw scheuren te vertonen. Artificiële constructies gingen
de natuurlijke geleerdheid schragen, al wat nieuw was werd met grote
nadrukkelijkheid van een oud patina voorzien, geleerdheid en wijsheid, filosofie en
wetenschap werden meer en meer uit elkaar gehaald. En de cartesiaanse opvatting
van filosofie zou aan de eclectiek een einde maken. Descartes' opvatting van evidentie
liet geen ruimte voor andere meningen; andere meningen zouden alleen maar afleiden
van het individuele inzicht. En als die meningen opgeschreven waren, dienden ze
hooguit ‘voor het laatste gebruik’, zoals Descartes schreef, voor pleepapier dus. De
vrijheid van het filosoferen zoals Descartes die zag, was de vrijheid van de filosoof
om in te stemmen met zijn eigen inzichten.85
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21 De eerste cartesiaanse oorlog, 1647-1659
Op 20 mei 1647 behandelden curatoren een brief ‘van eenen genaemt des Cartes’.
Ze wisten blijkbaar niet wie dat was, maar daar zou verandering in komen. Descartes
had vernomen dat er in het Staten College onder leiding van Revius stellingen over
zijn filosofie verdedigd waren. Hij werd daarin van godslastering beschuldigd en
voelde zich ‘ten hoochsten geïniurieert’. Curatoren ontboden daarop de regent om
opheldering te geven. Revius ging daartoe uitgebreid in op wat Descartes zoal leerde
en ‘hoe sijn opinie ende name eerst in de Academie is ingebracht ende gespelt
geweest’. Hij had zich verplicht gevoeld, zo zei hij, ‘de waerheyt voor te staan’.1
De aanraking van de Leidse universiteit met de filosofie van Descartes dateerde
inderdaad van voor 1647. Golius was bevriend met Descartes, en Heereboord liet
zelfs, sinds hij rond 1644 ‘bekeerd’ was tot de filosofie van de Fransman, cartesiaanse
stellingen verdedigen over de methodische twijfel en over de relatie tussen rede en
geloof. Bovendien liet hij dat doen in het Staten College, waarvan hij sinds 1642
onderregent was. Dat was ook de reden van de commotie; het cartesianisme was niet
zozeer een filosofisch, als wel een theologisch probleem.2

Eerste schermutselingen
Het was ook een theoloog, Trigland, die de vlam bij de pan bracht. Op 18 september
1646 verdedigde een student van Golius, een zekere Paulus Biman, de stelling dat
twijfel het onbetwijfelbare begin van filosofie was. Trigland, die daarbij aanwezig
was, was ontstoken in een oudtestamentische woede. Gevaarlijk zou dat alles zijn,
want nieuw en tegen Aristoteles, maar vooral tegen
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Jacobus Revius, regent en anti-cartesiaan.

de theologie. Weldra zou aan alles getwijfeld worden, zelfs aan God.3
Vervolgens begon Revius een reeks disputaties tegen Descartes. Ook het contact
tussen Revius en Descartes was al van ouder datum. Toen Revius predikant te
Deventer was, moet hij geprobeerd hebben Descartes te bekeren. Het was bij die
gelegenheid dat Descartes zijn befaamde opmerking maakte dat hij zijn religie van
zijn min had en dat hij daarbij wenste te blijven.4
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Revius richtte zijn pijlen vooral op de cartesiaanse twijfel. Die twijfel was niet alleen
een verkeerd middel - men zou nu eenmaal niet ‘het kwade doen opdat het goede
daaruit kome’ (Romeinen 3:8) - maar twijfelen was de gelovige zelfs verboden. Meer
nog, het was de uitverkorene onmogelijk. Wie uitverkoren was, wist dat ook; daar
zorgde de Heilige Geest voor. Twijfel was een teken dat men niet uitverkoren was
en vrijwillige twijfel was een zonde tegen de Heilige Geest.5
Curatoren wisten voorlopig genoeg en besloten dat in disputen en colleges de
naam noch de filosofie van Descartes aan de orde mocht komen. Men had zich te
houden ‘binnen de palen van de Aristotelische Philosophie in dese Academie
gerecipieert’. Descartes was over dat besluit allerminst tevreden - of hij een misdadiger
was, vroeg hij de heren - en niemand van de kemphanen was bereid zich eraan te
houden.6
Stuart bijvoorbeeld niet. Op 23 december 1647 liet hij de stelling verdedigen dat
er bepaalde nieuwere filosofen gevonden werden, ‘die de zintuigen elke
betrouwbaarheid afstrijden en verzekeren dat filosofen God kunnen ontkennen en
over Zijn bestaan kunnen twijfelen’. En daar, in een zaal zo vol dat de studenten op
de banken stonden, vroeg de cartesiaan Johannes de Raei wie dan wel die bepaalde
filosofen waren. Stuart antwoordde dat het hem niet om mensen, maar om ideeën
ging en dat curatoren het noemen van namen verboden hadden. Hadden, zo wilde
De Raei vervolgens weten, die curatoren ook niet het bespreken van die ideeën
verboden? Daarop had Stuart de jonge blaag toegebruld: ‘Zwijg, ik wil je niet horen.’
De rest van het dispuut verdronk in tumult.7
Nauwelijks een maand later, op 7 februari 1648, liet Stuart opnieuw
anti-cartesiaanse stellingen verdedigen. Sympathisanten van Descartes - genoemd
werd onder anderen Pieter de la Court - hadden daarbij ‘gestampt’ en op die
gebruikelijke manier, met behulp van voeten of banken, van hun afkeuring biljk
gegeven. De familie van de defendens was daarop De la Court in de haren gevlogen,
de cartesianen hadden teruggemept en de disputatie was in ‘groot getier’ geëindigd.
Nu werden curatoren wat nadrukkelijker. Ze herhaalden hun resolutie van 20 mei
1647 en schrapten het net ingevoerde vak metafysica van het lesrooster. De
schotschriften die Stuart, Heereboord en Revius inmiddels de wereld in gestuurd
hadden, moesten uit de handel genomen worden. Een paar dagen later, op een klacht
van de theologische faculteit, werd nog bepaald dat de filosofen zich dienden te
onthouden van alle onderwerpen die raakten aan de theologie. Protesten daartegen
kwamen voornamelijk van Stuart en Revius. Descartes mocht maar doorschrijven,
en zij mochten die atheïst en katholiek, die zelfs door katholieken weerlegd was, niet
te woord staan.8
De aristotelisch-calvinistische camarilla bleef de oekazes van curatoren zoveel
mogelijk naast zich neerleggen, maar gemakkelijk werd hun leven er niet van. Revius
had te kampen met veel cartesiaanse bursalen en vooral met Heereboord, zijn
inpandige oppositie. En ook voor Stuart was het anti-cartesiaan-
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se bestaan geen pretje. Hij werd op college uitgefloten, op straat nageschreeuwd en
door zijn collega's ‘qualick bejegent’.

Bestuurlijke reacties
Het curatorium van de universiteit bestond in deze periode uit een drietal bijzonder
invloedrijke heren, Schaep, Van den Bouchorst en Van Beveren. Gerard Schaep,
heer van Kortenhoef (1598-1666), vele malen burgemeester van Amsterdam, was
een puissant rijke man, die een aantal lucratieve betrekkingen - hij was onder andere
hoofdingeland van de Beemster - combineerde met invloedrijke besognes voor de
Staten. Hij was van 1641 tot aan zijn dood curator. Hij was dat ook, sinds 1635, van
de Amsterdamse illustere school. Twee jaar later kreeg hij Amelis van den Bouchorst
naast zich, Wimmenum, zoals hij naar zijn landgoed steeds in de notulen van curatoren
genoemd wordt. Van den Bouchorst was tot zijn dood in 1669 in functie. Hij had
zitting namens de ridderschap en was als zodanig ook de eerste curator. Hij was zo
mogelijk nog rijker dan Schaep. Wicquefort noteerde dat hij per jaar meer dan
veertigduizend gulden van zijn ambten trok. Hij was een windvaan, die even
gemakkelijk van partij als van pruik wisselde, nu eens was hij prinsgezind, dan weer
Loevesteins. Hij was even machtig als gehaat, even invloedrijk als gewantrouwd.
En ten slotte was er Cornelis van Beveren (1591-1663), heer van Strevelshoek en
van 1644 tot 1662 curator. Van Beveren was voorspelbaarder dan Van den Bouchorst.
Hij was afkomstig uit de Dordtse vroedschap, was prinsgezind en was een invloedrijk
regent, die zich echter het liefst op zijn Develstein bezighield met dichtkunst en
geschiedenis.9
Het was een indrukwekkend gezelschap en het had de niet geringe taak de
universiteit door de cartesiaanse troebelen te loodsen. Door die troebelen merkte de
universiteit van het politiek conflict tussen Willem II en Holland, dat de Republiek
in 1650 op de rand van de burgeroorlog bracht, zo goed als niets. Bij de dood van
de prins, die het eerste stadhouderloze tijdperk inluidde, kreeg de senaat te horen dat
ze het voorstel van drie personen voor het rectoraat voortaan aan de Staten moesten
sturen. En Boxhorn, die een lijkrede op de prins gehouden had, mocht die wel laten
drukken, als hij bepaalde passages ‘yetwes’ anders formuleerde. Maar dat was alles.10
De universiteit beleefde intussen haar eigen burgeroorlog. Het slagveld ervan was,
zoals gebruikelijk, het Staten College. De onenigheid tussen Revius en Heereboord
leidde er tot verwaarlozing van de lessen en teruggang van de discipline. In 1651
werden regent en subregent vermaand en enkele studenten ‘geexamineerd’. Het
bestuur beloofde beterschap, of liever ‘onderlinge vrede, vruntschap ende alle goede
correspondentie’, de studenten werden tot ‘meerder naersticheyt’ aangespoord. Het
jaar erop bleek dat niet geholpen te hebben en werd de vermaning herhaald en het
toezicht van de universiteit verscherpt.11

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

377

Adrianus Heereboord, denker en drinker.

In 1653 wilde Heereboord zijn subregentschap inruilen voor dat van secretaris
van de senaat. Dat werd door curatoren aangegrepen om hem van het subregentschap
te ontheffen en de Leidse predikant Ubbenius op die plek te benoemen. Dat had twee
voordelen. Het Staten College stond nu onder leiding van twee orthodoxe theologen,
maar tegelijk kwamen de filosofische disputaties te vervallen. Twee jaar later, op 22
maart 1655, droegen de Staten van Holland de gecommitteerde Raden op na te gaan
‘of niet het Collegium Theologie tot Leyden [...] beeter gereguleert, of ook wel tot
meerder stigtinge van Gods wer-
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Johannes de Raei, de enige Leidse cartesiaan.
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ke, en sonder ondienst van den staat, in het geheel of ten deele afgeschaft soude
dienen te worden’. Zeven jaar later, in 1662, werd een besluit genomen; het getal
der bursalen werd met de helft teruggebracht.12
Maar het verwijderen van de filosofie uit het college was gemakkelijker dan het
verwijderen van het cartesianisme uit de filosofie. Men krijgt ook niet de indruk dat
curatoren daarop uit waren. In 1649 vroeg de zoon van Adam Stuart, David,
vergunning ‘om te zijnen huize collegia privata in Metaphysica te mogen houden en
gedrukte theses te laten disputeren’. Dat vonden curatoren niet zo'n goed idee. Toen
Stuart junior er toch mee begon, werd Stuart senior om opheldering gevraagd. Deze
zei dat hij het zijn zoon had afgeraden, maar dat die ‘sonder sijn consent’ gewoon
doorgegaan was. De zoon kreeg een pedel op zijn dak om hem het lesgeven te
verbieden.13
En in 1651 gaven curatoren nota bene aan Johannes de Raei toestemming ‘de
verborgentheden der nature, beschreven van Aristoteles in een bouck, genaemt
Problemata, door publycke lessen te ontdecken’. Hij moest zich ‘binnen de palen
van de Aristotelische philosophie’ houden, dat wel. Maar ofwel curatoren hadden
niet vernomen wat er in 1647 voorgevallen was, ofwel hun gedachten over wat er
binnen die palen bleef, waren bepaald ruimhartig. Hoe het zij, De Raei ‘illustreerde’
de aristotelische filosofie - het zijn de woorden van Golius - waarbij hij het
onderscheid met de scholastiek aangaf. Op grond daarvan beval Golius hem aan voor
een professoraat.14
Curatoren hadden Golius om advies gevraagd. Stuart senior was te broos (hij
stierfin 1654) en Heereboord te getroebleerd om nog college te geven. Curatoren
benoemden nu, in hun traditionele evenwichtspolitiek, iemand van de oude en iemand
van de nieuwe richting. Voor de oude richting haalden ze Bornius uit Breda, waar
hij professor aan het Collegium Auriacum was. Voor de nieuwe volgden ze de
suggestie van Golius.
Johannes de Raei (1622-1702) leek het goede van zowel Aristoteles als Descartes
te willen behouden, maar hij was een echte cartesiaan. Hij noemde zijn boek Clavis
philosophiae naturalis, een ‘inleiding tot de aristotelisch-cartesiaanse
natuurbeschouwing’, maar curatoren vroegen wel - boden hem zelfs geld - om de
naam van Descartes uit de titel te schrappen. De Raei gold, volgens Lucä, als Hollands
belangrijkste filosoof, ‘war aber auch sowohl in Worten als Sitten ein echter
Holländer, und kümmerte ihm nicht viel um die Höflichkeit’. Eerst lag hij overhoop
met Stuart, daarna met Bornius.15
Henricus Bornius (1617-1675) was evenals De Raei een opvliegend heerschap,
maar daar hield de gelijkenis op. Hij had te Leiden gestudeerd, waar hij nog bij
Heereboord gepromoveerd was. Intussen was hij, in de woorden van Heidanus, ‘een
verloochende Cartesiaan’ geworden, ‘die nu al syn venijn tegen die philosophie
uytbraeckt, die hij tevoren soo hooch heeft gepresen en die niet anders aengaet als
oft hij vol furiën was’. Gemakkelijk heeft Bornius het niet gehad in het allengs
cartesiaanser Leiden. Zijn colleges moeten hoofdzakelijk bestaan hebben uit ‘explosien
off uytkloppingen ofte uytstampingen’. In 1655 vaardigden curatoren een speciaal
verbod uit tegen het ver-
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storen van zijn lessen. In 1659 werd hij belast met ‘de directie van de studien’ van
prins Willem III, wat inhield dat hij meer niet dan wel in Leiden was.16

De teloorgang van het evenwicht
Ook in hun benoemingen aan de andere faculteiten lijken curatoren het evenwicht
op het oog gehad te hebben, terwijl ze juist een permanente verstoring ervan
bewerkstelligden. In de theologie wisten ze binnen vijfjaar de Leidse faculteit te
vernieuwen op een manier die weinig overliet van de oude orthodoxie. In 1648 werd
L'Empereur opgevolgd door Heidanus, in 1650 Spanheim door Coccejus en in 1653
Trigland door Hoornbeek. Van de drie nieuwe professoren kan alleen van Hoornbeek
gezegd worden dat hij in het voetspoor van zijn voorgangers trad.
Abraham Heidanus (1597-1678) aas afkomstig uit Frankenthal in de Paltz en was
een Pfarrerskind, dat kon preken als de beste. ‘De hemel konde hij in sulken
heerlykheid vertoonen,’ zegt Hollebeek van hem, ‘dathyzyn Toehoorders scheen
daer in op te trekken: en de Hel in haer schrikkelykheit, soo dat een Godloose sig
daer over moest ontsetten.’ Wie naar Heidanus kwam luisteren, hield het oog niet
droog.
Heidanus was in één ding orthodox, namelijk in zijn strijd tegen de remonstranten.
Hij verweet de remonstranten datzij ‘om den mensche te bewaren in 't sijne dat hem
gegeven is, Godt de Heere in het sijne gaen besnoeyen en hem afnemen dat hem van
nature als Godt toekomt’. Heidanus hoefde niet alles van God te begrijpen. Er was
openbaring en er was rede. Nooit waren die twee strijdig, maar soms ging de
openbaring de rede te boven. Dan restte er niets anders dan te geloven.
Dat was nu juist de reden waarom Heidanus zo goed uit de voeten kon met
Descartes. Die had het gebied van de filosofie zo scherp afgebakend dater geen
raakvlak met de theologie mogelijk was. En binnen de theologie was er genoeg te
strijden, zeker gezien het feit dat Satan het edelste werelddeel, Europa, als de akker
van zijn onkruid had gekozen, en het edelste land daarin, de Nederlanden - een land
‘waarin wat iemand behaagt mag, wat iemand mag durft, wat iemand durft kan, wat
iemand kan doet, wat iemand doet ongestraft zij’ -, een voorkeursbehandeling gaf.
Heidanus was een strijder, maar een met open vizier, en als het knokken niet voor
God hoefde, dan graag voor een vriend. Coccejus bijvoorbeeld.17
Johannes Coccejus (1603-1669) was ook een Duitser, uit Bremen. Voordat hij
naar Leiden kwam, was hij professor te Franeker, waar hij de lof oogstte van alle
grote taalgeleerden en theologen van Nederland. Waar Heidanus zijn publiek tot
tranen bewoog, daar schoot het gemoed van Coccejus zelf vol ‘wanneer hij bij de
verklaring der Schrift den rijkdom van Gods genade roemde’. Coccejus had een hekel
aan scholastieke termen en zocht de betekenis van de schriftwoorden ‘in den
samenhang der rede en in overeenstemming met el-
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Johannes Coccejus, de grote verbondstheoloog.

kaâr’. Dit uitgangspunt maakte dat hij steevast met het cartesianisme geassocieerd
werd.
Hijzelf en filosofen als De Raei dachten daar anders over. Coccejus vond dat het
begrip ‘twijfel’ een ongelukkige keuze was. Volgens hem bedoelde Descartes niets
anders dan dat men bij het denken moest uitgaan van iets wat onbetwijfelbaar zeker
was. Zoals hij in 1668 aan Tronchius schreef: ‘Aan hetwoord: twijfelen houden zich
echter diegenen vast, wien het niet om de waarheid te doen is, maar die meenen eerst
dan echt philosophen te zijn, wanneer zij alles tegenspreken, in één woord, dezulken
die twijfelen om te twijfelen.’18
Tegenspreken kon men, zo zou Coccejus ervaren, ook op grond van een stel
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stevige overtuigingen, zoals Hoornbeek erop na hield, die in 1653 op aandrang van
Heidanus was benoemd. Johannes Hoornbeek (1617-1666) was een geleerd man hij verstond niet minder dan dertien talen - maar hij was een polemicus in hart en
nieren, dol op ‘controversiae’, waaronder hij niet alleen de ketterse misvattingen
rekende, maar ook wat er in de eigen omgeving aan dwalingen en nieuwigheden
verkondigd werd. Want als Hoornbeek ergens van overtuigd was, dan was het wel
dat hij in een diep bedorven tijdsgewricht, een ‘saeculum corruptissimum’ leefde.
Tot die nieuwigheden rekende hij ook de bijbeluitleg van zijn collega Coccejus.19
Ook de medische faculteit werd op Vorstius na geheel vernieuwd. Toen Ewald
Schrevelius in 1647 overleed probeerden curatoren op voorstel van Amalia van Solms
de lijfarts van haar man, Verstraten, naar Leiden te krijgen. Toen in 1650 duidelijk
werd dat dat niet zou lukken, zaten ze danig in de problemen. Inmiddels was Van
Valkenburg overleden en Heurnius zou zich weldra bij hem voegen. Maar in 1650
werd als opvolger van Schrevelius Albert Kyper benoemd en het jaar erop volgde
Johan van der Linden Heurnius op, en Johan van Horne Van Valkenburg. Toen
curatoren er in 1658 ook nog in slaagden Sylvius naar Leiden te halen, was het
evenwicht weer compleet: twee vertegenwoordigers van de oude, aristotelische school
(Kyperus en Van der Linden) en twee van de nieuwe, fysiologische, met Descartes
geassocieerde richting (Hornius en Sylvius).
Albertus Kyperus (1600-1655) en Johan Antonides van der Linden (1609-1664)
waren echte eclectici en ze vertoonden, hoewel ze een gloeiende hekel aan elkaar
hadden, veel overeenkomsten. Beiden hadden ze een afkeer van Descartes, beiden
hielden ze zowel de antieke als de moderne geneesheren te vriend. Samen deden ze
ook het onderwijs aan het ziekbed, en ook in dat opzicht waren ze echte hippocratici,
die praktijk en profylaxe, medicijnen en matigheid identificeerden.20
Johannes Hornius (1621-1670) was een ander geval, een ontwikkeld man, die
Frans, Italiaans, Duits en Engels sprak en op de hoogte was van de laatste
ontwikkelingen op anatomisch terrein. Zijn onderwijs was even veelzijdig als de
man zelf en zijn handboekjes anatomie en heelkunde werden alom geprezen. Hij
werd ook wel ‘eerzuchtig van inborst en dorstende naar roem’ genoemd, en ook dat
is waar, evenals het feit dat hij het niet zo nauw nam met intellectueel eigendom.
Maar dat waren en deden er meer. Intussen houdt een lijst van beroemde leerlingen
- De Volder, Bontekoe, Deckers, Ruysch, Swammerdam, Stensen - en een reeks van
oorspronkelijke onderzoekingen - naar de lymfevaten en de voortplantingsorganen
- zijn naam levend.21
Twee jaar na de benoeming van Johannes Hornius - en een jaar na die van Bornius
- werd er nog een Hornius benoemd als opvolger van Boxhornius. Georgius Hornius
(1620-1670) was een man die sneller schreef dan God kon lezen. Zelf had hij maar
één oog, maar volgens Lucä zag hij daar meer mee dan anderen met twee. Toch lette
hij niet altijd op. Door een Haagse charlatan, die voorwendde goud te kunnen maken,
werd hij, naar verluidt, vijfduizend gul-
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den lichter gemaakt. Hij heeft nog wel geprobeerd door likeurstoken het bedrag terug
te verdienen, maar dat mocht niet baten. En of het door het verlies of de poging het
te herstellen kwam, de geest van Hornius raakte allengs meer omneveld. In het begin
leek dat alleen filosofisch enthousiasme. Bornius was immers bevriend met Stuart
en de geslagen vijand van De Raei. Maar toen hij spiernaakt op straat gesignaleerd
werd - of men ooit de paradijselijke mens gezien had, moet hij geroepen hebben, en
dat hij Adam was - wisten zijn collega's beter.
En wat de rechten betreft, na de dood van Dedel in 1646 bestond de faculteit nog
uit Vinnius, Maestertius en Schotanus en kreeg Daniël Colonius (1608-1672) de
vergunning om proeflessen te geven. In 1648 werd deze Colonius, de zoon van de
regent van het Waalse College, buitengewoon hoogleraar en in 1654, als opvolger
van Heinsius, secretaris van de senaat. In dat laatste ligt zijn belang, niet in die paar
disputaties en een redevoering op Piet Hein. Adrianus Beeckerts van Thienen
(1623-1669), de opvolger van Schotanus, was ook al geen groot publicist. Een
redevoering op Cornelis de Witt en de tocht naar Chatham staat op zijn naam, en een
gedicht tegen een ‘seecker fameus libel geintituleert Waerachtige getuygenisse van
Half Duyvel half Mensch gemaeckt door een die wel twee duyvelen door sijn liegen
kan opwegen’. In 1654 werd deze leerling van Vinnius, voor wie hij een aan devotie
grenzende bewondering had, professor.

Een gravamen
Op 3 juli 1656 kwam de classis van Den Haag met een zwarigheid, een ‘gravamen’.
Ze wilde zeker niet raken aan de vrijheid van het denken of van individuele denkers,
maar waarschuwde met grote klem dat ‘de principien, die van veele met hevigheyt
werden gedreven, niet en werden geappliceert op de Theologie tot praejudicie
derselve, ende krenckinge van de kracht der H. Schrifture’. De senaat verklaarde de
zorg voor ongegrond, maar nu de classis gesproken had, konden de Staten niet
achterblijven. Hun resolutie van 30 september 1656 was een zorgvuldig door Johan
de Witt voorbereid en door de theologische faculteit aangereikt stuk, dat de faculteit
op één lijn bracht en dat prachtig tussen Scylla en Charybdis door zeilde.
Alle wetenschappen en faculteiten, dus ook de theologie en de filosofie, hadden
‘haer eygene ende gesette palen ende limiten’. Daar moesten ze binnen blijven om
verwarring te vermijden. De openbaring en Gods woord waren iets anders dan de
natuur en de rede. De een was het terrein van de theologie en de ander van de filosofie.
Maar er was een stukje niemandsland, de natuurlijke theologie. Op dat terrein nu,
met al zijn voetangels en klemmen, kreeg de theologie voorrang.
Mocht de rede in strijd zijn met de Schrift, zo luidde de ‘Ordre’, dan mochten de
filosofen de bijbel niet uitleggen ‘naer hare principien’, maar moest de
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openbaring ‘als 't alderseeckerste, voor vast ende indubitabel gehouden’ worden.
‘Ende off wel het natuyrlick licht, ofte de menschlicke reden, hoe claer ofte evident
deselve oock souden mogen wesen, mochte schijnen yet anders te dicteren, dat men
niettemin meerder gelooff aen de Goddelycke authoriteyt alleen, als aen 't
menschelicke oordeel heeft te attribueren.’22
Dat leek een nederlaag van de filosofie, maar het was in feite een over winning.
De scheiding van filosofie en theologie betekende hoofdzakelijk een bescherming
van het denken tegen de dogmatiek, van de filosofie tegen de theologie, van het
cartesianisme tegen orthodoxe aanvallen.

Een beetje luidruchtige promotie
Het leek zo'n aardig beleid, verschillende scholen maar gescheiden bevoegdheden,
wat evenwicht en wat verbodsbepalingen. Maar het hielp niet. Dat bleek eens te meer
in 1659, bij een van de rumoerigste promoties die ooit aan de Leidse universiteit
gehouden zijn.
In november 1659 maakte een zekere Theodorus Callerus zich op om doctor te
worden in de theologie. Alle stappen waren doorlopen, zelfs de laatste, het geheime
examen van de theologische faculteit. De stellingen die hij wenste te verdedigen
bood hij aan onder de titel De Veritate Religionis Christianae. Ze waren op zijn
zachtst gezegd nogal cartesiaans. ‘Zeg liever dat hij De Veritate Philosophiae
Cartesianae zal disputeren!’ schreef Spanheim filius. Volgens Hoornbeek behelsden
ze ‘aenstotelicke philosophemata [...] daer by de gerecipieerde leer in dese ende
andere gereformeerde ende christelicke Academien opentlick werde gelastert, als
soude sy leggen de fundamenten van alle godloosheyt ende atheisterye’.
Dat was niet niks, en hij zei het tegen de Staten. Of hij daar zuiver mee handelde
is een tweede, maar geen van de partijen was zuiver op de graat. Toen Coccejus, de
rector, de stellingen in handen kreeg, realiseerde hij zich wel degelijk dat ze in strijd
waren met de ‘Ordre’ van de Staten van 1656. En Hoornbeek, zo wist Coccejus, had
ze niet eens gelezen, maar ze meteen doorgegeven aan Bornius. Hoornbeek ontried
de student door te gaan met de toebereidselen van de promotie. Callerus trok zich
daar niets van aan, liet de stellingen drukken en kreeg van de rector, die net deed of
hij dacht dat Hoornbeek akkoord ging, een datum: maandag 24 november.
De tweeëntwintigste november, zaterdagavond, had de rector Hoornbeek,
Cabeljauw en Bornius op de stoep. Wijdlopig protesteerden ze tegen de stellingen
van Callerus, eisten een senaatsvergadering op de zondag daarop en verweten de
rector dat hij de student een datum had gegeven. Coccejus zag toen wel in dat de
promotie niet door kon gaan en vroeg Heidanus om advies. Zondagochtend schreef
Heidanus dat Hoornbeek genoegen nam met andere stellingen. Dus liet Coccejus de
oude stellingen verwijderen en gaf Callerus opdracht nieuwe te maken.
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Diezelfde zondag nog leverde de jongeman ze bij Hoornbeek in. Die weigerde op
zondag te werken - vergaderen met de senaat was blijkbaar geen werk - en gaf Callerus
consigne later terug te komen om zijn oordeel te vernemen. Veel hoop kan deze niet
gehad hebben, want hij wenste te verdedigen dat dieren geen gevoel hadden. Ook
hield hij staande dat de overtuiging dat het heelal eindig was, dat alles om de aarde
draaide en op de aarde alles om de mens niet alleen kinderlijk was, maar tekortdeed
aan Gods almacht en de basis vormde voor goddeloosheid en atheïsme.
‘Soo yemant voor die geseyde expressien kan vinden eenige defensie,’ schreef
Hoornbeek aan de Staten, ‘sal soo haest ende veel lichter konnen excuseeren de
dingen van Vorstius.’ Wat Callerus wenste te verdedigen, was dus erger dan de ergste
remonstrantse dwalingen. Zo maakte men ‘door de Cartesiaensche methode van
twyfelen de Christelyke Religie soo los, dat op die wijze yemant eer sal geleert
werden daer aen te twyffelen, soo hy een christen is, dan te gelooven, soo hy mochte
een heyden sijn’. Callerus had dus reden genoeg om de reactie van Hoornbeek niet
op te halen. Dat deed hij dan ook niet. Evenzo vrolijk liet hij de stellingen drukken
en gaf deze op vrijdag 28 november aan de pedel van de rector. Zaterdag waren ze
aangeplakt om op 1 december verdedigd te worden.
En zo had de rector Hoornbeek en Bornius weer aan de bel. Weer wilden ze een
senaatsvergadering. Coccejus vond op zondag een bijeenkomst van assessoren wel
genoeg. Op die zondag kwam assessor Bornius wellangs, maar toen hij zag dat het
geen senaatsvergadering was, maakte hij rechtsomkeert. Hij wilde nog wel kwijt dat
de rector zijn vertrouwen beschaamd had, dat hij hem door zijn partijdigheid niet
langer als rector erkende en dat hij onmiddellijk naar de overheid zou stappen. Even
later kwamen ook de pensionaris en secretaris van de stad zeggen dat de promotie
niet door kon gaan. Nu moest de senaat wel bijeenkomen. De dertigste november
gebeurde dat, in een gedenkwaardige zitting.
Om vijf uur 's middags opende de rector de vergadering en gaf een uiteenzetting
van wat er was voorgevallen. Daarna zette Hoornbeek zijn grieven uiteen en hij stelde
voor dat de senaat publiek zijn afkeuring uitsprak over de stellingen. Dat ging allemaal
nog zoals ernstige mannen betaamt. Vervolgens stelde Bornius, geheel buiten de
orde en ongevraagd, heftig vast dat het zinloos was over deze zaak te debatteren, dat
alleen de ‘Ordre’ van de Staten uitgevoerd moest worden. Triomfantelijk stak hij de
rector een exemplaar daarvan toe en hij eiste dat de secretaris het stuk voorlas. Die
vroeg ietwat verbouwereerd of de rector dat ook vond. Bornius legde dat uit als een
weigering, rukte het stuk weer uit handen van de rector en riep: ‘Zal ik het dan lezen,
zal ik plaatsvervangend secretaris zijn?’
‘Wat is dit voor onbetamelijks?’ mompelde Coccejus daarop. ‘Ik, onbetamelijk?’
brulde Bornius. ‘Jij bent de plek waar je zit niet waard. Jij denkt dat je rector voor
het leven bent.’ Of hij dit allemaal moest notuleren, wilde de secretaris weten. Enfin,
het stuk werd alsnog voorgelezen, waarna de rector tot
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stemming over het voorstel van Hoornbeek wenste over te gaan. Weer kwam Bornius
tussenbeide. Er moest niet gestemd worden, de ‘Ordre’ moest worden uitgevoerd.
Dat hij anders naar de Staten zou stappen. Of curatoren niet genoeg waren, wilde
Vorstius weten. Ook vond hij dat de handelwijze van Hoornbeek het gezag van de
rector aantastte. En toen Thysius, die het met Bornius eens was, nogmaals het gedrag
van de secretaris ter discussie wilde stellen en Golius hem daarin tegensprak, kreeg
Golius van Bornius toegevoegd: ‘Ghy falievouwer.’ Daarna ontaardde de
senaatsvergadering in een Poolse landdag, waaraan de rector een eind maakte.
Na een memorie van Hoornbeek aan de Staten, een remonstrantie daarop van
Coccejus en Heidanus, een missive van curatoren en een resolutie van de Staten waarin bepaald werd dat de stellingen van Callerus ‘van diepe speculatien’ waren,
‘vervattende seeckere aenstootelicke consequentie’, waarover niet gedisputeerd
hoorde te worden en geëist werd dat de ‘Ordre’ van 1656 punctueel uitgevoerd werd
- keerde de rust weer.
Althans bijna, want op 12 december vroeg de Leidse kerkenraad zich af ‘offer niet
tot weeringe ende verhoedinge van meerder onrust ende ergernissen yets kerckelicks
bij haer soude dienen voorgenomen, ende te werck gestelt te werden’. Na ijverige
bestudering van de handelingen van de synodes van de voorgaande jaren werd besloten
voortaan bij de verlening van het testimonium aan een student ervan uit te gaan ‘dat
hy willich is, conform de resolutie van de Christ. Synodus, sich te wachten van de
philosophemata, die uyt de philosophie van des Cartes getrocken, by sommige
aenstoot geven, of eenige schadelicke principia, uyt eenige andere philosophie, in
de kercke te doceeren, voortesetten, ende met de h. Theologie te vermengen’. Een
berufsverbot dus voor cartesianen.
Heidanus, lid van de kerkenraad, mocht protesteren wat hij wilde, maar kreeg
alleen steun van collega Golius. Op 9 januari 1660 meldden de twee professoren de
zaak daarom maar aan de senaat. Het oordeel luidde dat de kerkenraad de waardigheid
van de senaat aanrandde, en men vaardigde Coccejus met Heidanus en Colonius af
naar Den Haag. Ze keerden onverrichter zake terug - de juiste mensen waren er niet,
de Staten hadden andere dingen aan het hoofd - en daarop kwam een uitputtende
uitwisseling van zendboden, schriftelijke verslagen en betogen op gang waarop de
calvinistische hardnekkigheid het alleenrecht lijkt te hebben. Intussen hanteerde de
kerkenraad inderdaad het nieuwe formulier, in handschrift, want gedrukte exemplaren
waren nog niet voorhanden. Pas op 30 april grepen de Staten in. Ze eisten dat de
kerkenraad de attestatie ‘op de ouden voet’ uitgaf.
De kerkenraad toonde zich ‘merckelijck beswaert’, maar de Staten hielden voet
bij stuk. Op 28 mei kon de rector de senaat de goede afloop meedelen. Intussen was
op 21 januari Callerus op stellingen tegen de remonstranten gepromoveerd. Er was
weinig weerwerk. Alleen Hoornbeek en Bornius sputterden nog wat. ‘Sed nemo illos
curavit’ (maar die zijn ook onverbeterlijk schreef Coccejus).23
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22 Didactiek en praktijk
Onderwijs
De middeleeuwse universiteit was school en hogeschool tegelijk. Van aarzelend
Latijn en hakkelende logica via de vaste canon van de profijtelijke wetenschappen
klom het curriculum op tot de moeder van alle wetenschappen, de theologie. Dit
geheel verloor aan het eind van de Middeleeuwen zijn samenhang en het was aan
het humanisme een alternatief te formuleren. Een van de belangrijke onderdelen van
dat alternatief betrof de aard en de opbouw van de propedeuse.
Het samenstel van trivium en quadrivium, de basis van het middeleeuwse onderwijs,
bevredigde de geesten allengs minder. De drie talen Latijn, Grieks en Hebreeuws
daarentegen, en ook de ethica en de wiskunde, konden zich in een toenemende
belangstelling verheugen. Het niveau waarop de voorbereidende vakken gegeven
moesten worden, de verhouding tussen de talen en de filosofie, de verhouding van
die beide tot de hoofdvakken - het waren onderwerpen van intensief debat. De Leidse
universiteit, een humanistisch laboratorium bij uitstek, deed daar met overgave aan
mee.
Ook het onderwijs in de hogere wetenschappen, in de medicijnen en rechten, en
zeker in de theologie, maakte ingrijpende ontwikkelingen door. Het moest niet alleen
zijn eigen didactische aanpassing aan de veranderde vooropleiding vinden, het moest
ruimte scheppen voor een overdaad aan nieuwe ontdekkingen, voor een vloed aan
nieuwe meningen en methoden. Het moest ook, in een maatschappij die nadrukkelijker
dan voorheen het nut van het hoger onderwijs beklemtoonde, theorie en praktijk,
kennis en de toepassing ervan met elkaar in verband brengen.
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Letteren en filosofie
De reeks van voorstellen over onderwijs en organisatie waarmee de Leidse universiteit
haar bestaan begon, geeft een goed beeld van de uiteenlopende verwachtingen die
stad en land, kerk en overheid van de jonge instelling hadden. Naast de vele
verschillen kennen die plannen één belangrijke overeenkomst: de klemtoon op de
inleidende wetenschappen.
Onder die wetenschappen verstond men met name de drie talen, filosofie en
wiskunde. Het voorstel van Oranje van 2 januari 1575, de Capita van mei
daaropvolgend, de Hypothyposis van Feugeraeus - ze omschreven allemaal een
nieuwe propedeuse die zou bestaan uit de drie gewijde talen en een vernieuwde
filosofie. De Capita gaf als nadere aanduiding van die filosofie de fysica
(gecombineerd met de politica en economie), de wiskunde (met kosmografie en
chronologie) en de logica.
Feugeraeus ging in zijn blauwdruk vooral in op het klassieke fundament van de
propedeuse. Nadat de leerling aan de hand van Vergilius en Cicero, Homerus en
Aristophanes zich de Latijnse en Griekse grammatica eigen had gemaakt, volgde
een jaar lang retorica, vervolgens een jaar dialectica, een jaar mathematica en een
jaar fysica en ethica, allemaal aan de hand van klassieke auteurs. De retorica werd
bestudeerd via de lectuur en imitatie van dichters en orators. Ook de bestudering van
de dialectica mocht niet blijven steken in het toepassen van de scholastieke regeltjes,
maar moest gebaseerd zijn op de analyse van voorbeeldige auteurs, die niet alleen
zuiver schreven, maar ook genuanceerd, scherp en wijs dachten.
Ook de fysica en ethica moesten beoefend worden met behulp van de
aanschouwelijkheid van dichters en orators. Voor de fysica werden aangeraden de
Georgica van Vergilius, de Questiones naturales van Seneca en de werken van
Lucretius en Plinius maior. ‘Laten wij dus,’ zo besloot Feugeraeus, ‘uit de grote
overdaad van de beste auteurs de merkwaardige plaatsen [locos insignes] aan elkaar
knopen en aan die voorschriften zo veel filosofie toevoegen als de tijd er ruimte voor
laat.’1
Hoewel het programma van Feugeraeus nooit gerealiseerd werd, zijn de gedachten
erachter van invloed geweest op de opzet van het propedeutische onderwijs. De
invloed van de humanistische herijking van het curriculum laat zich goed illustreren
met behulp van de series lectionem van 1604. De colleges in de voorbereidende
faculteit werden daarin omschreven als ‘In Philosophia et liberalibus Artibus ac
Politiore literatura’. Deze series diende waarschijnlijk ook voor het ontwerp van die
van het jaar erop. De omschrijving van de voorbereidende faculteit werd daartoe
doorgehaald en vervangen door: ‘In Historia, Linguis, liberalibus Artibus et Politiore
literatura’. Er moet over nagedacht zijn en men kan er een emancipatie van het
geschiedenis-en talenonderwijs in zien.2
Ook in de volgorde waarin de docenten aangegeven werden zit iets opmerkelijks.
Bij de hogere faculteiten stonden de ordinarii voor de extraordinarii.
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Maar bij de artes werden eerst de ordinarii Snellius en Merula genoemd, vervolgens
de extraordinarius Bontius, de ordinarius Bertius, de extraordinarius Murdisonus, de
ordinarii Coddaeus en Vulcanius en ten slotte de extraordinarii Baudius en Bredius.
Het kan niet anders of hier moet een afdalende reeks in beeld gebracht zijn, onderaan
de elementaire vakken retorica en eloquentia, vervolgens het Grieks en het Hebreeuws,
dan de drie traditionele filosofievakken logica, ethica en fysica en ten slotte, op de
belangrijkste plaats, geschiedenis en wiskunde.3

Filosofie
De eerste lessen in de filosofie werden gegeven door De Groot en De Bondt. Dat
geeft aan dat ze bedoeld waren als inleidende lessen voor de vakken die deze beide
heren als hun hoofdbesogne beschouwd moeten hebben, de rechten en medicijnen.
Grotius, een platonist in hart en nieren, gaf naast wiskunde vooral ethiek, een
discipline waar een jurist veel mee te maken kreeg. Bontius, doorkneed in de Griekse
literatuur, gaf naast wiskunde vooral sterrenkunde en ook dat vak had, in verband
met de invloed van de hemelsfeer op de aardse omstandigheden, zijn medisch belang.
Later werden ook Dodonaeus, Vorstius, Bontius junior en Heurnius junior nog voor
de fysica benoemd. Voor de wiskunde werden de beide Snellii, Rudolph (1581-1613)
en Willebrord (1613-1626), aangesteld.
De wiskunde was daarmee in handen van twee uitzonderlijke geleerden. Het
onderwijs van de vader was bij uitstek propedeutisch. Astronomie, rekenen
meetkunde, logica en retorica, fysica en ethica - het had allemaal zijn belangstelling,
en over al die onderwerpen schreef hij zijn toegankelijke boekjes. Zijn onderwijs zal
zich hoofdzakelijk op de wiskunde geconcentreerd hebben. Daarnaast gaf hij
sterrenkunde. Via de series vernemen we iets over de boeken die hij daarbij gebruikte.
Dat liep van de Phenomena van Geminus, een astronoom uit de eerste eeuw voor
Christus, via De situ orbis van Dionysius Alexandrinus, een christelijke geograaf uit
de derde eeuw, tot het Epitome astronomiae van Mästlin, die een tijdgenoot was,
aanhanger van Copernicus en leermeester van Kepler.4
Bij zijn onderwijs was deze volgeling van Ramus bepaald niet eenkennig. ‘Zonder
een naarstige vergelijking van de ramistische en aristotelische wijsbegeerte kan
niemand een volleerd filosoof worden,’ was zijn overtuiging. Ook de zoon was een
genuanceerd volgeling van Ramus en de praktische kant van zijn humanisme kwam
vooral naar voren in zijn belangstelling voor de landmeet- en zeevaartkunde. Deze
combinatie van eclecticisme en praktische zin is kenmerkend voor het Leidse
filosofieonderwijs.5
De eerste lessen in de logica werden wellicht gegeven door de man die voor retorica
aangesteld was, Dammius. In 1578 werd hij opgevolgd door Ratloo en ook die nam
al na drie jaar ontslag. Het Leidse filosofieonderwijs begint dan
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ook eigenlijk pas echt met de benoeming in 1582 van Antonius Trutius Lyranus (dat
wil zeggen: ‘uit Lier’) tot professor in de logica en fysica. Trutius zou die vakken
tot zijn dood in 1603 blijven geven.
Bij het begin van zijn lessen krijgen we voor het eerst een blik op het onderwijs.
Op 23 juni 1582 diende een zestal studenten bij de senaat een verzoek in of Trutius
in plaats van de compendia die hij bij zijn lessen logica en fysica gebruikte, voortaan
niet van de tekst van Aristoteles zelf wilde uitgaan. De senaat bepaalde dat aan
Aristoteles vastgehouden moest worden: ‘Visum est Acad. retinendum Aristotelem.’6
Dat kleine zinnetje is veelzeggend. De door Trutius gebruikte compendia waren
namelijk niet slecht, maar ze pasten niet meer in de didactische opvattingen van een
humanisme dat door becommentarieerde tekstuitgaven de bestudering van Aristoteles
nieuw leven ingeblazen had. De studenten wilden geen compendia - die ze ‘dispendia’
noemden, onnodige kosten, schade -, geen samenvattingen, maar de tekst zelf. En
gezien dat woordje ‘retinendum’ was dat wellicht ook gebruikelijk. Het verzoek van
die studenten sloot aan op de opvattingen van Lipsius, die zich in zijn brief aan Buys
eveneens verzet had tegen het gebruik van compendia. Ook Lipsius had bij die
gelegenheid een pleidooi gehouden voor de bestudering van de boeken van Aristoteles
zelf.7
Door het aandringen van Lipsius kreeg de faculteit er zelfs een tweede professor
bij. Na een korte aanstelling van Damman (1587-1588) voor de ethiek werden
achtereenvolgens de Schot Jacobus Ramsaeus (1588-1593) en de Fransman Petrus
Molinaeus (1593-1598) benoemd. Ramsaeus moet zijn onderwijs vooral beperkt
hebben tot de behandeling van Aristoteles' Organon, terwijl Molinaeus ook diens
Physica, De coelo, De generatione & corruptione, De meteoris en De anima las.
Deze tekstuele klemtoon van het filosofieonderwijs vooronderstelde wel een
gedegen vooropleiding. De zes studenten van 1582 zeiden dat ze niet de dupe wilden
worden van de ‘imperitia pauculorum’ (de onervarenheid van de enkelen) voor wie
de compendia ingevoerd waren. Men krijgt echter de indruk dat het niet bij enkelen
bleef. Ook Lipsius moest erkennen dat de universiteit veel ‘ongeschoolden’
toegezonden kreeg. Daarom vroeg hij in 1587 om een professor in de retorica. Daarom
moesten veel studenten in de filosofie eerst een stevige hoeveelheid privaatonderwijs
volgen. Daarom ook sloegen nogal wat studenten de filosofische propedeuse
eenvoudigweg over. Niemand verplichtte hen er immers toe.8
Alleen de bursalen van het Staten College kon een dergelijke verplichting opgelegd
worden. Het was dan ook pas met de oprichting van het college in 1592 dat de
organisatie van het Leidse filosofieonderwijs daadwerkelijk ter hand genomen werd.
De tweeënhalfjarige propedeuse waarmee het curriculum van het college begon, en
de voorschriften aangaande opbouw, methodiek en niveau ervan zouden een nieuwe
impuls aan de Leidse filosofie geven.9
De vernieuwde opzet van het onderwijs had in 1598 ook een nieuwe examen- en
promotieregeling tot gevolg. Onderdeel van die regeling was de eis dat er
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voor het magisterium drie keer in het openbaar gedisputeerd werd in de drie delen
van de filosofie: de logica, de fysica en ‘de andere delen van de filosofie’. Dat leidde
tot de benoeming van een derde filosoof, een ethicus. Het werd Bertius, die het vak
van 1599 tot 1607 en van 1615 tot 1619 - in die tussenliggende periode was hij regent
van het Staten College - doceerde. In 1599 werd Molinaeus opgevolgd door de Schot
Murdisonius, die op zijn beurt, bij zijn dood in 1605, vervangen werd door zijn
landgenoot Jacchaeus (1605-1628). Jacchaeus zou van 1607 tot 1615 ook ethica
geven.
De logica was het fundament van de propedeuse, het instrument waarmee elke
medicus, jurist of theoloog zich vertrouwd moest maken. Het onderwijs erin was
puur aristotelisch en hield zich aanvankelijk trouw aan het Organon. Ook het
fysicaonderwijs was aanvankelijk strikt gebonden aan de tekst van Aristoteles. Het
was vooral in de keuze van het commentaar, bijvoorbeeld zowel dat van Zabarella
als dat van zijn tegenstander Piccolomini, dat het eclectische element zichtbaar werd.
Het eclectisch karakter van de ethica blijkt alleen al uit de woorden waarmee curatoren
in 1615 Bertius het vak opdroegen. Hij moest de boeken ‘'t zij van Aristotelis off
enigen anderen autheur’ behandelen. Bertius zelf was een aristotelicus, maar met die
‘andere auteur’ was naar alle waarschijnlijkheid Lipsius bedoeld en zijn neostoïcijnse
wijsheid.10
De metafysica ten slotte bleef een problematisch vak. Hoewel er al eerder
metafysische stellingen verdedigd waren, vormde de reeks van Trutius en Murdison
uit 1602-1603 over de eerste twaalf boeken van Aristoteles' Metaphysica de eerste
echte cursus over dit onderwerp. Een jaar later kwamen de problemen tussen Arminius
en Gomarus aan de oppervlakte, en toen Jacchaeus de wens te kennen gaf lessen
over de metafysica te geven, vonden curatoren privaatcolleges voldoende. Wat
Jacchaeus daar leerde, valt te vernemen uit zijn Institutiones primae philosophiae,
een compendium van 1616, een samenvatting vooral van de Disputationes
metaphysicae van Suárez, een adaptatie overigens eerder dan een slaafse navolging.11
Het compendium van Jacchaeus leert nog iets anders. Om hoofdzakelijk didactische
redenen overwonnen de Leidse professoren allengs de bestaande afkeer van
compendia. Molinaeus gebruikte het zijne, de Elementa logices, nog alleen in zijn
private colleges. Maar vanaf Jacchaeus werd ook in de publica de tekstuele
behandeling van Aristoteles verlaten. De onvoldoende voorbereiding van de studenten
of de geringe tijd die ze aan filosofie besteedden, dwongen de professoren
systematische samenvattingen te vervaardigen, die als een leidraad bij het college
en een vindplaats bij de disputaties fungeerden.
Het onderwijs blijkt ook, in het verlengde van de wetenschap, sterk eclectisch van
opzet te zijn. Hoe eclectisch, bewijst de literatuur die de latere Utrechtse professor
Gisbertus Voetius bij zijn Leidse filosofiestudie gebruikte. Voor de logica waren dat
onder andere de boeken van Toletus, Zabarella en Keckermann, allemaal aristotelici,
maar van zeer uiteenlopende signatuur. Voor de fysica las hij naast
Aristoteles-uitgaven van de Conimbricenses ook de Physiologia Stoicorum van
Lipsius, de Physiologia peripathetica van Magiri-
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us, diens commentaar op Melanchthons De anima en Lucretius' De rerum natura.
Voor de ethiek naast de Ethica Nicomachea wederom Lipsius en Keckermann, en
verder Goclenius en Piccolomini. Het was oud en nieuw, scholastiek en humanistisch,
rooms en protestants, het was Ruth op de akker van Boaz.12
Dat zou voorlopig zo blijven, ook nadat de Dordtse synode de Leidse universiteit
gezuiverd had. Daarbij was zoals we zagen het Staten College van nieuwe regenten
voorzien en was ook Jacchaeus op non-actief gesteld. Toen hij in 1623 weer in de
senaat toegelaten werd, had hij een nieuwe collega. Tussen 1620 en 1635 zorgde het
professoraat van Burgersdijk voor een periode van stabiliteit tussen de verwarring
van Dordt en die van Descartes.
Burgersdijk was de grote didacticus van de filosofie van de eerste helft van de
zeventiende eeuw. De ‘ultieme pedagoog’ werd hij wel genoemd, de man die met
zijn schoolboeken voor lange tijd de filosofische propedeuse bepaalde. Van de drie
compendia die hij bij zijn leven het licht deed zien, is zonder twijfel dat over de
logica, Institutionum logicarum libri duo uit 1626, waarvan hijzelf nog een synopsis
samenstelde, een ‘rudimenta logica’, de bekendste.
Evenals in zijn andere compendia, de Idea philosophiae naturalis van 1622, de
Idea philosophiae moralis van 1623 en de Institutiones metaphysicae van 1640,
probeerde Burgersdijk uitgaande van Aristoteles orde en bondigheid te combineren.
Het onderwijs in de logica was daarbij bedoeld om de studenten methodisch te leren
denken, dat in de ethica om de toekomstige juristen en theologen in enkele maanden
te voorzien van een hulpmiddel dat voor hun studie noodzakelijk was. Zijn metafysica
wilde de studenten in de theologie een efficiënt middel aan de hand doen om
nauwkeuriger en ongehinderd door dogmatische kwesties over theologische problemen
na te denken.13
Na de dood van Jacchaeus in 1628 kreeg Burgersdijk, die publiek de logica
doceerde en privaat de fysica, de fysica opgedragen. Voor de ethica werd Bodecher
Benning benoemd. Na de dood van Burgersdijk in 1635 kreeg Benning de fysica en
kreeg de subregent van het Staten College, Sinapius, de ethica te onderwijzen. Du
Ban werd aangetrokken voor de logica. Van hun onderwijs weten we zo goed als
niets. Bovendien raakte de faculteit in 1638 zowel Benning, die naar Brazilië vertrok,
als Sinapius, die stierf, kwijt. Du Ban kreeg nu de fysica. Voor de logica werd in
1640 Heereboord benoemd.
Heereboord aanvaardde dat professoraat met een geïnspireerde rede, waarin hij
aanspoorde het stof uit de ogen te wrijven en niet slechts de school van Aristoteles
maar ook de school van de natuur binnen te gaan, niet slechts het boek van de Stagiriet
maar ook dat van de natuur te openen. Het is dan ook niet vreemd dat hij bezwaar
aantekende tegen de regeling die de senaat in 1641 voor het filosofieonderwijs
opstelde. Een commissie, waarin Heereboord overigens zelf zitting had, verlangde
niet alleen de oude tekstuele methode terug - ‘ut ipse textus Aristotelis praelegatur’
- maar hield ook staande dat Aristoteles woord voor woord uiteengezet moest worden
- ‘et verbotenus exponatur’.14
Dat ging Heereboord te ver. Hij vond dat die methode te omslachtig, te
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moeilijk en niet volledig was. Een systematische behandeling van met name de logica,
waarbij de logica niet aan Aristoteles, maar Aristoteles aan de logica aangepast werd,
leek hem verkieslijk. Heereboord kreeg zijn zin en bestendigde aldus de manier
waarop Burgersdijk lesgegeven had; het uitgangspunt bleef Aristoteles, maar er was
ruimte voor andere stemmen, voor nieuw geluid.15
Na de dood van Du Ban in 1643 wilden en kregen curatoren een echte aristotelicus,
Adam Stuart, die van 1644 tot 1654 fysica en metafysica zou doceren. Heereboord
onderwees de logica en ethica. Het belang dat curatoren aan Aristoteles hechtten had
inmiddels een andere dan louter didactische achtergrond. De polemiek rond Descartes
drong het onderwijs binnen en leidde tot heftige taferelen, niet alleen binnen de
filosofie maar vooral in de theologische faculteit. En via de theologie kwam het in
de kerk en via de kerk - het parcours kwam bekend voor - in de politiek. In 1656
werd door zorgvuldig manoeuvreren van Johan de Witt een compromis bereikt dat
vergelijkbaar is met dat van 1641; filosofie en theologie kregen elk hun
voorgeschreven revier, grensoverschrijdingen waren niet toegestaan en terwijl de
theologie het primaat kreeg, behield de filosofie haar vrijheid.16
Het onderwijs van Stuart - en dat van zijn zoon David, die van 1662 tot 1669
professor was - zal hoofdzakelijk de starre trekken vertoond hebben van het
oorspronkelijke voorstel van 1641. De lessen van Heereboord daarentegen waren in
veel opzichten een voortzetting van die van zijn leermeester Burgersdijk. Dat blijkt
uit het feit dat zijn logicacompendium, Hermeneia logica (1650), een verklarend
commentaar geeft op Burgersdijks synopsis. Evenals Burgersdijk wilde Heereboord
niet een compendium van Aristoteles, maar van de logica geven.
In 1652 werd Bornius voor de ethiek, in 1653 De Raei voor de fysica aangesteld.
Met Bornius werd een zuivere eclecticus, met De Raei een echte cartesiaan benoemd.
Vanaf 1657 kondigde Heereboord op de series aan dat hij disputaties ingesteld had
over ethiek en metafysica en dat hij privaatcollege gaf ‘in omni parte Philosophiae’.
Daarmee bezat het filosofieonderwijs een even kenmerkende als opvallende
meerstemmigheid, die van behoudend eclectisch, via vooruitstrevend eclectisch naar
volledig vernieuwend liep.
Bornius gaf de ethiek van Aristoteles omdat Aristoteles de beste filosofieleraar
was. Daarna werden de studenten aangespoord alles te beproeven en het goede te
behouden. Onder dat goede rekende Bornius overigens niet de filosofie van Descartes.
Heereboord legde zijn studenten een reeks van moderne auteurs voor, onder wie zijn
illustere held, Francis Bacon, enkel overtroffen door de ‘Philosophiae exorientis
Phosphorus, Renatus Des-Cartes’. Maar hij liet zowel voor als tegen Descartes
disputeren. Descartes was voor Heereboord een stem als vele anderen en niet, zoals
voor De Raei, de sleutel tot de natuurfilosofie.17
De Raei was een intrigerende docent. Zijn oraties en disputaties, bijeengebracht
onder de titel Clavis philosophiae Aristotelico-Cartesianae (1677), de
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sleutel dus tot een filosofie die op een vertrouwde vorm van mengen duidt, hadden
echter een uitgangspunt dat radicaal verschilde van Heereboord en van al zijn Leidse
voorgangers. Wat volgens De Raei Aristoteles en Descartes aan elkaar verbond, was
hun overtuiging dat filosofie iets totaal anders was dan gewone kennis. Kennis was
praktisch en zintuiglijk, filosofie theoretisch en verstandelijk. In de ogen van De
Raei was filosofie van een totaal andere orde dan de overige kennis. Het was een
vorm van contemplatie en had als zodanig niets met het dagelijkse leven en met de
overige wetenschappen te maken. De filosofie had niets van doen met theologie,
rechten of medicijnen en was allesbehalve eclectisch.
Dat had een groot voordeel. Het maakte elk conflict tussen filosofie en de overige
wetenschappen bij voorbaat onmogelijk. Radicaler dus dan een verbod op de
metafysica of een moeizame afbakening van theologie en filosofie, scheidde het de
disciplines. Het had misschien ook een nadeel: van een filosofische propedeuse kon
in de voorstelling van De Raei geen sprake zijn. Het hele gebouw van de
humanistische, eclectische wetenschap kon worden afgebroken.
Ook de wiskunde was sinds de benoeming van Golius in 1629 in handen van
iemand die er sterke sympathieën voor Descartes op na zou gaan houden. Het was
Golius die Descartes het ‘probleem van Pappos’ voorlegde en zo de directe aanleiding
vormde voor het eerste deel van de Dioptrica (1638) van de Fransman. Golius moet
zich in zijn onderwijs ook zelf met de straalbreking hebben beziggehouden, gezien
het feit dat hij uit Venetië eenvoudige geometrische lichamen van geblazen glas
meenam om het verschijnsel te illustreren. Ook bij zijn lessen in de kegelsnede maakte
hij gebruik van geometrische vormen in bukshout.18

Letteren
Het onderwijs in de letteren ontwikkelde zich op een manier die veel overeenkomsten
vertoont met de filosofie. Ook hier speelde het propedeutisch karakter aanvankelijk
de hoofdrol. Pas rond het midden van de zeventiende eeuw zien we een tendens die
de letteren een zelfstandiger positie geeft. Ook hier werd aanvankelijk het directe
nut in persoonlijke vorming, morele bewapening en polemische inzetbaarheid
beklemtoond, totdat de vormende werking van de discipline zelf de doelstelling werd.
Ook hier maakte de aanvankelijke klemtoon op de tekst, op de antieke auteurs zelf,
plaats voor een verdunning in de vorm van educatieve hulpmiddelen, compendia,
verzamelingen van loci communes, wijze lessen voor individueel of maatschappelijk
gebruik. Pas in een later stadium zien we de belangstelling voor de antieke tekst
terugkeren, maar zonder de morele toon.
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Hebreeuws en Arabisch
Tegelijk met Van Dam werd Hermannus Renecherus aangesteld voor de
‘Hebreeuwsche spraecke’. Hij bleef maar kort - in 1578 werd hij ontslagen - en zijn
lessen stonden vooral in dienst van de juiste interpretatie van de bijbel en het
weerleggen van onjuiste interpretaties. Hebreeuws was voor Renecherus onmiskenbaar
een instrument in de polemiek. Zijn opvolger Drusius daarentegen hield zich ver van
dogmatische kwesties. Diens onderwijs was vooral idiomatisch, bedoeld voor een
beter begrip van de bijbel als tekst. Drusius begon zijn colleges met een overzicht
van de grammatica. Welk boek hij daarbij gebruikte, is niet bekend. Later, in Franeker,
gebruikte hij de grammatica van Clenardus.19
Vervolgens werd de student met behulp van een van de kleine profeten - Hosea
tot en met Maleachi; vooral Jona kon zich in de belangstelling verheugeningewijd
in de Hebreeuwse literatuur. Afgaande op wat Drusius in zijn In prophetam Hoseam
lectiones (1599) schrijft, werd niet alleen op de grammaticale, maar ook op
inhoudelijke, historische kanten ingegaan. Daarbij werd gebruikgemaakt van de
commentaren van kerkvaders en joodse interpreten. Op basis daarvan werd een
Latijnse vertaling gemaakt en werd het origineel vergeleken met de Septuagint.20
Twee jaar nadat curatoren zo onverstandig waren deze grote geleerde naar Franeker
te laten vertrekken, benoemden ze in 1586 Raphelengius. In die tussentijd had Snellius
althans ‘de rudimenten ende beginselen’ van de taal gedoceerd. Verder ging zijn
kennis niet en de senaat was ervan overtuigd dat een hebraïcus antwoord moest
kunnen geven op ‘eenige swaere ende twijffelachtige uytlegginge der heilige
Schrifture nopende den hebreisschen text’.21
Raphelengius gaf zijn onderwijs in de geest van Drusius. In 1587 kondigde hij op
de series de ‘kleine profeten’ aan en de Aramese hoofdstukken uit het boek Daniël.
In 1592 gaf hij de joods-liturgische delen, de haftarot, uit die profeten. Dit was lange
tijd het stramien. Ook Junius, die na de dood van Raphelengius in 1597 drie jaar lang
het Hebreeuws waarnam, behandelde blijkens de series van 1599 de Spreuken van
Salomo en de Psalmen, de eerste ‘grammatice’. Junius stelde ook een Hebreeuwse
grammatica (1580) samen. Aan de uitgave van 1590 voegde hij speciaal voor in de
grammatica nog niet zo onderlegde studenten - ‘tyronibus utilis ad usum
Grammaticae’ - een uitleg toe van het tweede hoofdstuk van Jona.
Toch moet er wat op zijn onderwijs aan te merken geweest zijn, aangezien de
senaat van zijn opvolger Coddaeus nadrukkelijk verlangde dat hij, voordat hij een
auteur behandelde, een korte uitleg van de grammatica zou geven. Coddaeus schijnt
zich daaraan gehouden te hebben. Op de series van 1601 kondigde hij de ‘beginselen
van de Hebreeuwse grammatica’ aan, drie jaar later het vierde boek van de Psalmen.22
Het onderwijs in het Hebreeuws was duidelijk bedoeld als propedeuse voor de
theologie. Toch was de humanistische inspiratie van de eruditio trilinguis
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niet helemaal afwezig. Zowel Snellius als Raphelengius en Coddaeus hanteerde
bijvoorbeeld de grammatica van de humanist Petrus Martinius. Coddaeus gaf er in
1612 nog een editie met eigen aantekeningen van. Het was, in de woorden van
Lebram, niet alleen een grammaticale methode, ‘sondern ein Dokument
späthumanistischer Kulturvorstellungen’. Martinius was een echte exponent van de
eruditio trilinguis.23
Na 1618 keerde de theologische faculteit die geleerdheid de rug toe. Walaeus zei
in 1619 in zijn schets van het ideale programma van de theologische studie dat de
studie van de talen een middel was, en geen doel, en dat een middelmatige talenkennis
volstond. Uit hoofde daarvan beperkte de arabist Erpenius, die in 1620 op de leerstoel
van Coddaeus benoemd werd, zich tot grammaticale oefening. Hij stelde daartoe in
1621 een eenvoudige grammatica samen, een handleiding voor bestaande,
ingewikkelder grammatica's. In datzelfde jaar publiceerde hij de tekst van de boeken
van Samuel met een parallelle Latijnse vertaling als praktisch oefenboek. Een erg
hoge dunk had hij niet van zijn studenten: bij de zwakke verbuigingen werden ook
de sterkste studenten zwak.24
Maar ook de volbloed hebraïst die na Erpenius benoemd werd, Constantijn
l'Empereur, wist het tij niet te keren. Tussen 1627 en 1647 bouwde hij zich een positie
op als vooraanstaand hebraïcus van Europese statuur, maar zijn onderwijs was
hoofdzakelijk propedeutisch, gericht op het verwerven van een gedegen grammaticale
kennis. De enige originaliteit die hij zich permitteerde, was het gebruik van de
Hebreeuwse grammatica van Mosis Kimchi. Het leren van voorschriften en regels
alleen leek hem vervelend en bij een Hebreeuwse grammatica werden ook meteen
het woordgebruik en de manier van spreken geleerd.
Het onderwijs van deze orthodoxe calvinist beantwoordde precies aan wat de
senaat in 1586 beoogde. Zijn didactisch credo deed de behandeling van het hele Oude
Testament af als verspilde moeite en beval het behandelen van ‘moeilijke plaatsen’
aan. ‘Ze zijn moeilijk vanwege de samenhang, waar een nauwkeurige analyse verricht
moet worden of plaatsen zijn moeilijk vanwege de duisterheid van woorden en zinnen,
die in dit geval opgeheven moet worden, of, ten slotte, vanwege de kwaadaardigheid
van de tegenstanders, die ernaar streven plaatsen te bederven en te verdraaien.’25.
Maar wat voor zijn collega's van 1586 gold, gold niet voor die van 1636. In dat
jaar kwam L'Empereur in conflict met de theologische faculteit omdat hij ‘oock uyt
de Rabbinen plach te doceren’ en dat was voor de studenten ‘niet behaechlick noch
dienstich’. Een eenvoudige inleiding in het bijbels Hebreeuws volstond volgens de
faculteit. En gezien het feit dat van L'Empereur wel gezegd werd - het was de
spottende Barlaeus - dat de professor in zijn collegezaal meer zuilen dan studenten
had, kon de theologische faculteit haar gelijk gemakkelijk halen.
Ook L'Empereurs opvolger, Uchtmannus, die van 1648 tot 1680 het Hebreeuws
gaf, was een beetje een roepende in de woestijn. Er kwamen geen studenten op zijn
colleges, klaagde hij tegen curatoren drie jaar na zijn aanstel-
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ling. Hij wist ook hoe dat kwam: er waren te veel beunhazen, zijn opvolger bij de
Latijnse school bijvoorbeeld, die ook Hebreeuws gaf en na een paar maanden wat
psalmen gelezen te hebben een in gebrekkig Latijn gesteld getuigschrift afgaf, dat
door de kerk vervolgens geaccepteerd werd.26
Het is duidelijk dat de lingua sacra zich de hele eeuw ophield in een spanningsveld
tussen elementair en elitair onderwijs, tussen theologische dienstbaarheid en
filologische vrijheid. Dat zou ook het geval zijn met het onderwijs in het Arabisch.
In dat vak werd, na twee ongelukkige intermezzi van Philippus Ferdinandus en
Johannes Antonides, in 1613 Scaligers leerling Erpenius benoemd. Bij zijn benoeming
werd nadrukkelijk gezegd dat de ‘lectio Chaldaicae vel Hebraicae lingae’ niet tot
zijn opdracht behoorde. Vanaf 1620 was dat, zoals we zagen, wel het geval.27
Grammaticaal onderwijs en polemische doelstelling speelden ook bij Erpenius
een grote, zo niet dominante rol. Hij kwam naar Leiden met een Grammatica arabica
en een verzameling Arabische spreekwoorden in manuscript op zak. Die boekjes
verschenen nog voor de aanvaarding van zijn professoraat. Zodra hij professor was,
zette hij zich tot de uitbreiding van zijn lesmateriaal. Hij kocht niet alleen voor een
vermogen aan boeken en manuscripten, maar richtte in zijn huis aan de Breestraat
ook een drukkerij in.
Vanaf 1615 verscheen een reeks van voor het onderwijs bedoelde werkjes, een
bundeltje Arabische morele vertellingen, een uitgave van twee koranhoofdstukken
met grammaticale inleiding en Latijnse vertaling, twee beknopte grammaticale teksten,
die mohammedaanse scholieren uit het hoofd plachten te leren, en nog veel meer. In
die inleidende werkjes was het apologetisch motief nooit afwezig. Zo nam Erpenius
zich een uitgave van de koran voor met grammaticale uitleg en zo nodig ‘een solide
weerlegging van de leugens en beuzelarijen in dit geschrift’.28
Dit gold ook voor zijn grote opvolger Golius, die van 1625 tot zijn dood in 1667
professor in de oosterse talen was. Zijn onderwijs lag grotendeels in het verlengde
van wat Erpenius gedaan had. Golius zorgde voor (verbeterde) herdrukken van de
grammatica van Erpenius, hij gaf boekjes uit met toegankelijke teksten in proza en
poëzie, hij publiceerde zelfs een boekje over de Arabische versmaten. Door zijn
eigen verzamelactiviteiten en door het aantrekken van een reeks van oosterse
afschrijvers breidde hij het studiemateriaal in de bibliotheek sterk uit. En door zijn
connectie met de Elzeviers schiep hij de mogelijkheid tot uitgave ervan.
Tegelijk breidde hij het onderwijs sterk uit. Hoewel het Arabisch en het Aramees
de hoofdzaak bleef, had hij ook belangstelling voor het Turks, het Perzisch, ja zelfs
het Chinees. Bovendien betrok hij er historische en geografische teksten bij en zullen
de studenten geprofiteerd hebben van zijn uitgebreide lexicografische studies. Het
oogmerk ervan bleef overigens dat van Erpenius. Ook Golius nam zich de uitgave
van de koran voor met de bedoeling de erin voorkomende dwalingen te weerleggen.
De manier waarop hij die dienstbaarheid zag, komt goed naar voren in de
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uitgave van een boek over het leven van de Turkse heerser Timoer (1636). Over dit
werk gaf hij, blijkens de series, herhaaldelijk college. Hij deed dat om taalkundige
en historische redenen, maar vooral omdat het boek in staat stelde door te dringen
‘ad Orientalium adyta’, in het binnenste van het Oosten, waartoe Golius vooral
rekende ‘het bedrog van de pseudoprofeet Mohammed en diens volksverlakkerij’.

Latijn en Grieks
Aanvankelijk waren de lessen Latijn toevertrouwd aan Dammius. In zijn eerste
aanstelling heette hij ‘professoir der Latijnsche clergie’, later werd dat omgezet in
‘vrye consten ende scientien der philosophie ende namentlyck rhetorices’. In het
vervolg werd hij steeds ‘professor rhetorices’ genoemd en dit inleidende
letterenonderwijs zal hij, hoewel we er vrijwel niets van weten, van 1575 tot 1579
gegeven hebben.
Ook het onderwijs van Tiara, die tegelijk met Van Dam aangesteld was voor
‘Griexsche tale ende vrye consten en scientien van dyen’, is in de tijd verneveld.
Tiara was doctor medicinae en had een arbeidzaam leven achter de rug als arts en
leraar Grieks. Hij beschouwde het Grieks vooral als propedeuse voor de studie
medicijnen. In 1585 gaf hij er de voorkeur aan naar Franeker te vertrekken, wellicht
omdat men inmiddels een echte graecus had aangesteld, de in 1578 benoemde
Bonaventura Vulcanius.
In het voorwoord van zijn uitgave van Xenophons Cyropaedia uit 1584 schrijft
Vulcanius dat hij zijn studenten aan het begin van zijn professoraat beloofd had de
beste en belangrijkste auteurs te zullen behandelen, zij die het best de geest en de
taal konden vormen. Hij wilde eerst alle poëtische genres behandelen - epiek, lyriek,
tragedie, komedie, Homerus, Pindarus, Euripides, Sophocles - om vervolgens allerlei
prozavormen aan de orde te stellen - retoriek, filosofie, geschiedenis, Xenophon,
Aristoteles, Plutarchus. Later is hij er ook toe overgegaan om de ene dag poëzie en
de andere dag proza te geven.29
Hij behandelde die auteurs op drie niveaus. Eerst kwam de interpretatie, de vertaling
in het Latijn, vervolgens de illustratie, de toelichting vooral van taal en historische
betekenis, en ten slotte behandelde hij de imitatie, die literatuur behandelde als bron
van eloquentia en sapientia. Op dat hoogste niveau leverde het Grieks de beste
voorbeelden van geleerdheid en wijsheid en de middelen die tot uitdrukking te
brengen. Daarom koos hij de Antigone van Sophocles, omdat hier in de Thebaanse
heerser Creon het voorbeeld gegeven werd van ‘een oorlogszuchtige, verwaande
roekeloze man, die de verplichtingen jegens de godheid en een gematigde houding
tegenover zijn medemensen niet in ere had gehouden’. Hiertegenover bood de Perzisch
vorst Cyrus uit Xenophons Cyropaedia het goede voorbeeld van de gematigde, wijze
vorst.
De grote literatuur was hier tegelijk glijmiddel voor de zwaardere stof van al-
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lerhande wetenschappen, natuurkunde en rechtsgeleerdheid, landsbeheer en
oorlogsvoering, ethiek en theologie, alsook de sublieme gestalte van een na te volgen
praktijk. De beste werken gaven ook de beste levenslessen en het beste voorbeeld.
Dezelfde inspiratie voedde het onderwijs van Vulcanius' collega voor het Latijn,
Lipsius. Die had wel een duidelijke voorsprong. Vulcanius kon uitgaan van een
zekere beheersing van de Griekse grammatica, maar moest via vertaling en adstructie
toch de nodige fundamentele kennis verschaffen. Maar op aandrang van Lipsius was
Van Dam, zij het pas in 1588, opgevolgd door Bredius. En Bredius' lessen waren
hoofdzakelijk inleidend van aard. Dat blijkt uit een eerste leslijst van het Staten
College, waarvan Bredius schaftmeester was en waarin vermeld werd dat ‘eenige
van de jongste’ alumni naar Bredius moesten, ‘lesende partitiones oratorias’. Hij
behandelde vooral de theoretische verhandelingen van Cicero over de retorica, maar
ook diens praktijk - hij las bijvoorbeeld de Oratio Philippica in M. Antonium en de
Oratio pro L. Caecina - en ging waarschijnlijk met zijn leerlingen naar de publieke
disputaties van oudere studenten.30
De professor rhetoricae gaf dus, voortbouwend op wat de Latijnse school geleerd
had, de eerste beginselen van de toepassing van het Latijn. Maar de professor
eloquentiae of historiae gaf het onderwijs zijn ware strekking. Voor Lipsius was dat
evenals voor Vulcanius de vorming tot vir bonus dicendi peritus.
Lipsius behandelde op zijn colleges vooral historici. Hij begon zijn lessen met
toegankelijke overzichten als de Historia Romana van Eutropius of Florus. Daarnaast
las hij met zijn studenten Cicero, de brieven aan Atticus bijvoorbeeld. Maar ook de
grote historici - Livius, Tacitus, Suetonius - kwamen aan bod. Hij behandelde daarbij
zowel de vorm als de inhoud van het werk, zowel de stijl van de auteur als de
historische achtergronden. Maar het belangrijkst waren de morele noties die aan de
tekst ten grondslag lagen, de prudentia die ermee geïllustreerd kon worden.
Een goed voorbeeld van de manier waarop Lipsius lesgaf, waren zijn colleges
over het schrijven van brieven, de Epistolica institutio. Eerst werd de inhoud, de
materia, van de brief beschreven, en het verschijnsel ingedeeld naar genres: de
officiële, de geleerde, de privé-brief. Vervolgens behandelde hij het taalgebruik, de
bij de brief passende stijlsoort. De deugden van bondigheid, helderheid, eenvoud,
smaak en gepastheid combineerde hij met een oproep aan de beginnelingen vooral
Cicero te plunderen. De gevorderden ried hij Quintilianus aan, maar ook historici
als Curtius Rufus, Velleius Paterculus, Livius en Caesar. De finishing touch werd in
handen gelegd van Plautus en Terentius. En bij het slapengaan steeds Cicero lezen,
was zijn adagium.31
Lipsius' opvolger, Merula, die van 1592 tot 1607 geschiedenis gaf, heeft dit
onderwijs vrijwel ongewijzigd voortgezet. Ook Merula stelde de keus van zijn auteurs
afhankelijk van het niveau van zijn studenten en stemde zijn behandeling daarop af.
Ook hij begon zijn colleges met Eutropius of Florus, om vervolgens auteurs te
behandelen die uitvoeriger op de stof ingingen of er een
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grootser stijl op na hielden. Vaak combineerde hij een ‘Methodus Romanarum
Antiquitatum’, zoals hij het in de series noemde, met een bepaalde auteur: in 1592
Plautus, in 1599 en in 1601 Florus. Ook Merula behandelde daarbij zowel inhoudelijke
als vormelijke aspecten, ook voor hem moesten de auteurs voorbeelden verschaffen
van verzorgd taalgebruik en openbare deugdzaamheid.
Daarnaast hadden deze lessen ook een propedeutisch karakter. De Griekse en
Latijnse auteurs bleven zowel naar inhoud als naar vorm de ideale opstap naar de
overige wetenschappen. En de hogere, morele vorming die ze boden was met name
voor toekomstige juristen onmisbaar. Hoewel Lipsius nooit rechtencolleges gegeven
heeft, was hij wel professor in de rechten. De hiërarchie in de letterenvakken, zoals
die uit de series van 1604 bleek, en die van het taal- en literatuuronderricht, via de
eloquentia en politica opklom naar de moeder der letteren, de historia, die op haar
beurt naadloos aansloot op het onderwijs in de rechten, laat zich aan de hand van de
onderscheiden leeropdrachten goed illustreren.
Baudius bijvoorbeeld werd in 1603 benoemd in de eloquentia. Van 1607 tot 1611
heeft hij die colleges gecombineerd met inleidende juridische colleges. Vervolgens
werd hij in 1611 professor historiarum. In 1603 werd ook de briljante Heinsius
benoemd tot professor poeseos en hij wist zijn positie te verbeteren, in 1605 tot
professor linguae Graecae, in 1612 tot professor politices. Na de dood van Baudius
in 1613 nam hij vervolgens het professoraat in de historia over. Cunaeus, die in 1612
benoemd was tot professor linguae Latinae, volgde Heinsius in 1614 op als professor
politices en kreeg in 1615 vergunning ‘om naast de professio Politices, 't zij ex
Digestis, 't zij ex Codice te lezen’.
Baudius gaf zijn colleges volgens het bekende stramien. Hij begon met de
behandeling van Plinius' lofdicht op Trajanus. Daarbij wilde hij best de historische
inbedding aan de studenten duidelijk maken, maar hij liet zich niet in met ‘de
beuzelarijen der critici’, met het filologisch handwerk dus. Hij behandelde de
historische betrouwbaarheid van de lofrede, ging zelfs in op de vraag in hoeverre
men vorsten mocht vleien, maar voor het overige stond de behandeling in het teken
van het lichtend voorbeeld dat de rede kon geven aan vorsten en burgers gelijk. En
toen hij in 1604 overstapte op de behandeling van Tacitus, gebeurde dat met name
in diens hoedanigheid als vader van de staatsmanswijsheid (‘civilis prudentia’) en
van de geschiedschrijvers.32
Heinsius deed niet anders. Bij zijn poëziecolleges - hij behandelde hoofdzakelijk
dezelfde dichters als Vulcanius - legde hij de klemtoon op de ‘eloquentiae splendor’
(schittering van de stijl), de verhevenheid van het onderwerp, en de lessen en orakels
die erin vervatwaren. Wie zijn leven wilde inrichten zoals het behoorde, diende tot
de poëzie te gaan; poëzie en deugd waren één. Ze waren dat omdat ze in staat stelden
tot imitatie en vergelijking. De kracht en vlam van de taal, de geest van de
beeldspraak, de levenslessen erin vervat, ze vormden één geheel. Ze maakten
aanschouwelijk hoe het leven voor de keus stelde, tussen deugd en ondeugd,
zachtmoedigheid en wreedheid, de werken van vrede en oorlog.33
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Ook Heinsius volgde wat hij wel de ‘usus hactenus receptus’ noemde, het Leidse
gebruik om het onderwijs in te richten naar de bevattelijkheid van de hoorder. Hoezeer
hij afstand hield van de grammatici, hoe weinig hij geneigd was veel tijd in te ruimen
voor letters en woorden, de studenten moesten ingeleid worden ook in de ‘verba’ en
‘res’, ook in het idioom en de historische achtergrond. Maar hoofdzaak bleef het
individueel appèl, het voorschrift voor politiek beheer en de tijdloze levensles. Het
eerste bood de poëzie, het tweede de politica, het derde de historia.
In de politica gaf hij eerst, aan de hand van de klassieke literatuur, het staatsbestel,
ceremonies en wetten, instellingen en gebruiken van alle staten uit de oudheid.
Vervolgens kwam de ars civilis aan de beurt, de normatieve behandeling van de
wijze van besturen en inrichten van de staat. De politica ging daarbij probleemloos
over in de historia, die de richtlijn en de norm van het menselijk leven aangaf,
‘humanae vitae regula ac norma’. De illustratie daarvan werd gezocht in de Romeinse
geschiedenis en gevonden in de beschrijving van wat de vroege Romeinen kenden
als ‘pietas, constitutio reipublicae, majestas, libertas, leges, constantia, continentia
& fortitudo’, van nature ontwikkelde deugden, die ook de jonge Nederlander in zijn
rusteloos tijdsgewricht tot groot voordeel konden strekken.
Er bestond dus een verschil tussen literatuur, politiek en geschiedenis. Al
behandelden de verschillende docenten van de onderscheiden vakken vaak dezelfde
auteurs, ze deden dat op verschillend niveau en met verschillend oogmerk. De
geschiedenissen die bij die eerste twee disciplines gegeven werden, de historische
inbedding dus, waren duidelijk onderscheiden van de Historia met een hoofdletter.
Toen Heinsius zijn colleges Grieks in 1612 overdroeg aan Meursius, kreeg deze als
opdracht ‘de Grieksche Historien ende Gescyedenissen gevallen nae den begin des
affgangs van den Roomscen Rijcke onder den Keyseren van Constantinopel’. Dat
betrof dus vooral die inbedding, die geschiedenis met een kleineg.34
Dat onderscheid bleef lange tijd gehandhaafd. Hölzlinus en C. Barlaeus, die na
Meursius het Grieks doceerden - de eerste van 1631 tot 1641, de tweede van 1641
tot 1655 -, zullen dat gedaan hebben in de nijvere maar inleidende, taal- en
zaakkundige manier die bij hun tamelijk obscure positie paste. Vossius daarentegen,
die van 1622 tot 1631 ‘professor eloquentiae et chronologiae universalis’ was en die
samen met Cunaeus het in 1620 opgerichte collegium oratorium verzorgde, gaf zowel
welsprekendheid als historia op de wijze die het humanisme voorgeschreven had.35
Vossius' opvolger Boxhornius, die op dezelfde manier als Heinsius van professor
eloquentiae naar professor historiae emancipeerde, gaf zijn lessen in dezelfde
exemplarische geest. Met behulp van concrete gevallen uit de geschiedenis werden
bepaalde vraagstukken behandeld. De student kreeg in eerste instantie de situatie
voorgeschoteld waarin een bepaald regime zich bevond. Hij stond dus als het ware
zelf voor de beslissing. Het verloop van het verhaal bood dan de contemporaine
oplossingen, de verwikkelingen, de afloop
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en de beoordeling. Het grote verschil met Heinsius en Vossius is dat er van een
moraal geen sprake meer is.36
Met de komst van Hornius (1653-1670) en Gronovius (1658-1671) - Hornius gaf
‘alternatim’ zowel Tacitus als universele geschiedenis, Gronovius wisselde Herodianus
met de Romeinse geschiedenis af - kreeg het onderwijs definitief een andere
doelstelling. Voor Gronovius was de klassieke vorming nog steeds de hoogst
denkbare, maar het onderwijs had twee ernstige moeilijkheden te overwinnen: het
afnemend enthousiasme voor de klassieke beschaving en de teloorgang van de
vanzelfsprekendheid ervan. Dat waren twee verschillende zaken. De eerste was een
kwestie van cultuur, de tweede van kennis. De eerste kwam in mindering op de
bedrevenheid, de tweede op de kenbaarheid. De klassieke auteurs waren niet alleen
moeilijke, maar het waren ook vreemde auteurs geworden. Bronnenkritiek kwam in
de plaats van extrapolatie, de poging te begrijpen in de plaats van het vinden van een
voorbeeld.
Interessant zijn ook de opvattingen van Gronovius over het verschil tussen ‘lessen’
en ‘collegia’, tussen publieke en private colleges. De privaatcolleges hadden zijn
voorkeur omdat daar rekening gehouden kon worden met het niveau van de studenten
en hun vorderingen vastgesteld konden worden. Maar belangrijker nog was dat men
in de privaatcolleges een auteur of werk in zijn geheel kon behandelen. Het
onderscheid is dus niet louter didactisch, maar ook wetenschappelijk. Gronovius was
de eerste professor die apart zijn privata op de series liet vermelden.37

Medicijnen
De Hypotyposis van Feugeraeus - die de medicus ‘ille naturae administer’ noemt gaf de medische faculteit een zeer omvangrijk programma. Naast het mondelinge
onderwijs in het gehele medische curriculum moest de student zich in de eerste jaren
ook oefenen in het voor de vuist spreken en in het behandelen van twistpunten
(‘declamationi et disputationi aliquantulum’). Ook diende hij veel tijd te besteden
aan het inspecteren en ontleden dan wel scheikundig behandelen (‘dissectioni,
dissolutioni ac transmutationi’) van levende lichamen, planten en metalen. En ten
slotte moest hij als gezel van een ervaren en geleerd medicus aanwezig zijn bij de
behandeling van zieken, naar de voorschriften van Hippocrates en Galenus.38
Dat was wat veel voor die ene medicus die de statuten van 1575 voor de faculteit
voldoende achtten. De eerste medicus was Geraert de Bondt. Hij had de inwijding
van de universiteit bijgewoond en daarbij toegezegd ‘eenighe lessen in d'Astronomie
ende Mathematica te doen’. Of hij die gegeven heeft is niet zeker, wel paste zijn
astronomische en astrologische kennis geheel binnen zijn colleges over de Prognostica
van Hippocrates, die hij blijkens de series van 1587 gaf. Daarnaast behandelde hij,
op twee andere dagen in de week, de Physiologia van Fernel, een boek dat in grote
delen overeenstemde met Galenus'
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De naturalibus facultatibus. In 1592 kondigde hij het derde boek van de Libri septem
van Paulus van Aegina aan, een zevende-eeuwse Griekse arts, ook wel ‘Galeni
simiam’, de aap van Galenus, genoemd.
Ook Jan van Heurne, de man die hem sinds 1581 ter zijde stond, gaf college over
bepaalde canonieke boeken. Op de series van 1599 kondigde hij de Aforismen van
Hippocrates aan en in 1601 van Galenus de Libri de morborum differentiis, causis
et symptomatis. Daarnaast onder wees hij zijn eigen ‘praktijkleer’. Die leer was
onderverdeeld in drie delen, de manier om geneesmiddelen voor te schrijven, over
de krachten en eigenschappen van die middelen naar de aard van de ziekte en het
aangetaste lichaamsdeel, en ten slotte over de symptomen en de algemene therapie.
Dit was het inleidende gedeelte. Hierop bouwde Heurnius voort in zijn ‘Praxis
medicinae particularis’, waarin systematisch de ziekten van het hoofd, van oog en
oor, van neus, tanden en mond, behandeld werden, om zo af te dalen naar de ziekten
van de borst, de koortsen, de pest, de maagaandoeningen en vrouwenziekten.39
Door het ontbreken van series weten we niet wat Dodonaeus, die van 1582 tot
1585 medicijnen en fysica doceerde, daadwerkelijk gaf. De combinatie geeft aan dat
hij niet verondersteld werd zich te beperken tot de kruidkunde. Die kruidkunde, de
materies medica, werd in 1587 bij de aanstelling van De Bondt gevoegd. Twee jaar
later stelde Lipsius voor ook Pieter Pauw aan te stellen ‘in de uytlegginge der
cruyderen off yet anders’.40
In augustus 1592 werd aan Pauw ook ‘de voorzorge van den hof der medicynen’
gegeven, en twee jaar later kon de faculteit over een voor het onderwijs aangelegde
tuin beschikken, de hortus academicus achter het Academiegebouw. In 1594 kreeg
Pauw dezelfde aanstelling als De Bondt: 's zomers botanie, 's winters anatomie. Op
de series van 1599 kondigde hij een nauwgezet onderzoek aan van de kruiden in de
hortus. Op die series zegde hij ook toe Realdus Columbis' De re anatomica libri XV
te behandelen, waarbij hij begon met het zesde boek, over de lever en de aderen. Het
is vooral in het anatomisch onderwijs dat Pauw roem verwierf.
De series van februari 1601 geeft het onderwijs weer van een faculteit die met
A.E. Vorstius (1598-1624) was uitgebreid. Heurnius gaf om acht uur zijn college
over Galenus, een uur later gevolgd door Pauw met zijn eigen botanische methode,
die werd afgewisseld met het eerste boek van Dioscurides. Op het tweede uur van
de middag kondigde Vorstius zijn ‘Institutiones medicinae’ aan. Heurnius overleed
dat jaar en werd opgevolgd door zijn zoon Otto en door Reinier de Bondt. Beiden
kregen hetzelfde uur toegewezen als Vorstius, het tweede dus, waarop Heurnius de
institutiones gaf en Bontius de fysica volgens Aristoteles.
Op de series van de zomer van 1604 lijkt het onderwijsaanbod van de faculteit
gestabiliseerd. 's Morgens om acht uur was er Pauw over het tweede boek van
Dioscurides en om tien uur Vorstius over het derde boek van Paulus van Aegina,
‘De morbis particularibus’ - hij was aangeland bij de vrouwenziekten -,
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terwijl Pauw 's middags om één uur botanie gaf (en 's winters dus anatomie). Heurnius
en Bontius gaven om twee uur college, Heurnius in de instituten van zijn vader
(‘Institutiones medicinae paternae’) en Bontius over Aristoteles' fysica.

Botanie
De botanische lessen van Pauw waren geheel gebaseerd op Dioscurides. In de hortus
- ‘catenis affixi, in porticu horti medici ad manum’ - was een uitgave van Dioscurides
aanwezig, in de vorm van de Commentarii van Matthiolus, evenals een uitgave van
Theophrastus' De plantis met commentaar van Scaliger père en een Plinius. Daarnaast
gaf Pauw in de zomer aanschouwelijk onderwijs aan de hand van de ‘zeldzame en
exotische’ planten in de hortus zelf, waarvan hij, zoals hij in het voorwoord tot zijn
Primitiae de ossibus schrijft, de samenhang aard, kracht en uitwerking aanwees. Ook
maakte hij drie, vier keer per jaar botaniseertochtjes met de studenten in de omgeving,
‘nu eens in de weide, dan weer in de heuvels, of ook in bos of woud, ten slotte in het
moeras’. In dezelfde zin gaven de beide Vorstii (1617-1625 en 1625-1663) en Schuyl
(1667-1669) hun onderwijs.41
Hoe belangrijk dergelijk onderwijs was, valt af te leiden uit het feit dat minstens
tachtig procent van de gebruikte grondstoffen voor medicinale middelen plantaardig
was. De inventaris van een Leidse apotheek in die tijd laat vrijwel geen chemische
grondstoffen zien, maar wel een aantal preparaten als ‘diamorum’ (likkepot van de
moerbei, tegen mond- en keelontsteking, ook bij maagpijn, milt- en leverziekten),
‘mel rozarum’ (rozenhoning, bij buikloop en ontstekingen van darm en mond- en
keelholte), ‘unguentum ad scabiem’ (zalf waarin loodwit, zwavel en aluin verwerkt
was, tegen huidziekten), ‘vleereeck’ (vlierazijn, zowel tegen de pest als tegen
hoofdroos), ‘sirope van fiolen’ (bij hoest en heesheid, bij ‘taye en slymige vogten’)
en het befaamde ‘driakel’, ook wel ‘theriak’, een universeel tegengif met
wonderwerking en samengesteld uit minstens tachtig verschillende grondstoffen,
waarvoor elke medicus zijn geheim had. Er was ook, komisch genoeg, teriakel voor
het vee, een veel eenvoudiger en veel goedkoper recept.
Maar voor het grootste deel bestond een dergelijke inventaris uit simplicia,
enkelvoudige grondstoffen als papaverbollen, wormkruid, laurierbladeren, tijm,
aloëhout en minerale grondstoffen als petroleum, rattekruid, rode koraal, vetten en
oliën ook, zelfs voor inwendig gebruik, zoals het ‘unguentum potable’, ‘om te genesen
de inwendige quetsure’. Dat het bereiden van dergelijke simplicia niet zonder gevaar
was, bewijzen de langdurige aambeien die de jonge Sperling opliep bij het in de
vijzel fijnmaken van kolokwint, een komkommerachtige met een sterk laxerende
werking, of de dood van vele kinderen die syropus papaveris toegediend kregen om
in slaap te komen.42
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Instituten
Het theoretische gedeelte van de studie was zoals gezegd sinds 1599 in handen van
A.E. Vorstius, de opvolger van De Bondt. De instituten, zoals ze ook hier genoemd
werden, dienden een algehele grondslag voor de studie te zijn, waarin fysiologie,
pathofysiologie en algemene ziekteleer in samenhang onderwezen werden. Vorstius
was waarschijnlijk de eerste die zich geheel met het theoretisch gedeelte van het
onderwijs bezighield. Veel meer echter dan dat hij een trouw volgeling en exegeet
van Hippocrates was - zijn lijkredenaar Cunaeus vermeldt het - weten we niet. Reinier
de Bondt, die sinds 1617 hoogleraar medicijnen was - daarvoor gaf hij fysica en ook
botanie - en de instituten gaf, zal zijn vader in diens galenisme gevolgd zijn.43
De Bondt werd in 1624 opgevolgd door Adolph Vorstius. Van der Linden zegt in
zijn lijkrede dat Vorstius zijn colleges vooral baseerde op de Ars parva van Galenus.
Maar ook het tweede boek (van de acht) van De re medica van Celsus stond in 1654
op de series. In dit boek behandelt Celsus de relatie van de ziekte met
omgevingsfactoren (klimaat, gesteldheid van het land) en de symptoomleer. Als
praktische remedies geeft hij hoofdzakelijk afdrijving (aderlaten, purgeren, braken,
zweten) en dieetleer.
Van Beverwijck zou door Vorstius ook in het werk van Alexander Trallianus
ingewijd zijn. Deze Griekse arts uit de zesde eeuw na Christus gaf in twaalf boeken
een echte practica, waarin achtereenvolgens over het hoofd (van haaruitval tot
melancholie), oog- en oorziekten, angina, longziekten en pleuritis, maagziekten en
cholera, leverziekten en waterzucht, nier- en blaasziekten en podagra gehandeld
werd. Maar meestal gaf Vorstius college over Hippocrates, over de Aforismen, maar
ook over de Prognostica (in 1660) en het Peri pharmakoon (in 1661).
Schrevelius en Walaeus stonden hem tijdens zijn lange leven bij in het doceren
van de instituten. Van het onderwijs van Schrevelius is vrijwel niets bekend. Na zijn
dood in 1647 verdeelden curatoren de lessen opnieuw en bepaalden ze dat Vorstius
zou voortgaan met de aforismen van Hippocrates, dat Heurnius les zou geven in de
medische praktijk en de ziekten van borst en buik, en dat Walaeus de Institutiones
van Johannes Heurnius zou behandelen, ‘mitsgaders de verdere of andere morbi
particulares’.44
Walaeus, die in 1633 tot professor benoemd werd, gaf aanvankelijk dieetleer en
profylaxe. Hij zal zeker het boek van Heurnius père gebruikt hebben, maar legde zo
zijn eigen accent, en deelde de instituten in vier delen op: fysiologie, pathologie,
therapie (methodus medendi) en practica. Dat laatste omvatte vooral een behandeling
van allerhande koortsen (ook pokken en mazelen) en, in het tweede deel, hoofdpijn,
melancholie, ziekten van oog en oor, neus en gebit, maagaandoeningen, lues,
scheurbuik. In deze colleges baseerde hij zich hoofdzakelijk op Fernels Medicina
universa, met aanmerkingen uit Galenus en Hippocrates. Daarnaast raadde hij ook
de lectuur van Foreest aan.45
Ook voor Kyperus, die tussen 1650 en 1655 zijn eigen instituten (‘Institutio-
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nes suae medica’) doceerde, was Fernel de grote roerganger. De inhoud van het
college was precies dezelfde als die van Walaeus, zij het dat de volgorde iets
verschilde: eerst het algemene inleidende gedeelte (de mens als onderwerp van
geneeskunde), vervolgens een practicum generale (methodus medendi en
geneesmiddelenclassificatie en -bereiding), vervolgens de leer van de koortsen en
bijzondere ziekten, en ten slotte de heelkunde.46
Na de dood van Kyperus werden de instituten twee jaar door Van Horne gedoceerd,
maar in augustus 1658 gaven curatoren het vak aan de cartesiaan De Raei. Dat beviel
de faculteit blijkbaar niet, want op 8 mei 1659 verzochten alle medici, zowel de
conservatieve als de vooruitstrevende, Vorstius en Van der Linden, Sylvius en Van
Horne, ‘dat de Institutiones Medicinae voortaen wederom publice mochten werden
gedoceert by een Professor van de voors. faculteyt ende niet by den genen, die eene
nieuwe philosophie gebruycken’. Die nieuwe filosofie lieten de professoren graag
‘in haer waerde ende onwaerde’, maar ze moesten wel kwijt dat het cartesianisme
eenzijdig was en dat de studenten er op examen niet mee konden volstaan. Die
traditionele klemtoon behield het onderwijs, dat weldra over de hele faculteit verdeeld
werd, zodat zowel Van der Linden en Sylvius, als Hornius en Schuyl het gaven, nog
steeds aan de hand van Fernel.47

Anatomie
De Leidse anatomie begon met Pauw. Na zijn tweede sectie, die op Symon Engelsman
in 1591, reisde hij naar Hoorn om een ‘rif’ (skelet) voor zijn onderwijs te halen en
werden er enkele anatomische instrumenten gemaakt. Van 26 tot 28 november 1593
werd het lichaam van Hans van Antwerpen, die in het gasthuis gestorven was,
geanatomiseerd en schafte Pauw zich ook schapenlevers, een schaapskop en
kalfskoppen aan, naar alle waarschijnlijkheid ter illustratie bij zijn college over
Columbus' De re anatomica. Want eind maart 1594 had hij twee ossenogen nodig
‘ad examen limby, Columbi decimi’, dat wil zeggen bij het tiende boek van Realdus
Columbus, dat over de ogen gaat.48
Ook het nieuwe theater werd in de eerste jaren intensief gebruikt. Pauw zelf deelde
mee dat elke winter twee of drie lijken beschikbaar waren. In tweeëntwintig jaar tijd
moet hij wel zestig lijken gedemonstreerd hebben. Daarnaast gaf hij les op basis van
droge preparaten en skeletten, waar hij een verzameling van aanlegde. Op dit college
is ook zijn boek over de anatomische beginselen gebaseerd, Primitiae anatomicae
de humani corporis ossibus, van 1615. Een jaar later gaf hij ten behoeve van het
onderwijs een herdruk van Vesalius' Epitome uit.49
Er werden allerhande zeldzaamheden bij het onderwijs gebruikt. De schedel van
de zwarte knecht van de heer Van Batenburg, die met zijn heer bij het beleg van
Haarlem in 1572 gesneuveld was, diende bijvoorbeeld als illustratie bij de
osteologische lessen. Van Beverwijck meldde ook dat hij in 1614 de ‘gra-
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veelige blaes’ van de befaamde Franse humanist Casaubon getoond kreeg, ‘aen
welckers slincker zijde hing een ander gelyck een sack, van hetzelfde wesen, alwaer
het water door een gat inquam en er wederom uyt leeckte’.50
Na de dood van Pauw in 1617 kreeg Otto Heurnius diens opdracht. Zijn grootste
probleem was hoe aan voldoende lijken te komen. Zowel de admiraliteit als kerkelijke
liefdadigheidsinstellingen werden daartoe aangezocht. In 1624 kreeg hij Van
Valkenburg naast zich. Dat gaf aanvankelijk nogal geharrewar, waarbij curatoren
zich genoopt zagen in te grijpen met een ‘Ordre ofte reglement op 't stuck van 't
anatomiseren’. Van Valkenburg mocht in de zomer - alleen op woensdag en zaterdag
- wellesgeven in de chirurgie, maar niet in de anatomie. 's Winters moest het
anatomisch theater tussen Van Valkenburg en Heurnius verdeeld worden.51
Daar schijnen ze zich netjes aan gehouden te hebben. Kyper herinnerde zich dat
ze elk doorgaans twee, drie of zelfs vier lijken voor ontleding en demonstratie tot
hun beschikking hadden. 's Zomers gaven beide heren theoretische lessen. Heurnius,
zoals de series van 1624 laat zien, over hoofdwonden en borstziekten aan de hand
van Hippocrates, Van Valkenburg, op woensdag en zaterdag over de heelkunde aan
de hand van het achtste boek van Celsus, over de ontwrichtingen (de ossibus luxatis).52
De grote cesuur kwam met het onderwijs dat Sylvius sinds 1638 gaf. Dat deed hij
buiten de series om en geheel op eigen initiatief, maar hij trok zo veel studenten, zo
vertelde Schacht in zijn lijkrede op Sylvius, dat het leek alsof hij de enige in de stad
was die de anatomie kon begrijpen en uitleggen. Het was in deze colleges dat Leiden
op de hoogte gesteld werd van de bloedsomloop, tien jaar na het verschijnen van
Harveys De motu cordis et sanguinis.
Sinds 1650 was de anatomie door het emeritaat van Heurnius en de dood van Van
Valkenburg onbezet. In 1651 werd Van Horne benoemd. Aanvankelijk gaf hij,
blijkens de series van 1654, naast de winterse publieke snijlessen, theoretische lessen
op basis van het zevende boek van Celsus, een halfjaar later afgewisseld door De
administratione anatomica van Galenus. Van Horne wisselde vaak van ‘handboek’
en onderwerp. In 1660 gaf hij les aan de hand van Vesalius' Epitome anatomica, en
na vier jaar instituten, sinds 1664, wisselde hij om het jaar Galenus (De ossibus) af
met Celsus (zevende en achtste boek). In 1667 las hij De humani corporis partium
descriptione van Fernel om aan het eind van zijn leven naar Hippocrates terug te
keren. Binnen zijn opdracht viel ook de heelkunde. Zo gaf hij in 1661 colleges over
tumoren en in 1663 over de voornaamste chirurgische operaties. Ook zijn colleges
over Hippocrates hadden een voornamelijk heelkundige strekking.53

Klinisch onderwijs
In 1636 slaagde de medische faculteit erin het klinisch onderwijs van de grond te
krijgen. Het was de bedoeling dat Heurnius, samen met de beide
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stadsdoktoren en een goed chirurgijn ‘met de studenten in de publycke gasthuysen
de siecke personen visiteerden’. Het oogmerk van het onderwijs was de student
enerzijds via patiëntonderzoek - met name controle van urine en polsslag - een beter
inzicht te geven in de symptomen van inwendige ziekten en de behandeling ervan
en anderzijds het ontstaan en de oorzaak van de ziekte beter te begrijpen via
post-mortemonderzoek. Voor het bereiden van de geneesmiddelen kregen de studenten
een aparte apotheek toegewezen, waar ze onder leiding de benodigde middelen
volgens de regels van de kunst konden aanmaken. Heurnius heeft blijkens de
aantekeningen in zijn vaders editie van Fernels Universa medicina dit collegium
medico-practicum al vanaf december 1636 gegeven. Voortaan kondigden twee
professoren het elk jaar op de series aan.54
Heurnius hanteerde een eigen didactische methode. Hij liet eerst de studenten de
patiënten onder vragen, vervolgens vroeg hij de studenten naar hun bevindingen wat was het voor ziekte, wat waren de verschijnselen, oorzaken, prognose en
behandeling - om ten slotte zijn eigen oordeel te geven. Het beviel de studenten niet
erg en hij beperkte zich voortaan tot zijn eigen beoordeling en behandeling.55
De tweede professor naast Heurnius was Schrevelius. Walaeus, die sinds 1647
Schrevelius moest vervangen, gaf blijkens gepubliceerde collegeaantekeningen uit
1648 ook klinische lessen. Hij behandelde hoofdzakelijk afdrijvende middelen
(purgeren, klisteermiddelen, braken, zweten, diuretica, enzovoort), maar ook vasten,
menstruatie en het gebruik van bloedzuigers. Gestoorde orgaanfuncties werden
behandeld en verder de olla podrida van eetlust, dorst, pijn, een lang leven, wellust,
schoonheid, oorzaken van gezondheid en dieet. Snel, veilig en oordeelkundig diende
de arts in zijn optiek te handelen, gebaseerd op ervaring, redenering en analogieën.
Zijn medicamenten moesten prettig en aangenaam zijn. Wie ervaring te kort kwam,
kreeg de raad om Hippocrates, Fernel, Foreest, Heurnius en anderen te lezen.56
In 1651 kwam Van der Linden naar Leiden, speciaal voor de medicina practica.
Op de series liet hij steeds afkondigen dat hij les gaf in het herkennen en genezen
van specifieke ziekten. Ook kon hij, evenals zijn collega Sylvius, in voorkomende
gevallen, bijvoorbeeld in 1662, ‘febres’ ofte wel de pest behandelen. Maar de man
die het praktisch onderwijs te Leiden tot echt grote hoogte zou brengen was Sylvius,
die in 1658 in Leiden was teruggekeerd.
Sylvius had twee sterke kanten. Ten eerste was hij een didactisch talent. In zijn
manier van lesgeven voerde hij de methode in die Heurnius ook geprobeerd had,
maar hij deed het met succes. Staande aan het ziekbed, zo vertelde Schacht in zijn
Oratio funebris, ‘sprak hij in den beginne niet, maar deed of hij in twijfel en
onzekerheid verkeerde, terwijl hij dan eens den eenen, dan weder den anderen
ondervroeg, of ook gelijktijdig tot verscheidene leerlingen het woord rigtte, hen
daarbij allengs en trapswijze op den weg helpende, elk goed antwoord prijzende en
het verkeerde met zachtheid en toegevendheid berispende en verbeterende, terwijl
nooit verzuimd werd, uit de hun reeds bekende
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bijzonderheden de reden aan te wijzen, waarom men zóó en niet anders moest
oordeelen’.57
Sylvius boezemde de studenten vertrouwen in, liet hen zelf een diagnose stellen.
Bij verschil van mening liet hij hen hun standpunt verdedigen, om ten slotte zijn
eigen mening te geven. Na verloop van tijd werd de werking van de voorgeschreven
medicijnen bekeken en besproken. Bij overlijden werd het lijk geopend en het
voorgaande ingrijpen geëvalueerd. Die secties beperkten zich niet tot het zieke orgaan,
maar waren sessies waarbij het hele lijk ontleed werd. En na zelf aan het kadaver
gedaan te hebben wat hij nodig vond, liet hij, een novum, de studenten zelf verder
onderzoek verrichten.58

Rechten
Bij de eerste statuten van de universiteit werd bepaald dat er aanvankelijk twee
juridische professoren zouden zijn, en vrijwel meteen werden de dertigjarige De
Groot en de zesentwintigjarige Neostadius benoemd. In 1579 werd een derde professor
benoemd, Donellus. Daarna volgden Van Beyma (1581), Honradius (1582) en Sosius
(1584). Niet allemaal hielden ze het lang uit. Neostadius vertrok in 1580, Honradius
in 1585, Donellus in 1587 en Sosius in 1593. Alleen De Groot (tot 1610) en Van
Beyma (tot 1596) waren blijvertjes. De allgewaltige Donellus was, ook al bleef hij
slechts acht jaar, veruit de belangrijkste professor. Via na hem komende professoren
zoals Tuningius en Vinnius, en via Hugo de Groot oefende hij in Leiden een
langdurige invloed uit.59
De Groot en Neostadius hadden nog pluriforme leeropdrachten. Beiden waren ze
aangesteld zowel in de ‘rechten ende vrye consten ende scientien der philosophie’.
De Groot heeft daadwerkelijk filosofiecolleges gegeven, van Neostadius is daarvan
niets bekend. De colleges rechten die ze gaven, werden niet goed bezocht, die van
Neostadius door de stroefheid van zijn Latijn en van zijn karakter, die van De Groot
door de zwakheid van zijn stem en van zijn methode.60
Het verschil in didactische opvattingen tussen De Groot en Donellus vertoont
enige overeenkomst met de methodische discussie onder filosofen. De Groot wilde
vooral dicht bij de tekst van het corpus iuris en dicht bij de praktijk blijven. Donellus'
college was strikt systematisch van opzet, maar was ook veel filologischer en had
weinig met de praktijk van doen.
Tussen 1583 en 1587 was De Groot door een oogziekte niet in de faculteit
werkzaam geweest. Inmiddels was Honradius, die vooral de instituten gedoceerd
had, verdwenen. Bij De Groots terugkeer had de faculteit drie professoren, Van
Beyma, Sosius en de in dat jaar als opvolger van Donellus benoemde Bronchorst. In
dat jaar ook besloten curatoren, in reactie op de onderwijsvoorstellen van Lipsius,
om er een vierde professor te aan toe te voegen. Voortaan zou een van hen de
instituten, een ander de codex doen, terwijl twee professoren de digesten zouden
behandelen. Op de eerste series van dat
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jaar werd aangekondigd dat Bronchorst de eerste vier boeken van de digesten gaf,
Van Beyma de instituten, Sosius boek vier van de codex en De Groot het leenrecht.
Bronchorst werd na het vertrek van Van Beyma in 1598 primarius. De codex was
sindsdien zijn exclusieve competentie. Maar het belang van Bronchorst ligt elders,
namelijk in het feit dat door zijn inspanning de juridische faculteit een goed
opgebouwd en breed lesprogramma kreeg, dat van een zeer elementaire, theoretische
inleiding opklom tot een min of meer op de praktijk gerichte oefening.
Bronchorst had bij zijn aantreden in 1587 een oratie gehouden, De studio iuris
recte instituendo, waarin hij zijn opvattingen over een optimale studiemethode
uiteenzette. Die methode ging van het algemene naar het bijzondere. Eerst diende
de student de bekende digestentitels ‘De regulis’ en ‘De verborum’ door te nemen
en de rubrieken van de titels van zowel digesten als codex vanbuiten te leren.
Vervolgens moest hij de vier boeken van de instituten lezen. Men kon die het best
zo uitleggen dat de onderwerpen van elke titel kort werden opgesomd. Vervolgens
werd de stof teruggebracht tot bepaalde definities en rechtsregels, die ten slotte met
redenen omkleed werden. Geen ellenlange commentaren en eenvoud, daar ging het
om en daar ging het eerste jaar mee heen.
Daarna kwamen de digesten aan de beurt, omdat ze theoretischer waren dan de
op de praktijk gerichte codex. Voor deze boeken ried Bronchorst de paratitla-methode
aan; dat wil zeggen wederom geen lange commentaren, maar korte beschouwingen
over betekenis en plaats van de titels, op methodische wijze samengevat. Bij de uitleg
moest erop gelet worden dat bijna elke titel wetstekst en interpretatie tegelijk bevatte.
De algemene stellingen en uitspraken van de titels moesten verzameld worden en
elk onderwerp moest met behulp van dialectische hulpmiddelen, definities en
verdelingen, oorzaken en gevolgen, geïllustreerd worden. Alleen als er dan nog
onduidelijkheden overbleven, mocht de student zijn heil zoeken bij commentatoren,
waarbij Bronchorst een lans brak voor zijn leermeester Wesembeke en diens Paratitla.
Het was het pleidooi van een echte eclecticus, die een middenweg bewandelde tussen
de verschillende methoden, humanistisch maar met oog voor de verworvenheden
van de scholastiek, systematisch maar onder beklemtoning van het belang van de
praktijk.61

Instituten
Bij de benoeming van Bronchorst werden de instituten nog gegeven door Van Beyma.
Maar in 1589 ging die college geven over de Digesten en realiseerden curatoren zich
dat de instituten ‘ledig ende stille’ stonden. Ze gaven Tuning, die bevriend was met
Lipsius en Dousa en al privaatcollege gaf over de twaalf tafelen, op zijn verzoek
toestemming om de instituten te doceren. Hij zou dat
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met onderbrekingen tot 1597 blijven doen. Sinds 1592 had hij in dit college De Groot
naast zich gekregen. Beiden gingen daarna (De Groot al in 1596) over op de digesten.
De rol die de instituten door de humanistische opvattingen in het onderwijs
gekregen hadden, werd onderstreept door het feit dat er vaak twee professoren waren
die dit inleidend onderwijs verzorgden. De cursus duurde één jaar; als er twee
professoren waren, gaf de ene docent de eerste twee boeken, de andere de overige
twee, de één 's ochtends, de ander 's middags. Vanaf 1597 waren de instituten het
revier van Pynacker en Swanenburch. Pynacker heeft zich vrijwel zijn hele Leidse
periode beziggehouden met de instituten (in 1611 kreeg hij de digesten en werd
Lindershausen in zijn plaats benoemd), tot 1607 samen met Swanenburch (die toen
bij ziekte van Bronchorst en De Groot digesten ging doceren), daarna met Baudius
en sinds 1609 met Letting.
Hoe bij uitstek elementair dat onderwijs was, valt af te leiden uit de
collegeaantekeningen van Pynacker. Niet veel meer was het dan een soort
catechismus, waarbij in korte vragen en antwoorden - Quaesita et responsa brevia
- vrijwel alle titels van de instituten samengevat werden. Het geheel werd
voorafgegaan door een voorbeschouwing, waarin de student overhoord werd over
de geschiedenis van de instituten en de oogmerken van Justinianus. Maar ook hier
werd aangegeven wat wel en wat niet van toepassing was op het geldend recht. Bij
‘furtum’ (diefstal) bijvoorbeeld werd ook het plakkaat van de Staten van Holland,
‘Van dieven, bedelaers en vagabunden’, ter sprake gebracht.62
Van het institutenonderwijs van Swanenburch is weinig bekend, evenmin als van
dat van Baudius (1607-1611) en Letting (1608-1613), Lindershausen (1611-1615)
en Bontius (1614-1619). Maar dat het elementaire, catechetische karakter ervan,
samen met de verwijzingen naar het geldend recht, kenmerkend waren voor dit soort
onderwijs bewijzen de colleges die Sylvius van 1615 tot 1620 gegeven heeft. Zijn
Synopsis Institutionum iuris, dat hij naar alle waarschijnlijkheid gedicteerd heeft,
somt per boek de verkorte titels op en geeft een zeer beknopte samenvatting van de
inhoud. Per titel worden een of meer vragen gesteld - ‘Quid est ius?’ ‘Quid est
obligatio?’ - die met enkele zinnen beantwoord worden. De titels die niet meer van
toepassing zijn - ‘non habent usum’ -, bijvoorbeeld over de slavernij, worden
overgeslagen. Hij moet ook een college voor wat meer gevorderden gegeven hebben,
waarin hij teksten uit het corpus iuris citeerde en ook eigentijdse auteurs behandelde.63
Na het vertrek van Bontius en na het ontslag van Sylvius waren de instituten vacant.
Nadat Lindershausen en Cunaeus een tijdlang waargenomen hadden, benoemden
curatoren in 1624 in de figuur van Nicolaas Dedel een echte ‘practisyn’. In 1636
drongen ze er bij hem op aan de studenten te onderwijzen ‘wat aengaende de casus
van den text, off nopende de questien by occasie van dien te moveren, soo by de
Hove van Justitie als by de lagher gerechten hier te lande wert geobserveert ende
gepractiseert’.64
Met Arnold Vinnius, die in 1618 toestemming kreeg om als lector les te ge-
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ven over de titels ‘De regulis’ en ‘De verborum’, maar die pas in 1633 professor
werd, werd deze traditie voortgezet op een manier die een term als ‘Hollandse school’
rechtvaardigt. Die school was humanistisch en praktisch, didactisch en eclectisch.65
Bij de opvolging van de in 1638 overleden Cunaeus werd, hangende de
onderhandelingen met Schotanus, bepaald dat Dedel de codex zou doen, Vinnius de
digesten en Maestertius de instituten. Na de benoeming in 1641 van Schotanus tot
primarius en dus met de codex, moest Dedel terug naar de digesten. Vinnius bleef
ook de digesten doen (Dedel ‘per paratitla’, Vinnius systematisch) en Maestertius
behield, waarschijnlijk tot de dood van Dedel in 1646, de instituten.
Maestertius sloot in zijn manier van lesgeven aan bij de bestaande traditie. In een
rede uit 1639, De imminuende laboro studii iuridici, hield hij een pleidooi voor het
onderscheid tussen beginners en gevorderden. Het onderwijs voor beginners kon niet
elementair genoeg zijn, kort en bondig, zonder commentaar. Zijn eigen uitgaafje van
de instituten uit 1643 was een echte schooluitgave, zonder enig kritisch apparaat en
met een tekst die bedoeld was om uit het hoofd te leren.
Voor meer gevorderden diende het commentaar, dat wat hem betrof in dienst stond
van een vergelijking van het Romeinse met het geldende recht. De praktijk daarvan
gaf hij in een disputatie uit 1645, Comparatio iuris Romani et Hollandici prout hoc
observatum est ab Excell. D. Hugone Grotio, waarin hij in 54 punten het Romeinse
met het Hollandse recht vergeleek, steeds onder aanhaling van de Inleidinge van De
Groot. Waar het voor Maestertius uiteindelijk op neerkwam, was dat de student het
geleerde in de praktijk kon toepassen: ‘hac in parte vetus schola principatum tenet’.66
In 1646 overleed Dedel. Hij werd twee jaar later opgevolgd door Schotanus. Vanaf
1648 doceerden er dus weer twee professoren de instituten, Maestertius en Colonius.
Van het onderwijs van Colonius is niets bekend, maar wel van wat curatoren ervan
verwachtten: hij was de eerste die de titel ‘professor iuris practici’ kreeg. In verband
met het overlijden van Schotanus in 1652 en de aanstelling van Beeckerts van Thienen
kwam er in 1654 een nieuwe verdeling van lessen tot stand. Vinnius werd de primarius
en kreeg de codex, Maestertius kreeg de digesten, terwijl Colonius en Beeckerts van
Thienen de instituten deden. Ook van Beeckerts van Thienen is weinig bekend. In
1659 werd hij professor pandectarum.
Het was de tijd van de minder spectaculaire benoemingen. Rusius, die van 1659
tot 1668 instituten gaf (en sindsdien digesten én leenrecht), Marchant, die zijn hele
Leidse tijd (1660-1670) instituten doceerde, en Crusius, die, zijn korte leven in acht
genomen, veel schreef over wat wij externe rechtsgeschiedenis zouden noemen, maar
niet anders dan de instituten doceerde - men kent en vindt hun rustplaats nog wel,
maar daar is bijna alles mee gezegd.
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Digesten
Hoe het onderwijs in de digesten vóór 1587 gegeven werd, is niet bekend. Bronchorst,
die in dat jaar met een ‘methodische behandeling’ begon, nam in bijna vier jaar tijd
alle vijftig boeken door, met gebruik van de door hemzelf in zijn oratie aangeprezen
paratitla. Hij nam zich voor van iedere digestentitel samenvatting en argumenten te
geven, moeilijke bepalingen kort en eenvoudig uit te leggen en vervolgens een aantal
problemen te behandelen die door bepaalde auteurs aan de orde werden gesteld. Hij
deed dat vooral in de vorm van dictaat, al geeft hij zo nu en dan aan - ‘haec non
dictanda’ - de vrije voordracht te hanteren.
In 1591 nam Van Beyma wel het digestenonderwijs van Bronchorst over, maar
bedachten ze samen een andere methode. Van Beyma behandelde, systematisch, het
contractenrecht, aan de hand van het derde deel van de digesten (boeken 12 tot en
met 19), terwijl Bronchorst aan de hand van het vierde boek van de codex hetzelfde
onderwerp behandelde, maar wet voor wet, dus volgens de katapoda-manier.
Hiertegen, en tegen het feit dat ze vooral dicteerden, maakten curatoren bezwaar.
Hun voorstel was dat de digesten in hun geheel in vijf jaar behandeld werden, in
onderlinge verdeling, wet voor wet en in vrije voordracht. Er werd ook een
werkverdeling afgesproken - Bronchorst, Sosius en De Groot zouden ieder een aantal
delen doen, Van Beyma de codex en Tuning de instituten - maar door ziekte en
ontslag werd het voorstel niet uitgevoerd.
Sinds 1596 vigeerde dankzij de inspanning van Bronchorst een totaal ander systeem.
In de vorm van dispuutscollegia kregen de studenten de mogelijkheid een systematisch
overzicht van de digesten te verwerven, terwijl de professoren op hun college dieper
ingingen op afzonderlijke titels of enkele bij elkaar horende titels, die vervolgens,
bepaling na bepaling, besproken werden. Deze manier schijnt lange tijd de praktijk
geweest te zijn, blijkens het feit dat Cunaeus er in 1630 bezwaar tegen maakte. Hij
vatte toen het plan op om de belangrijkste titels van de digesten in hun volgorde,
maar systematisch uit te leggen.
In 1606 beslisten curatoren dat de juridische professoren die onderwerpen uit de
digesten en codex onderling moesten verdelen ‘die meest in foro worden dienstich
geacht ende sulcx ten meesten proffyt van den studenten souden connen strecken’.
Veel verschil in de keus van de collegeonderwerpen lijkt het niet gebracht te hebben.
Veel onderwerpen die Bronchorst behandelde - testamenten, legaten, stipulaten,
condicties, revindicatio, servituten - keerden bij Cunaeus terug, hoewel die dieper
op de stof inging, er per titel in ieder geval langer over deed. Over bezitsverkrijging
deed Bronchorst bijvoorbeeld nog geen twee maanden, Cunaeus bijna een halfjaar.
Cunaeus was ook meer de filoloog van de twee. Willem de Groot schreef over
hem aan Vinnius: ‘Ik heb Cunaeus de eerste titel van de digesten horen uitleggen.
Hij combineert op zeer gelukkige wijze de letteren met het recht, wat nie-
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mand hier tot op heden gedaan heeft; het zijn allemaal juristen.’ Dat neemt niet weg
dat Cunaeus veel meer dan Bronchorst of zijn andere voorgangers aandacht gaf aan
het geldend recht. Zijn colleges waren doorspekt met aanhalingen uit de Leidse of
Amsterdamse keuren en de politieke ordonnantie, met verwijzingen naar juridische
adviezen van Leidse professoren en uitspraken van het Hof van Holland, met
ontleningen aan praktijkjuristen als Hogerbeets en Grotius.67
Sinds 1640 deden Dedel en Vinnius samen de digesten, de eerste per paratitla, de
tweede systematisch. Als we mogen afgaan op zijn Iurisprudentia contracta, volgde
Vinnius daarbij het voorbeeld van Donellus, met dien verstande dat hij bondiger was
en meer verwees naar de juridische praktijk. In zijn boek was dat meestal niet de
Nederlandse praktijk. Aangenomen mag worden dat hij op zijn colleges digesten,
evenals bij zijn behandeling van de instituten het geval was, wel verwees naar de
Nederlandse praktijk.
Zoals gezegd, werd er na de dood van Schotanus en de daarop gevolgde aanstelling
van Beeckerts van Thienen een nieuwe verdeling van de lessen aangebracht, waarbij
de digesten alleen aan Maestertius toegewezen werden. Na diens dood werden ze
aan Beeckerts van Thienen (van 1659 tot 1669) opgedragen, die ze, blijkens de series
‘ab ipso principio’ (vanaf het begin), aanvatte. Een jaar voor zijn overlijden kreeg
hij Rusius naast zich, ‘dewijle de Pandecten Juris sijn een soo groote zee van rechten,
dat deselve wel twee, jae veel meer professoren in de rechten konnen besich houden’.
In 1667 kreeg Beeckerts van Thienen, in plaats van Thysius, de titel professor iuris
publici. Maar over zijn onderwijs weten we weinig, evenmin als over dat van Rusius.68

Codex
De eerste professor in rang van de faculteit gaf steeds de codex. Dat was overigens
niet altijd een kwestie van anciënniteit. Toen Schotanus in 1641 werd benoemd,
werd, ondanks het feit dat Vinnius en Dedel ouder waren en al jaren aan de universiteit
verbonden waren, bepaald ‘dat dezelve Schotanus zijnde beroepen in de plaetse van
D. Cunaeus, oock zal hebben alle de praeemeninetien, niet alleen in 't voorgaen,
voorsitten ende voorteyckenen, maer oock andersints, die den Professor Cunaeus za.
ge. in zijn leven alhier heeft gehadt’.69
De methoden die Bronchorst en Swanenburch hanteerden, verschilden niet veel.
Ze kozen steeds een bepaald boek, of een aantal opeenvolgende titels van een boek,
waarvan de wetten na elkaar besproken werden. Soms werden ook de digesten, waar
deze hetzelfde onderwerp betroffen, bij de behandeling betrokken. Bepaalde
onderwerpen hadden de voorkeur: procesrecht, contracten- en verbintenissenrecht
en erfrecht. Het gebruik ervan in de praktijk stond hierbij nog nadrukkelijker op de
voorgrond dan bij de andere colleges. Bepaalde titels werden steevast overgeslagen
omdat ze in onbruik geraakt waren (‘quia hodie non est in usu’). Vertoon van
geleerdheid werd bij deze colleges voor gevorderden niet geschuwd.70
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Cunaeus, die in 1630 het college van Swanenburch overnam, heeft veel meer een
volledige reeks gegeven, waarbij de boeken 1 tot en met 6 en 8 aan bod kwamen.
Hij kon vanuit filologische opvattingen ook gedetailleerder te werk gaan dan zijn
beide voorgangers. In 1641 werd hij opgevolgd als primarius door Schotanus. Ook
Schotanus schuwde tekstkritiek en historische context niet, wel keerde hij terug tot
de grotere gerichtheid op de didactiek, die de Leidse school kenmerkte.
Zijn Examen iuridicum uit 1639, een pompboekje, dat vele malen herdrukt werd
en dat de hele stof van het corpus iuris als catechismus behandelde, en zijn
Fundamenta iuris uit 1653 bewijzen dat. Ook in zijn grote aandacht voor de praktijk
toont hij zich een goede vertegenwoordiger van die school, blijkens het collegium
iuridico-practicum, dat hij ter vervanging van het collegium oratorium van Cunaeus
instelde. Deze didactisch-praktische manier van lesgeven werd in 1654 voortgezet
toen de codex, twee jaar na de dood van Schotanus, toevertrouwd werd aan Vinnius
en na Vinnius, in 1659, aan Colonius.
Wat dat collegium van Schotanus betreft, naar alle waarschijnlijkheid gaf hij daarin
als eerste een systematische behandeling van de Inleidinge van Grotius. En dat niet
alleen, hij deed dat ook als eerste in het Nederlands! Hij behandelde daarbij ook de
Synopsis praxeos civilis van Merula, een volledige beschrijving van het procesrecht
in Holland, met vergelijkingen uit de Duitse en Franse praktijk. Merula had heel
kort, in 1591, met toestemming van curatoren, tweemaal per week, ‘de practijcque
civile’ uitgelegd, de praktijk van het recht, waarbij studenten zich op de procesvoering
voorbereidden door beurtelings de rol van rechter, eiser en gedaagde te spelen. Ook
dit werd door Schotanus weer ingevoerd. Zijn collegeaantekeningen, postuum
uitgegeven onder de titel Processus judicialis, bevatten allerhande praktische tips,
die gebaseerd waren op de ervaringen van praktizijns en op de instructie van het Hof
van Holland. Ook hier maakte Schotanus vaak gebruik van het Nederlands.71

Leenrecht en kerkelijk recht
In 1597 werd door een aantal gevorderde studenten het eerste Leidse collegium
feudale opgericht, met zes deelnemers die vergunning gekregen hadden zonder preses
te disputeren over onderwerpen uit de Libri feudorum. Drie ervan kwamen uit
Duitsland, drie uit de oostelijke provincies van Nederland. Waarschijnlijk vond het
disputeren plaats onder aanwezigheid van De Groot, die als eerste te Leiden het
leenrecht doceerde. Naast De Groot had ook Bronchorst, blijkens zijn in 1613
gepubliceerde Methodus feudorum, belangstelling voor het feodale recht. Hij ried
het onderwerp vooral aan adellijke studenten (nobiles) aan in verband met het beheer
van hun grondbezit.72
Maestertius gaf al sinds 1635 college (exercitii gratia) over het leenrecht, en in
1636 werd hij daartoe zelfs tot buitengewoon professor benoemd. Hij kon-
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digde eveneens een compendium over het leenrecht aan, waarin hij de grondregels
ervan zou uitleggen. Dat kwam er niet van, maar hij publiceerde in 1637 wel een
zestal disputaties over het leenrecht, dat als een soort handboek moest dienen. In
1668 kreeg ook Rusius het leenrecht. Ze combineerden naar alle waarschijnlijkheid
de behandeling van de Libri feudorum als onderdeel van het corpus iuris met aandacht
voor het feodale recht van Holland.73
Het kerkelijk recht stond lange tijd, om voor de hand liggende redenen, niet op de
series. Maar in 1595 werd de graad van ‘doctor iuris civilis’ veranderd in die van
‘doctor utriusque iuris’, doctor in de beide rechten dus. En in 1600 dienden de
juridische professoren bij de bibliothecaris het verzoek in om een corpus iuris canonici
aan te schaffen, ‘alzoo dickwils jus canonicum ghealligeert werdt in de disputatien’.
Vier jaar later werd het aangeschaft en ook blijkens verwijzingen in de tekst van
disputaties, gebruikt. Ook Maestertius moet, in het collegium disputantium dat hij
sinds 1640 gaf, en waarin hij ‘materiae ex libris universi iuris selectae’ behandelde,
de decretalen aan de orde gesteld hebben, nu niet als onderdeel maar zelfs als
afzonderlijk onderwerp voor disputaties.74

Theologie
Als we af mogen gaan op wat Feugeraeus in zijn Hypotyposis aanbeval, bestond het
theologisch onderwijs hoofdzakelijk uit op humanistische leest geschoeide bijbelse
exegese. Er zouden geen dogmatische spitsvondigheden (‘non quaestionarii aut
sophistae veritatis insolentes’) behandeld worden. Slechts de twee van God gegeven
boeken, het Hebreeuwse Oude en het Griekse Nieuwe Testament, zouden voorwerp
zijn van uitleg, voordracht en dispuut, waarbij gematigdheid, nut en gezond verstand
de uitgangspunten vormden.
Naar alle waarschijnlijkheid is daaraan ook de hand gehouden. De oudste series
waarover we beschikken, die van 1587, vermeldt het onderwijs van Saravia over de
brief aan de Hebreeën, van Trelcatius over het evangelie naar Mattheus en van Gallus
over Jesaja, exegese dus in dienst van dogmatische problemen. Feugeraeus
bijvoorbeeld had een jaar voordat hij naar Leiden kwam, in 1574, de Thesaurus van
de door hem bewonderde Marlorat uitgegeven, een boek dat daarna nog vaak herdrukt
is. Het was een alfabetisch geordende verzameling loci communes van ‘zaken en
leerstellingen’, plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament waarin een bepaald begrip,
bijvoorbeeld salus, of abstinentia, de hoofdgedachte vormde, een soort concordans
dus, maar wel een dogmatisch instrument.75
Van het daadwerkelijke onderwijs van Danaeus weten we niet veel. We weten dat
hij college gaf over het onzevader en het is waarschijnlijk dat zijn Orationis
Dominicae explicatio daarvan de neerslag vormde. Hij behandelde er alle grote
theologische en kerkelijke thema's van zijn tijd in. Met een machtig vertoon
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van geleerdheid trokken de kerkvaders, de middeleeuwse theologen en de klassieke
auteurs aan de bewonderende toehoorder voorbij. Daarnaast was hij het die te Leiden
de ‘disputatio exercitii causa’ invoerde, oefendisputaties over stellingen die Danaeus
zelf opstelde en waarvan twee reeksen bewaard gebleven zijn, beide over de
Nederlandse geloofsbelijdenis van 1561.76
Het vertrek van Danaeus (1582), de vroege dood van diens opvolger, de irenische
Holmannus (1586), en het ontslag van Saravia (1587) gaven de faculteit weinig
gelegenheid om het onderwijs vaste vorm te geven. Pas met de komst van Trelcatius
(1591-1602), Junius (1592-1602) en Gomarus (1594-1611) lukte dat. Het was vooral
de middelste van de drie, de befaamde Junius, die met zijn De vera theologia de toon
van dat onderwijs zette.
Op volle sterkte, naar de series van februari 1601, zag dat er als volgt uit: Trelcatius
gaf op het achtste uur loci communes over Jezus (‘de Persona et Officio Christi’),
Junius behandelde op het tiende afwisselend Deuteronomium en Jesaja en Gomarus,
op het tweede, afwisselend het evangelie naar Johannes en de brief van Paulus aan
de Filippenzen. Daar was in de series van 1604 niet veel aan veranderd. Behalve dan
dat Junius intussen gestorven was en opgevolgd was door Arminius, die de profeet
Jona behandelde.
Met Junius verdween de man die het onderwijs aan de faculteit niet alleen zijn
vorm, maar ook zijn vrede gaf. De vorm overleefde zijn dood, de vrede niet. De vorm
was, geheel in de lijn van Danaeus, de scholastische. Het onderwijs werd gegeven
aan de hand van bijbelplaatsen, die in een reeks van stellingen een bepaald dogmatisch
onderwerp belichtten. De opbouw ervan was dialectisch. Eerst gaf men de definitie,
meestal een etymologische afleiding en korte begripsbepaling. Vervolgens kwam de
opdeling in onderdelen aan de beurt, geheel volgens de aristotelische middelen, genus
en species, verschillende vormen van oorzaak, gevolg en de hele dialectische
rataplan.77
Een goed voorbeeld is zijn analyse van de uiterst geschikte brief van Judas over
de dwaalleraars. Na een bespreking van de authenticiteit van de brief gaf Junius,
naast woord- en zaakverklaringen (over wat in die tijd onder ‘ketters’ verstaan werd,
Simon de Tovenaar, gnostici, Nikolaïeten, Balaämieten, Ebionieten), voornamelijk
dogmatische uiteenzettingen over de noodzaak van het predikambt, over de
voorbeschikking, over de val der engelen en over ketterij. Zijn collega's en opvolgers,
de Trelcatii, Gomarus en Arminius, gaven volgens precies hetzelfde stramien college,
in nadrukkelijke onderschikking van het bijbelonderwijs aan de dogmatiek.78
Van de colleges van Trelcatius krijgen we een indruk op grond van zijn Synopsis
methodi sacrae theologiae, die hij ten behoeve van zijn studenten uitgaf. De studenten
moesten het boekje, dat niet meer dan 16 pagina's en 22 hoofdstukken of loci bevatte,
voor zich hebben bij het college. Trelcatius dicteerde daarnaast zijn toelichting. De
gebruikelijke opbouw volgend, gaf Trelcatius per locus een definitie, bakende het
onderwerp af, lichtte het toe uit de Schrift, de kerkvaders en soms uit de klassieke
auteurs, waarna het praktisch nut van het dogma aangegeven werd.
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Andersdenkenden werden gematigd bestreden. Zo stond Trelcatius bij de ‘locus de
peccato originali’ stil bij de ‘error pontificorum’, de dwaling van de katholieken,
namelijk hun overtuiging dat de maagd Maria zonder zonde bezwangerd was. De
predestinatie werd eveneens gematigd behandeld als een op zich even helder als
ontoegankelijk leerstuk. Trelcatius vroeg zich vooral af of het leerstuk op de kansel
behandeld moest worden. Hij gaf aan waarom dat wel moest gebeuren, en ook de
wijze waarop: ‘sobrie (quo ad materiam), reverenter (quo ad formam), prudenter
(quo ad finem)’.79
Ook de disputaties kenden een polemisch karakter. In de stellingen die Junius zijn
studenten opgaf, werd vooral de rooms-katholieke Kerk bestreden - het oppergezag
van de paus, de sacramenten, heiligenverering. Maar ook anabaptisten en arianen,
socinianen en lutheranen, joden en Turken werden tegengesproken, al gebeurde het
met bezonnen toon en vanuit een vredelievend standpunt.80
Met de komst van Arminius naar Leiden (1602-1609) was het uit met de vrede,
al viel dat aan het onderwijs aanvankelijk niet te merken. Tot 1605 handelde Arminius
in volkomen overeenstemming met Gomarus en Trelcatius junior de disputaties van
de faculteit af. In een reeks Disputationes privatae, die begonnen werd in 1603, legde
hij de grondslag voor een heel systeem van godgeleerdheid dat op fundamentele
punten niet-controversieel en niet-apologetisch was en waarin hij aansloot bij
bewonderde voorgangers als Danaeus en Junius.
Evenals zij leunde Arminius sterk op de scholastische methode. Daarbij legde hij
de klemtoon zowel op de directe lectuur van de bijbel als op een zeer uiteenlopend
aantal auteurs, onder wie ook ‘vijanden van de genade’, zoals dat heette, Socinus,
Thomas van Aquino, Molina, Suárez. Met het toenemend verschil van mening binnen
de faculteit zou het argumentatieve karakter van het onderwijs, het polemische, de
boventoon gaan voeren. De geest van de Leidse theologische faculteit werd dermate
in beslag genomen door dogmatieke verschillen - met name over de verhouding
kerk-staat en het probleem van de voorbeschikking - dat de Staten van Holland de
professoren geboden hierover ‘nyet te leeren off te scrijven’.81
Na het vertrek van Gomarus kregen Polyander en Episcopius van curatoren te
horen dat hun benoeming bedoeld was om ‘de vrijheyt der Prophetie of uytlegginghe
der heyligher schriftuyren’ te bevorderen. Maar natuurlijk ook om ‘de jonghe
theologen door het onderhouden der onderlinghe verdraechsaemheydt in de schole
te ghewennen tot de behoorlycke betrachtinghe van vrede in de kercke’. Ze hebben
zich daar beiden aan gehouden, Episcopius in briljante, Polyander in brave colleges.82
De grote zuivering van 1619 bestendigde die vrede. Tegelijk bevestigde ze de
definitieve overwinning van de theologische bijbelexegese boven de filologische.
Maar ze bewerkte nog iets anders. Een delegatie van de synode, die op 8 augustus
1619 in de vergadering van curatoren verscheen, drong erop aan om, ‘naedien
Theologica facultas heel ampel was’, naast de drie reeds
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aangestelde professoren nog iemand voor de ‘praktijk’ te benoemen. De synode had
geconstateerd dat de studenten ‘komende tot het predickampt principalicken
deficieerden in theologia practica, gelijck ook casus conscientiae niet genouch worden
ingescherpt’.83
Wat de nieuwe faculteit zich bij dat onderwijs precies voorstelde valt af te leiden
uit een programmatische rede - Oratio de recta institutione studii theologici - die
Walaeus in 1619 hield. Daarin gaf hij het profiel van de ideale theoloog. Die had
weliswaar de beschikking over de drie talen, maar hij mocht niet vergeten dat
talenstudie middel en geen doel was; een middelmatige kennis was voldoende. Zo
was ook een beetje geschiedenis en filosofie nuttig, en zelfs voor metafysica ging
Walaeus niet opzij. Zoals ook de Israëlieten een heidense vrouw na reiniging konden
trouwen, zo kon volgens hem een theoloog zich bedienen van de metafysica.84
De eigenlijke studie liet hij uiteenvallen in drie delen, de catechese, dat wil zeggen
de behandeling van de belangrijkste dogma's, de dogmatiek, inclusief de weerlegging
van ketterij, en de bijbelstudie, een onderdeel dat nauw verbonden was met de twee
voorafgaande. De student werd aangeraden elke dag de bijbel te lezen en van de
belangrijke boeken een logische analyse te maken. Hoofdstukken waarin belangrijke
dogma's behandeld werden, sommige psalmen en de brieven van Paulus moest hij
uit het hoofd leren. En als hij dat allemaal deed zou zijn gezicht gaan glanzen als dat
van Mozes en zou het volk de ogen moeten afwenden.85
Het eensgezinde viertal - Polyander, Walaeus, Thysius en sinds 1620 Rivet - dat
in de jaren twintig en dertig van de zestiende eeuw de theologische faculteit vormde,
vernieuwde dan ook niet zozeer het onderwijs, maar zette het wel op een
indrukwekkende basis. In theorie zouden Thysius en Rivet het Oude Testament,
Polyander het Nieuwe en Walaeus de dogmatiek behandelen. Maar alle vier waren
ze dogmatici die de exegese in dienst stelden van hun leerstellige betoog.
Bij Rivet, die zich van de vier het diepgaandst met de exegese inliet, is dat duidelijk
te zien. Zijn colleges waren zo gedetailleerd dat hij in de loop van zijn dertienjarig
professoraat slechts drie boeken van het Oude Testament besprak. En bij die
detaillering ging hij, naast een analyse van de afzonderlijke verzen, vooral in op
praktische opmerkingen ten behoeve van de preek of van de polemiek. Voordat Rivet
voorbij het ‘in den beginne’ was, waren er weken heen. Hij kon uren stilstaan bij het
manna in Exodus - wit als korianderzaad met de smaak van honingkoek - omdat het
hem in de gelegenheid stelde de eucharistie en de verschillen in sacramentsopvatting
tussen de gereformeerden en katholieken uiteen te zetten.86
Diezelfde Rivet gaf met zijn in 1627 verschenen Isagoge ook een ‘handboek’
Nieuwe en Oude Testament, waarin hij in dertig hoofdstukken een praktische leidraad,
zowel inleiding als uitleg, aan de theologiestudent verschafte. De geschiedenis van
de bijbelvertalingen, het totstandkomen van de canon, de waarde en historie van de
apocriefe boeken, exegetische begrippen en metho-
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den, inhoud en betekenis van de Schrift, tegenstrijdigheden en polemiek,
preekmethode en gebruik - dat alles en meer kwam erin aan de orde. En het vormde,
naast de aanhoudende lectuur van de bijbel zelf en naast de diepgravende colleges,
een degelijke basis voor de praktijk van het predikambt.87
Wat Rivet deed voor de exegese, deed Walaeus voor de dogmatiek. Ook hij gaf
een compendium van de geloofsleer, een Enchiridion, dat de orde van de catechismus
volgde. Daarop bouwde hij zijn colleges in de vorm van loci communes, een reeks
die zo volledig was dat hij die nooit heeft kunnen voltooien. En samen met Polyander
en Thysius stelde hij het plan op voor een godsdienstleerboek - de latere Synopsis
purioris theologiae - op basis van door studenten te verdedigen theses, waarbij ze
bij toerbeurt, in de volgorde die zij in de faculteit innamen preses waren.88
Een bijproduct van deze dogmatische inspanning was de polemiek. Remonstranten
waren natuurlijk het eerst aangewezen doelwit, maar ook de rooms-katholieke
misvattingen konden rekenen op de vrijwel permanente aandacht in het onder wijs,
bijvoorbeeld bij Rivet in zijn reeks private disputaties Collegium controversarium
inter orthodoxos et pontificos. Ook de zending had hun aandacht. In hetzelfde jaar
dat te Rome de roemruchte Congregatio de propaganda fide werd gesticht, in 1622,
zag te Leiden het seminarium indicum het licht. Tien jaar lang zou Walaeus zelf de
regent zijn. Hoornbeek nam weliswaar niet het seminarie over, maar wel de thematiek,
zoals blijkt uit zijn op college behandelde De conversione Indorum et Gentium libri
duo, dat na zijn dood in 1669 werd uitgegeven.89
Met de komst van Trigland, Spanheim en Hoornbeek aan de ene en Heidanus en
Coccejus aan de andere kant van de cartesiaanse scheidslijn was het gedaan met de
eensgezindheid in het Leidse theologieonderwijs. Op de verdeling van dat onderwijs,
dat inmiddels vaste vorm gekregen had, was dat van weinig invloed. Trigland, die
in 1634 Rivet opvolgde met het uitspreken van twee oraties over de religie waar hij
alles van af wist (de ware), heeft zich vanaf het begin van zijn onderwijs
beziggehouden met Jesaja, een tekst die vaker werd gebruikt ter introductie van de
dogmatische exegese. Zijn Trina Dei gratia, een boek uit 1636, over het vierde
hoofdstuk van Jesaja, geeft een indruk van zijn lessen.
Zo werd Jesaja 4:4 - ‘Als de Here zal afgewassen hebben de drek der dochteren
van Zion, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver
midden, door de Geest des oordeels, en door de Geest der uitbranding’ - eerst
uitgebreid grammaticaal bezien. Vervolgens werden de verschillende delen van het
vers bekeken en in onderling verband gebracht. Vijf zaken merkte Trigland hierbij
op: de werking Gods (de reiniging), het voorwerp van die reiniging (slijk en
bloedschuld), het onderwerp ervan (de dochters van Sion en Jeruzalem), het middel
(de Heilige Geest) en de manier (rechtspraak, verbanning). Het geheel werd doorspekt
met allegorie en antiremonstrantse polemiek.90
Dat polemische kenmerkte ook het onderwijs van Hoornbeek. Gedurende
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vrijwel zijn hele professoraat liet hij op de series aankondigen dat hij plaatsen uit het
Oude Testament verklaarde, controversiële ook, vooral daar waar het christendom
in polemiek was met de joodse godsdienst. In 1662 stapte hij over op een uitleg van
het boek Leviticus, om in het jaar van zijn dood, 1666, met de Psalmen te eindigen.
Een glimp van zijn onderwijs vangen we op uit zijn Institutiones theologiae uit
1658, een boek dat geen woord van hemzelf bevatte, maar helemaal samengesteld
was uit citaten van de voornaamste Nederlandse en buitenlandse theologen. Het
bestond vooral uit controversiae, belangrijke geschilpunten en dogmatische
problemen. Het eindigde in een ‘practicum vitae et regiminis’, een theologische
practica, waarin grondregels voor een christelijke levenswijze gegeven werden.91
Lijnrecht hiertegenover stond het onderwijs van Coccejus, dat niets van de autoriteit
van grote theologen of synodes wilde weten, maar uitging van de Schrift alleen, van
Gods woord, naar Gods geest verklaard. Het effect daarvan op zijn onderwijs was
dat hij zich met duidelijke systematiek door de brieven van het Nieuwe Testament
heen werkte, vooral de brieven van Paulus, en tussen 1667 en 1669 de brieven van
Jakobus en Petrus.
Het onderwijs van Heidanus leek uiterlijk op dat van Hoornbeek - loci communes
die bijeengelezen waren uit zeer uiteenlopende auteurs als Melanchthon, Zanchius,
Beza, Ursinus, Amesius, Voetius, Maccovius, Walaeus, allemaal geraadpleegd ‘ob
hodiernas controversias’ - maar de geest ervan was totaal verschillend. In 1661
schreef een correspondent van Coccejus dat hij de disputatie die Heidanus onlangs
aan het ontstaan van dwaling wijdde, met ware wellust gelezen had. ‘Verblijdend is
het te vernemen, dat de eerste Adam niet tegen de wet van God kon zondigen, tenzij
hij ook zondigde tegen de logische wetten van Descartes.’ Als oorzaken van dwaling
behandelde hij onder meer temperament, klimaat, woonplaats, opvoeding, leeftijd,
leefwijze, onderwijs, bestuur en verkeer. Kennis speelde een belangrijke rol in deze
disputaties. De belangrijkste dwalingen zijn de elkaar vooronderstellende
onwetendheid en begeerte. Te veel of te weinig weten bracht voor Heidanus de
ellende in de wereld.92

Homiletiek
De praktische inslag die ook het theologische onderwijs kenmerkte, impliceerde dat
aandacht geschonken werd aan het maken en houden van een preek. De korte
verhandeling van Trelcatius junior, Ecclesiastes S. Methodus et ratio for mandi sacras
conciones is waarschijnlijk de oudste gedrukte Nederlandse handleiding daarvoor.
Via de behandeling van een aantal teksten liet hij de student zien hoe hij te werk kon
gaan. Mattheus 18:11 - ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken,
dat verloren was’ - was bijvoorbeeld een textus didascalicus (tekst ter onderwijzing),
en Mattheus 24:28 -
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‘Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden’
- was een textus parabolicus (zinnebeeldige tekst). Door dergelijk onderscheid in de
soort van teksten en de manier waarop ze behandeld moesten worden, illustreerde
Trelcatius opbouw en oogmerk van het betoog.
In zijn functie als predikant - de preken van de theologische professor waren de
toepassing van hun theoretische lessen - gaf hij er 's zondags de praktijk van.
Ongetwyfelt de doot en is geen doot voor ons. De doot is ons eene ruste;
de doot is ons eenen soeten ende vermakelicken slaep, ja de doot is ons
eenen inganc tot het eewich leven, tot ons rechte vaderlant, tot onse heylige
ruste, tot onsen hemelschen Vader, tot ons hoochste goet! De werelt is ons
geleent ende niet gegeven; wy zyn hier als reysende lieden: wy zyn hier
als dachwerckers, ja wy zyn hier als crychsknechten, die op de schiltwacht
staen. Nu, waer soude men doch eenen armen dachwercker vinden, die
sich niet en verblydet, als hy zyn dachwerc afgedaen heeft? Wat reysende
vreemdelinc en verlanget niet nae zynes Vaders huys? Wat crychsknecht
en willet zyn wachthuysken niet wel voor een eerlick hof gheven? Siet,
hier aen behooren wy ons te spieghelen: Siet, wy behooren naer ons
hemelsch vaderlandt te verlangen, ende vlytich naer het selve te reysen.
Wilt yemant den wech weten? Het is de doot! De doot, als Jesus Christus
met zyn eygen exempel leeret, is den eenigen wech om naer onses Vaders
hof te gaen! Willen wy ons leemen wachthuysken, dit snoot ende broos
lichaem, in een hemelsch, eerlic ende eewichblyvich hof veranderen? De
doot wercket sulck een mangelinge! Eyndelic, willen wy een leven besitten
ende genieten, dat in alle eewicheyt sal duyren, dat ons altyt sal verblyden
ende alle onse tranen sal afdrogen? De doot is de deur; de doot is den
inganc! Wy moeten door den doot wt dit leven gaen om tot het eewich
leven, tot onses Vaders huys, om tot onse eewiche ruste te geraken, om
ons hoochste goet te genieten ende besitten!93
Van de activiteiten van Festus Hommius, die al in 1589 van de Leidse kerkenraad
toestemming had gekregen om gevorderde studenten praktisch tot de dienst voor te
bereiden, weten we eigenlijk weinig meer dan wat Hommius zelf aan curatoren
schreef in 1610, namelijk dat ‘omtrent de hondert predicanten in verscheydene Steden
en Dorpen [...] den kercken goede diensten doen, die door dese oeffeningen onder
sijn opsigt ende onderwysinge zijn gestyleert ende ten kerckendienst bereydet
geworden’.94
Over de inhoud van zijn lessen zegt dat niets. Het was overigens wel de tijd waarvan
Brandt schreef: ‘Men braght de dispuiten uit de hooge schoole op den predikstoel.
't Geen men in 't eerst in 't Latijn by den studenten verhandelde, begost men daer na
in de moeders taele, ten aenhooren van 't gemeene volk te betwisten.’ Zo maakte
Hommius, ten aanhoren van zijn vele studen-
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ten, vanaf de kansel zijn arminiaanse tegenstanders uit voor ‘nacht-uylen, lasteraers,
falsarissen’.
De volgende Leidse professor van wie we iets weten van zijn homiletische werk,
is Walaeus. Hij liet overigens geen homiletiek na, wel een kort essay getiteld
Methodus for mandarum concionum rationem tradens. Walaeus laat de preek
uiteenvallen in de explicatio en de applicatio van de tekst. Niet elk onderdeel hoefde
voorzien te worden van een eigen toepassing. Dat zou leiden tot herhaling en tot
verveling bij de toehoorder. De toepassing moest als het ware uit de hele boodschap
van de tekst te voorschijn komen en voor het eind bewaard worden, ‘ad finem, in
qua maximum pathos requiritur’.95
De eerste volledige homiletiek die in de Nederlanden verscheen was de Tractatus
de ratione concionandi van Johannes Hoornbeek (1645). Volgens Hoornbeek was
de preek een gewijde handeling, waarin Gods woord verklaard en toegepast werd
tot stichting der kerk. Hij concentreerde zich hoofdzakelijk op het maken en het
houden van een preek. Bij het eerste kwam ‘exordium’, ‘propositio’, ‘partitio’ aan
de orde, en vervolgens de behandeling van de delen, bestaande uit ‘explicatio’,
‘documenta’ en ‘usus’.
De uitleg moest volgens Hoornbeek analytisch zijn. Het kwam eropaan het
‘documentum’, de doctrine, uit de tekst te pellen of aan de hand van de tekst te
bewijzen. Een dergelijk betoog of bewijs, uitgevoerd met scholastische middelen,
nam een belangrijke plaats in de preek in. De toepassing verdeelde hij volgens haar
verhouding tot het geloof (bewijsvoering, weerlegging) en tot de zeden (vermaning,
vertroosting). Wat het houden van een preek betreft maakt Hoornbeek onderscheid
tussen wat gedaan moet worden vóór de preek (memorisatie, meditatie, gebed) en
tijdens de preek (uitspraak en gebaar).
Voor Hoornbeek was de preek kerkelijke retorica. Hij handhaafde de scholastische
bewijsvoering naast de explicatie van de tekst en gaf zo ruim baan aan het
dogmatiseren. Met zijn klemtoon op de toepassing stond bij Hoornbeek de gemeente
centraal, niet de tekst. De motieven waarom, de middelen waardoor en de manieren
waarop de deugden in acht genomen moesten worden, gaven de vermaning een uiterst
concreet karakter. De zonde, de ondeugden, de misstappen - men kon ze als het ware
een hand geven en op zichzelf betrekken. De verborgen maskers dienden afgerukt,
de sluipwegen van de zondaars openbaar gemaakt, de vertroosting als manna
rondgestrooid te worden. De signa, de kentekenen van de redding, de liefde, het in
acht nemen van het gebod - ze werden aanschouwelijk voorgesteld en op hun
betrouwbaarheid getoetst. Midden door de gemeente liep de scheiding van geredden
en onwedergeborenen, en elk lid van de gemeente kon als het ware zijn staat van
genade per preek opmaken.96
De homiletische opvattingen van Coccejus waren totaal tegenovergesteld. Hij had
een grote afkeer van scholastieke termen en verzette zich er heftig tegen dat het
methodische apparaat en de fijnmazige distincties van de dialectiek via de collegezalen
in de preek terechtkwamen. Zijn befaamde hermeneutische regel was dat de schrijver
verklaard moest worden uit zijn eigen
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woorden en de woorden uit hun eigen verband. Die opdracht had ook de predikant.
Coccejus stelde de tekst centraal, en niet de gemeente; het profetische verband tussen
het Oude en het Nieuwe Testament, en niet het dogma. Het gevolg daarvan was dat
bij al te enthousiaste volgelingen van Coccejus de gemeente, die meegenomen werd
in een wirwar van geleerde typologieën, er geen flauw benul meer had van waarover
dominee gepreekt had.

Onderwijs
Met dit al kende het onderwijs aan de Leidse universiteit een aantal duidelijke
kenmerken. De didactische opzet was er een van. De colleges werden gericht op de
bevattelijkheid en het niveau van de studenten, de hele studie was opgebouwd van
zeer elementair naar zeer geleerd. De studie volgde tegelijk een parcours dat na een
theoretische inleiding in toenemende mate de praktijk behandelde. Voor medici was
dat het onderwijs aan het ziekbed, voor juristen het geldend recht, voor theologen
de polemiek en het preken.
Het theoretische, inleidende onderwijs was in alle faculteiten behoudend van aard.
Het hield zich aan de vaste canon, voor medici meestal de boeken van Galenus of
van zijn interpreet Fernel, voor juristen een traditionele behandeling van de instituten,
voor theologen het dogma van de Kerk. Eerst in de latere fase van de studie, met de
fysiologie en anatomie voor medici, bij de digesten voor juristen, en bij sommige
theologen de behandeling van niet-calvinistische auteurs, werden ook geavanceerder
opinies of methoden gehanteerd. Met name in de disputaties werd de volledige breedte
van het eclectische beginsel bereikt, waarbij vrijwel alle opinies, ook de modernste
of gedurfdste, aan de orde kwamen.
De raison d'être van het disputeren was de praktijk. De disputaties waren erop
gericht de student voor te bereiden op het handelend optreden en het spreken in het
openbaar, de omgang met de patiënt, het functioneren in de rechtspraktijk, de stichting
van de gemeente. Ze moesten dan ook voornamelijk over onderwerpen gaan die in
de praktijk een grote rol speelden: voor medici geneesmiddelenleer, symptomatologie,
therapie, de systematische behandeling van specifieke ziekten van hoofd tot voet,
voor juristen contracten, testamenten, huwelijksovereenkomsten, vruchtgebruik en
onderpand, voor theologen de zogenaamde controversiae.
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23 Een precair evenwicht, 1660-1672
Het academisch jaar 1659-1660 begon rumoerig. Op 1 oktober 1659 gooide een groot
aantal studenten 's nachts met stenen naar de binnenwacht. Een aantal leden van de
wacht raakte daarbij gewond, ‘insonderheyt een, seer swaerlick’. Een van de studenten
werd gepakt, voor de vierschaar geleid en beboet. Dezelfde dag nog stond hij met
enkele kornuiten bij de rector op de stoep om zich met dreigementen en al te beklagen
over die behandeling. Twee dagen later maakten zijn vriendjes van dezelfde natio
de rector het college geven onmogelijk.
Uitzonderlijk was dat allemaal niet. Het behoorde zelfs min of meer bij de rituelen
van het studentenleven. Maar nu escaleerde de zaak. De drie bestaande nationes
gingen een verband aan om sterker te staan. Bovendien maakten enkelen zich op om
de rector nog eens uit te kloppen en ze staken daartoe pistolen bij zich om de schout
van de stad, de promotor van de vierschaar, te kunnen weerstaan. Die had al eens
een avond doorgebracht met het peuteren van hagel uit zijn been.1
Curatoren zochten steun bij de Staten, en die reageerden alert. Op 18 december
1659 bekrachtigden ze de plakkaten van 1627 (tegen het pesten van de wacht) en
1629 (tegen het oprichten van nationes) en ze voegden aan de eed van studenten,
waar in artikel 19 van de universitaire statuten sprake is, toe: ‘dat sy haer niet en
sullen vorderen eenige collegien onder henl., die van eene stadt, provincie ofte natie
zijn, op te rechten, onder wat praetext ofte name het oock soude moghen wesen,
nochte oock die voor desen opgerecht zijn te onderhouden ofte ledematen daer van
te zijn’.2
Wanneer de conflicten zo op de spits gedreven werden dat zelfs de Staten eraan
te pas moesten komen, betekende dat meestal dat het kabaal van de studenten het
ritueel achter zich gelaten had. En ook hier was er meer aan de
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hand dan een verschil in regionale mores of lokale vrijheden. Het plakkaat van 20
december richtte zich speciaal tegen het systematisch ‘uytstampen’ van een aantal
professoren tegen wie de studenten ‘haet ofte ongenegentheyt’ opgevat hadden. De
oorzaak van de onrust lag nog steeds in het cartesianisme, in de toenemende invloed
daarvan.3
Al op de dies van 1655 had de nieuwe rector, Kyperus, gezegd ‘dat sedert eenigen
tijt herwaerdts onder den Professoren van dese Universiteyt oneenicheden sijn onstaen
door de verscheydentheyt van hare opinien in 't stuck van de Philosophie’. Een
filosofenruzie als tussen Stuart en Heereboord was nog tot daaraan toe, maar de
filosofie van Descartes, die ‘in gene andere academien openbaerlyck wert geleerdt’,
drong nu ook door in de hogere faculteiten. De theologie was al langer besmet en
Kyperus kon uit eigen ervaring meedelen ‘dat deselve Philosophie aen de faculteyt
der Medicinen seer nadeelich’ was. En in 1660 moest de Leidse kerkenraad met
gramschap constateren hoe daags na de promotie van Callerus een juridische promotie
het decor geweest was van een bijna-heiligverklaring van Descartes. Het kwam de
kerkenraad voor dat de spreker niet alleen beoogde ‘het doen des kerckenraedts’,
maar ook de resoluties van 1656 ‘op het verfoyelyckste voor de werelt aff te maelen’.4

De promotie van Uythagen
Maar nergens raakten de gemoederen zo in het ongerede als in de theologie. Dat
bewees de commotie rond de promotie van Cornelis Uythagen, die op 27 november
1663 met een disputatio pro gradu geheten De Veritate Religionis Catholicae contra
Arminios zijn doctorstitel in de theologie dacht te halen. Met die disputatie was van
alles mis, met name het cartesiaanse karakter van de argumentatie. Ook nadat
Uythagen ermee ingestemd had in plaats van het oorspronkelijke stuk de vijf artikelen
tegen de remonstranten uit de Dordtse leerregels te verdedigen, bleef hij geassocieerd
worden met zijn oorspronkelijke cartesiaanse uitgangspunten.
Uit de getuigenverhoren achteraf bleek niets minder dan een samenzwering van
het Staten College tegen Uythagen, van een vrijbrief voor verstoring van de promotie.
De regent, Cabeljauw, bleek beloofd te hebben alle problemen glad te zullen strijken
die daaruit voortvloeiden. Hierop nam een aantal studenten van het college zich voor
om tijdens de plechtigheid het groot auditorium te verbouwen. Toen de rector lucht
kreeg van dat voornemen, liet hij alle banken van het auditorium in een hoek stapelen,
zodat men daar in ieder geval niet mee kon gaan ‘kloppen en stampen’. Toen de twee
overgebleven banken die bedoeld waren voor de opponenten, ver voor het begin van
de plechtigheid bezet bleken door herrieschoppers, liet hij ook die verwijderen.
Niettemin gaf de promotie - de promotor was Coccejus - dergelijke ‘insolentien’
te zien ‘als noyt waeren gehoordt’. Het gebeurde namelijk ‘datter niet alleen wierdt
met de voeten continuelicken gestampt, in de handen geklapt,
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luydtskeels gelaght ende geschreeuwt, maer dat oock met gekauwt papier, appelen,
mispelen geduyrigh naer den candidatus wierdt gegoyt, jae dat selfs jemant met een
ribbe van een rindt sodanigh naer den candidatus hadde geworpen, datter een waer
ongeluck soude hebben konnen rijsen, soo hy den candidatus hadde geraeckt’. De
rector, die niet eens bij zijn eigen plaats kon komen, probeerde de herrieschoppers
nog wel tot de orde te roepen, maar kon uiteindelijk weinig anders doen dan de
plechtigheid vervroegd beëindigen. Besloten werd de kandidaat in de senaatskamer
zijn graad te verlenen.
Het grote probleem was hem daarna veilig thuis te krijgen. De op het pleintje
samengedrongen bursalen van het college hadden inmiddels het plan opgevat de
jonge doctor ‘in het waeter te smijten ofte af te maecken’. Zodra Uythagen zich
vertoonde, maakte de grootste raddraaier, een zekere Swanenburg, daar een begin
mee door de doctor beet te pakken, hem een dreun voor het hoofd te verkopen en
aanstalten te maken hem in het plaveisel te werken. De rector, die met zijn machteloze
Latijn - ‘te saltem novi, Swanenburgi, te noto’ - tussenbeide probeerde te komen,
kreeg te horen: ‘Kust myn gat eens.’ Ten slotte lukte het de rector met behulp van
enkele dienders de jonge doctor, die inmiddels droop van het speeksel der bursalen,
uit het gedrang naar veiliger dreven te leiden. De rechtsgang nam daarna nog geruime
tijd in beslag. Wat later haalde Uythagen zijn gram met zijn pamflet Anti-Christus
Mahomethes, waarin hij Leidse predikanten de dampen aandeed. Hij werd ervoor
vervolgd, dat wel.5

Benoemingen
Het curatorium dat deze tweede cartesiaanse storm tot bedaren moest brengen, was
min of meer van de oude samenstelling. In 1662 werd Strevelshoek opgevolgd door
Joannes van Thilt (1618-1679), die curator bleef tot zijn dood. Hij behoorde tot het
Haarlems patriciaat en was hoogheemraad van Rijnland. We weten vrijwel niets van
hem - hij moest weleens een rapportje opstellen of zich met de bouw van het
academietorentje bemoeien - maar dat is niet zo erg, want tot 1669 bleef Van den
Bouchorst toch de dienst uitmaken. Dat veranderde niet toen Cornelis de Witt
(1623-1672) in 1666 Schaep opvolgde en curator bleef tot zijn macabere dood. De
Witt was door zijn vele besognes vaak afwezig (en werd dan per brief van de besluiten
van curatoren op de hoogte gesteld) en moest dus zijn invloed op afstand uitoefenen.
Misschien was dat gezien zijn hooghartigheid en hebzucht maar goed ook.6
Voorzichtig vooruitstrevend, zo zou hun benoemingsbeleid genoemd kunnen
worden. Maar het aantal onbenullen dat ze benoemden, is te groot om van een succes
te spreken. In 1662 - Heereboord was net overleden en Bornius was vaak elders
vanwege de opvoeding van de prins - deden curatoren wat ze meestal deden: ze
benoemden een aristoteliaan en een cartesiaan. Of het wijsheid was om in de eerste
hoedanigheid de zoon van Adam Stuart, David, te be-
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noemen is de vraag. Wat we van hem weten, en veel is het niet, komt erop neer dat
hij wellicht een nog traditioneler vorm van aristotelisme dan zijn vader volgde.
Geulincx daarentegen was een vondst, al was het er geen van curatoren, maar van
Heidanus, op wiens aanbeveling hij les mocht geven. Arnold Geulincx (1624-1669)
was een briljante en populaire docent aan het Leuvense collegium De Lelie, toen hij
vanwege een beschuldiging van jansenisme de wijk moest nemen. Te Leiden, waar
hij sinds 1659 lesgaf, opende hij zijn colleges met een aanval op de oude aristotelici.
‘Ontneem zulke lieden,’ spotte hij, met geen cent op zak maar wel met zulke lieden
onder zijn gehoor, ‘hunne lexica, indices, analecta, polyantheae, Theatra Mundi, et
similes ad omnem pedem facti cothurni, en zij hebben geen middel meer om zich
staande te houden.’7
Het betekende wel dat in de filosofie tot het eind van de jaren zeventig - in 1668
vertrok De Raei naar Amsterdam, in 1669 stierven Stuart en Geulinx - het
cartesianisme de boventoon voerde. Bovendien kreeg Petrus van Schooten
(1634-1679) in 1661 toestemming zijn stiefbroer Frans, wiens trouwe editeur hij zou
zijn, op te volgen als professor in de Nederduytsche Mathematique. Dat betekende
dat ook in de wiskunde het cartesianisme voortgezet werd. Van Schooten kreeg zelfs
in 1670 toestemming om, buiten het collegerooster om, wiskundige lessen in het
Latijn te gaan geven.
Hoewel Van Schooten ook les in het Nederlands bleef geven, was zijn verzoek
daartoe een signaal. En na zijn dood in 1681 besloten curatoren, ‘dewijle de reedenen
ende oorsaeken van de eerste instellinge van 't voors. professoraat al over eenigen
tijd sijn gecomen te cesseren’, dat wil zeggen dat het nutteloos geworden was, dat
het professoraat werd afgeschaft. Toch was Van Schooten zonder twijfel een beter
wiskundige dan de echte hoogleraar in dat vak, Christiaan Melder (1625-1681).8
Viel er aan de cartesiaanse dominantie in de filosofische vakken niet te twijfelen,
in de medische faculteit wist men, verontrustende geluiden ten spijt, vrij goed de
filosofie van het vak te scheiden. In 1658 hadden curatoren De Raei toegestaan de
medische instituten te doceren. Maar het jaar erop al verzocht de faculteit of niet
iemand van de faculteit zelf de inleidende colleges mocht geven, zodat die niet in
handen waren van iemand ‘die eene nieuwe philosophie (dewelcke de voors.
Professoren in haer waerde ende onwaerde willen laten)’ aanhing. Men was inderdaad
niet tegen die filosofie - het verzoek werd mede ondertekend door Hornius en Sylvius
- maar vond die voor het onderwijs onvoldoende, ‘overmits de studenten ende
candidaten der Medicine, die met de voors. nieuwe philosophie sijn geimbueert, daer
mede in examinibus niet en konnen volstaen’.9
De faculteit was van mening dat de medicijnen ‘niet op philosophische speculatien,
maer op d'ervarentheyt’ gefundeerd moesten worden. De Raei werd door curatoren
van zijn medische colleges ontheven, maar kreeg in ruil daarvoor een ordinariaat in
de filosofie en betere betaling. De cartesiaanse invloed in de faculteit was daarmee
niet weg - in 1663 werd er in de senaat nog geklaagd
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dat er aan de medische faculteit filosofische stellingen verdedigd werden - maar de
faculteit als geheel was eerder ‘proefondervindelijk’ dan rationalistisch.10
De belangrijkste geleerde in de faculteit op dat moment, en eigenlijk van de hele
universiteit, was Franciscus Sylvius, ofwel Franz de le Boë (1614-1672), een groot
docent, een creatief geleerde, een man van cultuur. Nadat hij kort te Leiden gedoceerd
had - en daar onderzoek gedaan had naar bloed- en lymfevaten en er in contact
gekomen was met Descartes - was hij een zeer succesvolle praktijk in Amsterdam
begonnen. Tot zijn vrienden daar rekende hij de Duitse medicus Johann Rudolph
Glauber, van wie hij zijn chemische bezetenheid opdeed.
Te Leiden was Sylvius de pleitbezorger van Descartes en Harvey. ‘Duo praeclara
huius aevi lumina’ noemde hij hen, schitterende lichten van deze eeuw. Maar bovenal
was hij een echte empiricus, die op eigen onderzoek afging, zoveel sneed als er
materiaal, zoveel destilleerde als er kennis was. Hij had zijn eigen huis tot
laboratorium gemaakt, met drie kamers en wel twintig fornuizen voor het doen van
proeven. Sylvius was ook de practicus die het onderwijs aan het ziekbed intensiveerde
en een epidemie - ook die van 1669, waarbij hij vrouw en kind verloor - als een
mogelijkheid voor wetenschappelijk onderzoek zag.11
Om zich heen verzamelde Sylvius een keur van briljante leerlingen als Niels
Stensen en Reinier de Graaf die schreef ‘dat wy noyt sijne lesen, soo in 't openbaar,
als in 't bysonder ten sijnen huyse, sonder hertelijke vreugt hebben bygewoont; als
wanneer wy, nevens andere Leerlingen van dien Heer, dickmaals aan-gemoedigt,
om de waarheydt die saak vorder te door-gronden, de handt aan 't werk geslagen
hebben’. Volgens Lucä was Sylvius' faam zo groot ‘dass er seinesgleichen in Holland
und Deutschland nicht hätte’. Alle groten van Europa zouden zijn raad inroepen en
hem geschenken sturen. ‘Kurz von Person, aber hohen Gemütes,’ noemt Lucä hem,
een aangenaam mens, maar niet iemand die het licht onder de korenmaat zette.12
Sylvius bleef het licht van de faculteit, hoe talentvol en ambitieus Hornius ook
was, en wie curatoren ook zouden benoemen toen Vorstius in 1663 stierf en Van der
Linden hem het jaar erop volgde. Ook nu bewandelden curatoren hun voorzichtig
vooruitstrevende weg. Vorstius werd opgevolgd door Florentius Schuyl (1619-1669),
die ooit als student bij een disputatie door een cartesiaan zo in de hoek was gedreven
dat zijn leer meester hem te hulp moest komen. In andere zaken was hij handig
genoeg. In zijn geboortestad 's-Hertogenbosch werd hij niet alleen professor in de
filosofie, maar ook ontvanger-generaal van studiebeurzen. Hij wist zelfs tot de raad
van de stad door te dringen.
In die periode liefhebberde Schuyl zo wat in de anatomie, werd hij cartesiaan en
zelfs, in 1662, de bezorger van een Latijnse editie van Descartes' onuitgegeven
manuscript De Homine. Met behulp van Sylvius werd hij, net na de dood van Vorstius,
eerst medisch doctor - zijn disputatie ging over de milt, en Hornius wijdde daar van
tevoren een snijles aan - en vervolgens professor. In
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de korte tijd dat hij te Leiden werkzaam was (1664-1669), ontpopte hij zich als een
verdienstelijk botanicus en bezorger van een belangrijke Catalogus plantarum
(1668).13
De opvolging van Van der Linden verliep minder vlot. Curatoren hadden de
Groninger Antonius Deusing op het oog, maar wisten ook wel dat tussen hem en
Sylvius ‘hevige en animeuse oneenicheden’ bestonden. Na veel overleg bleek Sylvius
geapaiseerd te kunnen worden met een leeropdracht che-

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

431
mie, een chemisch laboratorium en een loffelijke akte van bewezen diensten. Intussen
was Deusing overleden. Gelukkig gevolg hiervan was wel de aanstelling van Carel
de Maets (1640-1690), in 1669 als lector en vanaf 1670 als buitengewoon hoogleraar
scheikunde. Van 1669 dateert ook het laboratorium chymicum, in een huis aan de
Doelengracht, in de noordwesthoek van de hortus.14
Intussen bleven de pogingen om Van der Linden te doen opvolgen mislukken.
Uiteindelijk slaagde men er in 1668 in Drelincourt uit Parijs weg te lokken. Charles
Drelincourt (1633-1697) had het in Frankrijk tot lijfarts van Turenne en inspecteur
van de legerhospitalen gebracht, en dat wilde hij weten ook. Hij was hooghartiger
dan Leiden zinde. Hij meende er bijvoorbeeld goed aan te doen vrijwel meteen na
zijn komst Sylvius de oorlog te verklaren. En Sylvius was niet bepaald hulpeloos.15

De koortsen van 1669
Niet alleen de cartesiaanse koorts verstoorde in deze jaren de Leidse rust. Datgene
wat Leiden in 1669 en 1670 bezocht heette lange tijd pest, maar was waarschijnlijk
malaria. ‘De siecte tot Leyden sijn al coortsen, ontstaen door het brack, stinckent
water en bier daeruyt gebrouwen,’ schreef A. van der Goes. En ook Sylvius
constateerde dat het om koortsepidemieën ging, en niet om pest. Het maakte de
verwoesting niet minder groot. Er stierven soms een paar honderd mensen per week.
‘Het getal is nu sweecks 360,’ schreef Van der Goes op 12 december, ‘en doet men
de luyden geloven, dat 't sedert den 14de Juny maer 1900 souden gestorven sijn,
maer is te vresen dat een nul off ootie sal vergeten sijn.’16
Het grote verschil met bijvoorbeeld de epidemieën van 1635, 1655 of 1664 was
dat er nu zes professoren stierven: Schuyl, Coccejus, Geulincx, Beeckerts van Thienen,
Hornius en Marchant. Ruim een derde van het professoraat was hiermee uit de weg
geruimd. Een treurende rompsenaat liet een rouwpenning slaan van wel vijftig gulden
het stuk, met op de achterkant een feniks met inscriptie: VIVIT MORTE REFECTA SUA.
De universiteit leefde, door de dood gesterkt.17
Snel daarop stierven ook Stuart junior en de twee jaar eerder benoemde Valckenier
en konden curatoren zich zetten aan de schier onmogelijke taak een halve universiteit
te benoemen. Van de juridische faculteit resteerden Colonius en Rusius. Albertus
Rusius (1614-1678) was in 1659 als opvolger van Vinnius benoemd. Dat was geen
vooruitgang. Eén oratie is er van hem bekend, die waarmee hij zijn professoraat
aanvaardde en waarin hij zijn afkeuring uitsprak over het gebrekkige Latijn van de
studenten. Verder moet hij volgens zijn lijkredenaar Böckelmann veel in portefeuille
gehad hebben, maar zag hij van publicatie af omdat hij geen zin had in polemiek.18
De totaal obscure Stephanus Marchant (1632-1670), die op meer dan ver-
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melding van zijn aanstelling, gestage verhoging der wedde en zijn overlijden in de
archivalia geen aanspraak maakt, werd opgevolgd door Georgius Conradus Crusius,
een zwoegende Duitser, die ten gevolgde van te weinig lichaamsbeweging en te veel
studie in 1676 al overleed. De opvolger van Beeckerts van Thienen werd Johann
Friedrich Böckelmann (1632-1681), ook een Duitser, maar een verlichte. Hij was
het slaafse hofleven te Heidelberg moe en was blij naar Leiden te kunnen gaan, waar
hij zich een prachtig buiten aanschafte en muziekavondjes gaf. Een echt licht was
hij niet, maar hij schreef een compendium op de instituten dat tot in de negentiende
eeuw gebruikt werd.19
De enige figuur van naam in de letteren, een ‘unvergleichliche Polyhistor’ - het
zijn de woorden van Lucä -, was Johannes Fredericus Gronovius (1611-1671). Hij
werd in 1658 benoemd en was door zijn oeuvre en briefwisseling ‘een
wetenschappelijke spin in het zich snel wevende web van de internationale
geleerdenrepubliek’. Maar hij had slechts een klein gehoor en was zo verlegen dat
hij met gesloten ogen college gaf. Hij die bij belangrijke bezoeken en grote doden
verzocht werd het juiste woord te spreken, kwam vooral tot zijn recht in bibliotheek
en privaatcollege. Hij werd dan ook van 1665 tot zijn dood bibliothecaris en hoefde
sinds 1671 niet meer publiek college te geven.20
Voor het overige weigerden de letteren te knetteren. Hornius ronkte en Uchtmannus
mopperde en toen de bevlogenheid van Thysius in 1665 uitdoofde en hij - pas in
1670 - werd opgevolgd door Johannes Coccius (1619-1678), werd een echte redenaar
vervangen door iemand die de theorie gaf; de allerlaatste humanist werd opgevolgd
door een schoolvos. Ook Golius, die in 1667 gestorven was, werd pas eind 1669
opgevolgd door de lector Hieronymus Harderus. Een halfjaar later kreeg Harderus
verlof om op reis te gaan en vervolgens werd er nooit meer iets van hem vernomen.21
De theologie was het grootste zorgenkind. Drie jaar voor Coccejus was Hoornbeek
gestorven en zijn opvolging was een lijdensweg. Grote geleerden als François Turretini
(Genève) en Hottinger (Zürich) werden aangezocht, maar Turretini weigerde en
Hottinger verdronk. De kleine geleerde Van Diest uit Harderwijk wilde wel, maar
was voor Coccejus niet acceptabel. Coccejus had liever Valckenier en die had zelf
ook niet zo'n zin, maar zijn vrouw, Hester Hochepied, wel en zo kwam Valckenier
in 1668 naar Leiden, om er twee jaar later te sterven.
Ook de opvolging van Coccejus zelf verliep moeizaam. Heidegger uit Zürich
voelde niet voor het Hollands theologisch debat. Hij suggereerde Spanheim junior
(1632-1701), inmiddels zelf hoogleraar te Heidelberg. Die wilde wel en begon zijn
Leidse loopbaan met een straffe afwijzing van alles wat met Arminius, Vorstius en
Episcopius - ‘infausta nomina’ - te maken had. Hij was ‘anticoccejaan in woorden
en daden’, even deftig als rechtzinnig. Christendom en kerk waren voor hem
uitwisselbaar, alles wat nieuw was had zijn afkeer. Aan vijanden ontbrak het Spanheim
dan ook niet. Ze noemden hem de dictator van heel academisch en kerkelijk
Nederland, een ‘alter Papa’, een tweede paus
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die onfeilbaar vanaf zijn katheder doceerde. Zijn boek over Job werd echter alom
geroemd, wat grappig is voor een man wiens rijkdom hem wel voor de voeten
geworpen werd.22
Maar ook hier beoefenden curatoren de kunst van het evenwicht en ze benoemden
in 1671 Wittichius als opvolger van Valckenier. Christophorus Wittichius (1625-1687)
was een coccejaan, zij het aanvankelijk een fluisterende, een cartesiaan, zij het een
met gedempte stem. Toch was hij, in de woorden van Pierre Bayle, lid van die ‘parti
à la verité [...] le moins en faveur auprès des Puissances en Hollande, mais le plus
au goût de la jeunesse’. Dat gebrek aan
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politieke faveur gold natuurlijk na 1672. Zijn collegezalen zaten er niet minder vol
door, ze waren heel wat voller in elk geval dan die van Spanheim.23

Een klein torentje, een groot tumult
Op 8 februari 1670 besloten curatoren een verzoek van de senaat om een horologium
in te willigen. Een klok was nodig om de uren van de lessen te weten. Het klokje dat
sinds 1589 de zijgevel van het Academiegebouw sierde, was door onoordeelkundige
behandeling al snel onklaar gemaakt. De aanwezigheid vanaf 1592 van een slagklok
op de Saaihal aan het Steenschuur was waarschijnlijk de reden waarom de senaat
pas in 1636 een nieuw verzoek om een klok indiende. Het argument was dat onder
bepaalde weersomstandigheden die klok noch die op het stadhuis te horen was.
Pas in 1670 werd goedgevonden ‘dat een toornken uyt het dack van de Academie,
conform de verthoonde teykeninge by Mr. Willem van den Helm daer van gemaeckt,
opgehaelt, ende vervolgens daerinne een geheel- ende half-uyrklock gehangen en
gestelt sal werden met een bequame uyrwijser, alles op kosten van de stadt Leyden
voor de ene helft ende van de Universiteyt voor de wederhelfte’. Het werd een houten
torentje, bekleed met lood en lei. Het uurwerk was van Willem Meester, de twee
klokken waren van de Amsterdamse klokkengieter Petrus Hemony en de vergulde
koperen windwijzer, een Minerva met uil, lans en schild, was van de instrumentmaker
Samuel van Musschenbroeck.24
Het torentje maakte het niet alleen professoren mogelijk op tijd op hun college te
verschijnen, maar het gaf de eenzame beklimmer ook de mogelijkheid te zien wat
er zich zoal afspeelde in Leiden en omgeving in dat dramatische jaar 1672, dat de
Republiek op haar grondvesten deed schudden. Want ook de universiteit, die er in
1650 zo goed in geslaagd was de landelijke politiek aan zich voorbij te laten gaan,
raakte nu in paniek. En toen het stof opgetrokken was, zag ze zich voor de tweede
keer gezuiverd en, effectiever dan in 1618, onder curatele gesteld.
De reacties aan de universiteit op het rampjaar 1672 zijn kenmerkend in hun
dubbelhartigheid. Aan de ene kant was er het initiatief van Melder, die samen met
De Maets een cohort studenten-vrijwilligers oprichtte. Veel wapenfeiten leverde dat
niet op. De dienst beperkte zich hoofdzakelijk tot het aanleggen van versterkingen
en het wachtlopen met de schutterij. Schermutselingen waren er alleen aan de
Hoogewoerdse Poort, en niet met de Franse troepen maar met een legertje Leidse
volksdames, die wilden weten of de studenten wel goed Oranjegezind waren.
Vaandeldrager Nostis wist het wantrouwen weg te nemen door uit te leggen dat de
Minerva op zijn vaandel eigenlijk Willem III voorstelde en het uiltje eigenlijk een
valk was waarmee de prins op jacht placht te gaan. Een paar studenten trotseerden
de troepen van Lodewijk XIV wel. Een van hen, de theologiestudent Cornelis Mina,
had zich aangesloten bij troepen uit de Leidse burgerij onder leiding van kapitein
Carel Heidanus, de zoon van de professor, en sneuvelde.
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De senaat keek de kat uit de boom. Men vond het studentikoze enthousiasme loffelijk
maar achtte het niet geraden zich verder met de zaak in te laten, want de ouders
mochten eens gaan denken dat de senaat hun spruiten aan gevaar blootgesteld zou
hebben. Men zocht ook contact met vertegenwoordigers van de Staten, die met de
Franse koning over vrede spraken om de privileges van de universiteit veilig te
stellen. Met het luwen van de chaos keerde wel de dapperheid weer, hield Spanheim
een gloedvolle rede Pro erigendis animis en kondigde de senaat op 22 augustus
moedig aan dat ‘niet tegenstaande dese bekommerlike tijden’ de lessen gewoon
hervat zouden worden.25
De overwegingen van de senaat werden niet meer door zijn gebruikelijke secretaris
Colonius genotuleerd. De paniek van de universiteit, die bijna professioneel uit de
notulen werd geweerd, werd door deze brave jurist beter tot uitdrukking gebracht
door zijn dood. Op 9 juli was hij nog als promotor opgetreden bij een juridische
promotie in de senaatskamer. Vervolgens had hij met wat vrienden de lunch gebruikt.
Thuis kon dat niet want Colonius had zijn zes dochters uit voorzorg naar Zeeland
gestuurd. Na het middagmaal had hij zich op weg begeven naar een van de tuinen
buiten de stadswallen om daar, zoals Siegenbeek het noemt, ‘voor de bange droefheid,
waarmede hij over den deerlijken nood des Vaderlands beladen was, eenige verligting
te zoeken’.
Onderweg was hij een man ‘uit de geringere klasse’ tegengekomen. Ze waren in
gesprek geraakt over de toestand van het land en terwijl de man zich wat bezijden
de weg begaf om een stuk touw te zoeken, werd Colonius getroffen door een
hartaanval, werd althans ‘door pijn in de lendenen aangevallen’. Hij wist zich nog
naar een klein huisje aan de rand van de weg te begeven. ‘Hetzelve naauwelijks
ingetreden, viel hij plotselijk voorover op zijn aangezigt, 't welk door den val merkelijk
gekwetst werd, en werd in deze staat door zijnen medewandelaar aangetroffen, die
niet weinig verschrikt over deze ontmoeting, hem overeind hielp, doch na verloop
van nog geen vierendeel uurs, hem de laatste adem zag uitblazen.’26
Met Colonius stierf niet alleen een professor en een secretaris van de senaat, met
hem blies een universitair bestel de adem uit. Een ontmoeting met een man uit het
volk, de confrontatie met politieke problemen groter dan Leiden of het land, die
hartaanval en kwetsuur van het aangezicht, die dood in een onaanzienlijk huisje het zijn feiten met een symbolische lading. Te lang had de universiteit haar dienende
taak in otium en elitaire afzondering uitgevoerd, te lang was haar organisatie langs
oude lijnen bestendigd, te zeer hadden haar wetenschap en haar onderwijs nieuwe
ontwikkelingen geneutraliseerd. De rek was eruit. De verwarrende gebeurtenissen
van 1672 vormden niet alleen voor de Republiek, maar ook voor haar belangrijkste
universiteit een cesuur. Niet de koortsen van 1669, maar die van 1672 waren het
vuur waaruit de nieuwe universiteit als een feniks omhoog zou stijgen.
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24 Een kabinet van zeldzaamheden
Beeld en zelfbeeld
Voor wie van buiten kwam, was Leiden meestal niet veel meer dan een gerucht, een
verhaal uit de derde hand. In gedrukte vorm was er weinig informatie beschikbaar.
Orlers, die het trotse portret van zijn geboortestad schilderde, deed dat alleen voor
vaderlandse ogen. De reisgids van Jean Nicolas de Parival, die Les Délices de la
Hollande bezong met de dankbaarheid van iemand die een tweede vaderland gevonden
had, verscheen pas in 1650. John Ray beval de lectuur aan van Hegenitius Itinerarium
Frisio-Hollandicum, dat in 1630 bij Elzevier verschenen was, en van Meursius'
Athenae Batavae natuurlijk, dat eerste stukje public relations van de universiteit zelf,
uit 1625.
De eerste indruk van rondtoerende studenten die Leiden aandeden, was niet
overweldigend. Het weer was onveranderd somber, de stad stonk, de Leidenaren
waren bekrompen en de universitaire gebouwen en gebruiken niet veel zaaks. John
Howell, die Leiden in 1619 bezocht, klaagde over het naargeestige weer en voerde
op deze ‘grossness and spissitude’ van het klimaat ‘the slow nature of the Inhabitants’
terug. Niet alleen over de traagheid van de Leidse bevolking, ook over hun gebrek
aan decorum was de meeste buitenlanders het wel eens. Zowel Lucä als Scaliger was
verbijsterd door al die pissende mannen voor en na de kerkdienst. Fynes Moryson
verbaasde zich over de ‘young wenches’ van twaalf of dertien jaar oud, die
schaamteloos hun ‘neceessityes of nature’ deden ‘in the open and fayre streetes’.1
Het felst trof de stank van de grachten hun zintuigen. John Berryzag de lieflijkheid
van de grachten tenietgedaan door de ‘obnoxious aire’ die eruit opsteeg. En ook John
Clerk schreef zijn vader over ‘the unwholesome smell of Leiden in summertime’ en
over zijn behoefte om de stad tijdens de vakantie te verlaten. 's Winters was het niet
veel beter. ‘De lucht gaat niet door voor erg gezond,’ klaagde een landgenoot van
hem rond dezelfde tijd, ‘aangezien er in de
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winter een heel dikke, stinkende mist kan hangen.’2
De universiteit zelf was in hun ogen maar een sober gevalletje. ‘Here are no
Colleges at all, God-wot,’ schreef Howell, ‘nor scarce the face of an University.’ ‘I
went to see their Colledge and Schools,’ noteerde John Evelyn in zijn dagboek en
hij vond ze ‘nothing extraordinary’. Fynes Moryson had het ook al over een ‘ruinous
College’ en John Ray beschreef het Academiegebouw als ‘one pile of building of
brick’. ‘No colleges for students to live in’, ‘no scholastical habits as gowns or caps’,
‘no capping professors’ - het onbrak volgens hem allemaal. En dat het niet alleen de
Engelsen waren die zich verbaasden over de Hollandse soberheid, bewijst de Fransman
De Monconys, die in 1663 Leiden bezocht. ‘Er is een universiteit,’ schreef hij, ‘maar
die is klein en heeft het voorkomen van niet meer dan een burgerwoning, ne semble
qu'une maison particulière.’3
Toch valt er bewondering te beluisteren in die dagboeken en reisverslagen. ‘Apollo
hath a strong influence here,’ schreef Howell en John Evelyn ervoer: ‘Here was the
famous Dan. Heinsius, whom I so long'd to see, as well as the Elzivirian
printing-house and shop, renown'd for the politeness of the character and editions of
what he has publish'd through Europe.’ Evelyn was gecharmeerd van de hortus,
‘which was indeed well stor'd with exotic plants’, en hij toonde zich zelfs ‘much
pleased with a sight of their Anatomy schole, theater and repository adjoyning, which
is wel furnished with natural curiosities’. Ook John Ray vond de hortus ‘well stored
with plants’, en hij vermeide zich in het beschrijven van de rariteiten van het
anatomisch theater. Daarnaast bewonderde hij de oosterse manuscripten en boeken
van de bibliotheek.4
Deze drie zaken vindt men ook in andere reisverslagen en dagboeken terug. De
faam van de Leidse universiteit berustte evident op haar geleerden, haar collecties,
haar drukkers. En aangezien niet alleen de verzamelingen, maar ook die geleerden
en die drukkers beschouwd werden als zeldzaamheden, was het beeld van de Leidse
universiteit in vreemde ogen dat van één groot rariteitenkabinet.
Duitse dichters en Franse essayisten bezongen als om strijd de wonderbaarlijke
geleerden die er huisden. Martin Opitz beweerde van Leiden dat ‘der gantze Helicon’
bij haar ingetrokken was. Pallas had er zich metterwoon gevestigd, ‘Und Phoebus
hat mit ihm die Musen hergebracht, / Die dann aus Niderland Athen und Rom
gemacht.’ Hofmann von Hofmannswaldau, die door Opitz bij Heinsius werd
geïntroduceerd, zag in Leiden hoe ‘alle Kriegs- und Friedenskünste mit einander um
den Vorzug kämpfften. Diesen lag Er dreyzehn Monathe in Leyden, unter der
Wegweisung des Salmasius, Vossius, Boxhorn, Barlaeus und Mesterzens, welche
Wunder der gelehrten Welt damals in einer Stadt versammlet waren, mit nicht
geringen Nutzen als Fleisse ob.’5 Christoph Köler dichtte:
Biss dich das Berühmte Leiden,
Aller Künste Hofe-Stadt,
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Dein Gemüth und Sinn zu weiden,
In die Schoss genommen hat,
Da Du wie im Delfiss-Tempel Wo der Phoenix aller Zeiten
Scaliger, der Wunder-Mann,
Und der ihm stund an der Seiten,
Lipsius hat viel gethan,
Und auch derer Creaturen,
Mehr als Menschliche Naturen Da dir offte hat gegeben
Der Salmasius Gehör
Und der Heinsius, dein Leben,
Dir gethan dergleichen Ehr,
Boxhorn lehrt dich die Geschichten,
Mesterz die Gesetze schlichten.

In dezelfde bewoordingen sprak De Parival over de Leidse universiteit. ‘Il y a toujours
eu des Professeurs en toutes facultés célèbres dont la reputation s'est espandue partout,
et à present, il s'en trouve de très habiles, qui ne cedent pas seulement à leurs
antécesseurs, non pas mesme aux plus sçavants de l'Europe. [...] Le grand Scaliger
et cet incomparable de Saumaise, y ont luy comme des grands astres, parmy une
infinité d'autres estoilles de ce bas firmament.’6
En zoals men de zeldzaamheid van deze sterren bewonderde, zo vergaapte men
zich aan de zeldzaamheden van hortus en anatomisch theater. In de hortus ontwaarde
Brinck in 1606 een tulp waarvan de waarde op honderd daalders geschat werd; een
afbeelding ervan kostte 16 gulden. Brereton zag er in 1634 een boom die zo giftig
was dat wie er een nachtje onder doorbracht vóór de volgende morgen dood was.
Joly verwonderde zich over een klein kruidje dat op peterselie leek en waarvan de
geleerden niet wisten hoe het genoemd moest worden, casta (zedig) of impudica
(zedeloos). Zo gauw men het aanraakte, zeeg het ter aarde neer, om zich later weer
op te heffen.
Ook de levende dieren en de dode opzetsels van de hortus bleven in de herinnering:
een levende arend (‘Sie was bont van stairt ende witt’) en een schildpad zo groot als
een hoed. Dertig jaar later is dezelfde adelaar vijftig jaar oud en is het een opgezet
exemplaar in een vitrine met het opschrift: ‘Ik ben beroemd om mijn vleugels, mijn
ogen, mijn schreeuw, mijn hoge leeftijd. Toeschouwer, open mijn kooi, dat zal mij
aangenaam zijn, gegroet.’ Er moet ook een grote Braziliaanse papegaai te zien geweest
zijn, een gordeldier (een ‘Tattou’) en een zeer grote vleermuis, ‘geweldig grote
Indiansche rieden, alsoock seer grote schilden van schildpadden’. En een
hippopotamus oftewel nijlpaard, wel tot ‘hypodromus’ en ‘hipotomanes’ verbasterd.7
Ook de anatomie was vooral een zaak van zeldzaamheden, de ‘wonderlijke werken
van onze grote Schepper harmonisch bijeengezet door mensenhand’, zoals een Engelse
bezoeker noteerde. ‘Eerst was ik erg onder de indruk en
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vroeg me af of ik naar binnen durfde te gaan of niet. Want zoals er in een bos allemaal
bomen door elkaar staan, zo stond hier wel een leger botten (leek het) van dode
mannen, vrouwen en kinderen, die ons zo aanstaarden en toegrijnsden alsof ze ons
meteen wilden veranderen in skeletten zoals zijzelf.’ Vooral de bizarre preparaten
beklijfden: het skelet van een vogel waarvan de uitwerpselen alles verbrandden wat
ze aanraakten. De blaas van een man, groot genoeg voor vier stopen water, de darmen
van een man, gebreid tot hemd, en de schaamdelen van een vrouw met haar van grote
lengte.
Dramatische poses eerder dan wetenschappelijke inzichten, huiveringwekkende
anekdotes eerder dan anatomische wetenswaardigheden vulden de dagboeken: een
kop gemaakt van de hersenpan van een neger die gedood was bij de belegering van
Haarlem, het skelet van een jonge gehangene die net voor het vonnis in het huwelijk
was getreden. Het mansskelet gezeten op het geraamte van een koe werd
toegeschreven aan een veedief of aan iemand ‘who had committed uncleanliness
with her’. De ezel droeg het skelet van een moeder met het door haar vermoorde
bastaardkind. Op het skelet van een paard zat een Franse edelman, die zijn zuster
verkracht en vermoord had.8
De universiteitsbibliotheek - ‘una belissima bibliotheca’, ‘die vortreffliche
Bibliotheque’ - kende eveneens een aantal rariteiten dat de aandacht van de bezoeker
trok. ‘In bibliotheca rara quoque inspexi,’ schreef de Duitser Hecht. Erg onder de
indruk was hij overigens niet, maar voor het Scaliger-legaat maakte hij evenwel een
uitzondering. ‘Legatum J. Scaligeri eminet’ (het Scaliger-legaat steekt boven alles
uit). Dit legaat, met zijn rijkdom aan manuscripten, was een omweg waard. Het werd
met eerbied door Hegenitius vermeld, of liever, hij had het eerbiedig van Orlers
overgeschreven.9
Van het wonderbaarlijke dat de reizigers zagen naar het bewonderenswaardige
dat de universiteit voor ogen stond, was een kleine stap. Het al genoemde boek van
Meursius uit 1625, Athenae Batavae, een voor die tijd niet ongebruikelijke combinatie
van geschiedschrijving en plaatsbepaling, van voorlichting en aanprijzing, is een
uitgelezen bron voor de Leidse eigendunk.10
Meursius schreef al in 1613 een geschiedenis van de universiteit. Vier jaar eerder,
in 1609, was er bij Andreas Cloucq een klein boekje verschenen met portretten van
de Leidse hoogleraren. Waarschijnlijk heeft dit boekje zonder tekst Meursius op een
idee gebracht. Erg veel werk heeft hij vervolgens niet van dat idee gemaakt, want
zijn Illustris Academia Lugd-Batava is weinig anders dan een editie van
autobiografieën van zijn collega's. Een jaar later werd het door een onbekend auteur
zowel geplagieerd als sterk verbeterd. Vervolgens plagieerde Meursius deze anonieme
auteur met een uitgave uit 1617, onder de titel Icones, Elogia ac vitae professorum
Lugdunensium. In 1625, nadat hij inmiddels een eervol aanbod van de Deense koning
geaccepteerd had om professor aan de universiteit van Soró te worden, publiceerde
Meursius zijn definitieve versie.
De vier edities die we van Athenae Batavae kennen, laten zich lezen als een soort
universiteitsgids avant la lettre. Gaf de editie van 1613 nog slechts de

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame I

440
(auto) biografieën bij de portretten, de tweede editie nam niet alleen de prent met de
inwijdingsoptocht van de universiteit op, maar ook afbeeldingen van het
Academiegebouw, de bibliotheek, het anatomisch theater en de hortus botanicus.
Meursius volgde dit voorbeeld en voegde aan de definitieve versie van 1625 een aan
Orlers ontleende stadsgeschiedenis toe.
Op die manier voegde de geschiedschrijving van de universiteit zich in het vrij
luidruchtige geding om de aandacht van intellectueel Europa. Elke zorgzame vader
in binnen- en buitenland die zich ten behoeve van zijn zoon wilde oriënteren op het
onoverzichtelijke terrein van het hoger onderwijs, kreeg te lezen hoe lieflijk de stad
was, hoe beroemd het professoraat, hoe prachtig de onderwijsinstellingen. En de
beschrijving werd door een veelheid aan gravures kracht bijgezet.
Van internationale allure wilde de universiteit zijn, tot vorming en onderricht van
ieder die zich aanmeldde, een instelling waar de wijsheid de wetenschap leidde, waar
de wetenschap het onderwijs voedde, het onderwijs het staatsbestel schraagde. De
volledigheid van het onderwijs kwam behalve in de reeks van beroemde professoren
tot uitdrukking in de onderwijsinstellingen, die theorie en beschouwing (bibliotheek),
leven en vriendschap (hortus botanicus) en dood en inkeer (anatomisch theater) in
zinvol verband brachten. Op niets minder dan de volledige persoonlijkheid was het
onderwijs aan deze instelling gericht.
De hortus heet er ‘amoenissimus’ - allerlieflijkst en bekoorlijk - maar ook bij
uitstek leerrijk, ‘instructissimus’, een tuin die door de veelheid van haar gewassen,
zowel inheems als exotisch, ja uit alle vier de windstreken, kon wedijveren met elke
andere in Europa. Samen met het anatomisch theater, waarvan Meursius zowel de
secties als de collecties beschreef, en de bibliotheek, waarvan ook hij het legaat van
Scaliger naar voren haalde, waren ze de instrumenten van een onderwijs dat in handen
was van de mannen wier geest en geschriften bejubeld werden.
De opgenomen levensbeschrijvingen, deels autobiografieën, deels van de hand
van vrienden of van Meursius zelf, volgden in eerste instantie de conventies van het
humanistische zelfbeeld, zoals we die in de lijkredes al werkzaam zagen. Kort maar
krachtig waren ze, en ze benadrukten de eer van de geleerde, de verhevenheid van
zijn afkomst, de gevarieerdheid van zijn studiegang, de dienstbaarheid aan het
gemenebest en de omvang van zijn eruditie. Het eerste element werd geïllustreerd
door lofdichten van vrienden, het laatste door een lijst met geschriften.
Wat bovenal opvalt in deze schetsen, die maar al te vaak strijden met het
humanistische voorschrift van de bescheidenheid, is de onverdunde toewijding aan
de letteren. ‘Summo impetu studia apprehendit’ (met grote aandrang vatte hij de
studie aan), heet het van Johannes Heurnius, ‘diebus noctes adiungens’ (de nachten
aan de dagen rijgend). De veelheid van hun studiën, de combinatie van letteren met
de rechten, van de filosofie met de medicijnen, en van dat alles met de theologie, de
opsluiting dus in de gehele cirkel die opvoeding
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en beschaving verbond, de encyclopedie, de enkyklos paideia, was daarbij essentieel.
Het tweede opvallende was de combinatie van vrijheid en vriendschap, waarin
men die geleerdheid gestalte gaf. De ‘otium’, de rust waarin de studie het beste
gedijde, werd onderstreept, tegelijk met de inspiratie die grote leermeesters verschaften
en de weg waarlangs leermeesters vrienden werden. De kring van deze portretten
werd daarom niet te nauw getrokken, maar omvatte ook bestuurders als Marnix,
privaatgeleerden als Scriverius, alumni als Grotius. Het portret van Scriverius, dat
zijn alomvattende studies beschrijft en het lot dat hem van de rechtspraktijk aftrok
en tot de humaniora bracht, ‘fruens interea amiticita & consuetudine doctissimorum
virorum’, is als beeld van private geleerdheid, van dienstbaarheid ook aan de grotere
genieën als van Heinsius en Grotius, de mooiste lofzang op de universiteit. ‘Ita
Academiae quoddarnmodo insertus, publico egregio, quamquam privatus, & lare
secreto, bonam operam navat.’11
Daarnaast werd de maatschappelijke betekenis van de universiteit geroemd. De
redevoeringen die Bonaventura Vulcanius in 1591 en 1592 hield ter gelegenheid van
de promotie van een drietal Leidse studenten, geven daar op een bekend stramien
een indringende schrijving van. Ook hier de lofzang op Leiden, een stad die door
haar lieflijkheid en rust, het gerief van haar gastverblijven en de zachtheid van haar
zeden als het ware voor de Muzen was voorbestemd. Ook hier de rijkdom van de
instellingen, de volledigheid van de bibliotheek, van de tuin en het theater - ‘Habentne
haec tam praeclara studiorum adminicula aliae Academiae?’
Voor Vulcanius werd de volheid van het curriculum in eerste instantie bepaald
door de letteren, de beschavende instantie bij uitstek. Maar ook de drie hoofdstudies,
de theologie, die het heil van de ziel, de medicijnen, die de gezondheid van het
lichaam, de rechten, die de rust in de staat garandeerden, prees hij aan, om het aanzien
dat ze verschaften, om de aisance die ze brachten. ‘Dat Galenus opes, dat Justinianus
honores.’ Maar eer noch rijkdom waren de uiteindelijke oogmerken van de
universiteit. De hoge belangen van oorlog en vrede hadden voor Vulcanius de
voorrang.
In een opmerkelijke passage verhaalt Vulcanius hoe Oranje, ‘ille inquam, quem
Martem togatum merito nominaverimus’, hem dus die wij terecht de Mars togata,
de geleerde oorlogsgod kunnen heten, in de wijsheid van zijn vooruitzicht de academie
in het leven riep als een bolwerk tegen de verruwende werking die de oorlog op de
Hollandse jeugd moest hebben, ‘opdat zijn Batavenland rijk was niet alleen aan
kracht die met oorlogsgeweld het vaderland beschermde, maar ook aan beraad en
wijsheid om het te bestendigen’. Dat verband van geweld en wijsheid, oorlog en
letteren zag Vulcanius zinnebeeldig gevangen in de gewapende Pallas, die
afschrikwekkend was door haar schild en speer.
Die verwijzing naar de Pallas armata was een topos in de omschrijving van de
doelstelling van de Leidse universiteit. Niet alleen Von Hofmannswaldau
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constateerde een ‘Kämpf von Kriegs- und Friendenskünste’ te Leiden. We zagen al
hoe Capellus in zijn inwijdingsrede van de universiteit, gehouden in juni 1575 bij
de aanvang van de lessen en door Meursius in het begin van zijn boek afgedrukt, het
verband legde tussen oorlogsinspanning en vredehandel. Beide waren in de universiteit
geïncorporeerd, ‘in qua studia pacis coleruntur conjuncta cum belli negotiis’. En wie
zich daarover verbaasde, ‘wist zeker niet dat dezelfde Pallas zowel de oorlog als de
vrede diende, wist niet dat ze de wakkere voorgangster was in strijd en studie’.
In 1625, toen Meursius deze rede publiceerde, was dat nog onverminderd van
kracht. Cunaeus had het jaar ervoor, in zijn lustrumrede, de roemvolle vlucht van de
universiteit behandeld, uit de as van de oorlog naar de roem van de kennis. Overal
bracht oorlog woestenij en armoe, maar in Holland werd uit de oorlog de academie
geboren. Daarmee raakte hij aan die merkwaardige paradox dat de vrede van de
academie in de oorlog lag en de oorlog - had het bestand het niet bewezen - in de
vrede. Ooit verzon een mythische oudheid een zekere gewapende Pallas, die zowel
in de wapenen als in de letteren heette uit te blinken. Cunaeus verzocht zijn gehoor
hem te geloven als hij zei dat, zo deze Pallas ergens woonde, het bij de Hollanders
moest zijn. ‘Credite mihi, Auditores, si ea uspiam terrarum unquam, certe apud
Batavos habitat.’12
Deze aanhankelijkheid aan Minerva, aan die identiteit van toga en helm, van boek
en schild, kortom van geleerdheid en geweld, is meer dan een tevreden gemeenplaats.
Deze zeventiende-eeuwse Minerva was even levend als de antieke literatuur waaruit
ze voortkwam, en een geschiedschrijver van de Leidse universiteit doet er goed aan
om bij zijn afweging van de rol die de universiteit in de eerste eeuw van haar bestaan
gespeeld heeft, die inspirerende figuur voor ogen te houden.
De meeste historici hebben in hun beeldvorming van de Leidse universiteit gekozen
voor de dialectiek van vooruitgang en bestendigheid. Voor beide componenten is
veel materiaal aan te dragen. De Leidse universiteit, door Dilthey ‘de eerste
universiteit in de moderne betekenis’ genoemd, was als humanistische universiteit
in veel opzichten een vernieuwende instelling, waar een groot aantal vakken in nieuwe
samenhang geleerd en bestudeerd werd, waar nieuwe instellingen in dienst stonden
van een nieuwe nieuwsgierigheid.
Aan de andere kant was het toch vooral het oude dat vernieuwd werd, en in die
zin gaf de Leidse universiteit alleen maar blijk van die ‘reformatio in melius’, de
stapsgewijze verbetering ten goede, die ook de middeleeuwse universiteit kenmerkte.
Die verbetering kon het individueel bestaan van de student gelden, de vergroting van
zijn eer, de toename van zijn bezit, de disciplinering van de geest, het vermogen de
emoties te beheersen en de hartstochten te beteugelen, het lot in eigen hand te nemen.
Tegelijk gold die verbetering het maatschappelijk bestel. Ook de Leidse universiteit
wilde een bindmiddel zijn, een trait-d'union tussen de geestelijke en politieke macht.
Hier waren vooral bestendigheid en evenwicht de concrete doeleinden, en ze werden
nagestreefd in de overtuiging dat de mens, als hij
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maar gebruikmaakte van zijn natuurlijke vermogens en van de vrijheid die hem
geboden was, in staat was het noodlot te omranken met de bloemen van de
voorzienigheid.
Dat laatste beeld stamt uit een brief die Johannes Heurnius op 10 november 1595
aan zijn vriend en collega Pieter van Foreest schreef. Deze brief, die in goed
humanistische zin voor publicatie bestemd was en geschreven was op verzoek van
Foreest ter gelegenheid van zijn vertrek uit Delft - en met de bedoeling dit ietwat
smadelijke vertrek om te zetten in een wijze terugkeer naar het Alkmaar van zijn
jeugd, op het stramien van Galenus' vertrek uit Rome om zich in zijn geboorteland
aan de filosofie te wijden - was een speurtocht naar de bronnen van het menselijk
geluk, waarin de verschillende filosofische scholen, Plato en Aristoteles, de Stoa en
de epicuristen in een veelheid van auteurs aan de orde kwamen.13
Nergens komt het hele spectrum van de academische geleerdheid zo goed voor
het voetlicht als in deze brief. De methode is die van het florilegium, het bijeenlezen
van gemeenplaatsen, het vergaren van wijsheden uit de tuin van de oudheid. Heurnius
deed dat als humanist. Hij bekende wel eens ‘enkele scholastieke auteurs van niet
geringe reputatie’ geconsulteerd te hebben, maar wat die schreven over het menselijk
geluk, was nogal ongelukkig, bestond uit louter slecht geschreven en geordende
spitsvondigheden. Heurnius zelf ging liever op zoek in de bij uitstek weelderige
tuinen van de filosofie der Ouden. Daaruit plukte hij ‘her en der de mooiste
bloemetjes’, om met hun geur de oude Foreest te verpozen.
Hedonisme noch roem, macht noch rijkdom hadden volgens Heurnius uiteindelijk
iets met het geluk te maken. Geluk bestond uit het leiden van een deugdzaam leven.
Dat was bij uitstek een sociaal leven. ‘De deugd zult u vinden in de kerk, op de markt,
in het raadhuis: aan het werk, onder het stof, getaand door de zon, met eelt op de
handen.’ Ze was niet eenvoudig aan te leren. Een van nature meegekregen aandrang
tot het goede was onmisbaar.
Toch waren de humaniora (‘door de hoogste God van meet af aan in de menselijke
natuur neergelegd’) instrumenteel in het verwerven ervan. Alle kunsten, de dialectiek
(‘de manier waarop wij de waarheid moeten zoeken door de argumenten in
vriendschap met elkaar te vergelijken’) en de wiskunde, de retorica (‘de bevallige
koningin van de geest’) en de astronomie - ze waren het voorbeeld van de harmonie
en standvastigheid die de deugd benaderden.
Tegelijk waren ze door de inspanning die ze vergden, het proefstation van de
discipline. ‘Daarom lijken de goddelijke letteren een vorm van onsterfelijkheid te
ademen: zij geven immers de menselijke ziel geen kans door rust of luiheid te
verroesten. Integendeel, de letteren wonen op een steile hoge berg: geploeter, gezweet
en voor dag en dauw opstaan zijn de schildwachten in haar voorportaal, en het is niet
toegestaan over een brede weg tot de Muzen te komen. Niets sterfelijks hebben de
letteren, en zij komen heel dicht in de buurt van het menselijk geluk.’
Naast de discipline van de geest beval Heurnius die van het lichaam aan,
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niet alleen in de ontzegging van allerhande geneugten die de gezondheid
ondermijnden, maar ook in de lichamelijke oefening. ‘Zonder sport,’ citeerde hij
Galenus, ‘bestaat er geen bestendige gezondheid.’ Balsporten, paardrijden, atletiek,
ja ook militaire oefeningen, speerwerpen en worstelen, verstond hij daaronder. Maar
fundamenteel was de soberheid. ‘Een luxeleven breekt deze gezondheid, een leven
van soberheid maakt haar duurzaam.’
Behalve door de zegeningen van geest en lichaam werd de deugd gedefinieerd
door het lot. ‘Met deze drie categorieën van het goede, te weten de ziel, het lichaam
en de Fortuin, kan naar de opvatting van de peripathetici en de platonisten, de crème
de la crème onder de filosofen, het geluk volledig bewerkstelligd worden.’ Daarmee
was Heurnius het in grote lijnen eens, maar hij was christen genoeg om vast te stellen
dat de mens nooit helemaal gelukkig kon zijn en dus zijn hulp moest zoeken bij
Jezus.
Uiteindelijk probeerde Heurnius zijn geluksopvatting te omschrijven met behulp
van de tuinmetafoor. De filosofie was het effectiefst als ze gecombineerd werd met
tuinieren, ver weg van de tweedracht, de spanningen tussen burgers, de afgunst van
buurvolkeren en het krakeel in de senaat. Maar bovenal was die tuin een verwijzing
naar ‘de hemelse beschikking. De ware schatten,’ schreef de christen-medicus Van
Heurne, ‘met behulp waarvan men aan alle golven van het lot kan ontsnappen, zijn
de kennis van en het vertrouwen op God.’
De Leidse universiteit in die eerste eeuw van haar bestaan was een humanistische
universiteit. Dat betekende oorlog, oorlog met de scholastiek, met de ‘barbaarse’
stijl, de ‘middeleeuwse’ methodiek. Maar het was wel een oorlog met een
opmerkelijke tactiek, waarbij een belangrijk deel van het scholastieke arsenaal
overgenomen werd en omgesmeed werd voor eigen doeleinden. De mengvorm van
geleerdheid die daaruit ontstond en die het onderwijs bepaalde, legde vooral de
klemtoon op discipline, een beheersing van geest en materie, die zowel in het
persoonlijk leven als in het maatschappelijk verkeer haar vruchten moest afwerpen.
De Leidse universiteit was in de eerste eeuw van haar bestaan eveneens een
protestantse universiteit. Ook dat betekende oorlog, en ook hier gold een eigenaardige
strategie, afhankelijk van wat men onder ‘hervorming’ wenste te verstaan. Wie de
oude kerk wilde hervormen, beschouwde de polemiek als een werk van de vrede.
Wie een nieuwe kerk wilde stichten, zag dezelfde polemiek in meer antagonistische
termen. Wie rekkelijk was, zocht in het wapengekletter de stilte van het studeervertrek,
wie precies was, tijdens de studie het rumoer van de strijd.
De Leidse universiteit in de eerste eeuw van haar bestaan was ook de universiteit
van Holland en van Leiden. Dat wil zeggen dat ze zich bevond in een staat en in een
stad die niet alleen van oorlog doordrenkt waren, maar ook als het ware verzadigd
waren van tegenstellingen. Hoezeer ook de universiteit door haar deelname aan het
debat die tegenstellingen verscherpte of in bepaalde gevallen zelfs te voorschijn riep,
dominant bleef het streven ze op te
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heffen, het evenwicht te bewaren, de strijd van de meningen in de vrede van de
vergelijking te stillen.
In het oorspronkelijke voorstel van de senaat voor een universiteitszegel, van 20
juli 1576, was sprake van een gewapende Pallas met een schild, een ‘Pallas armata,
scutum tenens’. Op dat schild zouden de wapens afgebeeld worden van Holland en
Oranje (boven) en van Zeeland en Leiden (onder). De uiteindelijke uitvoering gaf
Pallas weer in een nis met daaromheen de wapens van Oranje, Holland en Leiden.
De reden waarom het wapen van Zeeland uiteindelijk verdween, is niet overgeleverd;
de bedoeling van de drie overige wapens is duidelijk. De dienstbaarheid van de
universiteit die in het zegel vervat ligt, was een van de redenen van haar bestaan.14
De wijze waarop het wapen uiteindelijk is uitgevoerd, geeft ook antwoord op de
vraag naar de verhouding die oorlog en vrede in hun vreemde dialectiek in het Leidse
zelfbewustzijn aangingen. Het grootzegel van de universiteit gaf Pallas namelijk
lezende weer, met een opengeslagen boek. De afschrikwekkende werking van het
Gorgo-schild bleef gehandhaafd, maar de speer was geveld, en de in het boek
verzonken Pallas lijkt haar agressieve uitstraling kwijt.
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Verantwoording en woord van dank
In de loop van de jaren dat ik aan dit boek werkte, heb ik van zo veel mensen
informatie, suggesties en hulp ontvangen dat het opnemen van een lijst met namen
om hen te bedanken nauwelijks doenbaar is en ook gevaarlijk, omdat ik zeker namen
zou overslaan. Voor één instelling maak ik een uitzondering, de Leidse
universiteitsbibliotheek. Scaliger noemde die bibliotheek een ‘magna commoditas’,
en dat was ze, met haar boeken en beheerders, ook voor mij.
Een aantal direct betrokkenen moet ook genoemd worden. Ten eerste zijn dat mijn
eigen promovendi, Martine Zoeteman, Robert-Jan van den Hoorn en Ronald Sluyter.
Hun promotieonderzoek, dat voor een belangrijk deel gefinancierd werd door het
VSB-Fonds Den Haag, had tot doel te voorzien in een aantal lacunes in de
geschiedschrijving van de Leidse universiteit.
Martine Zoeteman stelde een onderzoek in naar de Leidse studentenpopulatie,
zowel kwantitatief als kwalitatief, over de periode 1575-1811. Ronald Sluyter deed
voor dezelfde periode onderzoek naar het bestuur en het beheer van de universiteit,
uitgaande van de rentmeesterrekeningen. Robert-Jan van den Hoorn onderzocht het
daadwerkelijke onderwijs in de propedeutische vakken en hun samenhang over de
eerste vijftig jaar van de universiteit. Deze studies, die hun afronding naderen, werpen
in dit boek hun schaduw vooruit.
Daarnaast verschafte een aantal mensen inzage in materiaal dat nooit in boekvorm
het licht zal zien. Bart van Poelgeest, die liever promoveerde op Japans-Nederlandse
betrekkingen, stelde zijn aantekeningen ter beschikking die bestemd waren voor een
prosopografische studie over de Leidse hoogleraren en lectoren over de periode
1575-1815. Van dit onderzoek, dat door de Leidse werkgroep Elites geëntameerd
werd, zijn de verzamelde persoonsgegevens ook te raadplegen in de handbibliotheek
van de Dousa-kamer van de Leidse universiteitsbibliotheek. Ook A.J. Lamping, de
auteur van een monografie
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over Johannes Polyander, die ooit ook werkte aan een studie over het Staten College,
stelde zijn manuscript ter beschikking aan ons project.
Verder ben ik dank verschuldigd aan Hans de Jonge, die een jaar lang als
student-assistent aan dit project verbonden was, en aan Yvo van Marle, die kritisch
werk deed op het kwantitatieve materiaal van de Leidse studentenpopulatie. En
natuurlijk was er niets uit mijn handen gekomen zonder de hardhandige zachtheid
van mijn assistente Corrie van Maris en de zachte hardhandigheid van mijn redacteur
Annette Portegies. Michaël Zeeman ten slotte dank ik voor bed en bibliotheek wanneer
dat nodig was, mijn eigen ‘grote gemak’.
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